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Lietuviu kongresas

Pasaulio įvykiai

Amerikos Lietuvių Taryba rengia septintąjį Amerikos lietu
vių kongresą š.m. rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 dienomis Detroite.
Tą patį savaitgalį įvyks ir Kanados Lietuvių Diena Hamiltone. Tai
du platesnės apimties įvykiai, skirtingi savo pobūdžiu ir paskirtimi.
Kongresas žada būti politinio pobūdžio, Lietuvių Diena — kultūri
nio su politiniu atspalviu. Kongresą rengia Amerikos Lietuvių
Taryba, Lietuvių Dieną — Kanados Lietuvių Bendruomenė. Šis
sugretinimas primena tuos laikus, kai ir Kanadoje veikė Kanados
Lietuvių Taryba, panašiai kaip dabar JAV-se. Jeigu ir dabar Ka
nadoje veiktų Taryba, nežinia kas organizuotų Lietuvių Dieną ir
aplamai nežinia kas kalbėtų Kanados lietuvių vardu — Bendruo
menė ar Taryba. Būtų toks pat dvilypumas/kaip dabar JAV-se.
Kanadiečiai laimingi tuo, kad dvilypumo krizę savo laiku išmin
tingai nugalėjo. Iš Kanados Lietuvių Sąjungos ir Tarybos gimė
Kanados Lietuvių Bendruomenė, kuri apjungė visus. Buvo suda
rytas bendras Laikinasis Organizacinis Komitetas — LOK, kurio
apdairūs vadovai sugebėjo pasukti vieningos veiklos keliu ir nu
galėti susidariusią nemalonią krizę, šiandieną kanadiečiai gali tik
džiaugtis tuo laimėjimu, nes Bendruomenėje yra sutelkta visa veik
la — kultūrinė, švietimo, politinė. Joje darniai jungiasi ir paskiri
asmenys, ir organizacijos, kurių atstovai dalyvauja apylinkių tary
bose. Kanados Lietuvių Bendruomenės taryba, renkama visų kraš
to tautiečių, yra vyriausia instancija, sprendžianti bendruosius
reikalus.
*

*

*

Tokiu organizaciniu darnumu, deja, negali džiaugtis JAV lie
tuviai. Ten nuo seno vyrauja įtemptas dvilypumas. Amerikos lie
tuvių vardu kalba ir ALTa, ir JAV Lietuvių Bendruomenės centro
valdyba. Viešumoje, žinoma, aiškinama, kad viskas tvarkoje, kad
veikiama sutartinai, kad reikalai nesikryžiuoja. Esą LB dirbanti
kultūros bei švietimo srityje, o ALTa — politinėje. Deja, viešu
moje rodomas veidas atrodo gana rūgštus, nes praktiniame gyve
nime vyksta trintis. Sunku yra taip išskirti lietuviškosios veik
los sritis, kad dvi savarankiškos viršūnės nesikryžiuotų. Lietuviš
kasis gyvenimas nėra plotas, kurį galima būtu sklypais išdalinti ir
užtvaromis atskirti. Kultūriniai, politiniai, visuomeniniai, švietimo
ir net religiniai lietuvių reikalai glaudžiai siejasi ir dėlto įsiga
lėjimas tame plote nesusikalbančių viršūnių yra žalingas bendra
jam lietuvių interesui. Prie to prisideda asmeninės ambicijos, den
giamos visuomenine skraiste, ir užuot bendros kovos atsiranda
savikova, tuščiai eikvojant! ir taip ribotas mūsų pajėgas. Aiškiai
matyti, kad dabartinė JAV lietuvių būklė nėra normali. Nei ALTa,
nei Bendruomenė neapima visų krašto lietuvių. Tikroji Ameri
kos lietuvių bendruomenė pilnu organizaciniu veidu pasirodytu tik
tada, jeigu sueitų į vienus rėmus ALTa ir Bendruomenė. Dabar
tinė ALTa yra želių organizacijų telkinys, toli gražu neapimas
visų krašto tautiečių, o Bendruomenė yra individų junginys, kurio
veikloje reiškiasi tik dalis to krašto tautiečiu. Nuo pat Bendruome
nės įsisteigimo JAV-se buvo siekta apimti visus, bet padarytos klai
dos ir skirtingos pažiūros nuvedė kitais keliais.
★

★

★

Prel. Mykolas Krupavičius, 83 m. amžiaus, kiek galėdamas dalyvauja Čikagos lietuvių gyvenime ir
rašo savo atsiminimus. Nuotraukoje — prelatas bal suoja Lietuvių Bendruomenės rinkimuose; šalia, jo
— pareigūnas Ignas Kazlauskas
Nuotr. V. Zalatoriaus

POLITINIS VOKIETIJOS APSUPIMAS
Stebėtojams iš šalies atrodė,
kad Vokietija po II D. karo grei
tai neatsikels nei politiškai, nei
ūkiškai. Be to, ir sąjungininkai
negalvojo apie Vokietijos atsta
tymą dabartine prasme. Vakarie
čių sąjungininkų galvoseną dėl
V. Vokietijos atstatymo pakeitė
Stalino ėjimai Europoje. Tai pa
skatino vakariečius atstatyti Vo
kietiją bent savo zonų ribose.
Pradžioje jie suteikė vokiečiams
dalinę savivaldą, kurią vėliau vis
didino ir baigė sukūrimu suve
reninės. valstybės, vadinamos
Bundesrepublik Deutschland ar
ba, kaip esame įpratę sakyti, V.
Vokietijos.
Trumpa draugystė
Vokiečių dauguma nenorėjo
rusų su jų brukama santvarka ir
darė viską, kad išsaugotų nors
dalį krašto nuo pastarųjų paver
gimo. Jų išmaningo ilgamečio
kanclerio Adenauerio dėka, V.
Vokietija įėjo į pasaulio laisvų
tautų bendruomenę kaip lygus
jos narys ir politiškai, ir ūkiškai.
Europoje Prancūzija ir Vokieti
ja yra centrinės valstybės, nuo
kurių sugyvenimo bei jų užsie-

Rengiamasis Amerikos lietuvių kongresas Detroite ištisas tris
dienas svarstys Lietuvos laisvinimo problemas, kalbės visų to kraš
to lietuvių vardu. Tai labai girtinas užmojis, tačiau to kongreso
balso galingumas nebus pilnas, nes iš tikrųjų tai bus tik jame
dalyvaujančių organizacijų balsas, kuriame negirdėti Bendruome
nės. Tiksliau tariant, tai ALTos suvažiavimas. Ir Lietuvių Enciklo
pedijoje pirmieji ALTos kongresai vadinami suvažiavimais. Mūsų
terminijoj tai žymiai siauresnės reikšmės pavadinimas. Kongre
sas turėtų reikšti platesnės apimties įvykį, visuotinesnį nei pvz.
Detroite šaukiamasis. Amerikos lietuvių kongresas, pagal savo var
dą, turėtų būti visuotinis ir asmenų, ir sričių atžvilgiu. Kongreso
balsas turėtų būti visų Amerikos lietuvių balsas ir politiniais, ir
kultūriniais, ir visuomeniniais, ir švietimo klausimais. Tokį balsą
neabejotinai išgirstų ne. tik Amerikos, bet ir viso laisvojo ir net
pąvergtojo pasaulio lietuviai. Neabejotinai jis stipriau prasiskerbtų ir į nelietuvių amerikiečių sluogsnius. Bet dabartinėje būklėje
tokio vieningo, visuotinio irsvaraus balso, vargu ar galima tikė
tis. Rengiamasis kongresas gali tapti Amerikos lietuvių nevienin
gumo demonstracija, ypač jei vadovai paisys daugiau prestižo nei
bendrųjų reikalų. ALTa praeityje yra atlikusi didžių darbų, ypač
Lietuvos laisvinimo, informacijos, tremtinių pagalbos srityje. Ir
dabar ji neatlaidžiai sielojasi Lietuvos reikalais. Jeigu ji šiame savo
kongrese atviriau ir plačiau pažvelgtų į Amerikos lietuvių veiklos
pertvarkymą visuotinio apjungimo ir sustiprinimo linkme, pada
rytų istorinį posūkį, kuris to krašto lietuvių veiklą pastatytų ant Įmonių darbininkams ir tarnau
naujų pagrindų.
tojams.
Federacinis parlamentas pri
KANADOS ĮVYKIAI
ėmė naująjį dviejų oficialių kal
įstatymą, įpareigojantį fe
KODĖL KRINTA DOLERIS? bų
deracinės vyriausybės įstaigas
Federacinio parlamento ko statybų darbininkų unijos, savo bei jos žinioje esančias įmones
mitetas finansų, prekybos ir nariams iškovojusios valandinio vartoti prancūzų kalbą tose Ka
ekonomijos reikalams svarstė atlyginimo padidinimus iki nados vietovėse, kur yra dides
infliacijos problemą, pagrindi $1.90, kai tuo tarpu visoje Ka nis nuošimtis prancūzų kilmės
niu pranešėju pasikvietęs Ka nadoje minimalus valandinis at kanadiečių. Įstatymą patvirtino
nados banko direktorių L. Ras- lyginimas tėra $1.25. Toronto ir senatas be ilgesnių diskusijų.
minskį. Didžiausiu infliacijos elektrikai, dažytojai, skardos Kitų kalbų teises palietė kvešaltiniu jis laiko skolų mėgėjus, darbų specialistai, vandentiekio bekietis senatorius J. Flynn ir
kurie, nepaisydami infliacijai ir kanalizacijos vamzdžių įren senatorius A. Roebuck iš Onta
sumažinti įvestų augštų palūka gėjai jau priartėjo prie $250 sa rio, abu konservatoriai. Pirma
nų, nevengia paskolų. Jie tikisi, vaitinio atlyginimo už 37V2 dar sis padarė išvadą, kad dviejų
jog palūkanų išlaidas su kaupu bo valandas. Taigi, jų metinis oficialių kalbų įstatymas nesu
ateityje kompensuos dėl inflia atlyginimas bus apie $12.0.00, mažins neanglų ir neprancūzų
cijos sumažėjusi dolerio vertė. nors kvalifikacijos ir profesinis kilmės kanadiečių teisių, o ant
Antrasis infliacijos šaltinis yra pasiruošimas yra nepalyginamai rasis netgi tikėjosi didesnio dė
didžiosios unijos, kurios siekia žemesnis už universitetus baigu mesio kitoms kalboms. Jo nuo
pasakiškai augštų atlyginimų sių asmenų. Nenuostabu, kad mone, Kanados federacinė vy
savo nariams, motyvuodamos Ontario parlamento nariai pra riausybė, duodama išskirtines
savo reikalavimus kainų kilimu deda reikalauti algų pakėlimo. teises prancūzams angliškai kal
ir dolerio vertės mažėjimu. Su Jų metinis atlyginimas yra tik bančiose provincijose, bus pri
sidaro savotiška kainų ir atly $8.000. Parlamentarai, tiesa, versta skirti didesnį dėmesį ir
ginimų karuselė, daranti žalą gauna neapmokestinamą priedą: kitų tautybių kanadiečiams, jei
Kanados ekonominiam gyveni torontiečiai — $3.000, už To gu jie sudarys didesnį gyvento
mui. L. Rasminsky nėra nusto ronto ribų gyvenantys -- $4.000. jų nuošimtį kaikuriose vietovėse.
Rinkimus Manitoboje laimė
jęs vilties, jog infliaciją sustab Federacinio darbo ministerio B.
dys tradicinės priemonės — pa Mackasey pranešimu, sekančio jusios socialistų NDP partijos
skolų pabranginimas ir vyriau je parlamento sesijoje bus pa vadas E. Schreyer jau sudarė
sybės išlaidų sumažinimas. Prie didintas visai Kanadai taikomas ministerių kabinetą, kuris per
šingu atveju tektų jieškoti dras minimalus valandinis atlygini ims valdžią iš konservatorių ir
tiškų metodų, kurių veiksmin mas. Šį kartą jį planuojama su bus prisaikdintas liepos 15 d.
giausias. be abejonės, būtų kai jungti su kainų kilimu ir atitin Premjeras sau rezervavosi tarpnu ir algų kontrolės Įvedimas, kamai didinti ateityje. Šių prie provincinių ir pramonės bei pre
kaip kad II D. karo metais. monių verčia imtis, pasak mi kybos reikalų ministerijas. Jo
Veiksminga priemonė būtų kre nisterio, liūdnas faktas, kad uni vyriausybė turės vieno balso
dito sustabdymas įvairius gami jos Kanadoje apima tik trečda daugumą provinciniame parla
nius didžiosiose krautuvėse per lį dirbančiųjų. Deja, ir federa mente, nes liberalų atstovas L.
kantiems vartotojams, bet fede cinis minimalaus atlyginimo pa Desjardins perėjo į socialistų ei
racinė vyriausybė neturi šios didinimas problemos neišspręs, les. šį jo žingsni patvirtino ir
galios. Daugiausia žalos yra pa nes jis taikomas tik federacinės jam pritarė sušaukti rinkiminės
dariusios Toronto komercinių vyriausybės kontrolėje esančių apylinkės balsuotojai.

J. KAIRYS
buvo jau pripažinusios R. Vokie
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj tiją
suverenine valstybe, arba
nio politiko®--priklauso ir visos nutraukdavo užmegztus, jei tos
Europos likimas. Tai suprasda valstybės užmegzdavo juos su R.
mas, Adenaueriš išlygino buvu Vokietija. Ši linkmė pasikeitė,
sius nesklandumus tarp Prancū įėjus socialdemokratams į koali
zijos ir Vokietijos ir su De Gaul ciją. Buvo atnaujinti diplomati
le sudarė net draugiškumo sutar niai ryšiai su Jugoslavija, su ku
tį. Visa tai turėjo vesti į Euro ria Bonna juos buvo nutraukusi,
pos sąjungą, bet De Gaulle ne kai ta užmezgė diplomatinius ry
drįso aukoti jai savo krašto su šius su R. Vokietija. Užmezgti
verenumo ir pradėjo savo atski ryšiai su Rumunija, nors ši jau
rus ėjimus. Jis išėjo prieš JAV ir seniai buvo pripažinusi R. Vokie
Atlanto S-gos politiką ir dide tiją. Nors Maskvą laiko R. Vo
liais šuoliais palinko į Maskvos kietiją suverenine valstybe, Bon
pusę. Paryžiaus palikta Bonna na palaiko diplomatinius ryšius
ėmė vis daugiau kibti į kitus va su'ja ir stengiasi stiprinti juos.
kariečius. Adenauerio įpėdinis Dabartinė vyriausybė bandė už
kancleris L. Erhardas atrėmė sa megzti ryšius su kitais komunis
vo užsienio politiką pirmoje ei tiniais kraštais, bet pastarieji
lėje į JAV ir Atlanto S-gą. Tai statė jai nepriimtinas sąlygas.
nepatiko prezidentui De Gaulle
Dvi Vokietijos
ir iš Prancūzijos ir V. Vokietijos
Pradžioje diplomatinius ryšius
draugystės sutarties liko vien su Rytų Vokietija palaikydavo
forma.
t'k komunistiniai kraštai, vėliau
Sudarius krikščioniškoms gru ir nekomunistiniai. Tokių tarpe
pėms koaliciją su socialdemokra yra kaikurios Afrikos ir Azijos
tais, Bonna pasuko savo užsienio valstybės. Arabų valstybės pri
politiką atoslūgio kryptimi su pažino R. Vokietiją gal ir dėl
komunistiniais kraštais. Šis po pastarosios nepalankaus nusista
sūkis atitiko De Gaulle pradėtą tymo jų kare su Izraeliu.
politiką, nors Bonna laikėsi ir
Pripažinimas R. Vokietijos su
toliau JAV, nuo kurių Pary verenine valstybe išsiplėtė ypač
žius buvo nusisukęs. Be to, pre šiemet. Visa tai kelia Bonnai
zidentui De Gaulle nepatiko daug rūpesčio, nes tokie pripaži
Bonnos protegavimas Britanijos nimai cementuoja Vokietijos su
įstojimo į Europos ūkinę bend skaldymą, sunkina Bonnos sieki
ruomenę.
mą ją suvienyti ir teisę kalbėti
pasauliui visų vokiečių vardu.
Tarp Maskvos ir Paryžiaus
De Gaulle politinių ėjimų ne Visdėlto ji nenutraukia diploma
pakeitė nė dėl Čekoslovakijos tinių ryšių su R. Vokietiją pripa
okupacijos. Maskvos tankams at žįstančiomis valstybėmis, kaip
sidūrus prie V. Vokietijos sie kadaise padarė su Jugoslavija,
nos, pastaroji pradėjo dar dau nors tai laiko nedraugišku žygiu.
giau šlietis prie JAV ir Atlanto Neseniai Bonna padarė tokį pa
S-gos. Tokį ėjimą pradėjo ypač reiškimą Kambodijos atveju.
Pastangos prasilaužti
krikščioniškosios grupės. Social
demokratai laikosi ir toliau atosJuo toliau, juo daugiau V. Vo
lūginės politikos su komunisti kietija izoliuojama ir izoliuojasi.
niais kraštais. Jei ir dabartinis Tai vyksta tiesiogiai ir netiesio
Prancūzijos prezidentas G. Pom giai. Bonna nepajėgia sulaikyti
pidou eis de Gaulle keliais, tai šio proceso. Jai nesiseka sulai
V. Vokietija liks ir toliau nutolu kyti nuo tokio pripažinimo ir kaisi nuo Prancūzijos. Tiesa, jau kurių vadinamų atsilikusiu kraš
kuris laikas ji artimai bendra tų. kuriuos ji gerokai remia ūkiš
darbiauja su Britanija, bet tai kai.
neatsveria Prancūzijos. Turint
Tuos kraštus, kurie pripažino
galvoje Vokietijos dabartinį su ar pripažins R. Vokietiją suvere
skaldymą ir nedraugišką Mask nine valstybe, Maskva panaudoja
vos laikyseną jos atžvilgiu, Pran savo -frontui prieš kapitalistinius
cūzijos europinis nusiteikimas kraštus, o ypač prieš JAV ir V.
yra būtinas. Maskva, aišku, bu Vokietiją.
vo patenkinta De Gaulle ėjimais
Bonna. nuolat kalba apie ry
Europos reikaluose, nes jie pa šius su R. Vokietija bei kalbina
dėjo izoliuoti V. Vokietija nuo li pastarosios valdovus pasitari
kusio pasaulio. Nebe Maskvos mams. Kalbina juos, norėdama
itakos vengė bei tebevengia dip palengvinti tenai gyvenančių vo
lomatinių ryšiu užmezgimo su kiečių padėtį. Deja, kvietimas
Bonna ir jos įtakoje esantieji nesulaukia teigiamo atgarsio.
komunistiniai kraštai. Tiesa. Ju Juk komunistams svarbiau yra
goslavija su Rumunija padarė iš komunizmas nei vakariečių siū
imtį. bet dar nereiškia, kad loma žmogaus gerovė.
Maskva laimintų ta jų žygį.
Iš esamos izoliacijos V. Vo
kietija
galėtų išsikapstyti Pary
Kurį laiką ir pati Bonna laikė
si izoliacinės politikos. Tai darė žiui pakeitus savo buvusią politi
ji vvkdydama Halšteino doktri ka. Ar prezidentas Pompidou
na. Ilga laiką ji vengė diplomati padarys tai. dar nežinia. Bonna
nių ryšių su valstybėmis, kurios deda į jį labai daug vilčių.

VIKTORIJOS EŽERO RUSINGOS SALOJE BUVO PALAIDO
TAS KENIJOS ekonominio planavimo ministeris Tomas Mboya,
kurį pakirto žudiko kulka vienoje sostinės Nairobi krautuvėje. Jo
mirtis gali suskaldyti šešis milijonus gyventojų turinčią Kenijos
respubliką ir įstumti kraštą į genčių tarpusavio kovas. T. Mboya
buvo Luo genties narys, bet rėmė prez. Jomo Kenyattas kikujų
genties dominuojamą koalicinę Kenijos afrikiečių vienybės par
tiją. Velionis buvo talentingiausias ministeris prez. J; Kenyattos
vyriausybėje, paruošęs dabartinę Kenijos konstituciją ir savo šir
dies gelmėse puoselėjęs juodųjų Afrikos kraštų jungtinių valsty
bių mintį. Jo pastangomis buvo įsteigta Etiopijos sostinėje Addis
Ababa posėdžiaujanti afrikiečių vienybės organizacija. Kenijos
nepriklausomybės T. Mboya šie- •---------------------------------------kė taikiu kėliu, atsisakydamas nimo Frontas save laiko tikraidalyvauti dabartinio prezidento siais P. Vietnamo 17 milijonų
J. Kenyattos teroristinėje Mau gyventojų atstovais ir netgi yra
Mau grupėje, kuri žudė ir te7 sudaręs provizorinę vyriausybę.
rorizavo britų piliečius Kenijo Atsisakymas dalyvauti laisvuose
je. Kraštui gavus nepriklauso rinkimuose liudija, kad komu
mybę 1964 m., T. Mboya skep nistai nesitiki rinkimų laimėti.
tišku žvilgsniu sutiko sovietinio P. Vietnamo vyriausybė dabar
ir kinietiško komunizmo vilio kontroliuoja apie 76% visų šio
nes. Jo pastangomis iš vicepre krašto gyventojų. Kažkurie poli
zidento pareigų buvo pašalintas tikai Saigone prez. N. V. Thieu
liaudies partijos vadas O. Odin pasiūlymą laiko pavojingu, nes
ga, linkęs į komunizmą ir sie komunistai rinkimuose galėtų
kęs komunistų paramos, nepai gauti apie 40% balsų ir tapti
sant abu politikus jungusių tos stipriausia partija.
pačios Luo genties ryšių. Kadan
V. Vokietijos teismas Karls
gi prez. J. Kenyatta prieš metus ruhe mieste nubaudė foto reik
yra turėjęs širdies smūgį, ku menų parduotuvių tinklo milijo
ris gali pasikartoti kiekvienu nierių savininką H. Prostą pus
metu, rimčiausias kandidatas į trečių metų kalėjimo ir 10.000
jo vietąz buvo T. Mboya, nors DM bauda už paslapčių perda
kikujų gentis nebuvo linkusi jį vinėjimą R. Vokietijai. Mažesnes
rinkti prezidentu. Galimas daly kalėjimo bausmes gavo jo tar
kas, žmogžudystė buvo politinio pininkai A. Pliny ir P. Neu
pobūdžio, galbūt net su prez. J. mann. Ši byla yra didėlis smū
Kenyattos slaptu pritarimu. Luo gis V. Vokietijos laisvųjų de
gentis T. Mboya nužudymu kal mokratų partijai, kuri kanclerio
tina kikujus. Laidotuvių metu K. Adenauerio laikais priklausė
įvyko aštrių susidūrimų tarp koalicinei vyriausybei, nes H.
Luo ir kikujų genčių, gresiančių Prostas špionažo tikslu buvo
tapti rasinėmis skerdynėmis.
įstojęs partijon. Piniginėmis au
Naujas kiniečių ir sovietų su komis jis buvo įsigijęs laisvųjų
sirėmimas įvyko Amūro upės demokratų vado E. Mende ne
Goldanskio saloje. Kaip papras svyruojantį pasitikėjimą ir tuo
tai tokiais atvejais, abi pusės pačiu priėjimą prie valstybės
kaltina viena kitą. Atrodo, dau paslapčių.
giau tiesos turi sovietų versija,
Ameriką ir visą pasaulį užval
pagal kurią kiniečiai apšaudė dė kelionės į mėnulį karštligė.
civilius pareigūnus, tvarkiusius Astronautus N. Armstrong, E.
navigacijos ženklus Amūre. Vie Aldrin ir M. Collins istorinian
nas jų žuvo, du buvo sužeisti. žygin Cape Kennedy išlydėjo be
Incidentas įvyko 35 mylių ats veik milijonas žiūrovų, jų tarpe
tume nuo Chabarovsko, kur pa 6.501 oficialus JAV vyriausybės
sienio upių navigacines proble svečias. Iš karto buvo planuo
mas svarsto Maskvos ir Pekingo ta 6.500 tokių kvietimų, bet vė
atstovai. Pasitarimas buvo su liau prez. R. Niksonas prisiminė
šauktas sovietų iniciatyva. Kau per neapsižiūrėjimą praleistą bu
tynės Goldanskio saloje, matyt, vusio prez. L. B. Johnsono pa
turi tikslą duoti svorį kiniečių vardę. Kaikurie kraštai, kaip
derybininkams. Maskvos “Lite- pvz. Venecuela, liepos 21 d. pa
raturnaja Gazeta” paskelbė E. skelbė valstybine švente, norė
Genry straipsnį, kuris komunis dami atžymėti žmogaus išlipimą
tinę Kiniją įjungia į pasaulinį mėnulyje. Raketų tėvu vadina
sąmokslą prieš Sovietų Sąjungą. mas JVernher von Braun, kurio
Pasak autoriaus, komunistinė raketa astronautai pakilo visos
Kinija su JAV ir V. Vokietija žmonijos istorinei kelionei,kons
nori apsupti Sovietų Sąjungą. tatavo, kad šiam skrydžiui buvo
Šios trijulės didžiausias “vana ruošiamasi labai rimtai, iman
gas” yra V. Vokietija.
tis visų galimų atsargumo prie
Indija įteikė protesto notas monių. Jis betgi įspėjo ameriSovietų Sąjungai ir Britanijai, kiečus, kad ligšioliniai laimėji
smerkiančias sovietų ir ameri mai nėra garantija, jog kada
kiečių bazių įrengimą Indijos nors astronautų neištiks trage
vandenyne. Sovietai povandeni dija erdvėse. Sovietai, nepajėg
nių laivų baze nori padaryti Pa dami šiuo metu pasiųsti astro
kistano uostą Gwadur, o ameri nautų į mėnulį, pasiuntė erdvė
kiečiai savo bazėms yra pasirin laivį Luna 15 be astronautų. Jų
kę Britanijai priklausančias sa erdvėlaivis liepos 16 d. būsiąs
las. Sovietų Sąjunga notą atme mėnulio artumoje. Spėjama, kad
tė kaip neteisingą, nors iš tik sovietai bandys nuleisti ant mė
rųjų ji teikia karinę paramą nulio savo Luna 15 erdvėlaivį,
Pakistanui. Gwadur uostas grei kuris automatinių įtaisu pagalba
čiausiai būtų paverstas Pakis paims mineralų pavyzdžių ir su
tano povandeninių laivų baze, grįš žemėn. Kol kas nieko tikro.
kuria, reikalui esant, galėtų nau
Socialistų partijos skilimas
dotis ir sovietų laivai, kaip da sugriovė Italijos premjero M.
bar yra daroma su Egipto Alek Rumoro krikščionių demokratų
sandrijos uostu. Britanija prisi vyriausybę, kuri rėmėsi koalici
pažino, kad Aldabros saloje ir ja su socialistais ir respublikiDiego Suarez vietovėje šiauri ninkais. Socialistų kairysis spar
niame Madagaskare amerikie- nas sudarė naują partiją, sie
kieęiai įsirengia ryšių centrus kiančią ryšių su komunistais. Į
ir erdvių satelitams sekti rada aštuonias grupes susiskaldžiuro stotis, bet šie įrenginiai nėra siems krikščionims demokratams
karinio pobūdžio.
bus sunku surasti naujos koali
Sovietų kompartijos vadai at cijos partnerius. Maža respublišaukė vizitą Rumunijai, kurio kininkų partija jau yra pareiš
metu turėjo būti pasirašvta nau kusi, kad ji koalicijoje nedaly
joji draugiškumo sutartis. Prie vaus, o iš socialistų sunku tikė
žastis neskelbiama, bet ja, atro tis didesnės paramos dėl šioje
do, tenka laikyti prez. R. Nik- partijoje prasidėjusių vidinių
sono kelione į Rumuniją rug nesutarimų. Pirmuoju smuiku
pjūčio pradžioje.
staiga pradeda groti didžiausia
P. Vietnamo prez. N. V. Thieu laisvajame pasaulyje italų kom
pasiūlė komunistams laisvus rin partija, siūlydama kairiojo spar
kimus P. Vietname šio krašto no koalicinę vyriausybę. Po 8
ateičiai išspręsti. Juose galėtu dienų delsimo sutiko sudarvti
dalyvauti visos partijos, įskai nauja vyriausybe buvęs premje
tant ir komunistu partizanu ras M. Rumor iš centro ir kai
Tautinio Išsilaisvinimo Frontą. rės partijų.
Rinkimus prižiūrėtų partijų at
stovai ir tarptautinė komisija.
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ne
Kaip ir buvo galima tikėtis, ko išeis pirmąją rugpjūčio savaitę.
munistai Paryžiaus derybose Priešatostoginis numeris išeis
prez. N. V. Thieu pasiūlyma pa
vadino propagandiniu triuku. liepos 31 d. Pranešimai bei skel
Tokia pozicija jiems yra nuo bimai tam numeriui priimami
stolinga, nes Tautinis Išsilaisvi- iki liepos 25 d.
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* Velionis kardinolas Beranas
prieš mirtį pareiškė, esą neverta
eikvoti energijos neapykantai.
Pavergtųjų kraštų tikintieji turi
suprasti esamas sąlygas. Kardi
nolas Beranas buvo viena stam
biųjų figūrų Rytų Europos kovo
je su nacionalsocializmu ir ko
munizmu. Jis, kaip Prahos arki
vyskupas, buvo persekiojamas
nuo 1942 iki 1965 m. ir nacių, ir
komunistų. Sėdėjo kalėjimuose,
buvo internuotas ir tik į gyveni
mo pabaigą išvyko Romon. Jam
buvo pastatyta komunistinio re
žimo sąlyga — susilaikyti nuo
Prahos valdžios kritikos. Jis rė
mė dabartinę Vatikano laikyse
ną, siekiančią palengvinti tikin
čiųjų būklę derybomis. Kardino
las, gyvendamas Romoje, laikėsi
tyliai. Viešai prabilo į čekoslovakus tik popiežiaus Pauliaus VI
prašomas, kai susidegino stud.
Jonas Palachas. Tada jis kvietė
čekoslovakus susilaikyti nuo sa
vižudybės, nes ji esanti nežmo
niška. Tvirtos tautos jaunimas
turįs matyti vilties kelią.
* Vatikanas davė belgų hie
rarchijai įgaliojimą leisti dalin
ti Komuniją, duodant tikintie
siems į rankas. Šis Komunijos
dalinimo būdas bandymo sume
timais jau buvo panaudotas dau
gelyje vietų išimtiniais atvejais,
tačiau dar niekur iki šiol nebu
vo duotas leidimas jį padaryti
taisykle. Dabar ir kitų kraštų
vyskupų konferencijos padavė
Vatikanui prašymus šio Komu
nijos dalinimo būdo įvedimo rei
kalu. Tikimasi, kad šis būdas
neužilgo taps visuotiniu, nes pa
sirodė esąs praktiškas. Popie
žiui lankantis Ženevoje, lauke
atnašaujamų Mišių metu žmo
nių minia buvo tokia didelė, kad
kunigams buvo sunku su Komu
nija prieiti prie visų norinčių
ją priimti. Kadangi norintieji
priimti Komuniją buvo pakėlę
dešines rankas augštyn, tai ku
nigai ėmė Komuniją duoti į pa
keltąsias rankas.
* Doktrinos kongregacija pa
siūlė leisti kunigams ir vie
nuoliams vėl studijuoti tarptau
tinės dokumentacijos centre,
Cuernavaca mieste, Meksikoje,
su sąlyga, jei dėstomoji progra
ma bus prižiūrima P. Amerikos
vyskupų konferencijos, o to
centro direktorius mons. Ivan
Illich pasitrauks iš pareigų.
Mons. Illich atsisakė pasitrauk
ti, argumentuodamas, kad cent
ras esąs pasaulietinė institucija.
* Kardinolas Leo Suenens, da
lyvaudamas S|. Mary’s College,
Notre Dame, įvykusioje konfe
rencijoje. kuri svarstė temą
“Vienuolė pasaulyje”, užsiminė
vyskupo Shannon pasitraukimo
perdėtą išgarsinimą ir pavadino
tai “nelaimingu atveju”. “Jis
turėjo teisę sekti savo sąžinę,
bet gaila, kad jo laiškas popie
žiui tapo viešu dalyku. Tai pa
keitė visą padėtį”. Užklaustas, ką,
jis manąs apie kunigus, kurie
atsisako kunigystės dėl nenoro

laikytis celibato, bet nori ar net
bando toliau eiti kunigiškas pa
reigas, jis atsakė: “Tai lojalumo
klausimas. Jie neturėtų eiti pa
reigas kunigystės, kurios atsisa
kė”. Tačiau jis pridėjo, kad ce
libato priežastys turi būti ati
džiai išstudijuotos. Pasak jo,
ateityje “nevedusiėms kunigams
neturėtų būti leista vesti, bet
vedusiems vyrams turėtų būti
leista tapti kunigais”.
* Trys buvę anglikonų kuni
gai Australijoje buvo įšventinti
katalikų dijakonais. Juos įšven
tino arkiv. Launcelot John Goo
dy. Tai pirmieji vedę dijakonai
Vakarų Australijoje. Jų parei
gos bus krikštyti, tuokti, laidoti
ir dalinti Komuniją.
★ Mons. John Tracy Ellis, ži
nomas Bendrijos istorikas, kal
bėdamas apie dabartines Kata
likų Bendrijos ligas Amerikoje,
pastebėjo, kad viena negalavimų
priežastis — labai didelė airių
įtaka, kurie su savo talentais sy
kiu įnešė ir neigiamybių anks
tesnių šimtmečių persekiojimų
laikotarpyje. Antroji priežastis
ta, kad “daugeliu atveju ameri
kiečiai yra paranoikai”. Jis ap
žvelgė “John Birch”, “Black
Panthers” ir “Students for De
mocratic Society” draugijas, ku
rios, anot jo, “pavertė šį dešimt
metį turbūt baisiausiu Amerikos
istorijoje”. Trečioji priežastis,
tai “apsuptųjų mentalitetas”
protestantiškame krašte. Jo ma
nymu, katalikai turėtų būti atvi
resni ir nuoširdesni savo įsiti
kinimuose. “Jeigu aš būčiau už
klaustas, ką laikau šioje valsty
bėje ir bendrai pasaulyje kenks
mingiausia Katalikų Bendrijos
silpnybe, tai neabejojęs atsaky
čiau — nesugebėjimą daugelio
jos vardų kalbančiųjų būti nuo
širdžiais ir atvirais.”
Kun. J. Stš.

Kompartijoj nebėra komunizmo
ALEX BARRON, ilgesnį laiką gyvenęs Baltijos šalyse
Autorius yra parašęs specialiai "T. spaudoje nediskutuojama apie
Žiburiams” eilę straipsnių apie So partijos narių materialinį suinte
vietų Sąjungos komunistų partiją, resuotumą. (Materialiniu suinte
kurion įeina ir Pabaltijo komparti resuotumu sovietinėje literatū
jos. Jis gerai pažįsta kompartijos gy roje vadinama piniginio arba
venimą, ilgesni laiką gyveno Lietu kitokio turtinio atlyginimo troš
voj, kituose Baltijos kraštuose ir kimas už atliktą darbą arba nau
Sov. Sąjungoje, čia spausdiname pir da).
mąjį jo straipsnį. Red.
Dar neseniai, prieš penkerius

Kaip atrodo Sovietų Sąjungos
komunistų partija šiandien? Ji
tebeturi beveik tą patį pavadini
mą, komunistų partijos įstatai
skamba beveik taip pat, kaip ir
prieš 1917 m. revoliuciją, tik
komunistų partijoje žmonės ir
jų tikslai nebe tie. Pažiūrėkime,
kokie žmonės tampa komunistais
Rusijoje šiandien.
Komunizmas — kaip horizontas
Komunistų partijos įstatai tebeskelbia, kad į partiją stoja
pasišventę partijos idealams ir
komunizmo įgyvendinimui žmo
nės. Bet, kaip sako Sovietų Są
jungoje paplitęs priežodis, “ko
munizmas — kaip horizontas,
juo labiau prie jo artinamės, juo
labiau jis nuo mūsų tolsta”.
(Sovietų Sąjungoje žodis “ko
munizmas” suprantamas kitaip,
negu Vakarų pasaulyje. Komu
nizmu ten vadinama visuomeni
nė santvarka, kur materialinės
gerybės paskirstomos pagal
prinęjpąr 11 nuo kiekvieno pagal
jo sugebėjimus, kiekvienam pa
gal jo poreikius”. Komunizmas,
pasak marksizmo-leninizmo kla
sikų pasekėjų Sovietų Sąjungo
je, dar nėra niekur pasaulyje
įgyvendintas. Dabar Sovietų Są
jungoje esąs socializmas, reika
laująs “nuo kiekvieno pagal jo
sugebėjimus, kiekvienam — pa
gal jo darbą”. Norėdamas iš
vengti painiavos, vartoju sovie
tinę terminologiją). Stojantieji
į Sovietų Sąjungos komunistų
partiją galvoja apie komunizmo
rytojų .irgi maždaug taip pat,
kaip sako minėtasis priežodis.
Taigi, reikia jieškoti kitų partijon stojimo motyvų, bet ne no
ro prisidėti prie komunizmo sta
tybos, kurio įgyvendinimu sto
jantieji kompartijon netiki, nors
pareiškimuose priimti į komu
nistų partijos narius nurodo tą
motyvą ir partijos susirinkimuo
se irgi kalba ta linkme.
Materialinė nauda
Svarbiausias motyvas, kaip jis
komunistinėje literatūroje vadi
namas, yra materialinis suin
teresuotumas, nors sovietinėje

metus, įmonės vadovams ir ki
tiems atsakingiems administra
ciniams darbuotojams, jeigu jie
seni partijos nariai ir nuolankiai
vykdo savo partinių bosų įsaky
mus, kiekvieną mėnesį būdavo
išmokamas mėnesinis priedas
prie algos, kartais viršijantis
net dviejų mėnesių inžinieriaus
algą. Dabar nuo tiesioginio al
gos didinimo savo nariams par
tija, o tuo pačiu ir jos potvar
kius vykdanti vyriausybė atsi
sakė. Partijos narių materiali
nių gėrybių troškimas patenki
namas daugiausia keliant juos
augštyn tarnybos laiptais ir tuo
pačiu netiesiogiai didinant jų
algą bei suteikiant eilę kitų leng
vatų, apie kurias kalbėsiu vė
liau. Ar tai reiškia, kad visi par
tijos nariai tampa viršininkais
ar kitais administraciniais dar
buotojais? Ne, jokiu būdu, ne.
Sovietinė literatūra, aprašan
ti Vakarų pasaulį, daug kalba
apie taip vadinamą “darbo aris
tokratiją”. Anot jų, kapitalo ša
lyse įmonių savininkai suintere
suoti sukurti geriau apmokamų
darbininkų branduolį, kuris vi
sada palaikytų bendrovės savi
ninkų interesus ir, reikalui
esant, taptų streiklaužių koman
da. Panašiai atrodo Sovietų Są
jungoje darbininkai, komunistų
partijos nariai.
Ivano pavyzdys
Pvz. Ivanas yra vienas iš pen
kiolikos brigados darbininkų, ne
turintis jokių ypatingų gabumų.
Jis mato, kad artimiausių penkerių metų laikotarpyje jam nė
ra ko tikėtis tapti brigadininku,
nes darbe jis, jei ne blogesnis,
tai, geriausiu atveju, tik lygus
su silpnaisiais brigados darbinin
kais. žmonos ar draugų pataria
mas, jis pasiryžta stoti į komu
nistų partiją. Surandamos, daž
nai prie degtinės bonkos, pažin
tys su dviem partijos nariais, ku
rie duoda jam rekomendacijas,
reikalingas stoti į komunistų
partiją. Taip Ivanas tampa kan
didatu į Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos narius. Kad

kandidatas į komunistų partijos
narius taptų tikru komunistu,
turi prabėgti dvejų metų laiko
tarpis. Per tą laiką jis yra seka
mas, ar nėra linkęs viešai pa
reikšti minčių, nesutampančių
su paskutiniųjų komunistų par
tijos suvažiavimų nutarimais bei
kitais “svarbiausiais” dokumen
tais. Ir žiūrėk, nepraėjus nė
dvejiem metam, jis pakeliamas
brigadininku, jo alga visu treč
daliu padidėja, nors brigadoje
buvo iš penkiolikos dešimt dar
bininkų su didesniu patyrimu, iš
silavinimu, sugebėjimu dirbti ir
vadovauti.
Matome, kad Sovietų Sąjun
goje darbininkai komunistų
partijos nariai prilygsta tai
“darbo aristokratijai” kapitalo
šalyse, kuri taip vaizdingai ap
rašoma sovietinėje literatūroje.
Panaši padėti ir su inteligen
tais komunistų partijos nariais.
Jie kyla administracinėje hie
rarchijoje augštyn milžino
žingsniais, tuo tarpu inteligen
tai, turintieji žymiai geresnį iš
silavinimą bei didesnius gabu
mus, atsilieka nuo minėtųjų ko
munistų.
Butai be eilės
Kaip antrą akstiną stoti į par
tiją reikia paminėti tai, kad par
tijos nariai žymiai geriau aprū
pinami gyvenamaisiais butais,
nors tai neparašyta jokiose ofi
cialiose instrukcijose.
Sovietų Sąjungoje ir okupuo
tose Pabaltijo šalyse dėl žemo
atlyginimo dauguma darbinin
kų, tarnautojų, kolchozininkų
niekad nepajėgtų nusipirkti bu
tų nei tiesiogiai, nei įstodami
nariais į butų statybos koopera
tyvą. (Butų statybos kooperaty
vas Sovietų Sąjungoje ir Pabal
tijyje yra žmonių grupė, sudė
jusi savo santaupas, sudarančias
40% namo statybos išlaidų.
60% namo statybos išlaidų pa
dengia valstybė, su kuria 10-15
metų laikotarpyje kooperatyvo
nariai atsiskaito, mokėdami mo
kestį, panašų į mortgičius Vaka
ruose.) Todėl žmonės paprastai
per miesto vykdmąjį komitetą
aprūpinami butais valstybės są
skaita. Kartais butą galima gau
ti per įmonės butų aprūpinimo
skyrių. Vėliau, mokėdami buto
mokestį, žmonės su valstybe pa
mažu (maždaug per 40 metų)
atsiskaito. Toks gyventojų aprū(Nukelta į 7 psl.)
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RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai

Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Ukrainiečių katalikų arkivysku
pas Vasilijus Veličkovsky vakarų
Ukrainoje neseniai komunistų
suimtas. Ilgą laika jis buvo lai
komas Sibiro koncentracijos sto
vyklose; 1957 m. paleistas, da
bar vėl kalėjime. Laisvojo pasau
lio ukrainiečiai rengia protesto
demonstracijas prieš atnaujinta
religijos persekiojimą Ukrainoje

JAUNIMO STOVYKLA MANITOBOJ
Stovykla įvyks Oak Point,
Man., (prie Winnipego) š. m.
rugpjūčio 17-24 d.d. Registraci
ja eina pilnu tempu. Dalyvių
skaičius yra ribotas. Dar yra ke
letas laisvų vietų, todėl norin
tieji dalyvauti turėtų paskubėti
užsiregistruoti. Plačiau apie šią
stovyklą buvo rašyta “TŽ” 27
nr. Pavieniai dalyviai ir atskiros
grupės iš mažesnių vietovių pra
šomos susitarti, kad būtų galima
keliauti traukiniu kartu — bus
įdomiau ir linksmiau. Tokios
grupės turėtų išsirinkti vadovą
iš savo tarpo, kuris rūpintųsi vi
sais reikalais kelionės metu. At
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važiavus į Wihnipegą netikėtai
arba jeigu niekas stotyje ne
lauktų, dėl pervežimo ir kitų
reikalu prašoma telefonuoti į
priėmimo reikalais besirūpinan
čius: J. Grabys SU 3-3993 arba
J. Timmerman GL 3-8394. Lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčia —
432 Elgin Ave., Winnipeg 2,
Man. Tel. WH 3-8925. Smulkes
nė, kiekvienam stovyklautojui
žinotina informacija yra surašy
ta ant registracijos lapų.
Iki pasimatymo ^lanitoboje!
Stovyklai organizuoti
komitetas

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių' skaitytojams, bendradarbiau 
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ" redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ". Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
Gyvenau Toronte 35 metus; paskutiniuosius 15 metų tame pačiame
bute. Neseniai persikėliau i Ridgetown ir negaliu atgauti $80 užstato iš
senojo šeimininko. Skambinau jam telefonu. Buvo mandagus ir žadėjo
grąžinti, bet pinigų vis neatsiunčia. Pagaliau jis man pareiškė, kad be
advokato užstato negrąžinsiąs. ^Bet aš neįstengiu pasisamdyti advoka
tą. Dėlto rašau Jums, tikėdamasi pagalbos. H. R.
Pagaliau Jūs gavote reikalautą užstatą $80. Mandagusis šeiminin
kas tapo labai rūgščiu, kai po jo kojomis pabarstėm truputį žarijų.

Pogrindžio veikloje
Frankas labai mane prašė, kad
dėl savo jaunystės nepatyrimo
kam nors viso to neišplepėčiau,
nes tai atneštų mums visiems
kančias ir mirtį. Ilgainiui bro
lis įsitikino, jog neišduosiu nei
jo, nei tos organizacijos, kurio
je jis buvo gana svarbus kovunas. Jis labai apsidžiaugė, kai
sužinojo, kad ir man jo pareikš
tos mintys yra artimos. Vieną
dieną Frankas man pasiūlė įsi
jungti į jų būrį, t.y. į jaunųjų
Čekoslovakijos patrijotų sąjūdį.
Įsijungiau. Padėjau .spausdinti
minėtus lapelius. Vakarais, o
kartais ir dienos metu išmokau
juos išmėtyti taip, kad niekas,
nepastebėdavo kas tai padarė.
Miesto centre radau patogią vie
tą — čia stiebėsi į dangų augštas dangoraižis. Keltu pasikeldavau į augščiausią augštą ir,
pasisaugodama pašalinių akių,
skubiai išmesdavau pro langą
kokį tūkstantį lapelių. Bekrisdami, jie išplisdavo, kaip konfetti, ir savo plasnojimu sukel
davo didžiąja gatve judančios
žmonių minios dėmesį. Dar ore
beskraidančius lapelius žmonės
gaudydavo, o nukritusius su di
džiausiu smalsumu surinkdavo.
Kol milicija susiorentuodavo, aš
mokėdavau pasišalinti. Ilgoką
laiką man sekėsi šis darbas.
Apie šį darbą težinojo mano
brolis ir jo draugas Radekas. Po
kurio laiko išsibaigė popieriaus
atsargos, be to, be oficialaus ko
munistų partijos leidimo nebuvo
įmanoma tas atsargas papildyti.
Kuriam laikui buvome priversti
sustabdyti savo veiklą. Kartą, la
bai slaptai, papasakojau savo
rūpestį draugei Margaritai. Ji
greit rado išeitį. Jai pavyko ap
gaulės būdu išgauti daug tūks
tančių lapų iš valdinės statybos
darbų vykdymo įstaigos. Šioje
įstaigoje Margarita buvo patiki
ma tarnautoja. Vėliau kiekvieną
savaitę ji išvogdavo apie 5000
lapų popieriaus. Tačiau po ku
rio laiko toks masiškas popie
riaus dingimas buvo pastebėtas
— galėjo įtarti ir Margaritą. O
gal jau ir buvo įtarta?
Nutariam bėgti
1949 m. balandžio 7 d. Fran
kas skubos keliu paskambino
man į mokyklą — norėjo kažką

asmeniškai man pasakyti. Iš
ėjau. Labai mane nustebino prie
automobilio vairo besėdįs Rade
kas. Abiejų veiduose matėsi
rimtis ir lyg išgąstis. Kas gi ga
lėjo nutikti — parūpo man, bet
klausti nebuvo laiko, nes jie
labai skubėjo. Visų pirma važia
vome į Margaritos darbovietę.
Pagaliau man brolis paskubom
papasakojo, kad mūsų pogrin
džio būrelio keli veiklūs drau
gai jau suimti. Turime skubiai
prasilaužti į laisvuosius Vaka
rus — kitos išeities nėra. Mar
garita be ilgų paaiškinimų greit
suprato visą reikalo rimtumą. Ją
nuvežėme į jos butą, kad galė
tų bent tinkamai apsirengti.
Greitom visi užkandom, ir
dar kelionei ji paėmė kiek duo
nos, dešros.. . padarė keletą su
muštinių. Skubiai išvažiavome.
Ilgokai pavažiavus, arti Pilzeno
miesto, po milžinišku medžiu pa
likome savo automobilį. Iš čia
važiavome traukiniu iki Asch
miesto. Dar neprivažiavę to
miesto, išlipome stotelėje prie
mažo kaimelio. Asch miestas yra
visai prie Vakarų Vokietijos sie
nos. Buvo nutarta visą naktį, dėl
atsargos, išbūti vienoje daržinė
je. i Nakties metu, tamsos prie
globstyje, reikės brautis per sie
ną. Pavojus buvo didelis, nes
Čekoslovakijos sieną saugojo pa
tikimi komunistinės valstybės
šalininkai, kurių buvo daug. Jie
turėjo vilko veislės apmokytų
šunų. Taigi, ruošėmės pavojingan žygin. Visus turimus daik
tus nutarėm palikti šioje pusė
je, o turimus pinigus pasidali
nom. Aš savo pinigų didesnę da
lį atidaviau Radekuį, kuris man
patikėjo savo motinos brange
nybių dėžutę — buvo keli dido
ki deimantai, brangūs žiedai,
auskarai ir t.t.
Baisus nujautimas
Mum vadovavo Frankas. Jis
vedė jam žinomu keliu. Staiga
isuko į kluoną, o mes paskui jį.
Frankas su Margarita atsigulė
šiauduose vienoj, o aš su Radeku antroj pusėj visai prie sie
nos. Aš niekad nebuvau taip su
sinervinus — visa virpėjau iš
baimės. Man neramu. Atrodė,
širdis išsiverš pro gerklę. Širdį
draskė skausmingas ir baisus
nujautimas. Galvojau — įvyks
kas nors blogo ... Turbūt mus
pagaus ... Prisiglaudžiau prie
Radeko. Jis ėmė švelniai glos

tyti mano veidą. Apkabino ir
švelniai, su tikros meilės įkarš
čiu, pabučiavo. Ramino mane,
kaip įmanydamas. Tyliai, pa
šnibždom kalbėjo: “Ak, mano
miela, mano brangioji, mano
saulė Lidmila, aš myliu tave, aš
dievinu tave, aš prisiekiu tau
amžinąją meilę.”
Nakties žygis
Greit užmigome ... Frankas
mus pažadino. “Laikas ruoštis
kelionei”, — kalbėjo visai arti
mūsų prišliaužęs? Suvalgėme
turimus sumuštinius ir paskuti
nį dešros gabaliuką. Vorele iš
ėjom į lemtingąjį žygį — laisvės
pasakos įgyvendinti. Reikėjo
per naktį nužygiuoti dar apie
dvidešimt kilometrų laukais, pie
vomis, miškeliais ir krūmais ap
augusiomis lygumomis, kalne
liais ir grioviais. Aplenkdavome
kiekvieną įtartiną vietą, vengė
me kaimų. Mus baugino netolie
se pasigirdęs šunų lojimas. Po
kelių valandų tokios baisios ke
lionės sušlapom, išsipurvinom.
Aš tiesiog paeiti nebegalėjau —
taip buvau išvargus. Pasirodė,
jog visi buvo labai pavargę. Ra
dekas irgi prisipažino, jog nie
kad taip baisiai nebuvo pavar
gęs. Tačiau kariuomenėj užgrū
dintas mano brolis nerodė nuo
vargio žymių, o gal tik dėlto,
kad jautė atsakomybę už mus
visus ir kad buvo mūsų vadas...
Jis negailestingai ragino ir ska
tino mus veržtis arčiau Vokieti
jos sienos, kuri esanti jau be
veik ranka pasiekiama. Staiga,
mūsų nelaimei, ėmė lyti, kaip iš
kibiro — lietaus srautu prakiu
ro dangus. Permirkome kiaurai.
Frankas, nekreipdamas dėmesio
į lietų, nuėjo į priekį, kad ga
lėtų išžvalgyti apylinkę ir rasti
saugesnį kelią. Po kurio laiko
Frankas surado apleistą kluoną,
kažkokio pokarinio pastato griu
vėsius. Sakė: “Pailsėkit!”. Jis
pastebėjo, jog mudvi su Marga
rita visai permirkusios, sušalu
sios ir vos begalime paeiti. Mud
vi buvome permirkusios kaip
vištos ir šlykščiai atrodėme. Bet
kain apšilti? Ugnies kūrenti ne
galima. Mūsų vyrai viską atida
vė, kad tik mes galėtume apsi
kloti ir apšilti. Savo kuprines
pakišo mum po galvom, sura
do kiek šiaudu, apklojo jais, kad
galėtume užmigti. Radekas liko
sargyboje. Frankas vėl išėjo
žvalgybon.
Bus daugiau)
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PAKELIUI Į RELIGINĮ CENTRĄ
Kardinolas ir 6 vyskupai su lietuviais Kunigų Vienybės
seime Čikagoje š. m. liepos 1 — 2 dienomis

Šiemetinis Kunigų Vienybės
seimas Čikagoje itin pažymėti
nas. Iškilmingame seimo atida
ryme ir vyskupo A. Deksnio pa
gerbime dalyvavo Čikagos kar
dinolas J. Cody ir vyskupai:
Abramovic, May, Dempsey, Hillinger, Brizgys ir Mišių atnašau
to j as vysk. A. Deksnys. Daly
vavo apie 80 kunigų ir 50 lie
tuvaičių seselių. Kard. J. Cody,
sveikindamas seimą ir vysk. A.
Deksnį, net pažadėjo ateityje
pramokti lietuviškai. Lietuviai
gi vyskupo A. Deksnio žodžiais
Cody net lietuvių kardinolu pa
vadino. Kardinolas J. Cody ir jo
vyskupai pagalbininkai net tris
kartus dalyvavo vysk. A. Deks
nio pagerbime: birželio 15 d.
Belleville, Ill., katedroje, birže
lio 29 d. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Čikagoje bei po
to vakarienėje ir dabar vėl Ku
nigų Vienybės seimo pradžioje.
Vyravusi šilta nuotaika susiti
kimuose kardinolo, vyskupų ir
kunigų pagelbės teigiamiau iš
spręsti Čikagos lietuvių religines
ir tautines problemas.
Svarbiausia tema
Svarbiausia seime nagrinėta
tema buvo kun. St. Ylos: “Lietu
vių religinio centro sudarymas”.
Pasverti įrodymai prieš ir už to
kio centro sudarymą, pajieškota būdų, kaip suderinti Kuni
gų Vienybės ir Katalikų Fede
racijos veiklą. Nurodyta, kad
centras turėtų išaugti iš pasto
racinės tarybos, o ta taryba iš
parapijinių tarybų ir organiza
cijų žmonių. Po daugelio pasisa
kymų centro sudarymo reikalu
sudaryta atskira komisija: kun.
St. Yla, kun. Vaišnys, SJ, ir kun.
Pr. Garšva, MIC. Jie planuos,
studijuos, tarsis su Federacijos
vadovybe ir pagaliau mėgins to
kį centrą sudaryti. Deja, į tą ko
misiją neįėjo nė vienas para
pijoj dirbąs kunigas. Bet reikia
tikėtis, jog jie sugebės surasti
kelią ir į parapijas bei jų va
dovus.
Kunigo atsakomybė
Jautriausias seime paliestas
klausimas tai paskaitininko prel.
J. Balkūno: “Lietuvio kunigo at
sakomybė savai tautai”. Ameri
koj gimęs prel. J. Balkūnas šį
kartą labai stipriai iškėlė lietu
vių kalbos ir tradicijų palaiky
mą lietuvių parapijų bažnyčio
se. Reikia ką nors daryti, kaip
nors gelbėti, kas dar galima,
nes jau yra lietuvių bažnyčių be
lietuvių kunigų. Yra save dar
vadinančių lietuviais kunigų,
kurie neįstengia ar nenori su
prasti lietuviškos dvasios ir net
neįsileidžia lietuvių kalbos. Vys
kupams ir kunigams reikia išaiš
kinti, kodėl mes norime ir turi
me palaikyti lietuvių kalbą ir
lietuvišką dvasią.
Ši tema gyvai pajudino visus
seimo dalyvius, kurie pradėjo
diskutuoti ir jieškoti būdų, kaip
tą problemą geriau išspręsti. Bu
vo ir karštesnių, ir nuosaikesnių
pasisakymų. Pagaliau santūriai,
bet tvirtai prieita prie nuomo
nės, jog reikia Amerikos vvskupams ir lietuviškose parapijo
se dirbantiems kunigams išaiš
kinti motyvus, kodėl mes palai
kome lietuvių kalbą ir lietuviš
ką dvasią. O svarbiausi motvvai
vra šie: nulietuvėję lietuviai la
biau nutolsta nuo tikėjimo, aosileidžia religinėse praktikose.
Tai rodo daugelis vietovių, kur
nėra lietuviu parapijų ir lietu
višku pamaldų. Lietuviu kalba
ir dvasia palaikvtina ir išlaisvin
tai Lietuvai būsimu misininkų
paruošimui. Reikia taip pat at
minti. kad okupantai komunis
tai Lietuvoje priekaištauja, jog
Amerikos vyskupai ir kunigai
nutautina lietuvius. Galutiniam
tokio aiškinančio dokumento suredagavimui išrinkta komisija:
prel. J. Balkonas t’^n. St. Yla,
kun. dr. J. Prunskm.

tai prof. dr. A. Kučo paskaita:
“Katalikų vaidmuo Amerikos
lietuvių gyvenime”. Jis supažin
dino su rašoma Amerikos lietu
vių istorija, kurios pirmas to
mas jau paruoštas. Sunkus bu
vo pirmųjų ir vėlesniųjų lietu
vių kūrimasis Amerikoje, įdo
mus jų kultūrinis, religinis ir
tautinis organizavimasis ir labai
svarus yra katalikų įnašas. Ta
knyga bus visiems labai įdomi ir
naudinga. Reiktų, kad ją kuo
greičiau išverstų į anglų kalbą.
Buvo pajudintas ir lietuvių
bažnyčių bei koplyčių fotogra
favimo klausimas. Pasiaiškinus
nutarta, kad reikia veikti neati
dėliojant, ir išrinktas prel. Pr.
Juras, kad tuomi tuoj pradėtų
rūpintis. Fotografavimo darbą
žada atlikti toje srityje pasižy
mėjęs kun. A. Kezys, SJ„ o ar
chitektas J. Mulokas pažadėjo
patarti prel. Pr. Jurui. Mūsų
garbingas veteranas, daug paty
rimo turįs knygų išleidime me
cenatas prel. Juras pažadėjo tuoj
imtis organizavimo darbo.
Pranešimai ir nutarimai
Seime buvo gerų pranešimų:
vysk. V. Brizgio apie kankinių
koplyčią Romoje, kun. J. Kubi
liaus, SJ, apie naujus liturginius
potvarkius, kun. St, Railos apie
religinę šalpą, mons. V. Balčiū
no apie “Krikščionis gyvenime”
leidinius, centro valdybos sekre
toriaus ir “Lux Christi” redak
toriaus kun. dr. A. Juškos, iž
dininko kun. P. Ciniko, MIC,
archit. J. Muloko apie bažnyčių
fotografavimą, kun. J. Vaišnio,
SJ, apie religinių vadovėlių iš
leidimą, kun. St. Ylos apie atei
tininkų dvasios vadus ir kt.
Seimas pasiuntė sveikinimo ir
padėkos telegramas popiežiui
Pauliui VI, apaštališkam delega
tui ark. L. Raimondi, kardino
lui A. Samore ir Belleville, I1L,
vysk. A. Zaroweste. Padėkota už
vysk. A. Deksnio paskyrimą ir
lietuviams palankumo parody
mą.
Seimas priėmė reikšmingų re
zoliucijų: lietuviškų parapijų pa
laikymo, jaunimo, pašaukimų,
lietuviškų institucijų rėmimo,
religinių brošiūrų leidimo ir kt.
klausimais.
Naują valdybą išrinkti palikta
liepos 8 d. Marianapoly Atlan
to pakraščio Kunigų Vienybės
provincijų suvažiavime, kuris
įgaliotas būti šio seimo tąsa. Tai
irgi istorinis įvykis Kunigų Vie
nybės 60 metų veikloje, kad sei
mas oficialiai įvyks dviejose se
sijose 8 dienų laikotarpyje ir
tūkstančio mylių atskirtose vie
tose.
Globėjai ir vadovai
Seimą labai nuoširdžiai glo
bojo ir vaišino kun. Ed. Abro
maitis, buvęs 4 metus centro
valdybos pirmininku, kun. P.
Katauskas, Čikagos skyriaus pir
mininkas, padedamas kitų Čika
gos klebonų. O Tėvai jėzuitai ir
Tėvai marijonai visus dalyvius
pavaišino ir naująjį vyskupą A.
Deksnį nuoširdžiai pagerbė va
karienėmis.
Seimą sveikino: Lietuvos ge
neralinis konsulas dr. P. Daužvardis, Kunigų Vienybės Kana
dos provincįjos pirm. mons. J.
Tadarauskas. Ateitininkų Šalpos
Fondas, seselės kazimierietės ir
kt.
Seimui vadovavo: pirmininkai
— prel. J. Balkūnas ir kun. dr.
Titas Narbutas; sekretoriai —
kun. F. Kireilis, ku». G. Kijauskas, SJ, kun. L. Musteikis ir
kun. Z. Ramanauskas. Rezoliu
cijų komisiją sudarė: kun. L.
Andriekus. OFM, kun. J. Budzeika, MIC, kun. J. Vaišnys, SJ,
ir kun. dr. J. Prunskis. Nomina
cijų komisijoj buvo: kun. J. Ku
bilius. ST. kun. St. Raila ir kun.
J. Gasiūnas Rari-Unc komisi
joj buvo: T'rel. Pr. Juras ir kun.
Kataliku< vaidmuo
J. Panavas.
,.
T. Angelaitis
Trečia įdomi tema srime —

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9 - 4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
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Nesakykite/ kad kova beviltiška
Autorius yra lietuvių bičiulis, ge
rai pažįstąs jų problemas, šiuo me
tu jis yra Labor Relations School
direktorius Toronte. Birželinių trė
mimų metinių proga anglikonų ka
tedroje, kur ekumeninėse pamaldo
se dalyvavo estai, latviai ir lietuviai,
jis pasakė labai turiningą pamoks
lą. Čia pateikiame jo vertimą. Red.'

“Visi pažins, kad jūs esate mano
mokiniai, jei vienas kitą mylėsite.”
(Jon. 13,35),

Lietuviškas kryžius Detroite prie Šv. Petro bažnyčios; pastatytas
kun. V. Krikščiūnevičiaus, vyčių ir parapijiečių pastangomis. Nuo
traukoje kryžiaus lankytojos: R. Biliūnaitė, L. Geldauskaitė ir B.
Kiaulėnaitė
Nuotr. K. Sragausko

Apie Maironį Jungtinėse Tautose
AL. GIMANTAS

JAV lietuvių spaudai ir toliau
ignoruojant, nedasakant ar tik
puse burnos prasitariant apie
kaikuriuos aplinkos faktus, lie
čiančius lietuviškąjį gyvenimą,
skaitytojai lieka nepainformuoti
apie vienus ar kitus reiškinius.
Ir tai neretai faktai, kurie turi
būti žinomi visai lietuviškai vi
suomenei, geri ar blogi, nes
skaitytojas, lietuviškosios bend
ruomenės narys, turi neabejo
tiną teisę žinoti kas vyksta ap
link mus. Sąmoningas žinių slė
pimas niekada negalės būti pa
teisintas šios dienos reiklaus lie
tuvio skaitytojo. Nenuostabu,
kad vis daugiau tautiečių pra
deda kreipti dėmėsi į Kanados
lietuvių abu patriotinius savait
raščius, kurie stengiasi duoti
kiek galint platesnes ir ryškes
nes lietuviškąjį gyvenimą lie
čiančias žinias, geras ar blogas,
bet tikras. Skaitytojo teisė —
žinoti, laikraščio pareiga — in
formuoti! Paskutiniu metu eilę
žinučių, liečiančių kaikuriuos
įvykius išeivijos lietuvių gyve
nime, mūsų skaitytojas rado ...
sovietinamos Lietuvos spaudoje.
Nekitaip būta ir su netaip se
niai Jungtinėse Tautose suruoš
tu Maironio minėjimu. Kanados
lietuviški laikraščiai apie tai ininformavo ir net vedamuosiuose
pateikė savo išvadas. Amerikie
čių lietuvių laikraščiai visa tai
beveik ignoravo kaip dėmesio
nevertą faktą. Teko tą reikalą
diskutuoti su visa eile pažįsta
mų tautiečių, kurie nieko apie
tai nežinojo, kol negavo iš savo
giminių iškarpų su aprašymais,
atspausdintais sovietinamos Lie
tuvos laikraščių skiltyse. Gegu
žės 16 d. Maironio minėjimas
gana plačiai buvo paminėtas ir
Jungtinių Tautų laikraštyje “Se
cretariat News”. Antraštinė lei
dinio vinjetė vaizduoja Jungti
nių Tautų dangoraižį Niujorke,
vidury —- JT herbas. Dedamos
įvairios, daugiausia tos organi
zacijos įvairiataučių tarnautojų
gyvenimą liečiančios žinios, nuo
traukos, klubų, draugijų ir visų
kitų įvykių apžvalga. Aprašy
mas apie Maironio minėjimą
iliustruotas net penkiomis nuo
traukomis, kuriu vienoje mato
me dalį auditorijos, kuri, atro
do, netaip jau pilna publikos.

Pridėtame aprašyme skaitome,
kad minėjimas lietė Joną Mairo
nį ir jo kraštą. Tą poezijos reči
talį suruošė rusiškosios knygos
klubas. Pagrindiniai pranešėjai
buvę L. I. Vladimirov, JT bib
liotekos direktorius, kuris kalbė
jo apie poeto gyvenimą ir dar
bus, Mrs. D. Jonaitis, amerikie
tė poetė ir Maironio poezijos
vertėja į anglų kalbą, Mrs. A.
Titov, buvusi aktorė ir dabarti
nė Jungtinių Tautų štabo dar
buotoja, ir A. Mekas, filmų ga
mintojas. Visi tie asmenys pri
statė gyvąjį Maironį. Esą akys
ir ausys visų klausančiųjų pa
gavo poezijos grožį, jos didy
bę ir kiekvienam pasidarė aiš
ku, kodėl to didžiojo Lietuvos
poezijos kunigaikščio lyrika yra
viena labiausiai branginamų lie
tuviškosios kultūros aspektų.
Programa lietė tris poeto dar
bų sritis: Maironis ir lietuviško
ji tautosaka, Maironis ir jo kraš
tas, Maironis ir jo gyvenimo vizi
ja. Jo poezija buvusi dekla
muojama lietuviškai, angliš
kai ir rusiškai. Sekantis laikraš
čio puslapis paskirtas išimtinai
Maironio poezijai, verstai D. Jo
naitienės. Antraštė lietuviškai:
“Jonas Maironis ir jo kraštas”.
Čia dar išspausdinti ir trys lie
tuviškos grafikos pavyzdžiai,
vaizduojantieji lietuvišką gamtą:
miškas, miesto skliautai su baž
nyčių bokštais ir lietuvių sodie
čių povyzos. Gaila, nepaminėtas
menininkas atlikęs šiuos tris kū
rinius.
Sovietinės įstaigos ir sovieti
niai pareigūnai kartais pastato
lietuviškąją išeiviją prieš savuo
sius faktus. Mūsų reakcija pa
prastai būna nežymi. Labai retai
bandoma tuos pačius sovietinius
sluogsnius pastatyti prieš mums
naudingus faktus. Nieko neda
roma panaudoti ar bent pakreip
ti sovietų surežisuotus įvykius.
Pvz. kad ir Maironio minėjimo
atveju. Ar kas nors iš veiksnių
informavo Jungtinių Tautų laik
raštį “Secretariat News” apie
tikrąjį Maironį, laisvos Lietuvos
šauklį? Ar kas pasiuntė paaiški
nimą Jungtinių Tautų delegaciioms apie Maironį ir jo gimtąjį
kraštą, kuris dabar rusu oku
puotas? Juk tai buvo puiki proga
atskleisti antrąją medalio pusę.

Praėjo daugiau nei 20 metų,
kai susitikau tada dar jaunus,
labai jaunus į Kanadą atvyks
tančius baltiečius. Jie jau buvo
praleidę keletą metų stovyklose
Vokietijoje — bėgo nuo, Pijaus
XI žodžiais tariant, “šėtoniškos
bolševikinio komunizmo rykš
tės”. Jų nedalią, vargą ir kan
čias ryškiai prisimenu ir dabar.
Nuo to laiko esu matęs ir kitų
pabėgėlių, būtent, kiniečių
Hong-Konge. Daugelis jų gyve
no paprasčiausiose į kalnų šlai
tus atremtose lūšnelėse. Mūsų
vadovas tuo metu aiškino, kiek
žmonės atsižada dėl savo laisvės.
Jūs suprantate, kad tikrai yra
vertos net labai didelės aukos
laisvei, nes ji yra “prigimties
(t.y. Dievo) pati iškiliausia do
vana” žmogui. “Didžiausia dova
na, kurią Dievas savo neapsako
mame gerume sukūrė, — sako
garsusis italų poetas Dante, —
ir kuri yra panašiausia Jo pa
ties gėriui bei Jam brangiausia,
yra laisvė.”
Kai pirmą kartą jus sutikau,
ilgėjotės to “rytojaus, kai pasau
lis bus laisvas”, kad galėtumėte
sugrįžti ir vėl tęsti savo gyve
nimą tėvynėje. Ir būtų buvę ne
suprantama, jei būtumėte elgęsi
kitaip. Nes, kaip sako škotų poe
tas Sir Walter Scott:

sų Lietuva” ėjo iš rankų į rankas —
kiekvienas jieškojo savo gimtinės.
Veikalą laimėjo Teresė Šakienė.
šaudymo sporto vadovų A. šiurkaus ir J. šostako dėka suruoštos
’aisvo šaudymo rungtynės. Kai tik
paskaitos pasibaigdavo, entuziastai
būriais traukdavo j šaudyklą, šaudy
tojai suskirstyti į tris grupes: sen
jorus. jaunius ir moteris. Senjorų
I vietą laimėjo J. Rimkūnas, jaunių
— J. šostakas (abu detroitiečiai),
moterų I vietą laimėjo torontietė S

Pijus XI ir pasmerkė 1937 m.
savo enciklikoje “Apie ateistinį
komunizmą”. Jau ir prieš tai jis
daugelį kartų buvo pasaulį per
spėjęs dėl šėtoniškos komuniz
mo grėsmės. Galėčiau pridėti,
kad jis tiesiog neteko žado pa
matęs, kiek mažai pasaulis kreiJia dėmesio į jo perspėjimus,
is komunizmą pažino, nes pats
buvo popiežiaus legatu Varšu
voje, kai raudonieji buvo su
stabdyti ties miesto vartais. Ta
pęs popiežiumi, siuntė pagalbos
misiją Rusijon, kai ten po re
voliucijos siautė badas.
Šventasis Tėvas skelbė, jog
komunizmas yra materialistinis
ir ateistinis. Jis pareiškė, kad
komunizmas laikosi klasių susi
rėmimo bei kovos teorijos kaip
metodo, pagal kurį žmonija ne
pakeičiamai rutuliojasi į galuti
nę beklasės bendruomenės sin
tezę. Komunistai, be to, tvirti
na, sakė jis, kad žmogus gali
šį vystymąsi pagreitinti. Todėl
jie stengiasi visuomenėje iški
lusią tarp įvairių klasių neapy
kantą kurstyti. Tokiu budu kla
sių kova su savo pasekmėmis —
smurtingu pykčiu ir naikinimu
— komunistams įgauna tarytum
šventojo karo už žmonijos pa
žangą aspektą. Iš kitos pusės
(jūs baltiečiai žinote net pergerai), visos jėgos, jei tik kiek
priešinasi tokiam sisteminiam
smurtui, turi būti sunaikintos
kaip žalingos žmonijai. Komuniz
mas yra savyje blogas, pridūrė
šventasis Tėvas, ir perspėjo, kad
nė vienas, kuris nori išgelbėti
krikščioniškąją civilizaciją, nega
li su juo bendradarbiauti.

*

*

*

Tačiau tai buvo, kaip minėjau,
1937 metais. Galbūt dabar yra
Tas žmogus alsuoja mirusia dvasia,
tokių, kurie save klausia: o gal
Kuris neištarė sau niekada —
komunizmas atsisakė smurto,
“Tai mano gimtas kraštas,
nes jau tiek laiko komunistai
mano aplinka”.
vis laikėsi taip vadinamo taikaus
Klajojusi po svetimas šalis,
sambūvio? Šį klausimą galime
Tokiam nesuliepsnojo niekada
išspręsti peržvelgę “1961 m. So
širdis,
vietų Sąjungos komunistų parti
Kai žingsni kreipė Į gimtas duris.
jos programą (metmenis)”, šia
Be abejonės, daugelis jūsų ir
dabar ilgitės namų, tačiau žino
te, kad pasaulis dar nėra lais
vas. Nežiūrint savo skausmo dėl
priespaudos, jūs save laikote lai
mingais galėdami būti ta pasau
lio dalimi, kuri yra laisva, kur
žmogus dar gali" savo sielą va
dinti sava. Tačiau jūs žinote,
kaip kiekvienas turi žinoti, kad
šią laisvę turime saugoti. Mes
turime narsiai kovoti už tokią
laisvę, bet ne už laisve vadina
mą ištvirkimą, ne už laisvę be
tvarkos, ne už laisvę be atsako
mybės, jokiu būdu ne už laisvę
be pagarbos ir nuolankumo, be
autoriteto. Sukurdamas 1 a is v ą
žmogų, Dievas norėjo, kad jis
turėtų tikrą laisvę. Todėl mes
turime drąsiai kovoti už šią lais
vę, nes, anot vieno modernaus
rašytojo knygos antraštės, “Lais
vė yra tik drąsiems”.

O kasgi turėtų būti mūsų veik
los esmė, kad galėtume laisvę
apginti?
Leiskite man pacituoti iš kny
gos “Religion and Modern Sta
te”, kurią Christopher Dayson
parašė 1938 m., tačiau kuri la
bai tinka ir dabar. “Rusijoje nė
ra tokio prieštaravimo tarp vals
tybės ir komunistų partijos.” (Jis
prieš tai buvo pareiškęs, kad
“yra tam tikras prieštaravimas
tarp nacionalsocializmo ir vals
tybės valdžios ...”) “Valstybė
yra ne kas kita, kaip partijos
įrankis; partijos jėga yra reiš
kiama asirišku beatodairiškumu,
kuriuo per paskutinius kelerius
metus ji sunaikino nepriklau
somą rusų žemdirbių gyvenimą,
sumokėdama neapskaičiuojamos
žmogiškos kančios kainą, šie įvy
kiai aiškiau nei abstraktus ar
gumentas parodo tikras komu
nizmo pasekmes. Tai nėra kapi
talistų ir proletarų susirėmimas,
nes yra aišku, kad tikrieji pro
letarai yra badaują Ukrainos
žemdirbiai, o ne nusipenėję
Maskvos biurokratai. Tai susi
IR ŠAULIAI STOVYKLAUJA rėmimas
su žmogumi, jo kūno
ir
dvasios
pajungimas ekonomi
JAV IR KANADOS ŠAULIŲ KULTŪRINĖ SAVAITĖ DAINAVOJ
nei pasaulietinės Valstybės ma
V. TAMOŠIŪNAS
šinai. Didžiausia šio tikslo išsi
pildymui kliūtis yra ne kapita
Suaukotus meno kūrinius loteri lizmas, ne buržujinė kultūra, o
Birželio 15-22 dienomis šauliai pa
darė pirmąjį bandymą. Savaitės vi joj laimėjo: V. Balynienės — M. Vit krikščioniškasis tikėjimas.”
duryje. esant šaltam ir lietingam kus, K. Kodatienės — O. Bražienė,
Todėl pagrindinis dalykas ko
orui, Dainavoje tebuvo 50 šaulių; St. Smalinskienės — St. Vabalaitis,
munizmui
nugalėti yra meilė ir
penktadienį, orui pagerėjus, detroi- Vyt. Ogilvio — Br. Taparauskas. J.
tiečiai daugėjo ir jau šeštadienį iš Andrašiūno (Los Angeles) — L Lei pilnas krikščioniškojo tikėjimo
visur susirinko iki 200. Kitoje ežero pus. Buvo tik kultūriniai laimėjimai, įgyvendinimas — ne tik sekma
pusėje stovyklavo Detroito skautai, jų tarpe žurnalų ir laikraščių pre dieniais ar kaikuriomis savaitės
šauliai juos apdovanojo šaulių 6 to numeratos vieneriems metams. Di dienomis, bet per ištisas dienas
mų leidiniu "Nepriklausomai Lietu džiausi gintaro karoliai — “Alytaus” ir savaites; ne tik mūsų asmeni
baro savininko Petro Padolskio. Di niame ir privačiame gyvenime,
vai” ir pinigine parama.
Savaitės dienomis paskaitas skaitė: dysis turtas — autoriaus Br. Kviklio bet ir viešajame, socialiniame,
J. Švoba, K Kodatienė, J. Stašaitis, 4 tomų “Mūsų Lietuva’’. Gėrėjosi ekonominiame verslų bei profe
S. Kaunelienė, A. Kairys, A. Sutkai- šauliai visomis dovanomis, bet “Mū sijų gyvenime.
tis, Alf. žiedas. VI. Mingėla ir VI.
Išganaitis.
Dr. Adolfo Damušio vardo baltųjų
rūmų didžiojoj salėj ant visų sienų
kiekvienas lietuvis jieškojo savęs.
Tai šaulio K. Sragausko ilgų metų
darbo vaisius — fotografijos išdėsty
tos ant didelių kartonų. Ant stalo —
Stasio Butkaus dalis archyvinės me
džiagos. Priešakyje sienos ant lietu
viškų raštų patiesalo — Vytis, VI.
Pūtvio portretas, šaulių skydas 1919
— 1969 metai ir kt.

KUN. CHARLES MCGUIRE, SJ

*

*

Kultūrinėje šaulių savaitėje, kuri buvo surengta birželio 15 — 22
dienomis, šaudymo laimėtojams įteikiamos premijos. Torontietė S.
Navickienė moterų sekcijoj laimėjo pirmą vietą. Iš kairės: S. Na
vickienė, V. Tamošiūnas ir J. Šostakas
Nuotr. K. Sragausko

RAŠYTOJO DANIELIO STOVYKLOJE
Maskvos įsteigtos priverčia
mojo darbo stovyklos egzistuoja
ir dabar. Viena tokių yra 17-toji
stovykla Mordavijos respublikos
Ozerno vietovėje. 1967 m. šitoje
stovykloje buvo uždaryta apie
300 vyrų ir apie 700 moterų. Už
darytieji buvo visokių tautybių
žmonės: estai, latviai, lietuviai,
rusai ukrainiečiai. Pastarųjų
daugiausia. Jie uždaryti čia už
dalyvavimą laisvės kovose 1942
—1952 m., už savo tikėjimo išpa
žinimą, už bėgimą iš Sovietų Są
jungos, už taip vadinamus “karo
nusikaltimus”, čia yra ir rašytojas Danielis. Vyrai patalpinti
dviejuose barakuose, todėl nuolat trūksta oro. Be to, barakai
nėra tinkamai apšildomi, nėra
patogumų. Panašiai apgyvendin
tos ir moterys. Maisto porci
jos yra mažos ir tos pačios nėra
pilnai atiduodamos. Duona kar
ti, nedakepta. Medicininis aprū
pinimas yra tik dėl formos. Pvz.
susirgo kalinys Soroka širdies
infarktu, bet medicinos pagalba
atsirado tik po keturių dienų. Į
taip vadinamą “ligoninę” buvo
išgabentas tik po trijų dienų po

apžiūrėjimo. Ligoninėje tėra 7
lovos, bet trūksta vaistų. Yra ir
centrinė ligoninė, bet ji toliau —
Baraševo apylinkėje. Dėl blogo
susisiekimo ji sunkiai pasiekia
ma. Nusiskundimai susirgimu
dažniausiai laikomi simuliacija,
ir sergantieji vistiek varomi į
darbą.
Kacetininkai bandė protestuo
ti prieš tokias sąlygas, bet sto
vyklos vadovybė nutildė juos vi
sokiomis bausmės priemonėmis.
Darbas sunkus, darbo normos
tokios, kad ir normaliose sąlygo
se jos sunkiai būtų išpildomos.
Trūksta tinkamų darbo drabu
žių, nors klimatas šaltas. Duo
dama valanda laiko pietums, bet
jos metu nėra kur pasislėpti nuo
šalčio. Rūkyti teleidžiama bara
kų koridorių galuose, kur žie
mos metu šaltis siekia iki 30°C.
Nors kaliniai turi teisę gauti
laiškų ir spaudos, bet visa tai
praktiškai priklauso nuo admi
nistracijos, o ypač saugumo va
lios. šitoje stovykloje 1967 m.
saugumo įstaigoms atstovavo
Ivan Romanovič Krut.

t

Ka daryti
belaukiant

OHSIP

ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN

Nesijaudink. Esi aprūpintas
Spalio 1 dieną Ontario įves naują sveikatos
ploną — Ontario Health Services Insurance
Plan — OHSIP.
OHSIP yra pagrindinis sveikatos draudos
plonas, apimąs kiekvieną Ontario gyventoją
(nežiūrint amžiaus, fizinės sveikatos, turto)
per vyriausybę arba nurodytą įgaliotinį.
OHSIP pakeis OMSIP—dabartinį Ontario
planą. Jeigu esate įrašytas į OMSIP, Jūsų
drauda galios be jokio sutrukdymo.
Jeigu dabar esate Įsirašęs į vieną iš 200
kitų Ontario draudos organizacijų, kaip
Physician's Services Incor^rated, Windsor
Medical Services, Associated Medical Servi-

ces, draudos bendrovės ar kitos agentūros,
— Jūsų drauda galioja iki tolimesnio prane
šimo.

Jeigu dar neturite jokios sveikatos drau
dos, dabar yra puiki proga ja apsirūpinti iki
spalio 1 dienos.- Apie įsirašymo laikotarpį
bus Jums pranešta per spaudą, radiją ir te
leviziją.
Taigi, neklausinėkite, nesirūpinkite savo
sveikatos
drauda.
,
_
. . . .Ilsėkitės,-. džiaukitės isveika vasara,_ belaukdami naujo OHSIP plano,
ku? JuSM sve,kota ruP,ns,s Ontor'° Sve'kQtos ^ePor amentas.

*

Ateistinio ir bolševikinio ko
munizmo principus, iš kurių ki
lo tiek daug despotiškos tironi
jos ir žiaurumų, nuo kurių ir
jūs bėgote, atskleidė popiežius
Navickienė. Buvo ir graudaus nusi
vylimo; detroitietė šaulė E. žalkauskienė per visus pratimus šaudydama
į 4 taikinius neišeidavo iš juodo žie
do; rungtynėse gi 3 taikiniai pilni,
(Nukelta j 7 psl.)

/

me dokumente skaitome: “Įvai
rių socialinių sistemų valstybių
sambūvis savyje dar nereiškia
ideologinės kovos nutraukimo.”
Štai, toliau — gerai įsidėmėkite:
“Kovos sėkmė, kurią darbo kla
sę tęsia už perversmo pergalę,
priklausys nuo to, kaip gerai
darbo klasė ir jos partija apval
dys visus kovos būdus — tai
kius ir netaikius, parlamentinius
ir neparlamentinius — ir kaip
gerai bus pasiruošusi pakeisti
greitai ir nelauktai vieną kovos
būdą kitu.” Aš manau, kad čia
galima prisiminti Evangelijos
žodžius: “Kas turi ausis klausy
ti, teklauso!”
Komunizmas yra bedieviškas.
Savo bedievybę jis įrodė dar
bais. Kaip Viešpats yra pasa
kęs: “Iš jų vaisių pažinsite
juos” (Mat. 7, 16). Savo “Eko
nominiuose ir filosofiniuose
rankraščiuose” 1844 m. Mark
sas pareiškė: “Juo daugiau žmo
gus duoda Dievui, juo mažiau
palieka sau”. Tarp kitko, šis
Markso tvirtinimas buvo pacituo
tas sovietų komunistinio perio
dinio leidinio “Mokslas ir Reli
gija” 1967 m. rugsėjo mėn. lai
dos straipsnyje, .skatinančiame
skleisti ateizmą. Straipsnis buvo
pavadintas “Ateistinis auklėji
mas šiandien” ir parašytas 50
metų revoliucijos sukakties
proga.
Marksui Dievas tėra žmogaus
atspindys.' Savo “Įnaše į Regelio
teisės filosofijos kritiką” (įžanžangoje) Marksas tvirtina:J‘Žmo____ jieškojo
_____________
w
gus, kuris
antžmogio
įsivaizduotoje dangaus tikrovė................
je... nieko nesurado,
tik at
spindį paties savęs ...” Kitoje
vietoje jis sako: “Religijos, kaip
apgaulingos žmonių laimės, pa
naikinimas yra reikalingas jų
tikrajai laimei.” O Leninas savo
straipsnyje “Darbo partijos lai
kysena religijos atžvilgiu” rašo:
“Marksizmo filosofinis pagrin
das. .. dialektinis materializ
mas... (yra) absoliučiai ateis
tinis ir tvirtai priešingas visom
religijom.”
(Bus daugiau)
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PAKEISTI REDAKTORIAI
Išeivijoje ir tėvynėje gyvenan
tiems lietuviams skirtas ryšininkų
savaitraštis "Gimtasis Kraštas” lie
pos 3 d. laidoje paskelbė trumpą
pranešimą: "Ryšium su perėjimu į
kitą žurnalistinį darbą, iš "Gimtojo
krašto” vyr. redaktoriaus pareigu at
leistas Mykolas Jackevičius. "G. k.”
vyr. redaktorium paskirtas buvęs
“Literatūros ir meno” savaitraščio
vyr. redaktorius poetas Vacys Rei
meris.” Jo vieton, kaip liudija "Li
teratūros ir Meno’* paskutinis nume
ris, yra paskirtas žurnalistas Vytau
tas Kadaitis. Iš šio rašytojų, daili
ninku bei kitų meno žmonių savait
raščio metrikos taipgi yra išimta vyr.
red. pavaduotojo D. Šniuko pavardė.
Poetas Vacys Reimeris "Literatūrą
ir Meną” redagavo ilgus metus. Jo
paskyrimas "Gimtojo Krašto” vyr.
redaktorium įtaigoja, kad šiam sa
vaitraščiui bus skiriamas didesnis dė
mesys. Iš vyr. red. pareigų atleistas
M. Jackevičius buvo daugiau linkęs
į propagandą nei meną. Jo gabumai,
palyginti, labai riboti, o kultūriniai
lietuvių laimėjimai tėvynėje ir išei
vijoje jam buvo svetima žemė. Tai
liudija "GK” puslapiuose po V. Ka
zakevičiaus pasitraukimo iš vyr. red.
pavaduotojo pareigų sumažėjusi kul
tūrinė kronika ir pagausėjęs propa
gandinis jovalas, kuris šiam laikraš
čiui reikalingas kaip šuniui penkta
koja. Lenino garbinimo ir kompar
tijos diktatūrinių gairių "GK” skai
tytojas tėvynėje pakankamai randa
kituose laikraščiuose, o skaitytojui
užsienyje tokia medžiaga yra kokti
ir juokinga savuoju primityvumu.
Galimas dalykas, V. Reimeris, kaip
poetas ir literatūros žmogus, suma
žins propagandinį ir padidins kultū
rinį šio savaitraščio atspalvį. V. Reimerio redaguotame "GK** 27 nr.
duoklė propagandai jau yra sumažė
jusi. Pvz. Juozo Kuckailio rašinyje
apie moksleivių respublikinę meno ir
sporto šventę praleistas visas Lenino
šlovinimas prie paminklo, Vingio
estradoje ir "Žalgirio” stadijone.

ngentu buvo A. Jozenas, dirigen
tais — K. Kaveckas, S. Sondeckis ir
L. Abarius. Sekančią dieną, sekma
dienį, "Žalgirio** stadijone progra
O
mą išpildė šokėjai ir sportininkai, A.
Gradecko "Fantaziją dainų apie Le
niną temomis” atliko jungtinis pu
čiamųjų orkestras. Programon buvo
įtrauktas naujas šokis "Spaliukų so
das”, pijonierių pasirodymas, pava
dintas "Baltijos jūra — taikos jūra”.
Vyresnių klasių moksleiviai šoko
"Malūnėlį**, "žigūną”, abiturientai
— savo valsą. Pabaigai šokėjų gre
tos vejoje išrašė šūkį: "Šlovė di
džiajam Leninui**. Kažkur tarp Ka
rių kapinių, Lenino paminklo, Vin
gio ir "Žalgirio” buvo pamestas
reikšmingiausias šventės šūkio žodis
TĖVYNĖ. Maskvai pataikaujantys
šventės rengėjai, matyt, jo nepasi
gedo ir nebandė jieškoti. Šioje šven
■:
tėje TĖVYNEI teko slėptis jaunųjų
Prie šio Manitobos ežero Oak Point vietovėje rugpjūčio 17—24 d. rengiama vakarų Kanados lietu
dalyvių širdyse.

NAUJIEJI PEDAGOGAI
Vilniaus pedagoginiame institute
diplomus šiemet gavo 381 absolven
tas. Tai buvo šiemet 25 metų jubilėjų švenčiančio instituto jau XXIV
pedagogų laida. Kelialapius Į gyve
nimą jiems įteikė instituto rektorius
V. Uogintas.

GYDYTOJAI IR INŽINIERIAI
Studijas Kauno medicinos fakulte
te šiemet baigė 264 gydytojai, 57
dantų gydytojai ir 52 vaistininkai.
Jaunuosius medicinos specialistus
sveikino ir sėkmės darbe linkėjo ins
tituto rektorius prof. Z. Januškevi
čius, kompartijos ir valdžios atsto
vai. Kauno politechnikos instituto ab
solventams diplomus teko Įteikti
sporto halėje, kur susirinko net 1409
jaunieji inžinieriai, baigę automati
kos, cheminės technologijos, elektro
technikos, inžinerinės ekonomikos,
lengvosios pramonės, mašinų gamy
bos, mechanikos, santechnikos ir sta
tybos fakultetus. Gausi laida liudija,
kad politechnikos institutas nebe rei
kalo yra vadinamas Lietuvos inži
nierių kalve. Diplomantus sveikino
MOKSLEIVIŲ ŠVENTĖ
rektorius prof. M. Martynaitis, ap
žvalgini
žodi tarė prorektorius do
Moksleivių meno ir sporto šventė
įvyko birželio 28-29 dLd. Vilniuje. Jos centas Č. Jakimavičius. Studentų var
dalyvių gretose buvo 11.000 jaunųjų du dėkojo ir atsisveikino elektrotech
dainininkų, instrumentalistų, šokėjų nikos fakulteto absolv. A. čiurlys
ir sportininkų. Toks lietuvių jauni ir radioelektronikos fakulteto absol
mo susibūrimas būtų gražus dalykas, ventas S. Kubiliūnas. Jauniesiems in
jeigu jo nereikėtų įkinkyti į sovieti žinieriams koncertą surengė R. Tanio komunizmo propagandinį vežimą. mučio vadovaujamas Kauno žemės
Šventei buvo pasirinktas šūkis: "Tė ūkio statybos projektavimo instituto
vynei, Leninui — mūsų širdžių sutar liaudies šokių ansamblis “Rasa”.
tinė!” Vilniškės kompartijos oficio
ORDINAS IR MEDALIS
zas “Tiesa” šį šūkį bandė paryškinti
Maskvinio augščiausiojo sovieto
kitu: “šlovink Leniną skambia daina,
Tarybų Lietuvos jaunyste!” Kažko prezidiumas prieš kiek laiko sociadėl šį kartą žymiai nuosaikesnė buvo listinio' darbo didvyrio titulu atžymė
“Komjaunimo Tiesos” redakcija, jo eilę sovietų mokslininkų, jų tarpe
liaudies motyvais užgiedojusi: "čiul ir Vilniaus universiteto rektorių prof,
bėkite, paukšteliai, balseliais dyvi- dr. J. Kubilių. Priimdamas Lenino
nais!...” Dainų šventė Vingio parke ordiną bei “Pjautuvo ir kūjo” me
buvo pradėta ir baigta sovietine pro dalį, prof. dr. J. Kubilius pareiškė:
paganda. Moksleiviams iš Karių ka "Už savo darbus, kuriuos laikau la
pinių teko atnešti ugnį šventės auku bai kukliais, tokio apdovanojimo aš
rui, pakeliui padaryti priesaiką Le nelaukiau ir jį priimu tik kaip visos
nino idealams prie šio atėjūno atmi Lietuves matematikų mokyklos nuo
nimui skirto paminklo, sugiedoti pelnų pripažinimą. Aprimus pirma
kompartijos internacionalą, daininin jam džiaugsmui, kyla būtinybė ap
kų estradoje grupuotės pavidalu su mąstyti, kodėl nedidelės tautos moks
daryti užrašą "Leninui — šlovė”. las gali pelnyti tokius laurus? Taip
Tarpuose, žinoma, buvo ir lietuviškų yra todėl, kad mano tauta pasirinko
dalykų, kaip pvz. A. Bražinsko kan socializmo kelią, vedantį į kūrybą ir
tata “Tėvyne, tau mūsų širdžių su asmenybės suklestėjimą. Taip yra to
tartinė”, A. Raudonikio daina "Tik dėl, kad manoji tėviškė turtinga ta
motutės širdyje”, J. Gruodžio "Šil lentais, be kurių mokslas miršta. Aš
tas gražus rudenėlis”, A. Račiūno noriu karštai padėkoti savo kolegoms
“Gale kiemelio”, skudutininkų atlik matematikams — tiems, kurių vardai
tas J. Gaižausko "Maršas”, liaudies jau skamba visame pasaulyje, ir
žaidimas “šok, mergele”, akordeo tiems, apie kuriuos dar išgirsime.”
nistų ansamblio sugrotas M. K. Čiur ("Komjaunimo Tiesa” nr. 119).
V. Kst.
lionio “Preliudas”, šventės vyr. di-

Winnipeg, Manitoba Sault St. Marie, OntNEI LIETUS, nei šaltas oras ne
pajėgė sugadinti geros nuotaikos
tiems Manitobos lietuviams, kurie da
lyvavo jaunimo stovyklai paremti su
ruoštame piknike-gegužinėje liepos 6
d. Vysk. V. Brizgys atlaikė Mišias
ir pasakė gražų, jaunimo sieloms
pritaikintą pamokslą. Darbščios mūsų
šeimininkės pavaišino visus skaniais
pietumis, o tie, kurie dar nebuvo
alkani, galėjo gauti ir šio to “apeti
tui sužadinti”. Smagu buvo matyti
atvykusius ir toliau gyvenančius tau
tiečius. ypač niekada nenuilstančius
p.p. Liaukevičius ir p. Brazauską.
Pastarasis yra mokytojas invalidų
vaikų prieglaudoje. Portage la Prai
rie. Kartu jis buvo atsivežęs vieną
iš savo mokinių — aklą, bet puikios
klausos berniuką. Jis grojo viso
kiais muzikos instrumentais lietuviš
kas polkas, va'sus ir kadrilius. Ne
tik šokti buvo smagu, bet ir pasi
klausyti buvo ko! Gautas pelnas pa
skirtas Kanados lietuvių jaunimo sto
vyklai. Pastarajai ruošti sudarytas
komitetas, kuris uoliai dirba. Stovyk
loje tikimasi daug svečių iš rytų ir
vakarų Kanados. Ev. f.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. Liepos 5 d. katedroje susituokė Vincas
Žiurauskas ir Ona Nowak-Naujokaitė. Tai neseniai atvykusi iš Suvalkų
trikampio lietuvaitė, kalbanti gra
žia dzūkų tarme. Vestuvėse dalyvavo
beveik visi kolonijos tautiečiai, jau
nosios tėtą ir pusseserė iš Brooklyno, N. Y., ir nemažas skaičius kanadiečių. Iš viso apie 200 svečių. Vincas yra mūsų apylinkės valdybos iž
dininkas. Linkime jaunavedžiams il
gų ir laimingų metų.
LIETUVOS KANKINIU KOPLY
ČIAI aukojusių sąraše, paskelbtame
“TŽ” 26 nr., per neapsižiūrėjimą pra
leista pavardė A.- V. Gustainių, kurie
paaukojo $30. Atsiprašau.
MŪSŲ KOLONIJOS KAPELIONAS
kun. Aug. Sabas paskirtas klebonu
į Manitouwadge, Ont., apie 300 my
liu i šiaurę nuo Sault Ste. Marie.
Išvyksta liepos 19 d. Liekam vėl be
lietuvio kunigo. Linkime sėkmės
naujose pareigose, A.V.
ATITAISYMAS, žinutės apie sto
vyklas “TŽ” 28 nr. priklauso Hamil
tono kronikai. Į Sault Ste. Marie sky
rių jos pateko per klaidą.
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DELHI -TILLSONBURG, ONT
JAUNUTĖ ODONTOLOGĖ
IŠ
TURTINGOJO
TILLSONBURGO.
Graži ir saulėta liepos 5 d. popietė
idiliškai nuteikė didoką, virš šimto
svečių būrį, susirinkusį į ištaigingą
Saliutės ir Prano Pargauskų sodybą,
atžymėti Saliutės vienturtės dukters
Nijolės Šernaitės, dar tik 22 m. jau
nuolės, didelio laimėjimo moksle —
gavimo dantų gydytojos diplomo. Ni
jolei, jos mamytei ir globėjui S. ir
Pr. Pargauskams ši šeimos šventė
buvo juo brangesnė, nes dantų
daktarė mokslus baigė su išskirtinu
pasižymėjimu: ji ir tik keli kiti dip
lomantai gavo teisę verstis dantų
gydytojų praktika visose Kanados
provincijose. — N. šernaitė buvo ga
bi moksle nuo pat savo vaikystės.
Tillsonburg gimnazijoj ji buvo pir
mųjų mokinių eilėse, jos pavardė yra
įrašyta gimnazijos garbės lentoje.
Rašančiajam teko gerai pažinti Nijo
lės tėvelį a.a. Joną šerną, kuris ne
priklausomoje Lietuvoje baigė geolo
giją ir buvo ypač atsidavęs savo pro
fesijai. Būdamas Kanadoje, jis visą
laiką atidžiai sekė šios srities spau
dą ir priėjo išvados, kad ir Lietu
voje turėtų būti naftos. Šiuo klausi
mu velionies ilgas straipsnis buvo
išspausdintas prieš keliolika metų
“Tėviškės Žiburiuose”. Dabartiniai
naftos jieškojimai Lietuvoje patvir
tino J. Šerno moksliškai pagrįstas
prielaidas. — Į Nijolės pagerbimo
vaišes atvykę svečiai turėjo progos
atidžiai apžiūrėti neseniai Pargauskų
pasistatytą prie Straffordville, Ont,
modernią rezidenciją su skoningu vi
daus įrengimu, šalia brangių baldų
svečių dėmesį traukė puiki, skulpt.
Dagio sukurta statula, rankų darbo
Vytis, juostoje įaustas Lietuvos him
nas, lietuviški rankdarbiai, gintaro
dirbiniai iš Lietuvos ir kt. Oficia
liai daliai vadovavo St. Bakšys iš
Hamiltono. Pirmasis kalbėtojas kun.
dr. J. Gutauskas išryškino Nijolės
ypatingus gabumus moksle, jos ak
tyvų dalyvavimą lietuviškose organi
zacijose ir pabrėžė jos mamytės ir
globėjo Pargauskų pagalbą. Nuošir
džius linkėjimus naujajai diploman
tei išreiškė V. Garnelienė, įteikdama
apylinkės lietuvių sudėtą turtingą
dovaną. Nijolės lietuvišką veiklą jos
studijų metu Toronte nupasakojo dr.
J. Yčas iš Toronto, pas kurio brolį
Martyną Nijolė gyveno. Jis pažymė
jo, kad Nijolė, priklausydama lie
tuvių studentų sąjungai, vienus me
tus buvo pirmininkė šios sąjungos

Toronto skyriaus. St. Bakšys savo
kalboje šeimininkų vardu padėkojo
visiems svečiams. Trumputę meninę
dalį atliko solistė A. Paškevičienė
iš Montrealio, išpildydama 3 lietu
viškas dainas. Jai akompanavo V.
Garnelienė. Solistė yra lankiusi opsol. E. Kardelienės dainavimo stu
diją.
Šios iškilmingos šventės proga jau
nutė daktarė gavo daug ir gražių
dovanų, iš kurių pati brangiausia bu
vo jos tėvelių — puikus studentiškas
“Fiat” dvivietis automobilis. Skirsty
damiesi svečiai ir jų pranešėjas lin
kėjo N. šernaitei ilgiausių metų, ge
riausios sveikatos ir nepalaužiamų
jėgų išlaikyti mūsų tautinę gyvybę
ateinančiose kartose. Sk. St.

Naujoji dantų gydytoja Nijolė
Šernaitė
PADĖKA
Visiems giminėms ir pažįstamiems,
sunkioje ligoje mane užjautusiems,
maldoj prisiminusiems, lankiusiems
ligoninėj ir namuose, atsiuntusiems
gėles, dovanas, sveikinimus — ta
riu nuoširdų ačiū.
Ypatingą padėką reiškiu Delhi ka
talikių moterų draugijai už prisimi
nimą; dr. A. Kaveckui, kurio rū
pestingoj priežiūroj .aš sustiprėjau;
gerb. kunigams — dr. J. Gutauskui
ir B. Pacevičiui už paguodą ir dva
sinę pagalbą.
Magdalena Barščiauskienė

NIAGAROS PUSIASALIS
JONINĖS PASISEKĖ! Ir šiemet
Joninės praėjo labai sėkmingai. Apy
tikriais duomenimis, nes sąskaitos
dar nėra suvestos, pelno bus apie
$500. Tai rodo, kad lietuviška visuo
menė tebėra labai jautri lietuviš
kiems reikalams, ypač mūsų jauni
mui. žmonių buvo pilna salė iš visur
— vienas net iš Vankuverio. Iš Ročesterio buvo irgi nemaža grupė. Ma
tėsi dalyvių ir iš kitų Amerikos
miestų. Daugiausia svečių sulaukė
me iš Hamiltono. Bene maloniausia
buvo tai, kad Joninėse dalyvavo be
veik visi katariniečiai. Stipri parama
darbu ir lėšomis atėjo iš viso Niaga
ros pusiasalio, ypač iš St. Catharines.
Kaikurie tautiečiai atliko svarbius
darbus, be kurių Joninės turbūt ne
būtų galėjusios įvykti. Tai buvo re
ta tautinė-kultūrinė diena. Jos nuo
pelnai tenka visiem lietuviam, kurie
prisidėjo prie parengimo tiek darbu,
tiek auka, tiek gausiu dalyvavimu.
Hamiltono meninių vienetų pasta
tymas “Žydintis vasaros vėjas” pa
sisekė geriau nei buvo galima lauk
ti. Scena pasirodė maža ir teko gai
lėtis, kad pavasarį buvo atsisakyta

didžiulės Merritono salės. Nežiūrint
scenos ankštumo, veikalas ir jo iš
pildymas patraukė visos publikos dė
mesį ir taip išlaikė iki pat pabaigos.
Choro susidainavimas labai geras, ak
toriai puikiai pasiruošę, ypač svar
biausiose rolėse. Tautiniai šokiai ro
dė didelį šokėjų patyrimą, gerą mo
kyklą.

Abi parodos — meno ir liaudies
dirbinių — buvo įdomios tam, kas jas
žiūrėjo. Parodos buvo gana gausios:
virš 35 paveikslų, kaikurie virš 5
pėdų didumo. Liaudies dirbiniai, ne
retas jų iš Lietuvos, užėmė apie de
šimtį ilgų stalų. Tos parodos davė
stiprų kultūrinį aspektą šių metų
Joninėms. Toks rengėjų tikslas ir
buvo.
Programa pasibaigė padėkos žo
džiu, gėlėmis ir galingu žiūrovų plo
jimu. Ji pasibaigė prieš 8 v.v. Tuo
būdu liko 4 valandos pasisvečiavi
mui, kuris šį kartą buvo labai gy
vas. Muzika pasitaikė irgi labai gera,
žmonės skirstėsi atsigavę, žadėdami
ir toliau palaikyti gražias lietuvių
šventes šiame krašte. Kor.

ST. CATHARINES, ONT
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas |vyko birželio 15 d. T. Pranciš
konų vienuolyno salėje. Įspūdingą
programą atliko režisorė E. Kuda
bienė ir jos grupė: A. žilvitienė,
Alg. Žilvitis, V. Urbanavičiūtė. Ji
inscenizavo temą “Lietuvių skaus
mas mūsų poetų kūryboje”. Ištrau
kose iš dr. J. Griniaus veikalo “Gul
bės giesmė” E. Kudabienė ir A. Žilvitienė pasirodė kaip puikios akto
rės, atkurdamos Lietuvos karalijos
laikus. Pabaigai A, žilvitienė ir A.
žilvitis interpretavo gan ilgą jau mirusio V. čėsnos eilėraštį, “Kalinio
motina”. Labai puiki talkinihkė-pranešėja buvo V. Urbanavičiūtė. Šią
programą publika išklausė labai ati
džiai, o jai užsibaigus ilgai plojo

menininkams. Po trumpos pertraukos buvo parodytas filmas iš rusų
okupacijos ir žiauraus teroro laikų
Pabaltijo kraštuose, šis filmas yra
sudarytas iš labai įdomių ir retų
nuotraukų. Jį pagamino latviai. Juo
yra susidomėjusi net Kanados ka
riuomenė. Pertraukos metu susirin
kusieji buvo pavaišinti kavute bei
pyragaičiais ir parinkta aukų išlai
doms padengti. Mūsų apylinkės v-ba
šiais metais visus parengimus, kurių
buvo net daugiau nei kitais metais,
sugebėjo suorganizuoti taip įdomiai
— originaliai. Ji dėkoja programas
atlikėjams, kun. B. Mikalauskui, OF
M, už pamaldas ir visiems prisidėjusiems prie minėjimo. L. P.
FESTIVALIO IŠLAIDOMS pa

LONDON, ONT.
GEGUŽINĖ PARAPIJAI PAREM
TI. Liepos 19, šeštadienį, 5 v. p.p.,
Genčių ūkyje įvyks gegužinė, kurios
visas pelnas bus paskirtas Šiluvos
Marijos parapijai paremti. Gros or
kestras — bus linksma. Be to, svečiai
galės pasivaišinti lietuviškais sūriais,
skaniais mėsos bei kitokiais kepiniais
ir atsigaivinti visų rūšių gėrimais.
Rengia parapijos komitetas. I minė
tą ūkį iš Londono vykti antruoju
plentu Detroito link ir pravažiavus
Delaware prie kairėje pusėje esan
čios B-P benzino stoties pasukti į de
šinę ir tuo keliuku pavažiavus tris
ketvirčius mylios — pirmas ūkis kai
rėje. Atvykstant nuo Detroito kryp
ties pravažiuoti Melbourne ir prie
minėtos dešinėje pusėje esančios
B-P stoties pasukti į kairę.
KUN. M. JARAŠIŪNO pirmos Mi
šios Londone sutraukė nemaža ti
kinčiųjų. Koncelebravo kun. B. Pacevičius ir kun. J. Staškevičius. Gra
žų pamokslą pasakė kun. J. Staške
vičius, svečias iš Šv. Jono Kr. para
pijos Toronte. Pamaldų metu giedojo
parapijos choras, vadovaujamas E.
Bliskio. C. Franck “Panis Angelicus”
solo gražiai atliko p. Lukšienė, šioje
bažnyčioje solo giedojusi pirmą kar
tą. Buvo nemažai kunigų ir iš kitų
parapijų. Parapijos salėje įvyko primicijanto pagerbimas. Susirinkusius
su juo trumpai anglų ir lietuvių kal
bomis supažindino J. Butkus, kuris
gražiai vadovavo ir visai iškilmei.
Londono vyskupo Carter vardu kun.
M. Jarašiūną sveikino mons. Graspin, kurijos patarėjas dvasiniams
reikalams. Jis pasidžiaugė lietuvių
aktyvumu, organizuotumu ir gražiu
sugyvenimu. Kunigų Vienybės vardu
žodį tarė mons. dr. J. Tadarauskas,
pareikšdamas ne tik savo ir savo pa
rapijos linkėjimus, bet ir vysk V.
Brizgių ir Kanados kunigų sveikini
mus. Lenkų par. klebonas mons.
Pluta pareiškė, kad asmeninis pasi
aukojimas pirmoje eilėje yra ta uola,
ant kurios pastatyta Katalikų Bend
rija, kurios nė pragaro vartai ne
sugriaus. Delhi klebonas kun. dr. J.
Gutauskas: “Kunigystėje tiek daug
turinio, siekimų, problemų, kad ke
liai sakiniais neįmanoma nė trum
pai jos apibūdinti”. Linkėjo primicijantui pereiti žemę taip, kaip Die
viškasis Ganytojas Kristus ją pra
ėjo, nes kunigas, kaip sako popie
žius, yra tarnų tarnas... Vengrų ka
pelionas kun. Boday, sukilimo me
tais kalintas Vengrijoje, ragino primicijantą atsiminti, kad jis įšventin
tas kunigu ne altoriui, bet... žmo
nėms. Kun. M. Jarašiūno mokslo
draugas kun. R. Kasponis iš Los An
geles, Kalifornijos, priminė, kad gy
venimas yra pati geriausia mokyk
la. ir linkėjo primicijantui ir šią
sėkmingai išeiti. Kleb. kun. B. Pacevičius išreiškė didelį džiaugsmą,
kad kun. M. Jarašiūnui pavyko stu
dijas sėkmingai užbaigti ir kad savo
tarpe turime naują dvasiškį. Sveiki
nimus išreiškė ir par. k-to pirminin
kas, šeštadieninė mokykla ir visos
Londono organizacijos, o rodniškių
vardu sveikino V. Ignaitis. Klebono
ir parapijos vardu primicijantui do
vanas įteikė par. k-to pirm. Br. Misius ir narė p. Daniliūnienė. Viena
jų — dovana pinigais, o kita —
kielikas. Paskutinį žodį tarė pats primicijantas. Jis nuoširdžiai padėkojo
visiems, ypač kun. B. Pacevičiui, ku
rio moralinis paskatinimas sutvirtino
jo pirmuosius žingsnius kunigystėn
ir kurio didelė ir nuolatinė materia
linė pagalba įgalino jį pasiekti ku
nigo šventimus. Jis išreiškė vilti,
kad Dievas leis jam paprakaituoti
sielų išganymui. Nors buvo ilgasis
ir karštas savaitgalis, bet dauguma
nepatingėjo dalyvauti ir salės iškil
mėse: poros šimtų lietuvių apylinkė
je susirinko arti šimto svečių. Nuo
širdžiai sveikiname naująjį kunigą,
linkėdami jam pasiekti užsibrėžtų
tikslų, išreikštų linkėjimuose. D. E.

dengti aukojo beveik visos St. Cat
harines organizacijos ir dauguma
Niagaros pusiasalio lietuvių.
m.
birželio 21 d. festivalio komiteto
apyskaitą patikrino KLB Ct Catha
rines apyl. revizijos komisija. Paja
mų turėta $129.00, išlaidų $87.43; li
kutis $41.57 perduotas St Cathari
nes apylinkės valdybos iždui. Aktą
pasirašė: pirm. J. Alonderis, nariai
— P. Šukys, Z. Jakubonis. Iki šiol iš
kitų šaltinių nėra gauta nė cento.
Susidariusios išlaidos apmokėtos iš
surinktų aukų. Reiškiu padėką au
kojusiems ir revizijos komisijai.
A. Lukas, festivalio k-to ižd.

•

1969, VII. 17 — Nr. Z9 (1016)

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ja siekti magistro laipsnio ryšių ir
televizijos srityje. Atostogų metu ji,
kaip aktorė ir modeliuotoja, Įsijungs
Į japonų filmus ir televizijų progra
mas. A. Michelevičiūtė laisvai kalba
lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų,
italų ir rusų kalbomis.

VLIKO PIRM. DR. 3. K. VALIUNAS su šeima birželio 24 d. išvyko
porai mėnesių atostogų į Europą.
Jis planuoja lankytis daugelyje vals
tybių susitikti su jų vyriausybės
žmonėmis ir ten gyvenančiais lietu
viais. Niujorkan numato grįžti rug Argentina
pjūčio 25 d. Ligi to laiko Niujorke
BUENOS AIRES birželio 19-12 d.d.
jį pavaduos VLIKo vicepirm. dr. B.
VI.
Deveikio šeimoje viešėjo iš Bra
Nemickas.
zilijos Argentinon užsukusi torontieKALBININKAS DR. ANTANAS tė Regina Kutkienė. Brazilijoje tebe
SALYS, "Naujienų” pranešimu, su gyvena jos tėvai. Viešnia iš Kanados
žmona liepos 5 d. išvyko iš Filadel per Urugvajų ir Braziliją jau grįžo
fijos į Vilnių, kur jam bus sudarytos Torontan.
sąlygos studijuoti archyvuose esan
DIENRAŠTIS "LA PRENSA” iščius lituanistinius raštus.
tisą puslapį paskyrė valstybiniam žeKONGRESO BIBLIOTEKA Vašing 4 mės ūkio technikumui, turinčiam eks
tone buvo pasikvietusi Jungtinių perimentinį 2.100 ha ūki prie BalcarTautų Dag Hammarskjold bibliote ce miesto, Buenos Aires provincijoje,
kos direktorių dr. Levą Vladimirovą, čia dirba apie 80 inžinierių, agro
norėdama atžymėti jo penkmetį šiose nomų, veterinarijos gydytojų ir bio
pareigose. Kongreso bibliotekos dar chemikų, veikia agronomijos fakul
buotojams dr. L. Vladimirovą prista tetas su 300 studentų. Reportažo
tė šios amerikiečių institucijos va iliustracijai yra panaudota moksli
dovas Quincy Manfred. Svečias buvo nius tyrimus atliekančios lietuvaitės
supažindintas su projektu, kuris į ka dr. Brunos Rukšėnaitės nuotrauka.
talogavimo darbą Įkinkys elektroni Ji yra baigusi universitetą, porą me
nius skaitytuvus. Dr. L. Vladimirovas tų gilinusi studijas JAV, pasinaudo
čia turėjo progos susitikti su lietu dama Jungtinių Tautų stipendija.
viais Kongreso bibliotekos darbuoto
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ir
jais — dr. J. Baliu ir savo buvusiu Lietuvai Laisvinti Centras Avellaneprofesorium Kauno universitete dr. doje, Buenos Aires, surengė bendrą
Pr. Skardžium. Kongreso bibliotekoj trėmimų Sibiran ir 1941 m. birželio
jis rado medžiagos apie spaustuvi 22 d. sukilimo minėjimą, kuris buvo
ninką Joną Lietuvį, 1485-86 m. Ang pradėtas kun. J. Petraičio, MIC, atlijoje leidusį knygas. Jį tenka lai < laikytomis Mišiomis Aušros Vartų
kyti pirmuoju lietuviu spaustuvinin bažnyčioje. Po pamaldų prie pamink
ku. Dr. L. Vladimirovas planuoja lo parapijos sodelyje žodi tarė P.
parašyti atskirą studiją apie ši isto Gudelevičius, MIC. Paskaitą salėje
rinį asmenį.
apie sukilimo reikšmę skaitė LB
VYSK. ANTANO DEKSNIO buvu- pirm. St. Babronis, prisiminimų
sion East St. Louis lietuvių parapi- pluoštu dalijosi O. Kairelienė. Neži
jon Belleville vyskupas klebonu pa nomų Sibiro tremtinių poezijos, Mai
skyrė buvusį vysk. K. Paltaroko sek ronio, J. Aisčio ir Bern. Brazdžionio
retorių kun. Joną Gasiūną, klebona eilėraščių pynę deklamavo I. Simavusį Nekalto Pr. parapijoje Tama- nauskienė, R. Kaireiytė ir H. Levaroxa, Illinois.
navičius. Minėjimas baigtas I. PadLIETUVOS KARO MOKYKLOS valskio tartu žodžiu.
penkiasdešimtmečio minėjimą Čika
goje surengė lietuvių karių vetera Prancūzija
nų "Ramovė”. Mišias Tėvų jėzuitų
PARYŽIAUS LIETUVIAMS Mišias
koplyčioje atlaikė ir pamokslą pasa Sekminių proga atlaikė svečias iš
kė kun. J. Kubilius, SJ. Aukurą prie Brazilijos prel. A. Arminas, atosto
žuvusiems už Lietuvos laisvę pamink gaująs Europoje.
lo uždegus buvusiems karo mokyk
J. KAVALIŪNAITĖS vadovaujama
los auklėtiniams Rapšiui, Jurui ir Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
Gradinskui, vainiką padėjo buvęs pė darbo sezoną užbaigė birželio 22
mokyklos viršininkas gen. Kazys Mus d. jaukiu pobūviu. Šią grupę suda
teikis su karininkais Kulikausku ir ro lietuviškų ir mišrių šeimų jauni
Rumšą. Žodį apie karo mokyklą ir mas, o taip pat ir keletas prancūzų.
jos auklėtinius tarė prof. S. Dir- Jaunimas apgailestauja, kad vadovė
mantas. Pasirodo, mokykla buvo J. Kavaliūnaitė šią vasarą grįžta Kleįsteigta 1919 m. pradžioj Kaune; pir velandan.
mą 96 karininkų laidą išleido 1919
PARYŽIUN ATVYKO iš JAV M.
m. liepos 6 d. Iš viso mokykla buvo Gailiušytė, prieš keletą metų studi
paruošusi 21 aktyvios tarnybos ir 15 javusi Paryžiaus universitete. Ruoš
atsargos karininkų laidų — apie 3000 dama doktoratą, ji dabar porą mėnevyrų, kurių nemaža dalis buvo nepri lankys kursus. M. Gailiušytė yra bu
klausomybės kovų dalyviai, kovojo ir vusi aktyvi Paryžiaus lietuvių tauti
žuvo partizanų gretose sovietinės oku nių šokių grupės dalyvė.
pacijos metais. Minėjime dalyvavo
apie porą šimtų buvusių karininkų Vokietija
su šeimos nariais.
FRICAS JONAS SKĖRYS liepos 2
LIETUVOS VYČIŲ sudarytas komi
d. atžymėjo amžiaus penkiasdešimt
tetas — A. Vasiliauskas, V. Pavis, A.
metį. Jis yra gimęs Kalenu kaime,
Jaritis, E. Laurinaitė ir L. Valiukas
Pagėgių apskr., baigės 1940 m. Tau
— sekančiame seime pasiūlys šios
ragės mokytojų seminariją. Mokyto
organizacijos įstatų pakeitimą, kad
javo Žemaičių Naumiestyje, priklau
į Lietuvos vyčių gretas būtų priima
sė šaulių organizacijai. Repatrijavusį
mi nelietuviai tikrųjų narių vyrai
Vokietijon vokiečiai sutiko su ne
ar žmonos. Jie bus vadinami organi
pasitikėjimu ir išdavė svetimšalio
zacijos bendradarbiais, o jų teises
pagal komiteto paruoštą pranešimą pasą. Nuo 1955 m. sukaktuvininkas
dėsto vokiečių kalbą ir tikybą evan
turės nustatyti sekančio seimo daly
gelikams, vadovauja evangelikų jau
viai.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA nimo rateliui Vasario 16 gimnazijoje.
VLIKui šiais metais antrą kartą pa Jo pastangų dėka vokiečių spauda
skyrė S5.000. Tokiu būdu 1969 m. plačiai aprašo gimnazijoj rengiamas
ALTa VLIKui perdavė S10.000. To Kalėdų eglutes, Jonines bei kitus
kią pat sumą VLIKas gavo ir praėju svarbesnius Įvykius. Nemaža informa
cinių rašinių vokiečių laikraščiams
siais metais.
jis yra pats parūpinęs. Pvz. šiemet
jis vokiečių skaitytojus plačiai supa
Japonija
žindino su lietuviškomis Joninių tra
ASTRA MICHELEVIČIŪTĖ, baigų- dicijomis. Sukaktuvininkas taipgi yra
si Vašingtono Georgetown universite veiklus LB narys, buvęs krašto val
te bakalauro laipsniu politinių moks dybos sekretorium ir iždininku.
lų ir tarptautinės ekonomijos studi
jas, atvyko pas tėvus. Jos tėvas, JAV
karininkas vienoje amerikiečių bazė
A dvokatas
je, surengė vaišes vyr. būstinės ka
rininkų ramovėje. Dalyvių tarpe buvo
EUGENIJUS KRONAS,
lietuvių kilmės pik. A. Audick, pik.
B. Sc„ B. C. L.
W. Petkus, Z. Pavilanytė-McClosky,
dabar jau Torontan grįžęs Kanados
32 James St. So.,
imigracijos pareigūnas V. Meilus su
žmona. Pobūvvje taipgi dalwavo bu
Royal Bank Building,
vęs prancūzų kalbos profesorius Kau
no universitete L. Prou, kuris tebėra
suite 614,
kupinas nuoširdžiausių prisiminimų
tel. 522-8781
apie Lietuvą ir anuometine studenti
ją. Rudenį A. Michelevičiūtė planuo

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame už:
Darbo valandos:
9.30 — 5 v. p.p. depozitus
pirmadieniais
__________ 5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėrus
.............
5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p.
terminuotus
indėlius
-------6%
%
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. Duodame:
*«<tadieniais 9.00 — 1 v. p.o.
. 10%
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta asmenines paskolas iš
dieniais “Talka” uždaryta.____
nekiln. turto paskolas iš .... 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas te*
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” tekius Ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėliu saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU
MI 83400 ANCASTER, ONT.

5 psi. • Tėviškės Žiburiai
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Nutolę nuo tiesos išėjo j lankas
Vatikano santarybos dokumentų III dalis lietuviškai

Trečiajai knygai pasirodžius,
“Krikščionis gyvenime” leidiniai
katalikiškos visuomenės tarpe
įgijo pasitikėjimo ir pagarbos.
Atliktas didelis, sunkus ir labai
svarbus darbas, nevienam kėlęs
abejonių, ar bus ištęsėtas. O iš
tesėjo ne tik leidėjai, bet ir re
daktoriai, ir vertėjai. Knygą ma
lonu paimti į rankas: geras tech
ninis apipavidalinimas, puikūs
vertimai ir taisyklinga bei sklan
di lietuvių kalba. Tai vertingas
indėlis musų religinėn literatū
rom Tai yra pagrindas, į kurį
remsis ir lietuviškoji katalikų
Bendrija. Tiesa, mes turime pui
kių religinių raštų, ypač A. Ma
ceinos, suteiktų knygose ir pe
riodinėje spaudoje, bet jie yra
kitokios paskirties.
Trečiajame tome skelbiamos
popiežių Jono XXIII ir Pauliaus
VI kalbos, laiškai bei homilijos
ir Vatikano santarybos kreipi
masis į viso pasaulio žmones.
Atskirais skyriais čia dar įeina
kun. V. Zakaro studija apie
Bendrijos santarybas amžių bū
vyje ir kun. dr. Tito Narbuto su
darytas visų trijų tomų platus
dalykinis turinys'
Neatidžiai šią knygą skaitant,
gali susidaryti įspūdis, kad ji
yra veikiau informacinio pobū
džio ir, kaip tokia, ji galėjo būti
neišleista. Nors kalbos sakytos
pačių popiežių, bet jos dvelkia
tokiu pat pamoksliškumu, kuri
mes dažnai girdime ir savose
bažnyčiose. Visdėlto jos visos iš
plaukia
iš Bendrijos santarybos
Okupuotos Lietuvos mokytoja pensininkė ir smuikininkė Aurelija
Daunorienė neužmiršta muzikos ir sunkiose sąlygose — dalyvauja dvasios ir atskleidžia nemažai
tiesos, kurią nekiekvienas skai
koncertuose su savo kaimo kapela
tytojas apčiuopė pirmuosiuose
dviejuose tomuose. Būtų galima
netgi
tarti, kad jos neužgriebė ar
“LITUANUS” ŽURNALAS, MINĖDAMAS
nenorėjo užgriebti net ir tie, ku
riems
ji buvo būtina. Galbūt dėl
15 METŲ SUKAKTĮ, SKELBIA JUBILĖšios priežasties, dar santarybai
JINĮ VAJŲ SU YPATINGOM DOVANOM
nepasibaigus, sklido įvairūs
prieštaravimai net pačios dvasiš
Jau penkiolikti metai, kai “Lituanus”, leidžiamas anglų kalba,
ki
jos tarpe, išvedę į lankas ne tik
atlieka laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek
kaikuriuos pasauliečius, bet ir
valstybių jis paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų
nevieną
kunigą ar teologą.
sukakties proga esami ir būsimi “Lituanus” skaitytojai, atsiuntę
Nekiekvienas skaitytojas, vers
5 dol. čekį, kviečiami nemokamai atsiimti šampano bonką. čekius
damas
šio tomo lapą po lapo, pa
rašykite: “LITUANUS”, P. O. Box 9318, Chicago, HL 60690, USA.
stebės didelį Bendrijos rūpestį
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųsime
žmogumi.
Tiesa, visais laikais
šampano kortelę, kurią nemokamai iškelsite į šampaną vienoje iš
jos centre stovėjo žmogus, bet
devynių kortelėje pažymėtų didžiųjų Kane Beverage krautuvių Čika
apie jį nebuvo kalbėta taip daug
goje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai. Šis nepaprastas “LITUA
<
ir tokiu būdu, kaip šioje santaNUS” vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje. Visais
◄
-ryboje.
Tiek abiejų popiežių, kal
klausimais prašome skambinti Čikagos telefonu 434-0706 Jonui
bose, tiek santarybos dalyvių pa
Kučėnui, “LITUANUS” reikalų vedėjui, šią proga dėkojame Kane
reiškimuose dvelkia toks nuošir
Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.
dumas ir meilė žmogui, koks
i

anksčiau, istorijos būvyje, buvo
teužtinkamas atskirų jos narių
gyvenimo praktikoje. Šios mei
lės ir dėmesio pabrėžimas žmo
gui, ypač tokiam, koks jis yra sa
vyje, laikytinas bene pačiu di
džiausių šuoliu Bendrijos atsi
naujinime. Tai yra platus pravė
rimas vartų nuoširdžiam ekume
niniam sambūviui ir kartu gili
bei pavojinga laikysena tų ūki
nių ir politinių blokų teorijai,
kuri žmogų padaro kolektyvinio
ar individualinio mechanizmo
sraigteliu.
Labai daug šviesos skaitytojui
pateikia kun. V. Zakaro ilgoka
studija apie visas ankstyvesnią
sias Bendrijos santarybas, ku
rios yra aptartos kondensuotai ir
vaizdžioj. Daugiausia betgi dė
mesio skiriama šiai paskutinia
jai, II-jai Vatikano santarybai.
Čia autorius pateikia išsamią
santarybos eigą ir jos turinį, šį
straipsnį perskaičius, galima įgy
ti pilną vaizdą ir gauti atsakymą
į tuos neaiškius klausimus, kurie
kilo beskaitant pirmuosius du to
mus.
Rašinyje autorius atsisako
kritiško žvilgsnio į santarybos
darbus, juos palikdamos istori
jos teismui ateityje. Jis net yra
nuomonės, kad “šiais laikais
žmonės yra linkę kritikuoti, gal
net per daug kritikuoti Bažny
čios mokymą ir jos autorite
tą... ” Turėdamas šią nekritiš
kumo tendenciją galvoje, jis ma
no, kad “tiesai yra daugiau pasi-

Pakeitimai rezidencinės nuosavybės

mokesčių sumažinimo sistemoje

1969
[jntario provincija, norėdama sumažinti visų namų bei apartamentinių pastatų vietinius mokesčius, įvedė
praėjusiais metais mokesčių sumažinimo
sistemą. Ir 1969 metais ši sistema yra
tęsiama kaip vienintelis būdas pagelbėti
paskiram savininkui.

Pagal ta sistema, kiekvienas namų gy
ventojas, turįs teisę, gauna atitinkamus iš
mokėjimus. Namų savininkai gauna nuolai
das nuo savivaldybės ir mokyklų mokesčių.
Nuomininkams duodama nuolaida nuo nuo
mos sumos, mokamos namo savininkui, o pastarasis yra
įpareigotas grąžinti nuomininkui priklausančią pilną
nuomos nuolaidos sumą.
Pakeitimai 1969 metais

įvestoji sistema pagrinde lieka ta pati, kaip ir pra
ėjusiais metais. Visdėlto yra padaryta eilė pakeitimų,
kurie palies daugelį asmenų.
Jeigu nuomininkas išsikrausto per 1969 metų pirmuo
sius vienuolika mėnesių, savininkas arba jo įgaliotinis
privalo sumokėti jam 30 dienų laikotarpyje mokestinę
nuolaidą, kuri jam priklauso. Grąžinamoji suma bus
viena dvyliktoji už kiekvieną nuomos mėnesį. (Išimtis
daroma tais atvejais, kai nuolaidos išmokėjimo termi
nas yra tas pats, kaip ir pernai, būtent, gruodžio 31)
Nuolaidos dydis: Jeigu jūsų vietinė mokestinė promilė

pakyla, nuolaidos suma taip pat padidėja. Ji sumažėja
tiktai tam tikrais pigiųjų namų atvejais, kaip pvz. va
sarnamiai.
Maksimam iki 50 nuošimčių savivaldybės ir mokyklų

mokesčių gali būti panaudota nuolaidai. Kitaip sakant,
vasarnamių ir kitų pigių būstinių nevisi mokesčiai ap
imami. Nuolaidos suma niekad negali būti didesnė,

ATEITININKŲ

tarnaujama ne kritikos išplėti
mu, bet pozityviu mokomosios
tiesos išryškinimu.”
Kadangi betkurią tiesą nors ir
pozityviausiai ryškinant, galima
susidaryti priešingų išvadų, tai
toks atvejis jau ir tampa pagrin
du kritikai. Kodėl tad dabarties
žmogus turėtų atsisakyti šio sa
vo kritiško žvilgsnio? Man atro
do, kad dabarties gyvenime
vykstančio mokymo, sprendimų,
įvykių gili ir pozityvi analizė bei
iš jos išplaukusios pasekmės tu
rėtų ateities kartoms likti kaip
moralinis ir dvasinis kapitalas, o
ne plyšys, atsiradęs dėl praėju
sių kartų nekritiškumo. Juk ir
Bendrijoje yra pripažįstamos
kaikurios praeities klaidos, ku
rių galbūt šiandien nereiktų atitai'sinėti, jeigu praeities kritiška
mintis būtų buvusi įžvalgesnė ir
pakankamai toleruojama. Gilios
žaizdos, religiniu, tautiniu ir vi
sais kitais atžvilgiais kartais iš
tisus šimtmečius atima iš dalies
vien tik dėl stokos kritiškos min
ties praeityje.
Kun. dr. Tito Narbuto sudary
tas dalykinis turinys yra puikus
vadovas po visus tris šios serijos
tomus.
V A T I KANO SUSIRINKIMO
DOKUMENTU III dalis, popie
žių kalbos. Vertė prel. Vytautas
Balčiūnas, kalbą tikrino VI. Kul
bokas, iliustravo dail. Telesforas
Valius, spaudė Liet. Enciklope
dijos spaustuvė. Kaina $4.

A. Kalnius

Tautodailės dirbiniai Kanados mažėjui
Kanados muzėjaus Otavoje
“Museum of Man” folkloro sky
rius susidomėjo tautinių grupių
atsivežtiniu kultūriniu lobiu —
nori jį surinkti ir parodyti pla
čiajai visuomenei. KLB kultū
ros komsiija yra įsipareigojusi
surinkti būdinguosius lietuvių
tautodailės dirbinius, kurie bus
perduoti muzėjui. Pastarojo va
dovybė ketina sudaryti lietuvių
skyrių. Renkami tautodailės dir
biniai pagaminti Lietuvoje arba
Kanadoje. Štai kokie dirbiniai
pageidaujami.
1. Audiniai. Tautiniai drabu
žiai, rankšluosčiai, staltiesės, lo
vatiesės, gūnios, lino drobės,
juostos — austos ir pintos, ypač
pageidaujamos senos, vilnonės
ar medvilninės, kaimo gamybos

kaip 50 nuošimčių visos mokesčių
sumos.
Kas turi teisę?

Kiekvienas atskirai įkainojamos rezidenci
nės nuosavybės savininkas ir kiekvienas to
kios nuosavybės nuomininkas turi teisę
gauti nuolaidą. Tokią teisę turi dauguma
namų, daugiaaugščių, ūkinių būstinių ir
vasarnamių.
Pastaba nuomininkams ir savininkams

Savininkas yra įpareigotas apskaičiuoti
kiekvieno nuomojamo vieneto mokestinę
nuolaidą ir pasirūpinti, kad atitinkama su
ma būtų grąžinama kiekvienam nuomininkui gruodžio
31 dieną. Jei nuomininkas 1969 metais išsikrausto per
pirmuosius vienuolika mėnesių, jam turi būti grąžinto
proporcinga mokestinės nuolaidos suma per 30 dienų
nuo jo nuomos pabaigos.
Labai retais atvejais nuomininkai gali kelti teisminę
bylą savininkui, jeigu jis nesiskaito su nuostatais. Tada
patartina pirmiausia kreiptis į savivaldybės reikalų
departamentą arba vietos savivaldybės įstaigą ir pa
tikrinti, ar turi teisę ir ar nėra paprastesnio būdo kivir
čui išspręsti.

su kutosais galuose. Tinka ir da
bar gaminamos, net ir šilko juos
tos, platūs takeliai, kuriais puo
šiame savo butus, tik turi bū
ti austa rankom, ne mašina, gry
no liaudies stiliaus (geometrinių
stilizuotų augmenų raštas), bė
savų “pagražinimų”, t. y. pilna
vidurių, apskritalapių rožių ir
pan.
2. Mezginiai. Megzti arba iš
pinti rankšluosčių, lovatiesių,
prijuosčių galai, pagalvių pa
gražinimai, kepuraitės, muturai,
staltiesės (tik tradiciniu būdu
megztos ir su liaudiniais raš
tais). Vilnoniai mezginiai: raš
tuotos pirštinės, kojinės, kakliniai (šalikai), megztiniai, kepu
rės.
3. Medžio drožiniai. Kryžiai,
statulėlės, koplytėlės, kančios
(mūkelės), namų apyvokos reik
menys — verpstės, kultuvės, ko
čėlai, klumpės, rankšluostinės,
šaukštadėčiai, žvakidės, statybos
ir baldų pagražinimai, stogų žir
geliai ir pan. Labai pageidauja
mi Lietuvos meistrų išdrožinėti
rūpintojėliai, dievukai, koplytė
lės ir pan. Už tokius senus, au
tentiškus medžio drožinius muzėjus sutinka atlyginti.
4. Metalo dirbimai. Geležies,
špižiaus, žalvario ir kitokio me
talo kryžiai, kančios (mūkos),
metaliniai koplytėlių ornamen
tai — spinduliai, roželės ir pan.
Rankomis kalvių pagaminti ap
kaustai, užraktai skrynioms, du
rims, bažnyčios suolams ir pan.,.
spynos, raktai ir žvakidės.
5. Keramika. Molio arba ak
mens indai, vazos, vaikų žaislai,
lėkštės, figūrėlės, peleninės.
Šie dirbiniai gali būti pagamin
ti Lietuvos meistrų arba Kana
doje gyvenančių menininkų. Tik
jie turi būti gryno, primityvaus
liaudies stiliaus ir rašto.
6. Papuošalai. Gintaro, žalva
rio, koralo; karoliai, apirankės,
sagtys, rankogalių segės, kakla
raiščių segtukai, cigarečių kan
dikliai. statulėlės, gintaro mo
zaika ir pan.
KLB kultūros komisijos nu
tarimu visus eksponatus prašo
ma siųsti: Mrs. M. Ramūnas,
187 Carling Ave, Ottawa, Ont.
Dr. M. Ramūnienė,
KLB kultūros komisijos narė
muzėjaus ir bibliotekos
reikalams
Jei “EGLUTĘ” užsakysi,
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Pupučio,
Valandos pavirs minutėm.

Beveik visi savininkai tinkamai atlieka savo parei
gas mokesčių nuolaidos sistemoje. Tik labai nedidelis
teisę turinčių nuomininkų skaičius 1968 metais turėjo
sunkumų atgauti mokestines nuolaidas. Tikimasi, kad
šis skaičius 1969 metais bus dar mažesnis.

Proga pagerbti Lietuvos
kankinius

NEPASIKARTOS!
Jei turite neaiškumų dėl 1969 metų mokesčių nuolaidos
sistemos, kreipkitės į vietinę savivaldybės įstaigą arba
Municipal Subsidies Branch, Department of Municipal
Affaires, 801 Bay Street, Toronto 181. Telefonas: srities
numeris 416, 363-7501.

THE RESIDENTIAL x—THE DEPARTMENT OF
PROPERTY TAX (S’?) MUNICIPAL AFFAIRS
REDUCTION ACT (1968) VXx Hou. W. Darcy McKeough,

Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti
Lietuvos vardą ir jos kan- j
kinių atminimą lietuviška
koplyčia Sv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio
darbo dalininku jau ne
daug laiko beliko.
Kviečiame visus įamžinti
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios
kūrėjų eilėse.

.

(as amended)
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0 KULTŪRINE VEIKLOJE

Aukas siųstf:
LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL FUND,
2701, W. 68th St Chicago,
ID. 60629.

FEDERACIJOS

St. Šalkauskio vardo $1.500 kūrybinę
premiją laimėjęs prof. dr. Antanas
Maceina atžymėtas už eilę dėmesio
vertų kūrinių. Jų ilgame sąraše yra
“Tautinis auklėjimas” (1934), “Kultūros filosofijos įvadas” (1936),
“Socialinis teisingumas”
(1938),
“Pedagogikos istorija” I (1940),
“Buržuazijos žlugimas” (1940), “Di
dysis inkvizitorius” (1946), “Jobo
drama” (1950), “Saulės giesmė”
(1954), “Didžioji Padėjėja” (1958),
“Niekšybės paslaptis” (1964), “Die
vo Avinėlis” (1966). “Didįjį inkvi
zitorių” ir “Niekšybės paslaptį” vo
kiečiai yra išsivertę ir išleidę vokie
čių kalba. Maloni staigmena buvo fi
losofo prof. dr. A. Maceinos perėji
mas į poeziją. Jo eilėraščių rinkinys
A. Jasmanto slapyvardžiu yra laimė
jęs 1965 m. Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premiją. Dr. A. Maceina profe
soriauja Miunsterio universitete, V.
Vokietijoje, yra Bonnos universite
to Baltijos tyrimų instituto narys.
Šiuo metu -jo sveikata yra sušluba
vusi ir dar negali dėstyti universi
tete. Visą laiką domisi lietuvių spau
da ir joje bendradarbiauja.
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS
jaunimo literatūros konkurso antro
ji $500 premija buvo paskirta Danu
tei Brazytei-Bindokienei už apysaką
“Mieste neramu”. Apie šį konkursą
vertintojų komisijos pirm. Vincas
Ramonas “Draugo” kultūriniame
priede pasakoja: “Konkursui buvo
atsiųsta 10 rankraščių — 5 dramos,
4 romanai ir viena apysaka. Tik apy
saka “Mieste neramu” buvo verta
dėmesio. Pačios prasčiausios iš visų
atsiųstų veikalų buvo dramos. Jų au
toriai, atrodo, galvoja, kad veikalas,
parašytas dialogu, jau yra drama.
Toliau, autoriai užmiršo, kad dramos
veikalas yra skiriamas vaidinti, to
dėl autoriai turi atsižvelgti į teatro
reikalavimus. Viename dramos vei
kale veiksmo nedaug, bet į tą veika
lą sugrūsti 24 veikėjai. Autoriams
vis trūksta tikrovės pajautimo. Čia
klaidų labai daug ir nepaprastų.
Pvz., vienoj istorinėje dramoje vaiz
duojamas busimasis šv. Kazimieras.
Jam Vengrijos pasiuntiniai — pirš
liai atveža karalaitės fotografiją. Is
torinėse dramose karaliai elgiasi ir
kalba ne “karališkai”, bet kaip Čika
gos “bučeriai” ir “dženitoriai”. Visi
konkursui atsiųsti veikalai turėjo bū
ti skirti jaunuomenei. Mes žinome,
kad Amerikos lietuvių jaunuomenė
dažnai net paprasčiausių žodžių pras
mės nesupranta, o konkursui atsiųs
tuose veikaluose yra. tokių keistų,
retai vartojamų žodžių ir provincia
lizmų, kurių prasmės nė konkurso
nariai nesuprato. (... ) Atrodo, kad
Danutė Brazytė-Bindokienė geriau
siai suprato konkurso skelbėjų no
rus — parašė apysaką, kuri bus su
prantama jaunuomenei, nemačiusiai
Lietuvos. Veiksmas vyksta Amerikos
didmiesty, galėtų būti ir Chicagoj.
Ir tema aktuali — integracija, jau
nuolių kvailiojimas ir t. t. Bijodama
demonstracijų, užpuolimų ir kitokių
negerovių, viena šeima iš miesto iš
sikelia Į “saugią” vietą — į užmiesti.
Pasirodo, kad ir ten yra panašių ne
gerovių. Mieste ir užmiesty jaunuo
menė vis lieka jaunuomenė ir be
kvailiojimų neapsieina...”
TĖVAI SALEZIEČIAI ROMOJE
jaunimo bibliotekos “Muzikos” se
rija išleido Giedrės Gudauskienės
keturias dainas sopranui su piano
palyda — “Smilgas”, “Piemenėli”,
“Kalėdų gėles”, “Oi tu, kregždute”.
Leidinyje yra Ričardo Dauko atlik
tas lietuviško teksto vertimas į ang
lų kalbą, autorės biografija lietuviš
kai ir angliškai. Muzikos mėgėjai šį
leidinį už $3 gali gauti pas G. Gu
dauskienę, 1030 Gretna Green Way,
Los Angeles, Calif. 90049, USA.
DR. J. GRINIAUS STUDIJĄ apie
lietuviškus kryžius ir koplytėles,
prieš 12 metų laimėjusią “Aidų”
mokslinę premiją, kun. V. Puidoko
lėšomis savo metrašty išleis Lietuvių
Katalikų Mokslo Akademija. Auto
rius ją nori papildyti naujomis nuo
traukomis. Jam trūksta nuotraukų
lietuviškų kryžių Sibiro kapinėse,
prie lietuvių bažnyčių, vienuolijų ar
sodybų pastatų Amerikoje, Kanado
je bei kituose laisvojo pasaulio
kraštuose. Galintieji paskolinti ar
dovanoti tokių nuotraukų prašomi
jas siųsti dr. J. Griniui, 8 Muenchen
50, Diamantstr. 7, W. Germany. Pa
skolintos nuotraukos, jas perfotogra
favus, bus grąžinamos savininkams.
“NIDOS” KNYGŲ LEIDYKLA
Londone, Britanijoje, jau atidavė
knygrišyklai kan. Mykolo Vaitkaus
atsiminimų “Nepriklausomybės sau
lėj” III tomą, kuriame nemaža vie
tos skiriama Maironiui, S. Nėriai, S.
Čiurlionienei, Adomui Jakštui, Iz. Ta
mošaičiui ir kitiems ano meto lietu
viams. Šiuo tomu užbaigiama nepri
klausomybės laikų atsiminimų serija.
Sekanti knyga bus skirta įvykiams
okupacijoje ir išeivijoje.
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS Či
kagoje nutarė išleisti istoriko profdr. A. Kučo baigiamą ruošti “Ame
rikos lietuvių istoriją”. Pirmas to
mas turi 800 mašinėle rašytų pusla
pių. Veikale pateikiama XIX šimt
mečio lietuvių išeivių apžvalga, skai
tytojai supažindinami su centrinėmis
organizacijomis, kultūrine veikla ir
religiniu gyvenimo, kova dėl Lietu
vos laisvės, vieninga Amerikos lie
tuvių veikla ir Amerikos ekonomi
ne būkle. Lietuvių parapijų JAV
bažnyčių nuotraukas šiam leidiniui
pažadėjo padaryti fotografijos me
nininkas kun. A. Kezys. Išleidimu
rūpinsis prel. P. Juras.

OKUPUOTO.! LIETUVOJ
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ tarprespub

Ūkiniame konkurse Kišiniove teisę
dalyvauti baigminėse varžybose išsi
kovojo pianistė J. Udraitė, smuikinin
kai Z. Kaplanas, B. Traubas ir violon
čelistas S. Lipčius. Dainininkų grupė
je III vietą laimėjo Vilniaus konser
vatorijos studentas V. Bakas, operos
sol. V. Adamkevičiaus mokinys. Dip
lomu buvo atžymėtas J. Malikonis,
dainavimą studijuojąs pas Z. Paulaus
ką Vilniaus konservatorijoje.
VILNIAUS BALETO TEATRO ar
tistų grupė, vadovaujama baletmeis
terio Vytauto Grivicko ir dirigento
Ch. Potašinsko, išvyko gastrolių į R.
Vokietiją. Numatyta surengti 11 kon
certų R. Berlyne, Rostoke, Leipcige,
Drezdene ir kituose miestuose. Pro
gramoje — ištraukos iš lietuviškų,
rusiškų ir pasaulinės klasikos bale
tų, choreografiniai fragmentai, spe
cialiai paruoštas vienas vokiečių šo
kis. Išvykos tikslas — atskleisti lie
tuviškosios choreografijos savitumus,
naujus jieškojimus baletinėje klasi
koje.
VILNIAUS UNIVERSITETO me
dicinos fakultete buvo surengtas sim
poziumas tema “Molekulinė biochemi
ja ir jos reikšmė klinikai” Universite-^
to pedagogai, moksliniai bendradar
biai ir laborantai iš kitų Vilniaus bei
Kauno augštųjų mokyklų svarstė bio
chemijos mokslo molekulinės medici
nos, molekulinės biologijos ir mole
kulinės patologijos naująsias šakas.
Paskaitininkų gretose buvo svečiai iš
Maskvos — akademikas V. Orechovičius ir prof. V. Gorkinas. Praktinėje
dalyje simpoziumo dalyviai buvo su
pažindinti su naujaisiais biochemi
niais metodais.
GIEDRĖ KAUKAITĖ, Vilniaus
operos teatro sopranas, grįžo atosto
gų iš Milano La Scala teatro, kur pra
ėjusį sezoną ji dalyvavo penkiuose
koncertuose, italų kalba paruošė pa
grindinius vaidmenis G. Verdi “Ote
lo” ir G. Puccini “Bohemos” operose.
Sekantį sezoną ji tęs pernai pradėtą
tobulinimosi kursą garsiausiame ita
lų operos teatre. La Scalos dėka į
meninių laimėjimų augštumas dabar
kopia bosas-baritonas Vaclovas Dau
noras ir tenoras Virgilijus Noreika.
Vilniaus operos ir baleto teatro di
rektoriaus kompoz. Vytauto Laurušo
teigimu, bilietų į V. Noreikos kon
certus Leningrade ir Maskvoje jau
neįmanoma gauti keletą savaičių
prieš koncerto datą. Juos iš anksto išgraibsto lietuvio dainininko gausūs
gerbėjai.
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PA
RODA birželio 20 d. atidaryta Rygoje.
Lankytojai mėnesį laiko turės progą
susipažinti su lietuvių architektų nau
jausiais darbais, Vilniaus, Kauno.
Klaipėdos gyvenamųjų rajonų archi
tektūriniais sprendimais.
LIETUVOS MATEMATIKŲ X kon
ferencija įvyko Vilniuje, Mokslų Aka
demijos fizikos ir matematikos insti
tuto salėje. Pranešimus skaitė: prof,
dr. V. Statulevičius — “Darbai iš ti
kimybių teorijos”, fizikos-matemati
kos mokslų kandidatai B. Kvedaras—
“Diferencialinių lygčių kraštutiniai
uždaviniai”, E. Vilkas — “Operacijų
tyrimo matematiniai metodai”, tech
nikos mokslų kandidatas L. Telksnys
— “Kaikurie atpažinimo procesų
matematiniai klausimai”. Vilniaus
universiteto rektorius prof. dr. J. Ku
bilius analizavo tikimybinės skaičių
teorijos problemas, dr. A. Naftalevičius — kaikuriuos kompleksinio kin
tamojo funkcijų teorijos klausimus.
Matematikos mokymo ir jos mokytojų
probelmas nagrinėjo Šiaulių K.
Preikšo pedagoginio instituto docen
tas B. Balčytis, Tauragės gimnazijos
mokytojas R. Barščiauskas, mokyklų
valdybos viršininkas V. Liutikas. Su
lietuvių geometrų darbais konferen
cijos dalyvius supažindino fizikos-ma
tematikos mokslų kandidatas V. Bliznikas.
MASKVOS ŽURNALISTŲ NA
MUOSE atidaryta porą mėnesių truk
sianti lietuvių fotomenininkų M. Ba
ranausko. V. Butyrino, A. Kunčiaus,
V. Luckaus, A. Macijausko, A Mežansko, R. Rakausko, L. Ruikio ir A.
Sutkaus darbų paroda, kurią suorga
nizavo Kauno fotoklubas ir Lietuvos
Fotomeno Draugija. Skoningą paro
dos katalogą paruošė daiL Alf. Augaitis. Po mėnesio ši paroda bus per
kelta į Literatų Namus. Parodos ap
tarime fotomenininkų vardu žodį ta
rė Antanas Sutkus.
LENKŲ ESTRADINĖS DAINOS
atlikėjų konkurse Vilniuje I vietą
laimėjo eišiškietis Leonidas Šumskis,
11 — kaunietė Nijolė Tallat-Kelpšaitė, III — vilnietė Birutė Dambraus
kaitė ir klaipėdietė Nelė Paltinienė.
Baigminiame konkurso rate dalyvavo
12 dainininkų, jų tarpe ir dviejų lie
tuviškos estradinės dainos atlikėjų
konkursų laureatas Viktoras Vaškas,
šį kartą nesusilaukęs laurų. Lenkų
radijo ir televizijos pramoginės bei
džiazo muzikos orkestro meno vado
vo, šio konkurso vertintojų komisijos
nario B. Klimčiuko nuomone, V. Vaš
kui trūksta estradinio dainininko ma
nierų. Jis geriau tiktų mėgėjiškam
operos ar operetės teatrui.
VILNIAUS KONSERVATORIJOS

teatrinio fakulteto absolventai Vil
niaus akademinio dramos teatro sce
noje suvaidino tris diplominius spėk
taklius — J. Grušo tragišką komedi
ją “Meilė, džiazas ir velnias”, M. Gor

kio “Dugne” ir K. Simonovo drama
“Vaikinas iš mūsų miesto”.
V. Kst
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MANN MART
REALTOR
2320 Bloor St. W.
Tel RO 2-8255
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuvė ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow.) namas
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas
rūsys. Prašoma kaina $25.900. Įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.

kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai,
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR,
alyva; viena atvira skola 10 metų.
18.000 Įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutinį butą galima tuojau
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Esame viena šeima. PLB valdyba
paskelbė šiuos metus šeimos ir švie
timo metais. Moksleivių ateitininkų
centro valdyba vasaros stovykloms
sudarė programas, kurių pagrindinė
mintis yra šeima. Susijusios su šei
ma mintys buvo nagrinėjamos Dai
navos stovykloje. Ta pati tema yra
nagrinėjama šiuo metu ateitininkų
stovykloje Wasagoje. Stovykla pra
sidėjo liepos 6 d. po 11 vai. Mišių.
Visus nustebino gausus stovyklauto
jų skaičius, kuris kasmet didėja, šiais
metais stovyklauja net 152, kurių
dauguma iš Toronto ir Hamiltono,
tačiau yra atvykusių ir iš toliau —
St. Catharines, Windsoro, Buffalo,
Sarnijos, Čikagos, Racine, Vise.,
Sault St. Marie ir kitų mažesnių vie
tovių. Stovyklautojų, amžius — nuo
7 iki 17 m. Stovykloje yra dvi gru
pės — jaunučių ir vyresniųjų. Jos
turi atskirą vadovybę ir atskirą pro
gramą. Vadovybę sudaro: kapelionas
—- kun. Ambrozijus Prakapas, OFM,

komendantas — K. Manglicas, mer
gaičių vadovė — L. Gustainytė, ber
niukų vadovas — J. Juodėnas, jaunu
čių vadovai — B. Čepaitienė, R. UIbienė, D. Deksnytė, Eug. Girdauskas
ir P. Kuras. Visų programų koordi
natorė —- J. Kuraitė, sporto vadovas
— A. Puteris, dainų mokytoja — R.
Urbonaitė. Laikraštėliu rūpinasi R.
Sakalaitė. Stovyklos administratorius
— K. Čepaitis, gail. sesuo — R. Pikūnienė. Pirmoji stovyklos savaitė
jau praėjo. Oru negalima buvo skųs
tis, išskyrus kelias šaltas naktis. Sto
vyklautojų įsitraukimas į programą
yra geresnis, negu buvo tikėtasi.
Stengiamės pajusti, kad sudarome
vieną šeimą kaipo dalis visos žmo
nijos, lietuvių bendruomenės, kaip
ateitininkai, kaip stovykla ir paga
liau atkreipiame dėmesį į mažiausią
ir svarbiausią vienetą — tėvus ir vai
kus. Stovykla baigiasi šeštadienį, lie
pos 19. K.

LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA
• šį šeštadienį, liepos 19, prade
dama septintoji Romuvos stovykla.
Stovyklautojai suvažiuoja iki 12 v.
Atidarymas — 4.30 v. p.p. Pirmo
sios savaitės stovyklos viršininkas—ps. B. Poška.
• “Šatrijos” tuntininkė s. L. Gvildienė yra gąvusi iš Kanados rajono
vadeivės registracijos lapų Winnipego stovyklai. Suinteresuotos skautės
kreipiasi į tuntininkę.
• “Rambyno” tunto jūrų budžių
sueigoje aptarta stovyklos programa.
Jūrų skautams vadovauti važiuoja

jūr. ps, P. Gorys, ps. P. Būtėnas; ps.
A. Empakeris, v. vi. V. Žulys, v.vl.
J. Lasys ir v.vl. J. Šileika.
• Kas dar neužsiregistravo ir no
rėtų važiuoti į Romuvos stovyklą,
prašom paskambinti tuntininkams.
Tėvai prašomi atkreipti dėmesį į pasiimtinų daiktų sąrašą, kuris priseg
tas prie registracijos lapo.
• Dėl kitokios maisto išdavimo
tvarkos Romuvos stovykloje II ir III
savaitę stovyklautojams reikia turėti
padėklus (trays). Prašome tėvus sa
vo vaikams tai parūpinti. C. S.

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400
i
DARBO VALANDOS:

Pirnt 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1,30 k 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 -8
Sešt. 9-12
Sekm. 9.30 -1

MOKA:
už depozitus
už Šerus
1968 m. išmokėta

— 51/4%
534%

IMA:
už asmenines paskolas
už mortgičius

7’/z%
71/2%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

PROGRESS

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

REAL ESTATE LTD.

YONGE MEMORIALS LTD.

1072 Bloor Str. W.

x

Tel. 534-9286

QUEEN ST. W. — LANSDOWNE, $3.000 įmokėti, šeši kambariai, mū
rinis, dvi virtuvės, garažas ir geras privažiavimas. Prašoma kaina žema.
Viena 10-čiai metų skola.
CALLINGWOOD — NOTTAWASAGA, $4.000 įmokėti, ant ežero kranto
3 miegamųjų vasarnamis1
, sklypas 60 x 295. Parduoda su visais baldais
ir galima tuoj užimti. Yra laivui prieplauka ir (garažas (Boathouse).
WESTMINSTER — RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, mūrinis 6 kam
barių geras namas, moderni virtuvė, didelį kambariai. Garažas ir gra
žus kiemas. Atvira skola iš 8% % 9 metams.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK, $8.000 įmokėti, mūrinis 9 kam
barių puikus namas, modernios virtuvės, 2 prausyklos, didelis kiemas,
3 garažai. Viena atvira skola 10-čiai metų.
NEW TORONTO — FOURTH ST., $15.000 įmokėti, 7 mėtų senumo, mo- (
dėmios statybos keturbutis (fourplex). Arti krautuvių ir susisiekimo.
Prašo apie $59.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

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

Lawrence G. Odette
Morlėy D. Hogle
Directors

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543
ARMADALE ST., $31.500 prašoma kaina; apie $10.000 viena ilgametė
atvira skola; atskiras plytų namas, 6 kambarių, gerame stovyje, su
dviem virtuvėm ir prausyklom, geras įvažiavimas iš priekio ir iš už
pakalio (lane), geras rajonas, užbaigtas rūsys.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai,
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.
WESTONE, $27.900 prašoma kaina, įmokėti apie $5.000, viena atvira
skola su 8% % balansui; vienaaugštis (bungalow) su privačiu įvažia
vimu ir garažu.
HUMBERSIDE AVĖ., $29.900 prašoma kaina, įmokėti apie $7.000, ba
lansui viena atvira skola; trijų augštų plytų namas, 3 virtuvės, geros
pajamos, geram rajone.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

DIANA
COUGHS*
CAUWM

COLDS

ASTHHA
SORE
THROAT

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS,
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.
GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo,
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno.
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodinm nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistu.
$2.00 bonkutė.
GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

Extra Realty Ltd.

14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės sb trobe
siais. Prašo $25.000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

SPORTAS VISUR
Sov. Sąjungos rinktinė, viešinti
JAV, pirmąsias krepšinio rungtynes
pralaimėjo. Taip pat sunkią perga
lę jie išplėšė Phoenix mieste laimė
dami rungtynes prieš vietinę koman
dą 65:64. Iš 5 žaistų rungtynių rusai
yra laimėję 4.
Lengvosios atletikos rungtynėse
JAV gerai pasirodė čekas L. Danek.
Jis nusviedė diską 64,67 m. Antruo
ju buvo amerikietis D. Silvester su
62,22 m.
Septyniasdešimtosios futbolo rung
tynės įvyko Kopenhagoje tarp šve:
dijos ir Danijos. Laimėjo švedai 1:0.
Iki šiol 33 rungtynes laimėjo šve
dai, 25 danai ir 12 baigėsi lygiomis.
Įvarčių santykis 145:135.
Šiais metais pradėtos “Super tau
rės” futbolo varžybos. Jose gali da
lyvauti komandos betkada laimėju
sios tarpžemyninę taurę, šios taurės
baigminėse rungtynėse susitiko bra
zilų Santos ir Milano Inter. Rungty
nes 1:0 laimėjo brazilai.

Jonui Nacevičiui už šviesų įrengi
mą Gerojo Ganytojo stovyklavietės
krepšinio aikštėje nuoširdžiai dėko
jame. šviesos įspūdingai atrodo va
karais ir bus didelis pagerinimas
krepšinio stovyklai.
A. Saunoris, kuris yra buvęs ke
lis kartus Sov. Sąjungos stalo teni
so meisteriu, vieną savaitę praleis
Vyčio krepšinio stovykloje.
Jaunių krepšinio turnyrui, kuris
įvyks rugpjūčio 2 ir 3 d., pirmieji
užsiregistravo Londono Tauro ir Ha
miltono Kovo krepšininkai. A. S.
Vyčio krepšinio kursai—stovykla
Springhurste prasidės liepos 26 d.
Stovykla rodomas nemažas susidomė
jimas. Kursantai už labai nedidelį
atlyginimą ($35 savaitei) galės gauti
tolygios naudos, kaip ir brangiai
apmokamose Amerikos profesijonalų mokyklose. Kursus ves F. čekauskas, kuris prisimenamas ne tik kaip
pirmo penketuko žaidėjas Australi
jos išvykoje, bet ir žinomas kaip fi
zinio auklėjimo mokytojas bei tre
neris. Jo vadovaujama gimnazijos
rinktinė Detroite per 7 metus laimė
jo eilę meisterysčių. Vasaros metu
jis dėsto ir kitose krepšinio mokyk
lose Detroite. Jau antri metai tal
kina Vyčio klubui Springhurste. Sto
vyklautojams numatoma dienotvar
kė, beveik nepaliekanti jiems laisvo
laiko. Registruotis pas J. Nacevičių,
168 Delaware Ave., Toronto 4, Ont.
Tel. LE 4-6075. A. S. ir J. B.

AUŠROS ŽINIOS
XIII-ji “Aušros” stovykla praside
da šį sekmadienį, liepos 20.
š. Amerikos lietuvių ir baltiečių
lengvosios atletikos, plaukimo ir
lauko teniso pirmenybės įvyks Klevelande liepos 26-27 d.d. Visi lengva
atlečiai prašomi reguliariai lankyti
treniruotes ir dalyvauti XIII-je Auš
ros stovykloje, kur bus suintensy
vintos treniruotės, Lengvaatlečiai,
vykstą Į stovyklą, privalo pasiimti
gimimo metrikas, nes į Klevelandą
bus vykstama tiesiog iš stovyklos.
Aušros krepšinio stovykla—kursai
įvyks nuo rugpjūčio 23 iki 30 d. Va
dovaus žinomas Amerikos lietuvių
krepšininkas Pr. Miniotas iš Pittsburgho. Į kursus priimami berniukai
nuo 10 iki 18 m. Registruotis Prisi
kėlimo parapijos raštinėje. Kursų—
stovyklos mokestis $25; dviem tos
pačios šeimos — $40.

Parduodamas
nepasterizuotas
medus

1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE Ml61
BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 7 kambariai,
2 modernios virtuvės, prausyklos pirmame ir antrame augšte, priva
tus platus įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas,
nereikalingas jokio remonto.
RONCESVALLES — DUNDAS, mūro, 9 dideli kambariai per 3 augš
tus, modernios virtuvės, baigtas rūsys, 2 garažai. Skubiai parduodamas.
ETOBICOKE — KIPLING, gražioj vietoj, prie gero susisiekimo, vieaugštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.

Druskininkuose įvyko tarptautinis
moterų krepšinio turnyras, kuriame
dalyvavo Vilniaus Kibirkšties, R. Vo
kietijos, Rumunijos ir Lenkijos krep
šininkės. Pirmą vietą laimėjo kibirkštietės, nugalėjusios visas prie
šininkes.
M. Paulauskas su Sov. Sąjungos
krepšinio rinktine vieši JAV. Den
ver mieste įvykusiose rungtynėse ru
sai nugalėjo vietinę komandą 75:72.
Amerikiečiai žaidimo pabaigoje buvo
išlyginę 70:70. Šiose rungtynėse Sov.
Sąjungos rinktinei daugiausia taškų
iškovojo M. Paulauskas —- 19.
Didelė irklavimo regatą įvyko Tra
kuose. Dalyvavo keli šimtai irkluoto
jų iš įvairių Europos kraštų.
Lietuvos augščiausios lygos futbo
lo pirmenybėse pirmauja Kėdainių
Nevėžis su 24 taškais. Antroje vie
toje yra Šiaulių Statybininkas.
Reda Liseckaitė ir Margarita Pa
kalnytė pakviestos į Sov. Sąjungos
mergaičių krepšinio rinktinę. Jos at
stovaus Sov, Sąjungai Europos mer
gaičių krepšinio pirmenybėse, kurios
įvyks rugpjūčio mėn. V. Vokieti
joje.
Lengvosios atletikos rungtynėse
Kaune Aldona Žulonaitė nusviedė
diską — 50,26 m. Tai trečioji lietu
vaitė, peržengusi 50 metrų ribą.

VYČIO ŽINIOS

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

REALTOR

SPORTAS LIETUVOJE

JIB
vartojo 16 savaičių
pusę metų
vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
bo.nka — $5.50. Užsakymas su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

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

1613 Dundas St. W.

532 - 7733

Sav. R. SCasiulis

Iš NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED
REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404
JANE — BABY POINT, apie $5000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, vos keliolikos metų senumo, kvadratinis planas, privatus
įvažiavimas, pirma skola tik iš 5%, prašoma kaina tik $25.000.
HIGH PARK — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
namas, kvadratinis planas, vandeniu šildomas, garažas su privačiu
įvažiavimu, prašoma kaina tik $28.900, netoli Bloor ir požeminio
traukinio stoties.
BLOOR — KIPLING, $10.000 įmokėti, gražus 5 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis sklypas, tuoj galima užimti.
HIGH PARK, apie $4.000 įmokėti, tikras dvibutis — du butai po
5 kambarius, lieka viena skola.
BLOOR ST. WEST, maždaug $10.000 įmokėti, labai puikus 6 kam
barių vienaaugštis, didžiulis gražus sklypas su medžiais bei įvairiais
brangiais krūmais, garažas su privačiu įvažiavimu, sumažinta kaina
apie $4.000 dėl greito pardavimo.
DEVYNIŲ BUTŲ APARTAMENTAS, $30.000 įmokėti, garažai su
privačiu įvažiavimu, apie $13.000 metinių pajamų, viena atvira
skola, vakarų rajone.'
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis
planas, garažas su šoniniu įvažiavimu, didelis sklypas, netoli Bloor,
prašoma kaina $33.900.

PR. KERBERIS

NAMŲ TEL LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W.

DARBO TEL. 767-5454

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

Taupyk ir
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA
IMA
7!6% už asm. paskolas
5!4% už depozitus
5%% už Šerus
1V2% už mortgičius
63/4% už 2 m. term. dep. I

PARAMA

Kapitalas virš trijų su

se milijonų dolegų

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto 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 vaL p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vah 30 min.
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
BROCK — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 2 miegamųjų vienaaugštis (bun
galow), atskiras, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, po namu
pilnas rūsys; didelis sklypas, prašoma $17.900.
QUEEN — DOWLING, $4.500 įmokėti, plytinis 9 didelių kambarių na
mas, moderni virtuvė, šilto vandens šildymas, augštas rūsys, kuriame
galima įrengti butą, keli namai nuo Queen gatvės.
QUEBEC — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 9 šviesių
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas, vienas mortgičius
balansui.
__
BLOOR — WEST MALL, $12.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow),
plytinis, atskiras su pristatytu garažu, keturi miegamieji, viso 7 kam
bariai, alyva šildomas, kilimai, mortgičius iš 8% iki 1987 m.
PARKSIDE DR. — PARKDALE RD., $3.500 įmokėti, plytinis 7 kamkambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens
šildymas.

1082 BLOOR St W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

SKANUMYNAI
Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės, europinio stiliaus, Š.
Amerikos mėsos ir skanumynų
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St.,
Toronto 4. Ont.
OILS LTD.
Fleet Electric Co Ltd
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
irenqimo darbus
923-7194.

Sav. A. Čeponis

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau

Tel. 362-5777.

1 psi. * Tėviškės Žiburiai
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS (STAIGA
Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
i

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave.,
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
Tel 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Dirbtuvė
Ket. ir penkt. 9—9 vai.

Šių metų

liepos 24 iki rugpjūčio 9 dienos
imti nai.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

TURBŪT ČIKAGOJE dar nebuvo
kito tokio atsitikimo, kad lietuviš
ką šeimą sudarytų du daktaro laips
nius turį jaunuoliai. Todėl malonu
buvo stebėti dr. Aurelijos Ginčauskaitės ir dr. Vytauto Palčiausko
jungtuves liepos 5 d. Jungtuvių ap
eigas atliko kun. Ign. Vichuras Šv.
Pranciškaus par. bažnyčioje East
Chicago, Ind. Jų metu gražiai giedo
jo solistė Prudencija Bičkienė. Apie
200 žmonių dalyvavo vaišėse puoš
niame Vogel’s restorane. Svečių ma
tėsi iš visos Amerikos bei Kanados,
jų tarpe — jaunosios tėvo brolis iš
Kanados. Vaišes pradėjo jaunosios
tėvas Bronius Ginčauskas, programai
vadovauti pakvietęs akt. Zigmą Mo
tiejų. Sveikino jaunojo tėvas K. Palčiauskas, kun. Ign. Vichuras, muz.
J. Bertulis, šachmatų meisteris P.
Tautvaišas ir iš Vietnamo sugrįžęs
jaunojo pusbrolis A. Norkus. Sve
čius maloniai nuteikė sol. Bičkienės
dainos, atliktos akompanuojant pia
nistui M. Motekaičiui. Visiems padė
kojo ir jaunieji — Vytautas, fizikos
daktaras, kuris žada pradėti dėstyti
ir daryti tyrimus Illinois universi
tete, ir Aurelija, medicinos daktarė,
kuri jau pradėjo praktiką Presbyte
rian—St. Lukes ligoninėje. Vaišėse
dalyvavę šachmatininkai P. Tautvai
šas, V. Karpuška ir A. Zujus kalbino
Palčiauską vėl aktyviai įsijungti į
šachmatininkų eiles. Vestuvines iš
kilmes filmavo “Lietuviai televizi
joje” programos vedėjas T. Siutas,
kuris žadėjo ištraukas parodyti per
televiziją.

Tas paminklas bus 25 pėdų augščio,
vaizduos du erdvėn išskleistus spar
nus, o trečiąjį nusvirusį žemėn. Pro
jektas atrodo moderniai, skoningai.
Numatoma, kad šis parko įrengimas
kainuos apie $40.000. Jo įrengimo
finansiniai šaltiniai — Beverly Sho
res miesto gyventojų mokesčiai ir
aukos. Išplanavimas ir paminklo pa
statymas turės būti atliktas lietuvių
lėšomis, šiuo reikalu rūpinasi Ame
rikos Lietuvių Beverly Shores klu
bas, kuris telkia finansus. Projekto
garbės komitete yra Lietuvos gan.
konsulas dr. P. Daužvardis, ALTos,
VLIKo ir PLB pirmininkai bei augšti Amerikos pareigūnai.
• • •
DONATAS PEČIŪRA, vienas
pirmaujančių okupuotos Lietuvos ki
no studijos operatorių, 6 mėnesius
praleidęs Amerikojė, daugiausia Či
kagoj, sugrįžo atgal į tėvynę. Jis čia
buvo atvažiavęs prieš Naujus Metus
su savo žmona, kuri kiek anksčiau
išvažiavo į namus. D. Pečiūra, būda
mas Amerikoje, filmavo šio krašto
lietuvius bei krašto vaizdus, kuriuos
po kiek laiko gal pamatysime paga
minto filmo juostoje.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Susirinkimas dėl Šv. Antano gimnazijos at
gaivinimo įvyko liepos 8 d. Jaunimo
Centre. Čikagoje viešint Tėvų pranciškonų provincijolui kun. L. Andriekui išsiaiškinta, jog ši gimnazija ga
lėtų vėl veikti po metų pertraukos,
jeigu atsirastų bent 100 mokinių ir
jeigu būtų gauta finansinė parama.
— Leonardas šimutis, buvęs Ameri
BEVERLY SHORES, kur anksčiau kos Lietuvių Tarybos pirmininkas ir
lietuviai gausiai važiuodavo praleis “Draugo” dienraščio redaktorius, yra
ti savo atostogų ir dabar dar kiek perrinktas Lietuvių R. Katalikų Su
mažesniais būriais tebevažiuoja, yra sivienijimo pirmininku. — IŠ spau
planuojamas “Lituanikos” parkas. dos išėjo naujas “Mūsų Vyčio” žur
Projektą padarė archit. Erdvilas Ma nalo numeris, kurį redagavo Ramūnė
siulis, o centrinio paminklo modelį Kviklytė. Tai akademikų skautų lei
sukūrė skulptorius Juozas Bakis. dinys.

KOMPARTIJOJ NEBĖRA KOMUNIZMO
EXPORTING

BALTIC

CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŲ ZA

LIETUVIAI STALIAl!
mloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Stria^pis

Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
'TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)
780 Queen St. W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
_
baterijos ir t.L Automobilių vilkikas (towing). Į
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) ĮwTi K Į B T
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
■
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (liepos
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS
laikinai persikėlė į

2264 DUNDAS St W.

LE. 5- 9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas
Įvažiavimas tiesiai H
Dundas gatvės-

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 -1403

(Atkelta iš 2-ro psl.)

pinimas butais būtų neblogas
dalykas, jei greit galima būtų
butą gauti.
Paprastai priemiestyje pasta
toma įmonė. Joje pradeda dirb
ti darbininkai, kurie apsigyve
na mieste ar priemiestyje ankš
tose patalpose ir tik po kelių
metų pradedami statyti namai
darbininkams. Todėl gyvenimo
poreikiams atitinkančių butų ga
vimas eilę metų vėluoja.
Vedusių pora, padavusi pa
reiškimą butui gauti; turi laukti
3-7 metus, o nevedusiems tenka
net dešimtį metų gyventi bend
rabutyje — keletui žmonių vie
name kambaryje.
Kitaip susiklosto buto gavimo
reikalai komunistų partijos na
riams. Yra sakoma, kad partijos
komitetas visur “kiša nosį”. Tai
gi, kai reikia gauti butą parti
jos nariui, jis eina prašyti pa
galbos pas partijos komiteto sek
retorių (pvz. įmonės partijos
komiteto sekretorių), šis jam
žymiai greičiau parūpina butą.
Tiesa, yra sudaryti sąrašai ir
atrodo, kad butų gavimas vyks
ta “pagal eilę”. Ši eilė betgi
yra sudaroma, kaip sako eilę su
rašantieji. turint galvoje “svar
biausia” pareiškimų butui gauti
padavimo laiką bei buto “būti
numą". Gi šie žodžiai “svarbiau
sia” ir “būtinumas” yra skirti
tik akims apdumti, nes, parti
jos komiteto sekretoriaus nuo
mone, butai yra kompartijos na
riams būtiniausi. Partijos komi
teto sekretorius visada dalyvau
ja sustatant eilę ir jo nuomonė
turi sprendžiamą reikšmę.
Partijos elitas
Panašios lengvatos suteikia
mos partijos nariams ir kitose
gyvenimo srityse. Augštesnieji
partijos darbuotojai turi auto
mobilį ir šoferį “tarnybiniams
reikalams”, gi “darbo’ metu už
imti ir asmeninių reikalų atli
kimu. Miesto ir sričių partijos
komitetai turi savo specialias
valgyklas, kurios aprūpinamos
geriausiais maisto gaminiais, ge
riausiais virėjais. Ten aptarna
vimas greitas ir be grubumo. Be
to, “respublikų” centro komite
te atrasi kioską, kur yra puikiau
sių gėrimų, apie kurių gavimą
eilinėse miesto krautuvėse ir
svajoti nereikia. Gi eilinis pi
lietis pakliūti į centro komiteto
kioską negali, nes tik įėjus j
centro komiteto vestibiulį, pra
šo parodyti partijos nario bilie
tą ar pašą ir klausia pas kurį
darbuotoją eini.
Elitas prasideda nuo sričių
partijos sekretorių, kurie turi,
be viso kitko, užmiesčiuose ir
kurortinėse vietose kareivių ap
saugomas vilas.

ŠYPSENOS

/

Apdairumas
Senelis ilgus metus gydėsi
nuo kurtumo ir staiga atgavo
klausą.
— Visa jūsų šeima turbųt da
bar džiaugiasi* kad tamsta atgavai klausą? — sako jam kaimy
nas.
— Tai kad jie, vaikeli, nieko
nežino, kad aš jau girdžiu. Aš
jiems nieko apie tai nesakau.
— Kodėl seneli?
— Aš vaikeli, tik sėdžiu ir
klausaus, ką mano giminė apie
mane šneka. Labai įdomu. Dėlto
aš jau net du kartu pakeičiau
testamentą.
Parinko Pr. Alš.

■

STOVYKLAUJA
(Atkelta iš 3-čio psl.)
o 4-as visai tuščias. Buvo duota 20
šovinių, tad kur gi 5? Laužė galvą
Erna ir pareiškė: “Susitiksime Dai
navoje Darbo Dieną per tikruosius
prizinius šaudymus ...”
LŠST centro valdyba su $100 ir
“Švyturio” jūros šauliai su $125 įsto
jo į Dainava, nariais. Mums labai
džiugu, kad Dainavos garbės lento
je randame šaulius Onutę ir Juozą
Briedžius su $1000, Valeriją ir Leo
nardą Šulcus — su $625.
Joninių laužas. Manėm, kad tik
skautai moka vadovauti laužui, bet
po laužo nuomonė pasikeitė. Progra
mai vadovavo K. Kodatienė ir St. Jo
kūbaitis iš Toronto. Jau tik jiems
išėjus matėsi, kad tai seni laužų va
dovai. Mūsų jaunutis akordeono pa
žiba Rimas Kasputis pagroja solo, o
kai prie jo prisidėjo St. Jokūbaitis
su lūpine armonikėle, visiem buvo
smagu. Stasio Butkaus šaulių kuopos
rėmėjos: R. Kaunelytė, D. Gaižutytė.
R. Putriūtė, palydimos R. Palaikio
akordeonu, atliko montažą.. paruoš
tą aktorės D. Juknevičiūtės, “Stovė
jau parimus”. Čikagos šauliai, vado
vaujami p. Petrausko, ir detroitietės
šaulės išpildė senovės augštaičių ves
tuves. Bostoniškis J. Stašaitis išju
dino visus svečius bendrai dainai.
Skaučių stovyklos “Vorynas” viena
vadovių — Ringailė Zotovienė iš
skautų stovyklos parnešė ugnies ir
įdėjus į šaulių laužą pareiškė: “Mes.
skautai, džiaugiamės Jūsų, šauliai,
švente. Bendra ugnelė tesustiprina
mus Lietuvos laisvei. Aš tikiu, kad
ne viena skautė ir skautas užaugęš
papildys Jūsų eiles. Ilgiausių metų
šauliams’”
Rąstų laužą pavyzdingai, gražiai su
tvarkė ir, kad neišsivartytų. aprišo
vielomis “Švyturio” jūros šaulių kuo
pa. vadovaujama M. Vitkaus. Jie gra
žiai atliko vėliavų pakėlimą ir nulei
dimą.
Labai buvo gausu šaulių moterų,
pasipuošusių uniformomis arba tau
tiniais drabužiais. Pirmavo čikagietės. kurių atvyko daugiau nei vyrų.
Torontietės moterys buvo uniformuo
tos. Detroitietės pasižymėjo daino
mis. Mūsų šaulė D. Petronienė buvo
skaučių “Vorynas” viršininkė, tad ji
tik bėgiojo iš vienos stovyklos į kitą
ir stengėsi derinti programas.
Jūros šauliai nupynė vainiką. įmon
tavo 5 žvakutes, kurių kiekviena
reiškė 10 metų šauliško gyvenimo
50-čiui atžymėti, ir nuvežė į kitą pu
sę ežero skautams. Programa užsitę
sė. mažieji laukė ... vilkiukai ir vo-^
riukės žybčiojo lemputėmis, girdėjas
šauksmai, pavargo ir išsiskirstė. De
gantis vainikas tebuvo nuvežtas skau
tams išsiskirsčius. Didžiuosius ir ma
žuosius skautus atsiprašome ...
Baisusis birželis. Saulių kultūrinė
je savaitėje Dainavoje buvo išklau
syta labai gerai paruošta paskaita S.
Kaunelienės. Paskaita paįvairinta
montažu, kuris buvo perduotas per
Detroito abi radijo stotis: A. Sutkaitis ilgoje poemoje vaizdžiai parodė
mūsų mielos tėvynės kančias.
Baigdamas turiu atsiprašyti dauge
lį mūsų šaulių, kurie tiek daug pa
sidarbavo kultūrinėje savaitėje, nes
nepažymėjau pavardžių. Juk nema
žai vietos ir be to užėmiau. Nuošir
džiai šauliškai ačiū, ačiū visiems. O
kaip kitais metais? Ar norėsite reng
ti tokią pačią savaitę?

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas
BAČĖNAS

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas Ir garantuotas
Lietuvius antamauia Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA
arba WA 4-1001

PAGERBTAS KUNIGAS ŠAULYS
VIKORAS KRIŠČIUNEVIČIUS, ku
ris jau 17 metai vikarauja Šv. Petro
lietuvių parapijoj. Prieš 20 metų
Romoje įšventintas kunigu. Jis mo
kytojauja, stiprus Lietuvių B-nės li
tuanistinėje mokykloje, rašo spau
doje, veikia su vyčiais ir šauliais.
Prieš keletą metų kun. Viktoras, pa
dedamas vyčių ir parapijiečių, prie
Sv. Petro bažnyčios pastatė lietuviš
ką kryžių. Buvo įspūdingos iškilmės.
Ir dabar kryžius yra didelė ir vie
nintelė lietuvių puošmena Detroite.
Kun. Viktoro 20 metų kunigystės jubilėjus 1969 m. birželio 29 d. buvo
labai iškilmingai paminėtas. Jo gar
bei iškilmių metu buvo įneštos vė
liavos: Amerikos, Lietuvos ir Stasio
Butkaus šaulių kuopos, kuriai jis
priklauso, šaulių vėliavai asistavo
buvusios ir esamos “Aušros” litua
nistinės ’mokyklos mokinės. Mergai
tės nešė gyvųjų gėlių puokštes. (Su
“Aušros” lituanistine mokykla šau
Reklamos
liai yra labai suartėję — Dainavoje
per kultūrinę šaulių savaitę šau
Netoli Rovereto miestelio, Ita
liams už mokyklos nuolatinį rėmimą lijoje, vienas kaimas, norėdamas
buvo padovanotas Vytis iškilminga daugiau patraukti turistus, taip
me posėdyje). Mišias atnašavo pats ėmė reklamuotis:
sukaktuvininkas, asistavo klebonas
— Pas mus nėra automobilių,
kun. Stanevičius ir kun. Kundrotas. nei motociklų. Vien tik asilai te
Kun. Viktoras pasakė jaudinantį pa gali mus pasiekti. Pamėginkite
mokslą. Ši sukaktis kun. Viktorui bū ir Jūs.
tų buvusi daug brangesnė laisvoje
tėvynėje. Gimtoji Vilkaviškio apy biro tremtinių parašytas eilutes:
linkės žemelė kun. Viktorui yra ypač Žemė, mano žemė, kaip gi nemylėti,
brangi. Parapijiečių suruoštose vai Kaip neverkt motina, netekus tavęs!
šėse dalyvavo 300 asmenų.
Baigdamas trumputį aprašymą, Jei dar kartą grįžti tėviškėn
galėčiau,
norėčiau kun. Viktorui pacituoti SiIšbučiuočiau žemę, juodžemio
raukšles...
IR ŠAULIAI
V. Tamošiūnas

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

30 Dewson St., Toronto, Ont.

DUNDAS AUTO BODY

Socialinė nelygybė Sovietų Są
jungoje tarp elito ir liaudies žy
miai didesnė, negu JAV tarp mi
lijonierių ir tos pačios liaudies.
Yra sakoma, kad buvęs Pran
cūzijos kompartijos sekretorius
Maurice Torez į partijos suva
žiavimą stengdavosi atvykti nu
triušusiu automobiliu, o savo
liuksusinį palikdavo už kelių
mylių. Sovietų Sąjungos kom
partijos centro komitetas ne tik
nenori nuslėpti prabangaus ko
munistų partijos narių ir ypač
elito gyvenimo, bet, priešingai,
skaito, kad partijos prabangos
parodymas yra naudingas —
žmonės supras, kaip gera būti
partijos nariu ir kaip bloga būti
tylioje opozicijoje. Pvz. nepartietis inžinierius yra priverstas
dirbti eilinio inžinieriaus-konstruktoriaus darbą, penketą metų
gaudamas atlyginimą, trečdaliu
mažesni už kvalifikuoto suvirin
tojo atlyginimą. Jei jis būtų įsto
jęs į partija, seniai būtų buvęs
skyriaus viršininku ir gavęs “pa
gal eilę” dviejų kambarių butą.
Idealistai nepageidaujami
Taigi. įrašas partijos įstatuo
se. kad komunistų partijon stoja
pasišventę komunizmo statybai
žmonės, neturi nieko bendro su
tikrove, nes žmonės stoja į ko
munistų partiją vien tik dėl so
taus kasdieninio gyvenimo.
Tiesa, norinčių stoti į kompar
tiją tarpe pasitaiko ir pasišven
tėlių. kurie tiki komunizmo įgy
vendinimo Sovietų Sąjungoje ga
limybe ir kurie mano, kad sovie
tinė kompartija dar nėra nukry
pusi nuo komunizmo tikslo. Jie
nori įstoti partijon ne dėl so
taus rytojaus, bet dėlto, kad pri
sidėtų prie komunizmo įgyven
dinimo. Deja, šiems entuzias
tams durys į Sovietų Sąjungos
komunistų partiją uždarytos.
Partijai tokie žmonės ne tik ne
reikalingi. bet net pavojingi.
Mat, įstoję į partiją ir pastebė
ję. kad kiti partijos nariai gra
žiai šneka apie savo pasišventi
mą liaudžiai ir Sovietų Sąjungai,
bet gyvena priešingai, gali pa
kenkti partijai, demaskuodami
menkus, buržuazinius - miesčio
niškus jos nariu siekimus. Tada
nukentėtų partijos vardas tų
akyse, kurie dar tiki jos pasišventimu liaudžiai.
Kyla klausimas: nejaugi va
dovai nemato, kad “materialinio
suinteresuotumo” žadinimas par
tijos narių tarpe veda partiją vis
arčiau ir arčiau prie keliakluosči avimo valstybiniam kapitaliz
mui? Komunistiniai vadovai tai
puikiai mato ir visdėlto tęsia
totalistinio kapitalizmo įgyven
dinimo Sovietų Sąjungoje politi
ka. kuria juos teisingai kaltina
Kinijos komunistų partija.

Kas apsiriko?
Traukiniu, žinoma, pirma kla
se su miegamuoju, variuoja žymi
dainininkė. Atėjusiam kondukto
riui grakščiai paduoda bilietą.
— Tamstos bilietas išpirktas į
Montrealį, o šis traukinys eina
į Miami...
— Negalimas dalykas. Būtų
juokinga, jei nebūtų liūdna, —
sako ji. — Atsiprašau už ne
kuklų klausimą, ponas kontro
lieriau: ar dažnai tamstų maši
nistams pasitaiko tokios klaidos?
Sovietai išrado
Sakoma, kad sovietai giriasi
jau labai seniai išradę televizi
ją— Gali būti, — sako ameri
kietis, — bet kodėl jie taip ilgai
išradimą slėpė nuo savo žmonių?

Spaudos konferencijoj
“La Monde” informuoja, kad
vienos spaudos konferencijos
metu buvęs Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle buvo užklaus
tas, ar skaitęs Servan Schreiber
knygą. Į tai De Gaulle atsakė:
— Apgailestauju, literatūros
reklamavimu neužsiimu.
Tada kitas korespondentas pa
klausė:
— Jau kuris laikas kalbama
apie epochą, kuri seks po De
Gaulle. Ar Jūs šiuo klausimu
domėjotės?
— Viskas kada nors pasibai
gia. “Po De Gaulle” gali būti
šiandien vakare, už šešių mėne
sių arba už metų. Sakyčiau net,
kad tai gali užtrukti ir dešimtį
ar 15 metų!

DETROIT, Mich

• teikia patarimus planuojantiems keliones

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
be atskiro atlyginimo
- • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifiknotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

BIoOI*
AVE. (tarp Dunpiuur >\urQrire GflPfllflP
uarage 296
das BROCK
ir coiiego.Tet 531-1305
NOTARAS

DR. E. ZUBRIENE

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys* testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai:
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimų.

OKULISTĖS

Tel. 766-1372

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ
(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

DR. V. J. MEILUV1ENE
DANTŲ GYDYTOJA

184

ELLIS

AVE.

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimų.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną.LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p<
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(Į rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

OKULISTAS

LLUNSKY.R.O.

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus

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

TeL 921 - 3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA
Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas
Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

$ TORONTO

kunigystės 25 metų sukakties proga

Prisikėlimo par. žinios

Jono Kr. par. žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla
Springhurste pradėjo antrąją stovyk
lavimo savaitę. Praėjusią savaitę sto
vyklą aplankė kunigai: M. Jarašiū
nas, A Bortkevičius ir L. Januška —
visi Romos šv. Kazimiero lietuvių
kolegijos auklėtiniai.
— Pamaldos sekmadieniais sto
vyklavietėje — 10 ir 11 v.
— šį sekmadienį 11 vaL pamal
dos Toronte par. bažnyčioje už a.a.
Adą Balčiūnienę.

Muzikos mokytojas sol. V. Verikaitis lanko pedagoginius va
saros kursus. Jam pavesta su
daryti kursantų chorą ir paruoš
ti koncertą.
Kankinių koplyčiai lietuvių
kapinėse aukojo po $100: S. J.
Juodikaičiai, Pr. Barauskas; $50:
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa;
$25: M. F. Yokubynienė.
Kamber mirė birželio 30 d., pa
laidotas liepos 5 d,
Jaunavedžiai O. Kušneraitis ir
V. Liuimaitė užsiprenumeravo
“T. Žiburius”. Tuo būdu jie pra
ilgino jaunavedžių prenumerato
rių sąrašą.
Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” išleido
savo laikraštėlio “žuvėdros” 13ąjį numerį. Jame yra poezijos,
įvairių rašinėlių, ypač apie žve
jybą. Rašoma, kad Ošavoje, 40
mylių nuo Toronto, gyvena apie
100 lietuvių. Vienintelė jų or
ganizacija — minėtasis “Ešerio”
klubas.
Darbo festivalį ukrainiečių
vasarvietėje Palermo, Ont., ruo
šia- “pažangios organizacijos”.
Komunistinis “Liaudies Balsas”,
kviesdamas dalyvauti jame ir lie
tuvius, nedrįsta pasakyti, kad tai
komunistų rengiama išvyka ir
pažymi tik pirmąsias raides KKP
(Kanados Komunistų Partija). D.
Medžiotojų ir žūklautojų klu
bas “Tauras” sparčiai vykdo sta
tybos darbus. Pastatas jau yra
po stogu. Darbai tęsiami toliau.
Valdyba prašo visus narius, ku
rie turėtų laiko, prie tų darbų
prisidėti. " Kelias yra geras iki
pat būstinės.
V. Anysienė praneša, kad jos
rašinyje apie Hot Springs, Ar
kansas, “TŽ” 27 nr. paminėtos
kainos reikalingos patikslinimo.
Kaina svyruoja nuo $10—$15 į
savaitę už kambarį privačiuose
namuose, o moteliuose ir vieš
bučiuose maždaug tiek pat ir
daugiau į dieną.
Antanas ir Aldona Šulcai iš
Maracaibo, Venecueloj, atvyko
atostogų pas savo gimines Baziliauskus. Numato aplankyti
Montrealį, Otavą ir kt. žymes
nes Kanados vietoves.
Rūta Liuimaitė baigė St. Jo
seph’s, Islingtone, gimnaziją ir
gavo Ontario valdžios stipen
dijąJ. Kartis iš Br. Kolumbijos
atostogų proga aplankė savo bi
čiulius rytinėje Kanadoje. Jo
darbovietė — Port Alice yra ke
li šimtai mylių už Vankuverio.
“The Telegram” VII. 8. pra
nešimu, B. Kudzmavičius, resto
rano savininkas Windsore, ry
šium su nelaime, kurioj žuvo M.
Thomas, — teismo nubaustas
dvejų metų kalėjimo bausme.

— Nuoširdžiai užjaučiame V. Dunderienę ir jos šeimą, Lietuvoje mi
rus jos mamytei a.a. E. Skauronskienei. Mišios už velionę — liepos 27
d., 11.15 v.
— Mišios šį šeštadienį, 8 v. — už
j nes,
a.a. Eug. Bubelį, užpr. p. Bubelienės;
šį sekmadienį, 10 v. — už a.a. Vyt
'
Nargelį, užpr. p. Danisevičiaus.
— šį sekmadienį T. Placidas iš
vyksta atostogų į Kanados šiaurę
porai savaičių. T. Paulius, grįžęs iš
atostogų, šią savaitę bus parapijo
je, bet šį šeštadienį išvyksta į Wasagą kapelionauti Aušros stovykloje.
T. Rafaelis šį šeštadienį išvyksta į
JAV kapelionauti Dainavos stovyklo
je. T. Ambrozijos iš ateitininkų sto
vyklos parapįjon grįžta šį šeštadie
nį. T. Benediktas iš JAV parapijon
grįš po sekmadienio.
— Aušros stovykla prasidės šį sek
madienį po 11 v. Mišių ir truks 2 sav.
Neužregistruotus vaikus ir jaunimą
raginame nedelsiant užregistruoti.
Uždarymas — rugpjūčio 2, šeštad.,
11 v. r.
— Lankėsi Brooklyno vienuolyno
vyresnysis T. Juvenalis Liauba, OFM.
Svečias minėjo, kad Brooklyno Lie
tuvių Kultūros Centro planų paruo
šimas yra gerokai pasistūmėjęs į
priekį. Vykdomas lėšų vajus Atlanto
pakraščio liet, kolonijose. Sklypo pa
šventinimas numatytas rugsėjo 21 d.
— Pakrikštytas Manfredo ir Lore
tos Aps sūnus Kristoforas Viktoras;
Algirdo ir Irenos Augustinavičių
dukrelė Silvija. Sveikinimai.

V. Meilus su Ponia liepos 24
d. išvyks į naują darbovietę Mad
ride — bus ir toliau imigracijos
attache Kanados ambasadoje.
Specialų mokytojų kursą To
ronto universitete lanko mokyt.
A. Rinkūnas, vienintelis lietuvis
iš 1200 kursantų, šis pedago
ginis 6 savaičių kursas yra skir
tas siekiantiems magistro laips
nio.
Susižiedavo Dalia Edimtaitė
iš Ošavos ir Algirdas Mitalas iš
Edmonton, Alta. Vestuvės nu
matomos Toronte rugpjūčio 16
d. Priešvestuvinis pobūvis Da
liai buvo suruoštas liepos 1 d.
Gausiai susirinkusios viešnios
apdovanojo jaunąją gražiomis ir
vertingomis dovanomis. Pobūviu
rūpinosi giminės, bet daugiau
sia triūso įdėjo B. Stelioraitienė, jaunojo teta.
Toronto dienraščiuose pa
skelbta žinia, kad liepos 9 d.
netoli Stratfordo įvyko eismo ne
laimė, kuri pasibaigė gana lai
mingai, išskyrus tai, kad keletas
lietuvių moksleivių buvo rim
čiau sužeisti. Keleivinis autobu
sas vežęs 43 moksleivius iš Strat
fordo festivalio atgal į stovyklą
N. Wasagoj, vengdamas prie
šais atvažiuojančio sunkvežimio,
buvo priverstas staigiai pasuk
ti į griovį ir išlaužti ūkininko
tvorą. Sunkvežimis apsivertė
griovyje, bet jo šoferis liko ne
sužeistas. Autobusu važiavę
moksleiviai buvo nuvežti ligoni
nėn, apžiūrėti ir tuojau paleisti,
išskyrus penketą, kuriems teko
ilgiau pasilikti.
Juozas Julius Šileika, tautinių
šokių šokėjas, baigė mokytojų
kolegiją.
Stasys Jazbutis su Ponia iš
Miami Beach, Floridoj, lankėsi
Toronte, Wasagoj, Muskokos sri
tyje ir kitur. Būdamas “TŽ”
skaitytojas, seka Kanados lietu
vių gyvenimą ir remia spaudą.
Užėjęs į “TŽ” paaukojo $20. P.
Jazbučiai yra gražiai įsikūrę
8910 Collins Ave., Miami Beach.
Florida, 33154, USA. Jiedu turi
modernų, vėsinamą Mary-Annet
te motelį prie pat vandenyno.
Ten vasaroja gana daug lietu
vių iš Pietų ir šiaurės Ameri
kos. Nevienas torontietis ten yra
praleidęs malonias atostogas. St.
Jazbutis, be to, verčiasi nekilno
jamo turto pardavimu ir turi
oficialų Floridos Real Estate lei
dimą.
Komunistų “Liaudies Balsui”
paremti birželio 22 d. Eldorado
narke prie Bramptono jo veikė
jai surengė gegužinę. Ta proga
surinkta aukų — $1.387. Dau
giausia surinko Emilija Račienė.
Aukotojai — senieji ateiviai, ko
munistų veikėjai arba jų rėmė
jai, tik vienas kitas įsimaišė ir iš
naujųjų. D.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligoniu priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVE., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 5354724.

valgykla
1330 DUNDAS ST. W
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

IŠNUOMOJAMI pirmame augšte 2
kambariai su atskiru įėjimu. Yra ga
ražas. Tel. 653-3738.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Kunigų BRUNO JURKŠĄ

PARDUODAMI įvairiu spalvų nau
ji Kauno “Dailės” tautiniai drabužiai.
Skambinti tel. 762-9301.
SPRINGHURSTE, ant ežero kran
to, išnuomojamas mažas vasarnamis;
tiktu nedidelei šeimai. Teirautis
tel. LE 1-5982.

nuoširdžiai sveikiname —

Prisikėlimo parapijos ir
studentų chorai
6=

PADĖKA

šiuo reiškiame nuoširdžiausią padėką poniai A. ALIŠAUSKIENEI-ALLIS ir ponui JUOZUI ŠARAPNICKUI už
ypatingai svarbią talką šių metų skautų Joninėms. Taip pat
dėkojame visiems lietuviams aukotojams bei talkininkams,
bet visų labiausiai lietuviškai visuomenei už gausų atsilan
kymą —
Skautų rėmėjų valdyba
M

Lietuvoje mirus

jo sūnų PETRĄ, dukras BRONE ir STASĘ bei jų
šeimas liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

S. ir A. Kusinskai

PETRUI ELIJOŠIUI JAV mirus,
jo brolį ANTANĄ ELI JOSIU, seserį JANINĄ OŽALIEN£ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

S. ir A. Kalūzos
Dail. T. Valius dėsto meno
dalykus Central Tech vasaros
kursuose. Atliekamu laiku tęsia
kūrybinius darbus savo vasar
vietėje; baigia paruošti angliskajai enciklopedijai vinjetes.
Šiais metais jis dalyvavo ketu
riose organizacinėse parodose.
Prof. dr. Juozas Motiejūnas,
M. Kuolienės giminaitis, mirė
nuo širdies smūgio liepos 11 d.
Higlands, III., prie Čikagos. Pa
laidotas liepos 16 d. Čikagoje.
Jo dvi dukros dalyvavo dr. Liu
dos Kuolaitės ir J. Punkrio ves
tuvėse.
Rimantas Šimkus, Huntec ta
vęs tarnautojas, ilgesnį laiką
dirbęs Sudane, Afrikoje, grįžo
pas tėvus į Torontą. Jis jau yra
buvęs daugelyje pasaulio kraš
tų. Jo bendrovė ten jieško mi
neralų. R. Šimkus yra baigęs
elektronikos kursą, bet dirba
geofizikos srityje.
Dr. M. Ramūnienė, KLB kul
tūros komisijos narė, keletą die
nų praleido Toronte rinkdama
tautodailės dalykus Kanados ma
žėjui. Tuo reikalu ji aplankė ir
Delhi - Tillsonburgo apylinkėse
gyvenančius lietuvius — tabako
augintojus.

Sol. E. Kardelienė viešėjo ke
letą dienų pas savo pažįstamus,
aplankė kaikurias kultūrines lie
tuvių Įstaigas, jų tarpe “T. Ži’burius”. Montrealy ji darbuo
jasi kaip muzikos mokytoja —
turi apie 20 lietuvių mokinių,
kurie kasmet surengia koncertą
visuomenei. Be to, ji koncertuo
ja įvairiomis progomis Montrea
ly ir kitose Kanados JAV vie
tovėse.
“St. Catharines S tandart”
laikraštis, aprašydams sovietųamerikiečių krepšinio rungty
nes Denvery, Col., tarp kitko pa
žymi, kad Paulauskas buvo “the
game’s high point man”. Deja,
ta lietuvio garbė atitenka Mask
vai bei sovietinei komandai, ku
rioje M. Paulauskas žaidžia.
Dr. Jonas Žmuidzinas, jaun.,
atominės fizikos specialistas, dir
bąs Kalifornijoj savo atostogas
kartu su šeima praleido pas sa
vo tėvus.
Gerojo Ganytojo stovykloje
Springhurste šią savaitę stovyk
lauja apie 40 berniukų ir mer
gaičių. Stovykla ypač pagausėja
savaitgaliais. Keletą dienų čia
praleido kunigai — A. Bortkevičius, L. Januška, M. Jarašiūnas.

1969 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su
Toronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės
fondo ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą
LIEPOS 20—24 SAVAITEI
SEKMAOIENJ, LIEPOS 20
2.30 v.p.p.

High Pork

2.30 v.p.p.

Kew Gardens

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

Willowvale Park
High Park
Earlscourt Park

Karališkojo Kanados pulko orkestras;
svečias solistas — Peter Glen
The Queen's Own Rifles orkestras;
viešnia solistė — Edith Eaton
Ron Bagnato orkestras
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
Pat Riccio orkestras
•

PIRMADIENI, LIEPOS 21

8.30 v.v.
8.30 v.v.

Kadrilius su
Kadrilius su

Ramsden Park
Greenwood Park

Bob Scott orkestru
Angus MacKinnon orkestru

ANTRADIENI, LIEPOS 22

8.00 v.v.
8.30 v.v.

Aviacijos rezervo 411 eskadrono orkestras
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Allan Gardens
Withrow Park

TREČIADIENI, LIEPOS 23
8.30 v.v.
8.30 v.v.

Eglinton Park
Riverdale Park

8.30 v.v.
8.30 v.v.

Monarch Park
Dufferin Grove Park

Frank Bogard orkestras
Martin a. Sally, Renee Greenberg, Allan
J. Ryan M. C. — Brian Morrison
Kadrilius su Bob Scott orkestru
Kadrilius su Angus MacKinnon orkestru

KETVIRTADIENI, LIEPOS 24

7.15 v.v.
7.30 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

Kew Gardens
Forest Hill Memorial Park

Nathan Phillips Square
High Park
Kew Gardens

Vaikų teatras — "Aladdin"
Merv Johnston Dixieland 5
Bruce Cassiday Didysis orkestras
Community Folk Art Council
Kadrilius su Bob Scott orkestru
Kadriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestras

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tėl. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
C. (Chuck) ROE
namų
741-9065
tel. 767-9088
Soles Manoger
Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

,

Mokytojų studijų. savaitė Dainavoje — rugpjūčio 17-24 d.d.
Pirmoje studijų savaitėje buvo
nagrinėti lit., mokyklų vadovėvėliai, antroje — lit. mokyklų
8 skyrių programos, gi šioje, tre
čiojoje, numatyta plati ir įvairi
dienotvarkė. Bus lietuvių kalbos,
tautinio ugdymo, pedagoginiais
ir metodologiniais klausimais
paskaitos. Mokytojai kviečiami
gausiai dalyvauti. Ypač laukia
mi jaunieji mokytojai — jiems
teikiamos pragyvenimo lengva
tos. Vykstantieji su šeimomis
gauna papiginimus. Registracijai
ir informacijai: J. Tamulis, 7031
So. Maplewood Ave., Chicago,
Ill. 60629, USA. Tel. 312-9254076.
Br. Prakapienė ir E. Tolvaišienė su vaikais atostogauja savo
tėviškėse Punsko apylinkėje.
Sužeistieji eismo nelaimėje —
Andrius Paškauskas ir Vitas Bačėhas jau išėjo iš ligoninės. Al
giui Bačėnui padaryta kojos ope
racija Bramptono ligoninėje.
Jurgiui Smolskiui padaryta
operacija Šv. Juozapo ligoninėje
liepos 16 d.
Dr. St. Haidasz, federacinio
parlamento narys, svarstant Ka
nados oficialių kalbų įstatymo
projekto priėmimą, pasakė kal
bą, kurioje priminė reikalą re
spektuoti ir kitas kalbas bei kul
tūras. “šiandieną 30% kanadie
čių nėra nei anglų, nei pran
cūzų kilmės. Jie nepaprastai
daug prisidėjo prie krašto augi
mo. Jų vaikai ir anūkai rytoj
bus šio krašto piliečiai ir jie tu
ri teisę laukti oficialaus pareiš
kimo, liečiančio jų kalbas ir
kultūras. Mano nuomone, rei
kėtų kreipti daugiau dėmesio į
ugdymą bei išlaikymą kultūros
kanadiečių, kurie nėra nei ang
lų, nei prancūzų kilmės. Vals
tybės sekretoriaus departamen
to pagalba etninėms kultūroms
labai dažnai lygi nuliui, šiame
diskusijų tarpsnyje kreipiuosi į
valstybės sekretorių, prašyda
mas užtikrinti visus kanadie
čius oficialiu pareiškimu, lie
čiančiu kultūrinę politiką ... Aš
žinau, kad karališkoji dviejų kal
bų ir kultūrų komisija dar ne
paruošė savo pranešimo apie ki
tas šios šalies kalbąs ir kultū
ras. Visdėlto tikiuosi, kad ryšium
su kilusia kaikurių kanadiečių
baime ir abejonėmis iš valsty
bės sekretoriaus bus įmanoma
išgirsti pakartotinį užtikrinimą,
kurį jis yra davęs kitose vieto
se.” Priimto oficialių kalbų įsta
tymo pradžioje pasakyta, kad ki
tos kalbos nepraranda turėtos
padėties ar privilegijų.
Apie tautinių grupių spaudą
platų reportažą" paskelbė savai
tinis “The Globe a. Mail” prie
das “The Globe Magazine”, pa
žymėtas liepos 12 data. Repor
teris M. O’Malley savo reportažą
pavadino “Babel is a corner
news-stand”. Pasikalbėjęs su ke
liais redaktoriais, jis, kaip Ka
nadoje įprasta, išsirinko dyges
nius momentus ir palietė dau
giausia didesniuosius laikraš
čius. Reportažas labai paviršu
tiniškas, pamini tiktai keletą
laikraščių, nors mini, kad To
ronte jų yra apie 50, o visoje
Kanadoje — 124. Tie 50 laik
raščių aptarnauja apie 650.000
skaitytojų. Iš savo apsilankymo
“TŽ” patalpose, kur įvyko Onta
rio etninės spaudos sąjungos su
sirinkimas, reporteris pastebėjo
tiktai tamsius laiptus, aplinką
ir keletą susirinkimo bruožų.
Tai tipiškas šio krašto reporte
rių stilius. M. O’Malley reporta
žas labai fragmentiškas ir skai
tytojams neduoda tikro vaizdo.

Po $10: A. Šeputis, J. M. Valevi
čienė, A. Strakauskas, A. Poškaitienė: rėmėjų prenumeratas už dvejus
metus po $10: P. Regina, už 1 metus
— D. Slavinskas, M. Zubrickas, K.
Daunys, J. Kšivickas, A. Jurgėla, Br.
Girdys, M. Kasperavičienė, A. Bričkus, S. Ulbinas, J. Sepulis; po $6:
P. Bulkė, P. Matulis, A. Petryla; po
$4: J. Bleizgys, St. Žvirblis; po $3.50:
A. Rūkštelė, A. Dagilis; po $3: A.
Diržys, V. Staškūnas, Z. Sčepanavičienė, K. Milesevičienė, N. McDo
nald, J. Baltakys, A. žebertavičius,
V. Genčius; po $2: J. Grajauskas,
P. S. Styra, B. Stončius, dr. A. Mi
kelėnas; $1.25: J. Danilevičius; po
$1: P. Vėžauskas, J. Sližys, V. čyvas,
P. Ročys, S. Ramanauskas, J. Vėgelis, J. Vyšniauskas, A. Melvydas, V.
Rainius, M. Matusevičienė, J. Matijošaitis, T. Timmerman.

BEAUTY SALON
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2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių!.
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Kanados lietuvius, atsilankan
čius okupuoto j Lietuvoj, mėgs
ta panaudoti sovietinei propa
gandai vietinė spauda ir radi
jas. Neapdairūs lankytojai pada
ro pareiškimų, kuriuos ypač
mėgsta skelbti propagandai skir
tas laikraštis “Gimtasis Kraš
tas”. Pastaruoju metu jis pa
skelbė poros torontiečių pareiš
kimus. Sovietinės okupacijos pa
garbinimu ypač pasižymėjo Bo
leslovo Lukoševičiaus pareiški
mas.' Jo žmona suomė dalyvavo
Helsinkyje prokomunistiniame
moterų kongrese kaip kanadie
čių moterų grupės narė.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ
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ADAMONIS

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

Tel. OFF.: 722 - 3545
RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

Į MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B.
727-3120
NAMŲ:

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

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

Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš
_____ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

ši įstaiga šių metų vasaros atostogų metu bus uždaryta nuo liepos 24 dienos iki rugpjūčio 9 dienos
imtinai. f
Kas norėtų užsakyti, prašoma paskubėti, nes šiems metams Kanadai automobilių skaičius ribotas

dovaujant prityrusiam studen
tui, aplankyti žymesnių Montre
alio vietovių. Vadovas buvo
puikus ir labai įdomiai papasa
kojo Montrealio istoriją.
Po pietų vėl išvykome į paro
dą ir baigėm apžiūrėti ko vakar
nespėjome. 11.30 v. v. atsisvei
kinome su Montrealiu ir visi,
kad ir pavargę, nemiegoję, bet
linksmi ir laimingi su daina pa
sukome Toronto link. Dainos
skambėjo visą kelią. Nors bal
sus visi buvome praradę, tačiau
iš paskutiniųjų “dainavome”.
Kelionė buvo, puiki.
Visų užkimusių dalyvių var
du nuoširdžiai dėkoju tėvų ko
mitetui, ■ vadovams ir visiems,
kurie prisidėjo prie šios puikios
išvykos. Ilgai jos nepamiršime.
Užbaigsiu draugo žodžiais: “Ver
ta buvo tą dešimtį metų moky
tis vien dėl šio savaitgalio”.
Ačiū visiems. Dalyvių vardu —
Vytas Žulys

APSIDF
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

1

A. ir S. KALOZA

TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

Birželio 28 d., 6 vai. ryto, prie
Prisikėlimo bažnyčios susirinko
grupė žiovaujančių, pusiau
snaudžiančių jaunuolių. Visi jie
— Toronto šių metų Maironio
šeštadieninės 'mokyklos abitu
rientai. Jų tarpe dar maišėsi tė
vai, mokytojai — palydovai: Z.
Didžbalienė, A. Kuolienė, V.
Kuprevičiūtė. Pasirodė ir vedė
jas J. Andrulis palinkėti lai
mingos kelionės. Atsisveikinę su
tėvais, sulipom į autobusą ir pa
judėjom Montrealio link. Vos
tik susėdom, pradėjom dainuoti.
Prie Whitby miestelio prisijun
gė ir mokyt. Vaičiūnas, kuris sa
vo pokštais ir gyva nuotaika dar
labiau visus išjudino.
Apie 2 vai. p.p. pasiekėm
Montrealį. Pakeliui apžiūrėję
porą įdomesnių vietų, nuskubė
jome į viešbutį. Ir koks buvo
visų nustebimas, kai autobusas
sustojo .prie geriausio Montrea
lio viešbučio “Queen Elizabeth”.
Netikėjome, kad čia teks kada
nakvoti, bet mūsų jau laukė pa
ruošti puikūs kambariai. Apsi
tvarkę, pasistiprinę, požeminiu
traukiniu išvažiavome į parodą
“Man and His World”. Parodo
je daugelis buvome pirmą kar
tą, todėl buvo labai įdomu viską
apžiūrėti. Pastatai buvo palikti
nuo Expo 67, bet jų vidus pa
keistas. Eksponatai paviljonuo
se neatstovauja tik vienai kuriai
valstybei. Jie pagal pagrindinę
mintį surinkti iš viso pasaulio.
Sekmadienio rytą po anksty
vųjų Mišių ir gerų pusryčių iš
vykome specialiu autobusu, va-

Pranešame, kad jau vėl galima užsakyti
automobilį “Moskwitch”

TEL. LE 1 - 3098

— N. P. M. seserų vedamas vaikų
darželis uždaromas nuo liepos 12 iki
rugpjūčio 18 d.
— Sekmadienių rinkliavos: birže
lio 15: $145.61; birt. 22 d.: $154.73;
birž. 29: $134.52; liepos 6: $149.08.

MOKSLEIVIAI APLANKĖ MONTREALĮ

DUODA PASKOLAS:

480 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT.
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— Parapijas klebonas kun. L. Za
remba, SJ, kapelionauja ateitininkų
ir skautų stovyklose “Baltijos” sto
vyklavietėje prie Lac Sylvėre ežero.
— Kun. St. Kulbis, SJ, šią savai
“Baltijoj” moksleivių ateiti
tę išvyksta aptarnauti kitų skautų ir
ninkų stovykloje šiemet stovyk
jaunimo stovyklų.
— Parapijos klebonui nesant na lauja 50 jaunimo iš Montrealio,
muose, visais reikalais prašome Otavos ir apylinkių vietovių, šiai
stovyklai vadovauja A. Vartų par.
kreiptis į kun. K. Raudeliūną, SJ.
— Liepos 10 d. įvyko parapijos klebonas kun. L. Zaremba, SJ,
komiteto posėdis; svarstyti kaikurie kartu eidamas ir kapeliono pa
remonto reikalai ir parapijiečių iš reigas. Stovyklos komendantas
yra stud. Algis Rudinskas. Sese
kylos galimybės.
— Parapijos komitetas nutarė or lė M. Margarita-Bareikaitė, kuri
ganizuoti parapijiečių išvyką — pik yra šios stovyklos organizatorė,
niką p. Skruibio nuosavybėje rug yra mergaičių globėja ir dainų
pjūčio 10, sekmadienį. Dalyvaujan bei giesmių mokytoja. Be to, ji
tiems bus Mišios 11.30 v. Mišiose padeda redakcijai prie stovyklos
giedosim lietuviškas giesmes. Netu laikraštėlio. Sės. M. Jonė-Lauririntiems automobilių bus parūpintas naitytė yra lietuviškų motyvų
autobusas. Išvykoje bus loterija, rankdarbių mokytoja; p. Nied^
veiks baras, bus gražios muzikos. La varas — jaunesniųjų berniukų
bai kviečiame visus mielus tautie globėjas, maudyklės sargas; stu
čius iš anksto rezervuoti šią dieną dentė Rita Abromaitytė — vy
resniųjų mergaičių vadovė; Al
parapijos išvykai.
— Skautų stovykla prasidės “Bal ma Staskevičiūtė ir Vida Žitkutijos” stovyklavietėje liepos 20, sek tė — jaunesniųjų mergaičių va
madienį 12 vai. Mišios stivyklauto- dovės; slaugė ir maudyklių pri
jams ir svečiams bus 5 v. vakaro. žiūrėtoja — Ą. Morkūnienė;
Skaučių stovyklos vadovės: Irena Lu ūkvedys — Petras Styra, kuris
koševičienė, Jūratė Tanner, Dalia yra ir moksleivių ateitininkų
Blauzdžiūnaitė. Skautų vadovai: Vin koordinatorius; šeimininkės —
cas Piečaitis ir Romas Verbyla. Sto p. Malcienė ir p. Girdžiuvienė.
vyklos šeimininkės: p. Žitkienė ir p. Atskirų grupių vadovai: R. Vil
Montvilienė. Ūkvedys — Bronius činskas iš Otavos, P. Kolyčius iš
Niedvaras, kapelionas — kun. L. Za Toronto, L. Giriūnas iš Montrea
remba, SJ. Į skautų stovyklą dar ga lio. Stovykla prasidėjo liepos 12
d. ir baigsis liepos 19 d. M.
limą įsiregistruoti.
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BALTIC EXPORTING CO.
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Aušros Vartų par. žinios

DĖMESIO, SIUNDANTIEJI Į LIETUVĄ!

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir SOVIETŲ SĄJUNGĄ

•
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"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS"
AUKOJO ♦

per lietuvių įstaigų

B4R0NESSA

8 psL • Tėviškės Žiburiai

MOKA UŽ:
;
Depozitus..... ..................... 5.0%
Šerus (numatyta) ........ .... 5,5%
Term. ind. 1 metams . 7.0 %
Term. ind. 2 metams
7.25%
Term. ind. 3 metams.. _.- 7J5%
bemokamas gyvybės draudimas
iki $2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v..
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
Vakarais —■ trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai *

3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo l ik.
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir par visus ilguosius savaitgalius

(

