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Nuo Baltijos iki mėnulio Pasaulio įvykiai
PASVEIKINĘS IŠ MĖNULIO GRĮŽUSIUS ASTRONAUTUS, 

JAV PREZIDENTAS IŠSKRIDO ILGESNĖN KELIONĖN PO AZI
JĄ. Jo kelionės tikslas — organizuoti laisvuosius Azijos kraštus 
prieš galimą komunistinę agresiją. Raudonosios Kinijos iškilimas 
sudaro grėsmę daugeliui kraštų ir dėlto jie jieško didžiųjų apsau
gos. Vieni tikisi jos iš Sov. Sąjungos, kiti .iš JAV. Neseniai įvyku
sioje tarptautinėje kompartijų konferencijoje Maskvoje L. Brež
nevas pasiūlė sudaryti Azijos sąjungą, kurion įeitų Indija, Pakis
tanas, Indonezija, Japonija ir Formoza. Tuo būdu aplink Kiniją 
būtų sudarytas žiedas, kuris sulaikytų Kinijos plėtrą ir užtikrin
tų kaimyninių kraštų saugumą. Azijos valstybės tokios sąjungos 
yra neabejotinai reikalingos, tačiau jos prisibijo abiejų raudo
nųjų galybių — Sov. Sąjungos ir •------------------------------ ----------

' Kai kilo V-2 raketos karo metu iš Peenemuendės, Baltijos 
srityje, ir bombardavo Londoną, dar niekas nemanė, kad tai kon
kretaus kelio pradžia į mėnulį. Tada anglai rengėsi sunaikinti 
raketų bazę, o amerikiečių dalinys, užėmęs tą sritį, perdaug nesi
domėjo naujuoju išradimu. Tik apdairių vokiečių ir kelių ameri
kiečių dėka raketų meisteris Wernher von Braun drauge su 126 
kitais" specialistais buvo nugabenti į JAV-es, kur galėjo tęsti savo 
darbus. Von Braun, vos atvykęs į Ameriką, turėjo nemažai sun
kumų įtikinti amerikiečių pareigūnus, kad reikia tobulinti rake
tinę sistemą, kuri gali atidaryti kelią į mėnulį ir kitas planetas. 
Amerikiečiai von Brauno samprotavimus priėmė gana abejingai 
ir tik tada, kai rusai iššovė pirmąjį satelitą į žemės orbitą, susi
griebė ir jie. Į antrą dieną prez. Kennedy pasikvietė von Brauną 
bei kitus specialistus ir apsisprendė pasukti erdvių link. Spren
dimas buvo politinio pobūdžio — reikėjo gelbėti Amerikos presti
žą, laimėti erdvių varžybas. Pradžioje amerikiečiams jos nebuvo 
labai sėkmingos, nes sovietai toje srityje buvo toliau pažengę — 
mokėjo panaudoti vokiečių specialistus. Vienu metu atrodė, kad 
erdvių varžybas laimės sovietai. Įvyko betgi kitaip. Padilginti ame
rikiečiai sutelkė milžiniškas jėgas — mokslines, technikines, finan
sines ir tuo būdu laimėjo varžybas. Sovietai šiandieną svarsto savo 
nesėkmę, įieško kaltininkų, nes prarado turėtąjį pirmavimą erd
vių srityje, kuris turėjo rodyti sovietinės sistemos pranašumą.

Kad žmogui lemta vis daugiau apvaldyti gamtą, liudija ir šv. 
Raštas. Tai žmogaus misija, vykdoma ištisais tūkstančiais metų. 
Bet šalia techninio valdoviškumo yra ir humanistinis — žmogus 
tapo savęs ir kitų valdovu. Jeigu gamtos apvaldymo srityje žmogus- 
valdovas tano herojišku laimėtoju, tai žmonių valdyme jis dažnai 
buvo ir tebėra tironas. Jo valdoviškumas šioje srityje dar daug kur 
tebėra bestiališkas, t. y. paremtas fizine jėga ir kitų naikinimu. Štai 
kad ir Sovietų Sąjunga. Carai kankino žmones, trėmė į Sibirą, o 
raudonieji valdovai — dar daugiau. Pastarieji skelbė visu lygybę, 
o atnešė didžiausia skirtybę naujomis formomis: kovojo už žmonių 
laisvę, o įvedė plačiausią tautų vergiją; skleidė brolybę, o atsirado 
priešybė, kuriai sunaikinti panaudojami tankai. Ir tai vyksta kraš
te. esančiame Baltijos artumoje, kur prasidėjo konkretus žmogaus 
kelias į mėnulį. Amerikiečiu astronautų skrydis neabejotinai yra 
naujas proveržis mokslinėje bei technikos srityje. Jis praplėtė žmo
gaus valdoviškumą visatoje, bet jo nepraplėtė humanistinio val
doviškumo srityje, žmogus-tironas tebesėdi savo soste ir sėdės tol, 
kol šis nesugrius. Amerika seniau buvo laikoma laisvės nešėja bei 
kovotoja. Deja, pastaraisiais metais jos politika praktinėje plot
mėje tos misijos nepateisino. Ryšium su savo laimėjimais erdvių 
srityje Amerika turėtų iš naujo pažvelgti į ties jos krantais budin
čią Laisvės statulą ir prisiminti, kad skrydžiai į mėnulį yra impo
nuojantys laimėjimai, bet juos tyko sunaikinti žmogus- tironas. Įdo
mu ir svarbu ištirti mėnulį, bet dar svarbiau padaryti žemę laisvės 
planeta. Pr. G.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Varžybos, kurios buvo paremtos politine dangstimi, turi daug 
platesnę reikšmę. Pirmasis žmonių skrydis į mėnulį atidarė kelią 
į tolimąsias erdves, atskleidė naują visatos dalį, kuri ves į tolimes
nius laimėjimus. Anot astronauto N. Armstrongo, tai “mažas žings
nis žmogui, milžiniškas šuolis žmonijai.” Tai šuolis pirmiausia 
moksline prasme — jis apvainikavo seną žmonijos svajonę ir įvyk
dė daugelio asmenų pastangas, besireiškusias šimtmečiais. Ta sva
jonė tapo tikrove, atrodo, vienu šuoliu, bet iš tikrųjų jos įvykdy
mas brendo palaipsniui, drauge su įvairiais išradimais — kopė tary
tum laiptas po laipto augštyn. Visdėlto žmogaus svajonė dar ne
pasibaigė. Ji veržiasi dar toliau ton mįslingon visaton, tarsi pa
klusdama poeto A. Mickevičiaus žodžiams: “Siek ten, kur žvilgs
nis nepasiekia, laužk tai, ko protas nepajėgia”. Tai tęsinys seno 
žmogiškosios minties proceso. Nuo pat pradžios žmogus stengėsi 
pažinti visatą, ją suprasti ir apvaldyti. Pirmajame tarpsnyje visata 
jam atrodė magiška bei mitologiška, pilna nežinomų jėgų, kurias 
jis asmenino ir darė dievais. Antrajame tarpsnyje toji visata jam 
tapo tikrove, suprantama loginiu galvojimu, o trečiame tarpsny
je ji vis daugiau žmogaus anvaldoma. Išauga technika, matematika, 
gamtos mokslai, kurie aplinkinę visatą palenkia žmogui, daro ji 
nebe gamtos vaiku ar vergu, bet jos reliatyviu valdovu.

Planuojama įdomi, darbinga, turtinga ir linksma programa dalyviams
Tradicinės Kanados Lietuvių 

Dienos proga šiemet rengiamas 
ir lietuvių jaunimo suvažiavimas 
su atskira programa. Pati Lie
tuvių Diena įvyks rugpjūčio 31, 
sekmadienį, o jaunimo suvažia
vimas — rugpjūčio 30, šešta
dienį, Hamiltono, Ont., Jauni
mo Centre. Suvažiavimas bus 
pradėtas išvakarėse, rugpjūčio 
29, penktadienį, 8 v.v., greičiau
sia parmoginiu pobūviu, regist
racija ir pan. Darbui skirtas iš
tisas šeštadienis. Numatyti net 
šeši simpoziumai, kuriems pa
rinktos aktualios temos ir pa
kviestos grupės dalyvių. Pirma
jai diskusinei grupei numatyta 
tema “Spauda ir politika”. Jon 
pakviesti: A. Gverzdys, A. Ka
lendra, A. Nausėdas, G. Beres
nevičius, sekretore — G. Juoza
pavičiūtė. šiai grupei pavesta 
gvildenti: lietuviu spaudos efek
tingumą pasiekti jaunimą bei 
panaudoti jų talentus, lietuvių 
politines organizacijas, jų rea
lumą, jaunimo dalyvavimą' jose, 
lietuviu pastangos anglų spau
doje bei viešumoje — demonst
racijos, peticijos ir t.t.

Antrosios grunės tema: “Spor
tas ir studentai”. Į šią diskusinę 
grupe pakviesti: E. Dervaitis. M. 
Daniliūnaitė. J. Williams, R. Mi
talas. ž. šlekytė. A. Nausėdas. 
Jai pavesta gvildenti: lietuvių 
sporto tikslus išeivijoje (lietu
viškumas ar laimėjimai?), da
bartiniai studentų sąjūdžiai ir jų 

įtaka lietuvių jaunimui, studen
tų susiorganizavimas.

Trečiajai grupei pavesta gvil
denti tema “Skautai ir ateitinin
kai”. Jon pakviesti: A. Puteris, 
dr. V. Kvedaras, N. Beniušytė, 
J. Karasiejus. Jų uždavinys — 
svarstyti jaunimo organizacijas 
(skaldo jos ar jungia?), priemo
nes patraukti jaunimui į lietu
vių organizacijas bei jam išlai
kyti jose, organizacijų tikslus ir 
dvasią, vadovavimo principus ir 
pan.

Ketvirtoji diskusinė grupė 
gvildens temą “Ansambliai ir 
tautiniai šokiai”. Į šią grupę pa
kviesti: E. Bliskis, R. Karasie- 
jienė, E. Elvikis, D. Viskontie- 
nė. Ji palies šiuos klausimus: lie
tuvių dainų, šokių, drabužių iš
kraipymas, ansambliai kaip pro
pagandiniai vienetai, ansambliu 
lietuviškumas, meninis lygis, vi
suomenės laikysena, ar dainų 
bei šokių šventės pasiekia savo 
tikslus ir kt.

Penktosios grupės tema: 
“Mokslas ir literatūra”. Jai nag
rinėti pakviesti: L. švėgždaitė, 
G. Petrauskienė, D. Bliskienė, 
A. Kuolas: sekr. — A. Volun- 
gyto. Grunės nariai palies: lie
tuviška auklėjima. mokyklas, 
akademikus lietuvių visuomenė
je, patraukliausia literatūros 
forma jaunimui ir pan.

šeštoji grunė svarstvs temą 
“Menas ir kultūra”. Joje dalv- 
vauti pakviesti: K. Gužas, D.
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Taip žygiavom jaunimo kongrese Toronte. Neužilgo dalyvausime Kanados Lietuvių Dienose Hamil
tone, Ont. Ten bus ir lietuviškojo jaunimo suvažiavimas, kuriam numatyta įdomi programa. Suva
žiavimas prasidės š.m. rugpjūčio 29, penktadienį 8 v.v., Jaunimo Centre. Rugpjūčio 30, šeštadienį, 
bus keli simpoziumai, paruošti kelių jaunimo grupių Nuotr. St. Dabkaus

Nusikaltimai, kurie nesensta
Dvidešimtame amžiuje pavie

nių žmonių,- grupių ir net tautų 
didžiausi žudikai yra bolševiz
mas ir nacionalsocializmas. Bol
ševizmas sunaikino keliasdešimt 
milijonų žmonių, siekdamas pro
letariato diktatūros buvusioj ca- 
ristinėj Rusijoj ir visame pa
saulyje. gi Trečiojo Reicho na
cionalsocializmas padarė tai kur
damas “naująją Europą”. Bol
ševizmas tebesiaučia, o “naujo
sios Europos” kūrėjai arba pa
tys nusižudė, arba liko nuteisti 
vienokiom ar kitokio bausmėm.

Teisinis pagrindas
Tuoj po karo suimti didieji 

hitlerininkai buvo karo laimėto
jų nuteisti pagal tarntautinę tei
sę — atitinkamas konvencijas, 
sutartis. Teisimas nepatekusiu i 
pastarųjų rankas vėliau perėjo į 
vokiečių rankas. Pastarųjų val
džia nuteisia pasai V. Vokie
tijoje veikianti Vokietijos bau
džiamąjį statutą. Pagal ji, Vo
kietijos pilietis atsako už savo 
nusikalstama darba net ir tada, 
kai padaro ji ne Vokietijos ri
bose, t.y. kur nors užsienyje. 
Pagal tai ir hitlerinės Vokieti
jos laikais padaryti žudymai bu
vo ir yra baudžiami pagal šį sta
tutą. Kartu su vokiečiais teisia
mi ir visi kiti, talkinę žudy
muose.

Viskontienė, prof. R. Vaštokas, 
dail. Stonkus. Jie žvelgs į meno 
prasmę lietuvybės išlaikyme, lie
tuvių kultūros ateitį, lietuvio 
charakteristiką.
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Tai darbo programa, kuri bus 
sujungta su pramogine dalimi. 
Šeštadienio vakarą jaunimo su
važiavimo dalyviai įsijungs į 
bendrąją Lietuvių Dienos pro
gramą ir dalyvaus didžiajame 
susipažinimo baliuje Wentworth 
Curling Club (2100 Main St. W.) 
salėje netoli McMaster univer
siteto. Salė yra vėsinama ir joje 
gali tilpti 3000 asmenų. Yra au- 
toaikštė 800 automobilių.

Be to, jaunimui numatyta 
sportinė programa. Meninė Lie
tuvių Dienos programa taip pat 
neapsieis be jaunimo ir jo an
sambliu. Taigi, penkioliktoii Ka
nados Lietuvių Diena bus kartu 
ir jaunimo diena.

Čia skelbiama informacija yra 
provizorinė. Iki numatytos da
tos galbūt daug kas pasikeis, 
vpač diskusiniu grupių sudėty
je bet pagrindiniai dalykai pa
siliks. Juos daugiausia tvarko 
Lietuvių Dienos jaunimo suva
žiavimo komitetas, kuriam pir
mininkauja G. Breichmanas. se
kretoriauja A. Volun?vtė. Ren
gėjai tikisi, kad Kanados ir gal
būt JAV lietuvių jaunimas gau
siai dalvvaus šiame suvažiavime, 
kuris žada būti darbingas ir 
smagus. Kor.

J. KAIRYS
Musų bendradarbis Vokietijoj

Nusikaltimų pasenėjimas
Civilizuoto pasaulio baudžia

mieji įstatymai nustato nusikal
timų pasenėjimą, t.y. laiką, per 
kurį' gali būti iškelta byla nusi
kaltėliui. Jei per tą laiką pada
ręs nusikaltimą S^nuo nėra pa
trauktas atsakomybėn, vėliau 
negalima jam kelti bylos. Pase- 
nėjimo laiko ilgis priklauso daž
niausiai nuo nusikaltimų dydžio 
bei už juos gresiančių bausmių 
dydžio.
Pagal V. Vokietijoje veikiantį 
baudž. statutą, nusikaltimas žu
dymu pasensta per 20 metų nuo 
jo įvykdymo dienos. Ši tvarka 
buvo ir dar tebėra taikoma hit
lerinės Vokietijos laikų žudy
mams. Nutraukti pasenėjimą yra 
galima tik iškėlus bylą nusikal
tėliui. Betgi nevisi jie buvo bei 
yra teisingumo organams žino
mi. Todėl prieš kapituliaciją pa
darytų žudymų kaltininkai, ku
rių vokiečių teismo organai ne
susekė iki 1965 m., turėjo būti 
laisvi nuo bylos kėlimo. Kadan
gi vokiečių teisingumo organai 
tepradėjo V. Vokietijoje norma
liai veikti tik po 1949 m., tai iki 
1965 m. pabaigos dar nebuvo 
įmanoma nustatyti visus dides
niuosius kaltininkus ir patraukti 
juos teisman. Kad visdėlto jie 
nepaspruktu nuo užtarnautos 
bausmės, V. Vokietijos parla
mentas nutarė pratęsti pasenėji
mą iki š.m. gruodžio 31 d., t.y. 
dar ketveriem metam. Motyvuo
ta tuo, kad nuo kapituliacijos 
1945 m. iki V. Vokietijos valsty
bės įkūrimo 1949 m., dabartinė 
V. Vokietija buvo dar sąjungi
ninkų valdoma. Tuo būdu tei
singumo organai laimėjo penke
rius metus. Bet tas parlamento 
nutarimas buvo apskųstas kons
tituciniam teismui. Skundėjai rė
mėsi konstitucija, pagal kurią 
nusikalstamas darbas baudžia
mas tik tada, kai apie jo bau- 
džiamumą būna įstatymo pa
skelbta iš anksto — prieš nusi
kaltimo padarymą. Konstituci
nis teismas atmetė skundą. Esą 
konstitucija nenustato, kaip il
gai galima nusikaltėlį teisti, 
žmogaus šaukimas teisman nėra 
jo baudimas.

Nusikaltimas nepasensta
Kadangi minėtas pasenėjimo 

pratęsimas baigiasi su šių me
tu pabaiga, šis klausimas buvo 
daugelio svarstomas. Koalicinė
je vyriausybėje nebuvo vienodo 
nusistatymo. Net pačių partijų 
narių tarpe nebuvo vienodos 
nuomonės. Pvz. kaikurie parla
mentarai — krikščionvs demo
kratai buvo už pasenėjimo pa
naikinimą visiems žudvmams. 
Kiti siūlė palikti oasenėiima tik 
ju bendrininkams, žudžiusiems 
nagai atitinkamą isakyma iš vir
šaus. Treti buvo už sustabdymą 
bvlu nusikaltėliams, kuriems 
gresia nedidesnė bausmė kaip 

ketveri metai kalėjimo. Ketvir
ti siūlė įvesti amnestiją nu
baustiems nedidesne bausme, 
kaip ketveriais metais kalėjimo 
ir t.t. Socialdemokratų tarpe ir
gi buvo panašiai. Visdėlto dau
guma jų pasisakė už pasenėjimo 
panaikinimą ne vien hitlerinės 
Vokietijos metu siautėjusiems 
žudikams, bet ir visiems kitiems. 
Šis principas yra remiamas ir 
dabartinio valstybės prezidento, 
kuris įrašė jį savo projekte bū
damas dar teisingumo ministe- 
riu. Ministerių kabinetas pasisa
kė už panaikinimą pasenėjimo 
ne vien hitlerinės Vokietijos 
metu padarytų žudymu kaltinin
kams. bet ir visiems kitiems 
žmogžudžiams.

Plačioji visuomenė buvo ir te
bėra prieš Trečio Reicho nusi
kaltėlių — žudikų teisimą. Gir
di. šios rūšies bylos įkyrėjo ir 
reikėtų jas baigti. Be to, jau 
praėjo daug laiko ir baudimas 
nepasiekia savo tikslo — sun
ku su įrodymais, gi žudynių vy
riausi autoriai ir organizatoriai 
yra jau nubausti ir pan.

Į galą susitarė
Dėl pasiūlymų įvairumo kai- 

kas pranašavo juodos katės per
bėgimą tarp krikščioniškų gru
pių ir socialdemokratų, sudaran
čių dabartinę koaliciją. Bet ne
tikėtai greitai įvyko susitarimas, 
tapęs įstatymu: nužudymas žmo
nių, jų grupių ar tautu, pada
rytų hitlerinės Vokietijos me
tu, nesensta. Taigi, ir nuo atei
nančių metų sausio 1 d. nusikal
tėliai galės V. Vokietijoje būti 
traukiami atsakomybėn visą lai
ką, t.y. iki jų gyvos galvos. Ši 
taisyklė taikoma ir nusikaltė
liams, gyvenantiems už V. Vo
kietijos ribų. Žinoma, jie galės 
būti teisiami tik tada, jei gyve
namos vietos vyriausybės išduos 
juos V. Vokietijai.
Daug Įtariamų, mažai nubaustų 

šiuo metu V. Vokietijos tei
singumo įstaigose guli apie 10.- 
000 neišspręstų bylų. Jos liečia 
apie 18.000 asmenų. Bet su nu
baudimu darosi vis sunkiau. 
Pvz. iš 15.243 asmenų, teistų 
per 1965-68 metus, buvo nu
bausti tik 77. Visiems kitiems 
trūko įrodymų. Vien pagal įta
rimą V. Vokietijos teismai ne
baudžia.

Ryšium su hitlerinės Vokieti
jos metu įvykdytų žudymų pa- 
senėjimu, buvo svarstomas pa
senėjimas ir kitų dalyku, pada
rytu po karo bei tebedaromų ir 
dabar. Iki šiol neišaiškintų to
kių nusikaltimų yra apie 1500. 
Buvo siūlymu panaikinti pase
nėjimą ir šitiems nusikalti
mams, bet į galą susitarta tik 
pailginti jį. Vietoje buvusių 20 
metu, nuo 1970 m. sausio 1 d. 
bus 30 metų, t.v. per 30 m. nuo 
nusikaltimo padarymo dienos su
sektas nusikaltėlis galės būti 
traukiamas baudžiamojon atsa
komybėn.

Kinijos. Joms labiau priimtinos 
yra JAV-ės, kurios, bent iki šiol, 
stengiasi laikytis nuošaliai Mask
vos ir Pekingo konflikte. Gali
mas dalykas, kad Azijos valsty
bės, kurios jaučia komunistinę 
grėsmę, prašys JAV-es vadovau
ti bendrai sąjungai. Dar neži
nia, kiek amerikiečiai yra linkę 
prisidėti prie tokios sąjungos. 
Prez. R. Niksonas Filipinuose 
pareiškė, kad Azijos taika gali 
būti atstatyta ir užtikrinta tik
tai pačių Azijos valstybių. JA 
V-ės galėsiančios prie jos prisi
dėti. Tokia laikysena betgi ne- 
visiem patinka. Jau Maniloje, 
Filipinų sostinėje, pasirodė bū
riai demonstrantų, kurie savo 
šūkiais ragino prezidentą grįžti 
namo ir nesikišti į Azijos reika
lus. Kovoje su policija buvo nu
šautas Manilos agresyviųjų ko
munistų vadas A. Batac netoli 
viešbučio, kur turėjo apsistoti 
prez. R. Niksonas. Demonstraci
jos nebuvo didelės ir nenustel
bė triumfinio priėmimo. Mano
ma, kad demonstracijų netrūks 
ir kitų kraštų sostinėse. Gali
mas dalykas, kad daugiausia en
tuziazmo prez. R. Niksonas su
silauks Rumunijoj.

Laimingai sugrįžę iš mėnulio 
astronautai N. Armstrong, E. Al
drin ir M. Collins buvo iškilmin
gai sutikti Pacifike ant “Hornet” 
laivo. Juos pasveikino pats prez. 
R. Niksonas, pabrėždamas, kad 
jų kelionė mėnulin esanti svar
biausias įvykis nuo pasaulio su
kūrimo. Jis pakvietė astronau
tus į jiems ruošiamą valstybinio 
masto priėmimą rugpjūčio 13 d., 
kai pasibaigs jų izoliacijos laiko
tarpis. Atsronautai yra izoliuoti 
trim savaitėm, kad būtų apsisau
gota nuo mėnulio bakterijų, jei
gu iš viso tokių būtų atsinešę 
žemėn. Iki šiol nėra rasta jokių 
pavojaus pėdsakų.

Senatoriaus E. Kennedy asme
ninė nelaimė tapo politiniu klau
simu. Važiuodamas nakti automo-
biliu Martha’s Vineyard, Mass., 
vasarvietėje, nuo vieno tiltelio 
nusirito į vandenį. Jis pats išsi
gelbėjo, bet su juo važiavusi 
draugė M. J. Kopechne, 28 m. 
amžiaus, prigėrė. Apie tą nelai-

Marija Hluško, ukrainietė, iš
rinkto tautinių grupių karavano 
karalaite "Miss Canadiana" To
ronte

Nuotr. The Globe a. Mail

mę senatorius pranešė policijai 
tiktai po 9 valandų. Dabar jis 
kaltinamas už nepranešimą ir 
pasitraukimą iš nelaimės vietos. 
Vairuotojo leidimas laikinai su
spenduotas. Senatorius savo tele
vizinėje kalboje pareiškė, kad 
vairavo būdamas blaivus, kad 
nebuvo jokio nepadorumo. Kol 
kas iš senatoriaus pareigų .E. 
Kennedy neatsisakė ir paliko tai 
nuspręsti būsimiems rinkimams.

Britų profesorius Gerald Broo
ke, atsėdėjęs 4 metus. Sov. Są
jungos kalėjimuose, buvo išmai
nytas į Britanijoj kalinamus so
vietų šnipus Morris ir Lola Co
hen, kurie yra JAV piliečiai P. 
ir H. Kroger pavarde. G. Brooke 
pareiškė, kad jis buvo suimtas 
Sov. Sąjungoj ir apkaltintas šni
pinėjimu. Savo lagamine turė
jęs šifruotų instrukcijų kažko
kiam dr. Konstantinovui.

Popiežius Paulius VI šią sa
vaitę lankosi Afrikoje — Ugan
dos valstybėje. Kelionės tikslas 
— dalyvauti 19 šimtmetyje nu
kankintų 22 Ugandos kankinių 
pagerbime ir aplamai tarti žodį 
Afrikai, kurioje dar nėra buvęs. 
Ta proga įvyks katalikų vysku
pų konferencija, kurioje baigmi
nę kalbą pasakys popiežius. Be 
to, savo lankymosi proga Pau
lius VI bandys sutaikyti Nige
riją su Biafra. Manoma, kad jis 
susitiks su abiejų pusių atstovais.

Kanadietis nubaustas kalėji
mu Čekoslovakijoje. Rudolfas 
Paulius Holata, 47 m. amžiaus, 
Kanados transporto ministerijos 
tarnautojas Vankuveryje, š. m. 
sausio mėn. nuvyko į Čekoslova
kiją aplankyti savo giminių. Ne
žiūrint vizos, jis buvo suimtas ir 
6 mėnesius išlaikytas kalėjime. 
Šiomis dienomis jo byla buvo 
svarstoma Ustin Nad Labem 
vietovėje. Teismas rado ji kal
ta ir nubaudė 5 metų kalėjimu 
už šnipinėjimą britams. Pagal 
dabar veikiantį įstatymą, baus
mė liko sumažinta trečdaliu, be 
to. pritaikyta amnestija. Tikima
si. kad jam bus užskaitytas at
sėdėtas laikas kalėjime prieš 
teismą ir netrukus galės būti, 
laisvas. Iš bylos matvti. kad 
prieš 20 metų Berlyne R. P. Uo
lota buvo britų angažuotas šni
pinėjimui Čekoslovakijoj, kurion 
jis buvo nuvykęs atsiimti žmo
nos. Atlikęs savo uždavinį, R. P. 
Holata grįžo Vokietijon, atsisakė 
nuo įsipareigojimų britams ir iš
vyko Kanadon. Tai oficialus aiš
kinimas. Ar jis teisingas, tuo 
tarpu nežinoma. Viena tik aiš
ku, kad kelionės anapus “gele
žinės uždangos” tebėra nesaugios 
ir kad sovietai gali suimti kiek
vienu momentu.

Latviai studentai Paulius ir 
Irena Lazdos iš JAV buvo nu
vykę Rygon. Grįžtančius labai 
tikrino muitininkai ir žmonos 
rankinuke rado buvusio Latvijos 
socialdemokratų veikėjo T. Men
ders rašinį. Abu amerikiečiai 
buvo suimti ir ištremti š.m. lie
pos pradžioje. Apie tą įvykį pra
nešė “Sovietskaja Latvija”, iš- 
koneveikdama senuką Menders, 
kuris esą slaptai siuntęs užsie
nin straipsnį, “šmeižiantį” Sov. 
Sąjungą. P. ir I. Lazdoms esą 
grėsė 7 metų kalėjimas, bet so
vietinė vyriausybė tos bausmės 
netaikė. Ištremtieji daugiau Į 
Sov. Sąjungą nebebus įleidžia
mi. Minėti latviai Rygoje lankė
si ir pernai. Ten jis rinko 
medžiagą savo disertacijai apie 
1905 m. rusų revoliuciją ir kar
tu su žmona pasimatė su giminė
mis.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” se- 
kančia savaitę dėl atostogų ne
išeis. Poatostorinis numeris pa
sirodys rugpjūčio 14 data. Pra
nešimus bei skelbimus tam nu
meriui siųsti iki rugpjūčio 7 d.
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Gimnazijos uždarymo priežastys
AL. GIMANTAS

Kaip ir galima buvo laukti, 
visuomenės reakcija į Tėvų 
pranciškonų gimnazijos uždary
mą buvo labai atšiauri ir pik
ta. Kažkodėl daug kas norėtų 
kaltinti pranciškonus, lyg tai 
nuo jų priklausė tos mokslo įs
taigos likimas ir ateitis. Nema
lonu, aišku, visiems kaltinti sa
ve, todėl ir jieškoma taip vadi
namų atpirkimo ožių. Bet tai tik 
viena viso reikalo pusė.

Padarys “kiti”
Jau žymiai seniau šias eilu

tes rašančiajam teko domėtis 
lietuviškųjų gimnazijų išsilaiky
mo problema. Surinkus pradi
nius duomenis, kurie nebuvo 
džiuginantys, neteko nustebti iš
girdus žinią apie lietuvių gim
nazijos Kennebunkporte liūdną 
likimą. Anksčiau buvo sąmonin
gai susilaikyta nuo turimų duo
menų skelbimo spaudoje, neno
rint paveikti gal dar neapsi- 
sprendusių tautiečių nuotaikų. 
Šiandien, jau turint konkrečią 
žinią apie Tėvų pranciškonų 
gimnazijos uždarymą, galima 
laisviau prakalbėti ta tema.

Gal nebūtų galima teigti, kad 
mūsų visuomenė visai nesido
mėjo lietuviškąją gimnazija. Dė
mesio būta, bet tikėta, kad jai 
iokie pavojai negresia, žodžiu, 
imta už gryną pinigą faktas, kad 
gimnazija egzistuoja ir ne tiek 
jau svarbu, ar kas ten siunčia 
ar ne savo vaikus. Atrodė, vis 
atsiras “kitų”, kurių užteks švie
timo židinio išsilaikymui. Tikro
vė betgi buvo žymiai skaudes
nė ir atėjo gal net žymiai grei
čiau. negu ir pesimistai galėjo 
tikėtis.

Tėvų galvosena
Kodėl, palyginus, nedaug tė

vų siuntė savo vaikus ton gim- 
nazijon? Iš turėtų pokalbių su 
visa eile tėvų galima daryti iš
vadą., kad bene pati pagrindinė 
priežastis buvo tolimas atstu
mas. Esą vaikai taip greit auga, 
bręsta, tiek daug užsiėmę, tiek 
mažai juos mato namuose. Tėvai 
nesiryžta jų išsiųsti dar ketve- 
riem metam iš namų, gerai žino
dami. kad atėjus universiteto 
dienoms greičiausia jie išvyks 
kiton vieton studijuoti ir jau po' 
to vargiai ar kada sugrįš į tėvų 
namus. Baigę mokslus ar prie 
jų pabaigos artėdami sukuria 
savo šeimas. Matyti ryškus no
ras. - kad priaugantis jaunimas 
dar tuos kelerius metus pabūtų 
tėvų pastogėje ir globoje. Žinia, 
ateina atostogų metas, Kalėdos. 
Velykos, vasara. Taip, visa tai 
esą gera ir gražu, bet tos visos 
kelionės juk pareikalauja išlai
dų. Mažai kas kėlė klausimą dėl 
mokslo ir išlaikymo brangumo. 
S753. aišku, nėra daug, bet kiti 
mano, jei gimnazijos metai gana

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Viena seniausių Amerikos lie

tuvių organizacijų yra Lietuvos 
vyčiai — “Knights of Lithua
nia”. Jon yra susitelkę lietu
viai. Amerikoje gimę ir augę, 
bet nuo savo tautos kamieno ne- 
atitrūkę. Š. m. rugpjūčio 22-24 
dienomis šaukiamas jau 56-ta- 
siš suvažiavimas Newarke, N.J., 
Robert Treat viešbutyje. Tai 
reiškia, kad ši organizacija gy
vuoja jau 56-ti metai. Suvažia
vimo rengėjai savo pranešime 
sako:

“Lietuvos Vyčiai, tautinė or
ganizacija, kurios narius sudaro 
praktikuoją lietuvių kilmės ka
talikai. ypač jaunesnio amžiaus, 
gyvuoja’jau 56 metus. Jos tiks
lai yra: išlaikyti savo narių tar
pe pagarbą lietuviu kalbai, pa
pročiams ir kultūrai, padėti Lie
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“LITUANUS” ŽURNALAS, MINĖDAMAS 
15 METŲ SUKAKTĮ, SKELBIA JUBILĖ- 
JINĮ VAJŲ SU YPATINGOM DOVANOM

Jau penkiolikti metai, kai “Lituanus”, leidžiamas anglų kalba, 
atlieka laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek 
valstybių jis paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų 
sukakties proga esami ir būsimi “Lituanus” skaitytojai, atsiuntę 
5 dol. čekį, kviečiami nemokamai atsiimti šampano bonką. Čekius 
rašykite: “LITUANUS”, P. O. Box 9318, Chicago, Bl. 60690, USA. 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųsime 
šampano kortelę, kurią nemokamai iškelsite į šampaną vienoje iš 
devynių kortelėje pažymėtų didžiųjų Kane Beverage krautuvių Čika
goje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai. Sis nepaprastas "LITUA
NUS” vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje. Visais 
klausimais prašome skambinti Čikagos telefonu 434-0706 Jonui 
Kučėnui, “LITUANUS” reikalų vedėjui. Šią proga dėkojame Kane 
Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

brangūs, ką reikės daryti, kai 
jaunimą teks išleisti kolegijon 
ar universitetan? Ten mokestis 
ir išlaikymas bus dar branges
ni. čia ypač buvo garsios tos 
nuomonės šeimų, kur turima du 
ar daugiau vaikų, kuriems juk 
teks duoti pilną akademinį išsi
lavinimą. Is to viso prašyte pra
šosi išvadai jei tokia gimnazija 
būtų kuriame didesniame cent
re, sakysime, Klevelando, Det
roito, Čikagos trikampyje, ji tu
rėtų didesnes galimybes išsilai
kyti, nes čia pat būtų nemažas 
skaičius potencialaus prieauglio. 
Tėvai ar ir patys vaikai savo šei
mas galėtų pasiekti labai priei
namu laiku, savaitgalius .būtų 
galima praleisti saviškių tarpe; 
atkristų ir visos tos tolimųjų 
distancijų keliavimo išlaidos.

Gyvenimas bendrabutyje
Abejojančių Tėvų pranciško

nų gimnazijos mokslo lygiu kaip 
ir nebuvo. Visi apklausti asme
nys tvirtai tikėjo, kad priekaiš
tai, jei tokių kada ir būta, kad 
lietuviškoji gimnazija esanti že
mesnio lygio už vietines pana
šias institucijas, yra be pagrin
do. Dalis, tiesa, yra nusistatę 
prieš bendrabučio gyvenimo są
lygas. Tikima nuoširdžiomis ir 
didelėmis auklėtojų pastangomis 
auklėti jiems patikėtą jaunimą 
lietuviškoje ir krikščioniškoje 
dvasioje, bet vistiek baiminama
si, kad bręstantiems vyrukams 
gyvenant tarp vienos lyties to
kių pačių paauglių gali susida
ryti progų pavojams tiek dori
nėje, tiek ir kitose srityse. Gru
pėje visada atsiranda vienas ki
tas, kuris sugeba patraukti abe
jojantį, bandymų dar neužgrū
dintą. neprityrusį jaunuolį. Rū
kymas, narkotikai, pasitaikantis 
lytinis snjalsumas tegu ir retai 
pasitaiko, bet negalima Užginčy
ti. kad lietuvių vaikai būtu kito
kie nei vietiniai. Dėlto kaikurie 
tėvai mano, kad šiandien, esant 
tiek daug pavojų jaunimui su
klupti. vis jau bus geriau, kai 
jaunuolis liks savo šeimos rate
lyje ir globoje. Dėl pačios lie
tuvybės. lietuviu kalbos dėsty
mo prieštaraujančių nebuvo, bet 
taip pat tiesa, kad ne tiek jau 
daug i tai kreioė rimto dėme
sio. Pirmoje eilėje jie galvojo 
ame visą vaiko mokslinimąsi ir 
tik bene paskutinėj vietoj prisi
minė lietuviškąjį auklėjimą, tau
tinių nuotaiku palaikvma. lietu
viškąja atmosferą. Atseit, gerai, 
kad tokia gimnazija vra. bet ga
lima ir be to apsieiti, ypač kai 
reikia specialių pastangų jai pa
siekti.

Tokie būtų realūs, gyvi faktai, 
privedę prie lietuviškosios gim
nazijos uždarymo. Žodis yra tar
tas. sprendimas padarytas. Kas 
toliau?

tuvai ir kitoms komunistų pa
vergtoms tautoms kovoje už ne
priklausomybę. Tų tikslų siekią 
atstovai, jų pavaduotojai ir sve
čiai iš 43-jų kuopų, išsisklaidžiu
sių po visas JAV-es, važiuos į 
seimą dalyvauti posėdžiuose, 
taip pat pasilinksminimuose 
bei kultūriniuose parengimuo
se.”

Suvažiavimo programa labai 
įvairi: pamaldos, posėdžiai, dis
kusijos, banketai su žymiais kal
bėtojais, kultūrinis vakaras, šo
kiai, ekskursijos, pakėlimas na
rių į augštesnius laipsnius. Iš
kilmingame baigminiame ban
kete bus pagerbtas JAV kongre
so narys Peter W. Rodino, jaun., 
iš New Jersey. Jis bus apdova
notas medaliu už pagalbą lietu
viams. siekiant Lietuvai laisvės.

►

Rusų kompartijos tipai
ALEX BARRON, ilgokai gyvenęs Sov. Sąjungoje ir Baltijos kraštuose

Dažniausiai sutinkamas ir ne
įdomiausias Rusijos komunistų 
partijos eilinio nario, partijos 
komiteto sekretoriaus ar parti
jos elito galvosenos tipas — tai 
žmogus, kurio interesai paremti 
grynai piniginiais sumetimais. 
Jų galbūt ir nereikėtų kaltinti 
gobšumu, nes geriausiu atveju 
eilinis partijos narys turto at
žvilgiu tik susilygina su Vakarų 
pasaulio darbininku. Visdėlto 
toks komunistas, vertas panie
kos, nes būdamas įsitikinęs, kad 
daro neteisingai, tęsia savo juo
dą darbą, už kurį gauna atlygi
nimą. Pvz. 1965 metais, sumaži
nus KGB darbuotojų skaičių, jų 
šlykštus darbas, kaip minėta, vis 
daugiau ir daugiau pavedamas 
partijos komitetų darbuotojams 
bei augštesniesie'ms administra
cijos tarnautojams, kurie irgi 
yra partijos nariai. KGB valdy
ba išduoda rekomendacijas pa- 
augštinti tarnyboje gerai atlie
kančius šnipinėjimo darbą par
tijos narius. Tos rekomendaci
jos siunčiamos augštesnieslms 
administraciniams darbuotojams 
ir partijos komitetų sekreto
riams.

Svarbiausia — asmeninė 
gerovė
Bet ar visi komunistai laimin

gi, dirbdami šnipinėjimo saviš
kių tarpe ir kitokį jiems pri
mestą darbą? Teko kalbėti su 
milicijos papulkininkiu, užsi
imančiu jaunosios kartos nusi- 
keltėlių, chuliganų auklėjimu. 
Jis sako:

— Skaitau,. skaitau jiems pa
skaitas, įtikinėju, kad mūsų ša
lis eina į šviesų komunizmo ry
tojų, - o jūs, niekadėjai, to ne
įstengiate suprasti ir girtuok
liaujate, nenorite mokytis. Bet 
aš apts manau, kad ne čia glūdi 
priežastis to jaunimo nemoralu
mo. žinau, kad jaunimas matą 
elito sugedimą, partijos narių 
buržuazinius - miesčioniškus in
teresus, kuriuos jie dangsto 
saldžiais žodeliais apie savo pa
sišventimą liaudies gerovei bei 
komunizmo statybai. Toks parti
jos narių veidmainiavimas pri
verčia dalį jaunimo nebetikėti
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Sargybos būstinėje
Aš gulėjau ant odinės sofos. 

Tas pats pasienietis — tardyto
jas piktai šaukdamas paklausė:

— Kaip tavo pavardė?
— Lidmila Lichtenbergerova.
— O kas šis, sužeistasis?
— Mano brolis Frankas.
Staiga, graudulio apimta, kon- 

vulsingai virpėdama ėmiau verk
ti. Vienas saugumiečių vyresny
sis liepė kareiviui atnešti kavos 
puodelį. Išgėriau. Daugiau ne
klausinėjo. Nuvedė į mažą kam
bariuką, kuriame stovėjo lova. 
Purvina ir šlapia, kaip sulyta ka
tė. kritau lovon ir netekau są
monės. Galbūt į kavą būva įpil
ta miegamųjų vaistų . . .

Kai pabudau, buvo pietų me
tas. Moteris policininkė nuve
dė mane į raštinę, kur sėdėjo du 
saugumiečiai karininkai. Iš jų 
vienas, berods, majoras, iš by
los paėmė raštą ir paklausė:

— Pavardė,* vardas, užsiėmi
mas. gyvenamoji vieta? — Ka
reivis mašininkas mašinėle sku
biai rašė mano atsakymus.

— Be jūsų brolio, kaip vadi
nosi kiti, kartu su jumis bėgė? 
— staiga suriko majoras. — Iš
sigandau. Bandžiau savo baimę 
nugalėti. Galvojau apie savo bro
lio žodžius . . . Jutau, lyg vėl 
prarandu sąmonę.

— Niekas daugiau, — tariau.
— Nemeluok! Tad kas galėjo 

iš vakaru pusės į mus šaudyti? 
Kas į mūsų kareivius šaudė?

Aš tik pečiais pakraipiau ir 
pagalvojau: koks buvo mielas ir 
geras mano Radekas . . . ! Jis 
taip džiaugėsi galėsiąs laisvėje 
mane vesti.

— Kodėl norėjote perbėgti sie
ną? Tu žinai, kad tavo brolis 
kovojo prieš tarybinę santvar
ką — jis buvo šnipas. Mes gavo
me įsakymą jį suimti.

Muša ir spardo
Aš bijojau tų nupenėtų, pik

tų, žiaurių prievartautojų. Visą 
valią sukaupusi griežtai viską 
paneigiau. Aš surikau:

— Iš viso aš nieko nežinau. 
Mano brolis kvietė mane į šią 
kelionę, bet koks buvo reikalas, 
to man nesakė. — Netikėtai ga
vau stiprų antausį: apsvaigo gal
va ir nė nepajutau kaip nukri
tau ant grindų, žandas degė 
skausmu.

— Atgaivink savo atmintį tu, 
purvina kekše! — Įraudęs ir 
įsiutęs majoras bliovė kaip gy
vulys. Nutvėręs mane už plau
kų ėmė tąsyti į viršų ir į apačią. 
Jis mušė mane per veidą vėl ir 
vėl, taip kad nespėjusi atsikelti 
vėl pargriūdavau. Aš pajutau ne

vyresniųjų žodžiais ir nusivylus 
pulti į nemoralumą. Šlykštu da
rosi. Noriu nors kartą gyvenime 
pasakyti žmonėms teisybę, pa
sakyti, ką aš ištiktųjų manau, 
bet tuoj pat susigriebiu. Juk jei
gu pasakysiu tiesą, manęs gal 
ir nebeištrems į Sibirą, neįkiš 
į kalėjimą, bet nenoriu prarasti 
savo trijų kambarių buto, gero 
atlyginimo ir geros savo vaikų 
ateities. Be to, jei per savo ne
mokėjimą prikąsti liežuvio ne
tekčiau darbo, žmona būtinai pa
reikalautų ištuokos. O ištuokos 
teisme ji pasakytų nenorinti gy
venti su vyru, kuris nesupranta 
“šlovingosios komunistų parti
jos” politikos žmoniškumo. Tik
roji gi ištuokos priežastis: kam 
jai reikalingas vyras, kuris ne
teko darbo per savo kvailumą 
— išplepėjo, ką galvojo.

Pataikavimas —
laiptai augštyn
Ar visi komunistai yra įsisą

moninę, kad jie greit kilo augš
tyn tarnybos laiptais ne savo ga
bumais, bet nuolankumu valdo
vams bei padlaižiavimu?

Riboto protinio išsivystymo 
žmonėms yra prigimta nepaste
bėti savo trūkumų bei kitų žmo
nių didesnių gabumų, nes jų 
protelis nepajėgia orientuotis 
tose srityse, kurioms jis nėra 
priaugęs. Todėl jie, lygindami 
save su kitais asmenimis, mato 
savo asmenį žymiai ryškesnėje 
šviesoje. Įstoję į partiją, kad 
geriau ir lengviau gyventi, jie 
gauna augštesnes pareigas, at
lyginimą ir kitas lengvatas. Dar
bas irgi būna sudėtingesnis, jei 
nesugeba jo suversti ant paval
dinių pečių. Turėdami sudėtin
gesnį darbą, jie pradeda galvo
ti, ar pavaldiniai sugebėtų tą 
darbą atlikti. Jų mąstymus nu
traukia partinės organizacijos 
tūzai, kurie jiems kala minti, 
kad partija jiems patikėjo augš- 
tas pareigas ir didele atsakomy
bę, nes mato, kad jie yra “są
moningiausi” ir gabiausi dar
buotojai. Žodis “sąmoningas” 
sovietinėje terminologijoje reiš
kia atsidavęs totalitarizmo idė
joms. Tikimasi, kad šitų dviejų 
sąvokų — “sąmoningumo” ir 

Maskvos saugumo agentės 'Čekoslovakijoj L 77 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

paprastą skausmą galvoje, visa
me kūne. Ėmiau šaukti kiek tik 
galėdama. Veidas pasruvo krau
ju ir ašaromis.

— Gyvuliai, jūs. žvėrys! Už ką 
mane mušate — šaukiau histe- 
riškai. Riek atsitiesusi, griebiau 
nuo stalo rašalinę ir sviedžiau 
tam bestijai tiesiai į galvą. Gaila, 
rašalinė į galvą nepataikė, pra
lėkė pro šalį ir atsimušė į sie
ną. Stiklai pabiro aplinkui, o 
siena nusidažė juodomis rašalo 
dėmėmis. Tas storas bulius, ru
sų enkavedistas. įsiutęs dar pa
siučiau ėmė mane daužyti, už 
plaukų tąsyti, stumdyti. Aš visa 
buvau sukruvinta. Kitas saugu
mietis karininkas pagaliau rado 
reikalo mane lyg ir užstoti:

— Drauge majore, ką darai, 
atsikvošėk, juk mergina dar ne
turi septyniolikos metu. Ji nėra 
buržujaus duktė — jos tėvas 
darbininkas.

Tie žodžiai jį atšaldė ir paža
dino iš sadistinės ekstazės. Ste
nėdamas ir keikdamasis sudribo 
majoras kėdėn. Storas kaklas ir 
veidas raudonomis ir mėlynomis 
dėmėmis išbertas. Smilkiniuose 
kraujagyslės virvėmis iššoku
sios. Kiek patylėjęs tarė:

— Gerai, gerai... tu prakeik
ta kekše! Mes tave palamdysi- 
me Prahoje — pamatysi, ko dar 
nematei, — pyktį tramdydamas 
murmėjo rusų MVD majoras.

Veža į Prahą
Mane išvedė. Tą patį vakarą 

skubos keliu išvežė į Prahos ka
lėjimą, nors buvo vėlus vidur
naktis. Vežė juodu kalėjimo au
tomobiliu, “juodvarniu” vadina
mu. Mane įmetė į vienutę, kur 
jau buvo trys merginos. Veidas 
buvo ištinęs, perštėjo ir degė, 
skaudėjo visą kūną. Nors buvo 
leista veidą nuplauti, bet ištini
mas ir apdraskymai buvo žymūs. 
Mane nuo pat ryto iki vakaro 
tardė. Aš kartojau vis tą patį. 
Vienos dienos rytą mane išve
žė į MVD saugumo policijos 
centrinius rūmus. Bartholo- 
maeusgasse kažkokiam ypatin
gam apklausinėjimui. Nuvedė į 
gana erdvų, gerais baldais ap
statyta, šviesų kambarį. Prie sta
lo sėdėjo civiliais drabužiais sau
gumiečiai. Jie buvo mandagūs. 
Man įėjus, jiedu net atsistojo, 
pasiūlė kėdę. Aš jau pažinojau 
raudonųjų bestijų klastingumą 
ir žiaurumą. Nepasitikėjau jais 
ir šiuo atveju. Galvoje ėmė kilti 
milijonas klaustukų: ką tai galė
tų reikšti?

Netikėtas pasiūlymas
Amžiumi ir užimamąja vieta 

“gabumo” dirbtinis surišimas 
duos komunistams pasitikėjimą 
savimi ir išugdys geriausią sis
temos “aparatčiką”. Todėl par
tijos vadovai yra suinteresuoti 
masių ir partijos darbuotojų tar
pe paskleisti mitą, kad partie
čiai yra “sąmoningiausi ir ga
biausi”. Manoma, kad eilinis 
pilietis nusižiūrės į tokius ky
lančius augštyn bei turtėjančius 
partiečius, progoms pasitaikius 
liaupsins partiją ir tuo būdu pa
sirodys sąmoningu, o gabiu jį 
padarys pati partija, jei reikės.

Kildamas administraciniais 
laiptais, partietis užmiršta savo 
pirmuosius padlaižystės žings
nius ir mano esąs pranašesnis 
už savo pavaldinius. Tais atve
jais partija turi eilę priemonių 
jam priminti, kad jis, prieš įsta 
damas į partiją, buvo nutriušęs 
snarglys.

Kvatoja širdies gelmėse
Panagrinėkime dar vieną ko

munisto galvosenos tipą. F. Dos
tojevskis knygoje “Nuskriaustie
ji ir pažemintieji” aprašo vieną 
“nepirmos jaunystės”, atseit 27 
metų, amžiaus grafaitę, kuri at
rodydavo savo pažįstamų tarpe 
kilniausios, griežčiausios mora
lės pavyzdys. Ji pasipiktindavo 
net menkiausiu nukrypimu nuo 
vyraujančios moralės normų. Jos 
griežto žvilgsnio net pagyvenu
sios moterys prisibijodavo. Vis
dėlto, pasilikusi viena su savo 
meilužiu kunigaikščiu ir priar
tėjusi prie savo kūniškų jaus
mų viršūnių, kvatodavo:* “cha- 
cha-cha”. Kunigaikštis toliau pa
sakoja: “Kvatodavau ir aš; abu 
suprasdavom iš ko juokiamės”.

Panašiai ir su kaikuriais ko
munistais. Jie plepa apie savo 
pasišventimą partijai, sovietinei 
valstybei, matydami rimtus 
žvilgsnius žmonių, kurių dalis 
tiki jų plepalais, dalis netiki, 
bet priversti klausyti. Tokie pa
skaitininkai savo proto gelmėse 
kvatoja, kvatoja...

Tokie žmonės administracinė
je bei partinėje hierarchijoje at
siekia daugiausia — jie nesivar
žo jokiomis priemonėmis, gali 
paaukoti betkurį valstybinį rei
kalą savo asmeninei gerovei.

vyresnis saugumietis labai švel
niai tarė:

— Mes ryžtamės duoti jums 
progą pasitaisyti. Jeigu jūs su
tiksite dirbti Prahos saugumui, 
be jokių pasekmių išbrauksime 
iš jūsų gyvenimo šį nemalonų 
įvykį vakarų pasienyje. Jūsų 
brolis, jeigu išgis, bus paleis
tas į laisvę. Be to, tamstai ne
bus keliama byla. Tačiau jeigu 
atsisakysite, būsime priversti iš
kelti jums bylą.

Buvau pasiruošusi protestuoti 
ir atsisakyti betkokio bendradar
biavimo, bet jis pasiskubino,' ne
leido nė burnos atidaryti; tik 
pamojo ranka, jau žinodamas ką 
sakysiu. Aš nutilau.

— Atsiminkite, jeigu jūsų 
byla bus svarstoma teisme, mes 
turime pakankamai įrodymų, 
kad nuo to laiko, kai buvote iš 
mokyklos išmesta, niekur nedir
bote ir buvote tarybinio krašto 
parazite.

Po to užklausiau:
- — Jūs paleisite laisvėn mano 
brolį? Man neaišku taip pat ką 
reiškia žodžiai “dirbti Prahos 
saugumui”? — Kaip ir anksčiau 
jis labai mandagiai atsakė:

— Bendradarbiauti su saugu
mu, jūsų atveju, reiškia, kad 
jūs galėsite gyventi taip, kaip 
jums patiks ... Tamsta gausi 
naujausius ir madingiausius dra
bužius, tamstai bus leista net su 
svetimtaučiais, kitų valstybių at
stovais, bendrauti ir net drau
gauti. Tamsta galėsi vesti pra
bangų gyvenimą, turėsi teisę ke
liauti po visą kraštą. Be to, pra
gyvenimui pastoviai bus moka
ma augšta alga. Už tai jūs turė
site savo pokalbius, išgyvenimus 
bei įvykius su naujais pažįsta
mais mums smulkmeniškai pra
nešinėti.

Aš apgalvojau ir supratau, kas 
šiuose žodžiuose slypi. Pagaliau 
tariau:

— Bet visdėlto tamsta nuty
lėjai mano brolio likimą. — Vie
toj žodžiu, jis išėmė iš bylos 
specialų blanka, pakišo man jį 
su plunksnakočiu, pridurdamas:

— Pasirašykite šį blanką ir 
jūsų brolis bus laisvas: visi nu
sikaltimai nubraukti. Kadangi 
jis dar nepasveikęs, išvešime jį 
i padoriųjų piliečių ligoninę. — 
Jie man padėjo užpildyti blanką. 
Apačioj, pastaboj, buvo pažymė
ta. kad nuo šios dienos esu vals
tybės saugumo tarnyboje, agen
tės pareigose. Kartu man buvo 
skirtas sutartinis agentės ženk
las — L 77. Pasirašiau. Saugu
mietis įdėjo blanką į bylą, ku
rią paslėpė geležinėje spintoje.

(Nukelta j 7 psl.)

Marksa biografo nauji duomenys apie marksizmo tėvą
Neseniai britų leidykla U. H.

Allen išleido didelę gyvu sti
lium, dalykiškai Roberto Pine 
parašytą knygą “Marx”. Bet var
gu ji pradžiugins oficialius 
Markso biografus, jo “hagiogra- 
fus”. K. Marksas yra sukūręs to
kią teoriją, tokią doktriną, kuri 
taip sunkiai atsispindi mūsų gy- 
venamoj epochoj.

Rabino anūkas
K. Marksas gimė 1818 m. Trie- 

re, Vokietijoje, pasiturinčio ad
vokato šeimoje. Taigi, jo kilmė 
visai neproletariška. Jo senelis 
buvo žydų rabinas, o jo tėvas 
1816 m. perėjo į protestantų ti
kėjimą, nes tada išėjo įstatymas, 
draudžiąs nekrikščioniui verstis 
advokato praktika. Advokatas 
Marksas perėjo į krikščionybę su 
visa šeima ir visi jo vaikai, neiš
skiriant nė Karlo, buvo pakrikš
tyti evangelikų bažnyčioje. Mo
kydamasis gimnazijoje, Karlas 
gavo premiją už labai gerai pa
rašytą rašinį apie žmogaus meilę 
Kristui.

Tame pat Triero mieste Mark
sų kaimynystėje gyveno aristo
krato, svarbaus valdininko šeima 
su gražia dukra baronese Jenny, 
kuri buvo 4 metais vyresnė už 
Karlą. Ją pastarasis labai įsimy
lėjo, buvo sužavėtas ne vien jos 
grožiu, bet ir jos tėvų aristokra
tiškumu. Jenny jį taip pat karš
tai įsimylėjo, bet jiems reikėjo 
laukti net 10 metų, kol galėjo su
situokti nes K. Marksas nesuge
bėjo pinigų užsidirbti — eikvojo 
tėvo uždirbtus pinigus,

Svajojo apie liepsną
Rėdėsi jis negražiai, buvo ap

sileidęs, gan retai baltinius kei
tė. Dažnai rodė kraštutinį pavy
dą. “Jis tiesiog siuto išgirdęs kie
no nors pasisekimą, laimėjimą ir 
tai tuo metu, kai jis proletariato 
likimu visai nesidomėjo, — ra
šo R. Pine. Jaunystėje K. Mark
sas ėmė svajoti apie liepsną, į 
kurią jis įstums visą pasaulį. Jis 
savo sužadėtinei parašė ir dedi
kavo poemą, kurioje entuziastiš
kai aprašo kaip jiedu kartu apsi
kabinę žygiuos per išsprogdinto 
pasaulio griuvėsius ir gaisrus. 
Tada jam tai betgi netrukdė 
džiaugtis ir didžiuotis sidabri
niais šaukštais bei indais, gau
tais kraičio su žmona Jenny... ” 
Ypač kad tie sidabriniai šaukštai 
buvo pažymėti juose išgraviruo
tais baroniškais herbais. Jenny 
tikėjo didele savo Karlo ateiti
mi. Po 5 metų santuokos jai ga
lėjo rodytis, kad ta didi ateitis 
jau čia pat, kad atėjo laikas jos 
vyro garbei iškilti. .

Revoliucinė veikla
Po 1848 metų maištų ir sukili

mų K. Marksas atsistojo vokiečių 
revoliucininkų priešakyje. Tą 
tikslą jis pasiekė per savo leidžia

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, i 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”.

Pranas buvo vedęs Lietuvoje; 1951 m. vedė antrą kartą. Gyvena 
Kanadoje, bet nesutaria su antrąja savo žmona ir norėtą išsiskirti. 
Galimas dalykas, kad antroji žmona jieškotų priekabių, praneštii teis
mui apie jo pirmąsias vedybas, Lietuvoje. Ar gali būti Pranas nubaus
tas kalėjimu?

Dvipatystė Vakaruose yra baudžiama. Tik mahometonų ir pa
našiuose kraštuose leidžiama daugpatystė. Taigi, ir Pranas teisminės 
bylos atveju gali būti nubaustas. Tokia santuoka nei religiniu, nei 
teisiniu atžvilgiu nėra tvarkoje.
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mą laikraštį Reino apygardoje. 
Revoliucija betgi nepasisekė ir 
Marksai turėjo tapti tremtiniais, 
keliaujančiais iš vieno krašto į 
kitą. Belgijoje baronesė Jenny, 
visada elegantiška, patyrė kalėji
mo baisumą — buvo kalinama 
kartu su prostitutėmis ir vagilė
mis.

K. Marksui dar nebuvo suėję 
nė 40 metų amžiaus, kai jo revo
liucinė veikia pasibaigė. Jis su 
savo šeima įsikūrė Londone, gra
žiame kvartale.

Nelegalus vaikas
Į Londoną atvyko su ištikima, 

jauna jr dailia tarnaite vokiete 
Helena Demuth, kuri, Markso su
pratimu, buvo naujas jo šeimos 
narys. Kai Jenny pagimdė penk
tąjį kūdikį, sužinojo, kad ir He
lena netrukus taps motina. K. 
Marksas su tuo nelegaliu vaiku 
nedarė ceremonijų: vos gimė 
berniukas, Marksas įsakė atiduo
ti jį į Londono East End prieg
laudą. Visiems tos prieglaudos 
tarnautojams buvo griežtai įsa
kyta slėpti nuo to vaiko jo tėvo 
vardą.

žentas — “gorila”
Taigi, sunku iš Markso žmo

gaus padaryti Marksą didvyrį. Jo 
revoliucinės idėjos netrukdė bū
ti piktu rasistu. Kai jo duktė La
ra ištekėjo už metiso Paul Les- 
sag, uošvis savo žentą pavadino 
“gorila”. Kai “Daily Telegraph” 
paskelbė palankų straipsnį apie 
vieną Markso priešininką, tai ra
bino anūkas Marksas reagavo į 
tai pamfletu, kuriame jis tarp 
kitko tyčiojosi iš Mozės Levy 
nosies. Mozė Levy tada redagavo 
“Daily Telegraph”.

Marksai gyveno Londone re
miami turtingo fabrikanto Fried
rich Engels, kuris jiem mokėjo 
stambią pensiją. K. Marksas bu
vo susidraugavęs su Fr. Engelsu.

Net ir senatvė nedavė Marksui 
sielos ramybės. Iki pat mirties 
jis nekentė žydų, danų, anglų, 
prancūzų ir ypač rusų. Iki pat 
mirties jis džiaugėsi ateities vizi
ja, kad jo veikla pasuks pasaulį 
į revoliucijų chaosą ir skandins 
jį kraujuje.

Iškreipta idėja
K. Marksas laikomas “moksli

nio” komunizmo tėvu, bet tai ne
tikslu. Komunizmas yra sena 
idėja, humaniška ir graži, bet K. 
Marksas ją padarė nežmoniška, 
nehumaniška, nes pats buvo ne
humaniškas, aistringas ir nenuo
seklus egoistas. Marksistinis so
cializmas pasireiškė kaip “ugny
je liepsnojąs ir kraujuje skęstąs 
pasaulis”. Taip jį įsivaizdavo K. 
Marksas. Skaitant jo biografiją, 
susidaro įspūdis, kad neprinokę 
jo veiklos vaisiai galėjo būti at
pažinti prieš 100 metų. “Iš vai
siu atpažinsi medį”. J. G.



Neišbrauktas nė vienas šventasis
liškuoju raštu (Motu Proprio), 
kuris prasideda žodžiais “Myste- 
rii Paschalis”, rašytu 1969 m. 
kovo 19 d. ir pagarsintu balan
džio 11 d., paskelbė ir aproba
vo normas apie liturginius me
tus ir visai Bažnyčiai privalomą 
ir bendrą liturginį kalendorių, 
šiuo aktu Paulius VI įvykdė tai, 
ką Vatikano II santaryba buvo 
nutarusi:

“Liturginiai metai tebūnie taip 
pertvarkyti, kad šventųjų laikotar
pių tradiciniai papročiai ir santvar
ka būtų pasilaikyti arba atstatyti, 
kaip reikalauja mūsų meto aplinky
bės. Tebūnie išlaikytas pradinis tų 
laikotarpių pobūdis, kad galėtų tin
kamai ugdyti tikinčiųjų pamaldumą, 
švenčiant krikščioniškojo atpirkimo 
paslaptis, ypač velykinę.

Tikinčiųjų dėmesys tebūnie krei
piamas Į Viešpaties šventes, kurio
mis metų būvyje yra minimos išga
nymo paslaptys. Todėl laikotarpio 
šventės teužima sau priklausomą pir
mesnę vietą už šventųjų dienas, kad 
ištisas išganymo paslapčių ciklas bū
tų tinkamai minimas” (konst, “šven
toji liturgija”, n. 107, 108).

NEPAGRĮSTI PRIEKAIŠTAI
Neįsigilinę į šių nuostatų 

prasmę ir popiežiaus raštą, ku
riuo paskelbtas liturginio ka
lendoriaus pertvarkymas, ypač 
pasaulietinė spauda, mėgstanti 
sensacijas, paskelbė, kad popie
žius išbraukęs iš šventųjų sąra
šo daugelį šventųjų, kaip netik
rų, nebuvusių, istoriškai neįro
dytų, o kartais ir tikrų, jų vie
ton įrašydamas naujus. Neatsi
liko ir komunistinė - ateistinė 
spauda, pasišaipydama iš Katali
kų Bažnyčios ir šventųjų. Esą ir 
pats popiežius, istorinių tyrinė
jimų šviesoje turėjęs pripažin
ti, kad arti 200 buvę tik fanta
zijos padaras, ir todėl buvęs pri
verstas juos “panaikinti”.

Visa tai sukėlė tikinčiųjų tar
pe sąmyšio, netikrumo, pasipik
tinimo. Neapolio gyventojai, ku
rie labai gerbia savo globėją šv. 
Januarijų ir kurio šventė palikta 
švęsti tik neapoliečiams, pasipik
tinę. ruošė protesto žygį į Romą 
reikalauti “atstatyti jų šventojo 
garbę”. Anglijos anglikonai, ku
rie. kaip ir protestantai, nepri
pažįsta šventųjų garbinimo, pa
sipiktino, kad Anglijos globėjas 
šv. Jurgis nėra atitinkamai pa
gerbtas ...

Visas tas neaiškumas kilo dėl 
neskyrimo šventųjų sąrašo nuo 
liturginio kalendoriaus ir šven
tojo nuo jo šventės liturginia
me kalendoriuje.

ŠVENTŲJŲ SARAŠAS IR 
KALENDORIUS

Bažnyčios oficialus šventųjų 
sąrašas yra vadinamas “Martyro
logium Romanum”, kuriame yra 
keli tūkstančiai Bažnyčios pri
pažintų tiek iš tradicijos, tiek 
vėliau kanonizuotų šventųjų. Šis 
sąrašas lieka pilnoje galioje. Ja
me kiekvieną metų dieną yra 
įrašyta visa eilė šventųjų*

Kas kita yra liturginis kalen
dorius, skirtas visai Bažnyčiai 
pamaldoms. Jame negali tilpti 
visi šventieji, nes metuose yra 
tik 365 dienos. Jeigu ir kasdien 
būtų kurio šventojo šventė, vis- 
tiek daug šventųjų liktų litur
gijoje nepaminėta. Reikia tad 
parinkti liturgijos reikalui tik 
kaikuriuos — tuos, kurie yra ži
nomi ir garbinami visoje Bažny
čioje, o ne tik viename kuriame 
krašte, vyskupijoje ar bažnyčio
je.

Kodėl buvo reikalinga tokia 
atranka?

Iki Tridento santarybos (XVI 
š.) kiekviena vyskupija turėjo 
savo atskirą liturginį kalendorių 
su savo šventaisiais, šventieji 
vienos vyskupijos kalendoriuje 
nebuvo kitos vyskupijos kalen
doriuje. Tridento santarybai nu
tarus suvienodinti Bažnyčios li
turgiją (mišiolą, brevijorių), po
piežius šv. Pijus V (1566-1572) 
įsakė visoje Bažnyčioje vartoti 
Romos liturginį kalendorių. Sa
vaime suprantama, kad jame bu
vo daugiausia tik Romos šventie
ji (daugiausia pirmųjų amžių 
kankiniai, popiežiai). Vėliau į vi
suotinį Bažnyčios liturginį kalen
dorių dar buvo įtraukti naujai 
kanonizuoti šventieji ir iš kitų 
kraštų. Kad nedominuotų vien 
tik Romos šventieji liturginiame 
kalendoriuje, dalis jų buvo iš
leista ir parinkti iš kitų kraštų 
atstovai liturgijoje.

KALENDORIAUS REROMA
Liturginio visos Bažnyčios ka

lendoriaus reforma pradėta po
piežiaus Pijaus XII 1951 m., kai 
buvo pertvarkytos Velykų vigili
jos (nakties) pamaldos. 1655 m.. 
suprastinant švenčių laipsnius, 
42-jų šventųjų šventės iš “se
miduplex” laipsnio nukeltos į 
“simplex” laipsnį, o 32-jų šven
tųjų šventės liko tik minėjimas 
(commemoratio). Tai buvo pir
masis žingsnis pertvarkyti litur
ginį kalendorių.

Po kelių metų (1960) buvo 
paskelbtas* liturginių taisyklių 
(rubrikų) kodeksas, pagal kurį 
išnyko devynių šventųjų šven
tės ir tam tikras skaičius vad. 
votyvinių Mišių, kurios nesideri-

DR. J. VAIŠNORA, MIC
no su liturgijos atnaujinimo 
dvasia.

Dabartinis liturginis visos Baž
nyčios kalendorius, laikydama
sis Vatikano II santarybos nu
rodymų (apie juos minėta aukš
čiau), pirmoje vietoje pabrėžia 
Kristaus prisikėlimo faktą ir 
šventę. Pasiruošimui Velykoms 
yra skirtas iškilmingas ir drau
ge rimtas Gavėnios laikotarpis, 
o po Velykų — velykinis 50 
dienų laikas iki Sekminių, šie 
laikotarpiai yra laisvi nuo šven
tųjų švenčių, paliekant juos tik 
pačias iškilmingiausias, didžiau
sias šventes (sollemnitas) ir kai
kurių žymių šventųjų laisvai 
pasirenkamą* paminėjimą (com- 
memoratio). Be to, pagrindinis 
Kristaus “mirusio ir prisikėlu
sio” faktas pratęsiamas vadina
mu kalėdiniu laikotarpiu, susi
dedančiu iš 4 savaičių Advento 
ir kelių dienų po Kalėdų. Ir šis 
laikotarpis turi mažiau šventųjų 
švenčių, kad būtų pabrėžta jo 
reikšmė ir ryšys su Kristum. Sa
vaime suprantama, kad sekma
dieniai — Viešpaties dienos 
(Dies Dominica), kaip velykinės 
malonės išraiška, yra pirmesni 
už šventųjų minėjimą ir šven
tes.

šitokioje dvasioje reikia su
prasti liturginių metų cikle 
šventųjų švenčių vietą.

Jau minėta, kad oficiali ir li
turginė Bažnyčios knyga yra 
“Martyrologium Romanum” — 
šventųjų sąrašas. Ten įrašyti 
šventieji yra Bažnyčios pripažin
ti žmonių užtarytojais pas Die
vą ir todėl gali būti tikinčiųjų 
gerbiami, jų užtarimo prašoma. 
Nauji liturginiai nuostatai lei
džia laisvomis nuo kitų priva
lomų švenčių dienomis švęsti ir 
kitų pasirinktų šventųjų šventę: 
kunigas gali laikyti Mišias gar
bei betkurio šventojo, įrašyto į 
Martyrologium Romanum. To
kiu nuostatu išplečiamas šven
tųjų pagerbimas: joks Bažnyčios 
pripažintas šventasis neturi lik
ti. pamirštas.

ŠVENTŲJŲ ATRANKA
Kokių kriterijų buvo laikyta

si parenkant šventuosius į litur
gini kalendorių?

1. Visuotinumas. Liturginis 
kalendorius neturi būti tik “ro
mėniškas”, o visuotinis — visos 
Bažnyčios, tad ir viso pasaulio 
šventieji bei jų šventės turi būti 
atstovaujami.. Naujame liturgi
niame visos Bažnyčios kalendo
riuje visi kraštai ras savo atsto
vus: Azija — Japonijos kanki
nius (vasario 6 d.), Šiaurės 
Amerika — Kanados kankinius 
(spalio 19 d.), Afrika — Ugandos 
kakinius (birž. 3 d.), Okeanija 
(Australija, N. Zelandija) — šv. 
Petrą Chanel (bal. 28 d.), Pietų 
Amerika — šv. Martyną Porres 
(lapkr. 3 d.) ir šv. Turibio Mon- 
grovejo (kovo 23 d.). Taip visi 
Rytų ir Vakarų kraštai, kur tik 
pražydo šventumo žiedas, turi 
savo atstovus liturginiame ka
lendoriuje.

2. Krikščioniškojo gyvenimo 
visuotinumas. Yra šventųjų, ku
riuos galima laikyti “tipiškais” 
Dievo Tautos atstovais, todėl jie 
yra pavyzdžiai visiems, visų lai
kų žmonėms. Tokie ir parinkti 
pagal šį dėsnį.

3. Atskirų krikščioniško gy
venimo sričių atstovavimas. Nau
jame kalendoriuje tad rasime 
figūras tikrai didžiųjų šventųjų, 
kurie stebina pasaulį savo did
vyriškais misijų, apaštalavimo, 
artimo meilės, neturto ir aske- 
tikos darbais.

4. Istorijos laikotarpio atstova
vimas. Visais amžiais buvo šven
tųjų ir todėl liturginiame kalen
doriuje jų yra iš visų Bažnyčios 
istorijos amžių.

5. Šventųjų aktualumas. Iš
skyrus Kristaus ir Marijos gyve
nimo paslaptis, krikščionių pa
maldumas į tą ar kitą šventąjį 
nevisada buvo vienodas. Buvo 
laikas, kada vienas ar kitas šven
tasis buvo labai populiarus, ger
biamas, bet po kiek laiko liko 
veik pamirštas. Pvz. iš istori
nių šaltinių žinoma, kad dviejų 
Rytų gydytojų Kosmo ir Dami
jono bazilika Romoje buvo la

Karštą dieną '▼yrviwjc jit, vih.

Nuotr. M. Pranevičiaus

bai gausiai maldininkų lankoma. 
Ten gabendavo iš visur ligonius, 
kaip šiandien į Liurdą. Šiandien 
visa tai pamiršta. Arba . kas 
šiandien atsimena ir arčiau pa
žįsta tokius šventuosius, kaip 
Kviriką ir Julitą, Trifoną, Ba
chą, Apulejų, Respicijų ir Nin- 
fą, Protą ir Jacintą, Kirijaką ir 
kitus panašius? Mūsų laikų ti
kintiesiems jie nieko nesako. 
Tuo tarpu tokie šventieji, kaip 
Kūdikėlio Jėzaus Teresė, Mari
ja Goretti, Pijus X yra žinomi 
visame krikščioniškame pasauly
je. Jų garbei paskutiniais lai
kais pastatytos bažnyčios Korė
joj, Japonijoj, Afrikoj, nekal
bant jau apie Europos kraštus. 
Jų kapai lankomi viso pasaulio 
maldininkų.

Laikantis išdėstytų kriterijų, 
buvo neišvengiama kaikurių 
šventųjų šventes iš visuotinio li
turginio kalendoriaus išleisti, o į 
jų vietą parinkti kitų minėjimą^ 
kad ir šventieji savo gyvenimo 
pavyzdžiu kalbėtų mūsų laikų 
žmogui. Todėl jokiu būdu nega
lima kalbėti (kaip tai padarė 
spauda) apie šventųjų išmeti
mą”, “nuvertinimą”, * švenčių 
“panaikinimą”, “atradimą”, kad 
kaikurie šventieji “neegzistavo” 
ir pan. Negali būti kalbos taip 
pat apie šventųjų suskirstymą į 
“didžiuosius” ir “mažuosius”. Li
turginio kalendoriaus reforma 
nekėlė klausimo apie vieno ar 
kito šventojo istoriškumą ir jo 
garbinimo teisėtumą. Liturginio 
Bažnyčios kalendoriaus reforma 
siekė vien tik “aggiornamento” 
— priderinimo šiems laikams. 
Kalendoriuje kaikurie šventieji, 
kurių garbinimas nėra visuoti
nis, užleido vietą tiems, kurie 
yra žinomi ir garbinami visoje 
Bažnyčioje.

(Bus daugiau)

Taip latviai kūrėsi Kanadoje
Pirmieji latviai atsirado Ka

nadoje daugiausia dėl politinių 
neramumų tėvynėje. Pirmieji 
du latviai Montrealin atvyko 
1903 m. iš Sibiro per Aliaską, 
tačiau turimomis žiniomis, tuo 
metu jau buvo latvių Stony Plai
ne, Albertoje. Visi jie buvo at
vykę iš Latvijos arba iš Rusi
jos. Vėliau kaikurie latviai atei
viai, nepatenkinti Jungtinių 
Amerikos Valstybių miestų gy
venimu bei darbu, taipgi vyko i 
Kanadą, bet, nusivylę šaltu Ka
nados klimatu, grižo atgal. Tik
tai Brazilijoje apsigyvenę lat
viai, nepakeldami klimato sąly
gų. atsikėlė Kanadon ir pasiliko. 
Jie daugiausia apsigyveno Mani- 
tobos, Albertos, Britų Kolumbi
jos ir Ontario provincijose. 1897 
—1947 m. laikotarpyje atvyku
sių latvių buvo apie 1000—4000. 
Jie daugiausia gyveno kaimuose.

Turėdami didelę meilę savo 
kraštui, latviai retai palikdavo 
savo tėvynę — tik gresiant as
meniniam pavojui. Per 700 me
tų vokiečių ir rusų engiami, lat
viai I D. karo metu didelėmis au
komis išsikovojo nepriklausomy
bę, kurią 1940 m. sovietų ir vo
kiečių agresija sunaikino.

Pirmoji šventovė
Josephsburge, Albertoje, 1897 

m. birželio 4 d., estas dvasiškis 
Hans Rebane įsteigė pirmąją lat
vių liuteronų bendruomenę (Sve
ta Petera Draudze). 1903 m. ten 
buvo pastatyta pirmoji latvių 
bažnyčia visame S. Amerikos 
kontinente. Vėliau pastorius 
Joan Sillak ten laikė pamaldas 
ne tik latviams, bet ir vokie
čiams. 1905 m. bendruomenė su
skilo, nes nebeteko nuolatinio 
pastoriaus, o be to buvo išsisklai
džiusi po plačią apylinkę. Daug 
prisidėjo ir socialistiniai sąjū
džiai prie suskilimo, nes daugelį 
atitraukė nuo bažnyčios. Toje 
apylinkėje buvo ir nedidelis bū
relis baptistų, globojamas dvasi
ninko J. Burzės, tačiau jie nesu
siorganizavo. Po 1913 m. liute
ronai pradėjo laikyti pamaldas 
savo namuose. Jie susirinkdavo 
kieno nors privačiuose namuose, 
vienas iš jų vadovavo pamal
doms ir paskaitydavo šventraš
čio ištrauką. Namų šeimininkė 
visus pavaišindavo, o susirinku
sieji dainuodavo savo tautines 
dainas.

Kanados latvaitės tautinių švenčių proga dalyvauja iškilmėse 
pasipuošusios tautiniais drabužiais Nuotr. J. Ligerio

OSVALDS AKMENTINŠ

Kultūrinė ir politinė veikla
Daugumas latvių ūkininkavo, 

kaikurie vertėsi odų prekyba ar- • 
ba jieškojo laimės žemės turtuo
se, o dar kiti tapo amatininkais. 
Lac du Bonnet apylinkėje 1913 
m. latvių ūkiai buvo pavyzdin
giausi. Savo ūkiuose jie buvo 
įsirengę bibliotekas, kuriose lai
kė latviu literatūrą, organizavo 
savo pučiamųjų orkestrus, cho
rus, teatro grupes ir politinius 
būrelius. Jie prenumeruodavo 
“Stradnieks” (Darbininkas) iš 
Bostono ir dažnai kviesdavosi 
bostoniečius latvius pas save su 
paskaitomis. •

1912 m. latviai suorganizavo 
daržininkystės draugiją ir daly
vavo Entwistle, Albertoje, vyks
tančioje žemdirbystės parodoje, 
kur laimėjo augščiausias premi
jas. Ši draugija tapo Kanadiečių 
Ūkininkų Draugijos nariu.

Politiniame gyvenime latviai 
pasireiškė Kanados socialistų 
partijoje. Jie savo socialistines 
grupes taipgi jungė ir su Ameri
kos socialistų partijos tautine 
latvių organizacija, nes Bostone 
buvo latviu socialistu centras.

1911 m. mokytojas Janis 
Smitds atvyko į Winnipega iš 
Britanijos ir suorganizavo “Vi- 
nipegas Latviešu Sadraudzibas 
Biedriba”, kurios tikslas buvo 
sujungti socialistus su tikinčiai
siais, baigti peštynes savųjų tar
pe, rūpintis literatūra, organi
zuoti koncertus ir paskaitas. 
1913 m. ši organizacija pradėjo 
leisti savo pirmąjį žurnalą “Ka
nadietis”, kurio redaktoriumi ta
po J. A. Smitd. Jis, išleido 23 nu
merius, žurnalą turėjo sustabdy
ti dėl lėšų stokos. Tai buvo pa
skutinis periodinis latvių leidi
nys iki 1948 m.

1918 m. Latvijai atgavus ne
priklausomybę, Kanados latviai 
rėmė savo gimtinę aukomis, ku
rios buvo siunčiamos per Bosto
ne gyvenantį Jacob Sieberg, 
“Amerikas Vestnesis” redakto
rių. Tuo tarpu J. A. Smitd grį
žo į Latviją ir nuo 1922 m. buvo 
anglų kalbos instituto direkto
riumi Rygoje. 1940 m. buvo ru
sų ištremtas į Sibirą ir ten mirė.

Proga pagerbti Lietuvos 
kankinius

NEPASIKARTOS!
Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti 
Lietuvos vardą ir jos kan
kinių atminima lietuviška 
koplyčia Sv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio 
darbo dalininku jau ne

daug laiko beliko.
Kviečiame visus įamžinti 
sovo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios 

kūrėjų eilėse.
Aukas silpti:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND,

2701, W. 68th St Chicago, 
HL 60629.II

Žymieji latviai
Kanados latviai tapo ne tik 

gerais amatininkais, bet ir vers
lininkais. Jie įsteigė daug kepyk
lų, plytinių, lentpjūvių, laidoji
mo įstaigų ir t. t. Kartu su šve
dais Winnipege 1916 m. jie pa
sistatė pirmąją savo mokyklą. 
Be to, jie buvo vieni iš pirmųjų 
užėmusių teisėjų bei valdininkų 
vietas tokiuose miestuose, kaip 
Dauphen, Lettonia, Man. ir Mag
nolia, Alta. Buvo ir kultūrinin
kų: dailininkas Andre Lapine 
1866 — 1952; ekonomistas 
Christopher J. Bitt 1883—1962 
Ontario universitete; kalbinin
kas A voting; kalbų mokytojai — 
K. Lazdin ir K. C. Dobell; Hearst 
laikraščių fotografas Harvey 
Belgin. Visi jie plačiai ’žinomi 
Kanadoje.

Pirmieji latviai savo gyvenvie
tes pavadino: Lettonija, Libau 
(Liepaja) ir t. t.

1922 m. Latvijos valdžia atida
rė savo konsulatus Vancouvery- 
je, Halifakse, Newfoundlande, 
Toronte ir Montrealyje. Mont- 
realyje konsulatas tebeveikia ir 
dabar.

Po II D. karo į Kanadą iš DP 
stovyklų atvyko apie 18.000 lat
vių. Naujieji ateiviai yra išsi
mokslinę žmonės ir 20 metų lai
kotarpyje spėjo įsijungti į vieti
nį gyvenimą bei pasireikšti me
nė, medicinoj, architektūroj, pe
dagogikoj, profesūroj. Jie yra 
politiniai pabėgėliai, kurie tiki
si sulaukti Latvijos laisvės.

šis rašinys yra santrauka iš stu
dijos “Kanadas Latvieši”. Santrau
ką anglų kalba paruošė Sandra Ak- 
mentinš Bostone, Mass. Lietuviš
kai ja paruošė kun. J. Staškevičius.

Red.

• Paryžiuje už $200 buvo 
parduota kuokšte Napoleono Bo
napartes plaukų, įrėminta XIX 
šimtmečio Maroko juodoje odo-

Kanados esčių gimnasčių grupė "Kalev Estienne", pagarsėjusi sovo pasirodymais įvairiuose paren
gimuose. Šią vasarą ji dalyvavo tarptautinėse gimnasčių varžybose Šveicarijoj ir buvo {rikiuota į 
geriausių grupių dešimtuką. Ji atstovavo Kanadai. Anksčiau ji yra dalyvavusi pasaulinėje parodoje 
Montrealyje, Meksikos olimpiadoje. Grupei vadovauja Evelyn Koop The Globe a. Mail

3 psL • Tėviškės žiburiai

Bendravimas ar kolaboravimas?
J. KARPIS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Kam nenaudingas?
Trukdymais bandoma pristab

dyti žmogaus dvasinį atgimimą, 
kuris gyvenimo vagą suka visos 
žmonijos išlaisvinimo ir pilnos 
demokratijos kryptimi, šitoji ap
linkybė liudija, kad nuoširdus 
žmonių tarpusavio bendravimas 
ne tik bolševikiniam režimui, bet 
ir visoms kitoms šių dienų mate
rialistinėms sistemoms nėra nau
dingas. Todėl yra klaidinga gal
voti ir aiškinti, kad bolševizmas 
pritaria bendravimui ar net ima
si inciatyvos tokio bendravimo 
išplėtimui. Dar klaidingiau yra 
teigti, kad tarpusavio bendravi
mas pasitarnauja bolševikinės 
sistemos interesams. Yra nesusi
pratimas nuoširdų lietuvių tar
pusavio bendravimą klasifikuoti 
kolaboravimu ar net šnipinėji
mu. Išeivija neturi nuosavo vals
tybinio gyvenimo ir neatlieka 
funkcijų, kurios būtų šnipinėji
mo objektais. Nereikia manyti, 
kad Kremliui įdomus išeivių vi
suomeninis veikimas. Pagaliau 
jeigu jiems ir būtų įdomus išei
vijos veikimas, tai šnipinėjimo 
funkcijas pilnai atlieka jų atsto
vybėse sėdintys lietuviai, skaity
dami išeivių spaudą. Taip pat 
yra nesusipratimas skelbti, kad 
tarpusaviu bendravimu ignoruo
jamas tautos laisvės siekimas. 
Priešingai, bendravimo pasmer
kimas pavergtųjų suniekinimas, 
izoliavimasis, dviejų Lietuvų kū
rimas, tarpusavis skaidymasis 
yra apgailėtinas žmogaus teisių 
paneigimas ir tautos laisvės išsi
žadėjimas.

Asmeninėse ribose
Konstatuodami esamą bendra

vimo padėtį, matėme, kad lietu
vių tarpusavis bendravimas yra 
visiškai natūrali dvasinės buities 
išraiška. Kaipo toks, jis reiškiasi 
grynai artimo meilės ribose, ku
rios nuženklintos žmogiškosios 
moralės gairėmis. Taigi, jau sa
vaime jis pasidaro visai laisvas 
nuo visų politinių, ideologinių ar 
kitų materialistinei rutinai tar
naujančių interesų. To pilnai už
tenka nuoširdaus bendravimo 
sėkmingumui. Nė kiek netenka 
abejoti, kad lietuvių tarpusavis 
bendravimas visus'šiuos reikala
vimus pilnai išlaiko. Kitu atveju 
bendravimo priešininkai jau se
niai būtų pateikę konkrečius 
šiems reikalavimams nusižengi
mo įrodymus.

Vis dėlto išeivijoje yra labai 
aktyvi grupė žmonių, kurie šio 
natūralaus dvasinio vyksmo fo
ne įžiūri nešvarias politines kom
binacijas. Tų politinių užmačių 
tikslas esąs bendravimo priedan
goje silpninti išeivių politinę ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą ir ap
lamai pažeisti laisvės siekius. 
Dėlto jie reikalauja vengti tarpu
savio bendravimo, rekomenduo
ja atvykstančiųjų ir nuvykstan- 
čiųjų boikotavimą ir pagaliau 
net visišką izoliaciją nuo savo 
gimtojo krašto. Reikalavimai la
bai aiškūs ir konkretūs, tačiau 
pati argumentacija ir jos kilmė 
yra perdaug painiojama su tuš
čiomis frazėmis ir pasidarė la
bai miglota. Nežiūrint to, bend
ravimo priešininkai pajėgia su
kelti nemažą triukšmą. Be to, jie 
pasižymi savo radikalumu, kuris, 
reikšdamasis dideliu aktyvumu 
ir net kovingumo metodais, pa
jėgia rutiniškai nusiteikusioje 
bendruomenės dalyje sukelti 
abejones. Tokiu būdu atsirado 
bendravimo problema. Pats 
bendravimas savyje jokios prob
lemos nekelia. Bendravimui pa
sipriešinimo akcijos atsimuši
mas į natūralų to bendravimo 
stiprėjimą kelia bendruomenėje 
nesusipratimus, kurie savaime 
yra problema.

Pasipriešinimo akcija
Neturėtume visai pilno bend-
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ravimo vaizdo, tylomis praeidami 
pro tą pasipriešinimo akciją. 
Priešingų motyvų ir argumenta
cijos sugretinimas turėtų padėti 
bendravimo klausimuose geriau 
orientuotis. Kaip žinome, prieš 
tarpusavį bendravimą yra pasi
sakyta gana daug ir todėl visus 
pasisakymus čia panagrinėti ne
įmanoma. Tenka pasitenkinti bū- 
dingesniais, išreikštais A. Bud- 
reckio straipsnyje “Bendravimas 
su pavergtaisiais” š. m. kovo 20 
d. “Tėviškės Žiburiu” 12 nr. A

Šituo platoku straipsniu A. B. 
išdėstė mintį, kad bendravimas 
su pavergtaisiais yra sovietinės 
okupacijos šnipinėjimo ir kola
boravimo priedanga ir todėl yra 
“Vienas iš degančių šių laikų 
mūsų klausimų...” Tačiau toji 
mintis neparemta konkrečiais 
faktais ar bent logiškomis išva
domis. Argumentacijai naudoja 
madingą pamokslavimą, dekla
muojantį “augštosios politikos” 
frazes. Turbūt būtų naudingiau 
pačiam pasipriešinimo frontui be 
tokių alternatyvų, kaip ši: “Jei 
munis nepriimtini vyraujantieji 
lietuvių principai, siekiai bei elg
senos kriterijai, tai galima pasi
šalinti.” Visai aiškiai duodama 
suprasti, kad pačiam nepasišali
nus, gali būti išjungtas iš lietu
vių bendruomenės.

Be to, stengiamasi įtikinti, kad 
visi atvykstantieji yra paraudo
navę. Esą pavojus, kad su jais 
bendraujant gali išeiviai parau
donuoti. Atseit, raudona spalva 
yra daugiau pavojinga nusidažy- 
mui, negu nublukimui. Pasigai
lėjimo šaukiasi toks didelis čio
nykščių nuvertinimas ir jais ne
pasitikėjimas. šitokiame nepasi
tikėjime mažai galima nuveikti. 
Ir to dar negana. Randama ir 
daugiau skaldymo motyvų. A. B. 
visus čia atvykstančius išrūšiuoja 
kategorijomis. Kas ir kam 
yra davęs teises nenusikaltusi tė
vą ar motiną, brolį ar sesę, o 
pagaliau ir gerą draugą bei pa
žįstamą paskelbti tautos išdavi
kais? Ar tik už tai, kad jie pa
tys savęs negali apsiginti? O gal 
tai daroma, kad okupantas juos 
mažiau persekiotų? Ne. Jie 
smerkiami už tai, kad jų nuopel
nas tautai savaime yra didesnis, 
negu tų, kurie juos smerkia. 
Smerkiantieji yra pamiršę ar są
moningai nenori prisiimti, kad 
kitų žmonių teisimo laikai yra 
pasibaigę ir vertinimo kriterijai 
pasikeitę.

Vieningos gretos
Tokie smerkėjai, kurie be jo

kio skrupulo savo sąžinės mastu 
matuoja kitų žmonių moralę, yra 
daug prisidėję, kad nemaža dalis 
išeivijos pasidarė gendančiais 
bastūnais šių dienų smarkiai ser
gančioje politinėje klampynėje.' 
Užuot atstačius pabirusius žmo
nijos gyvenimo pamatus pagal 
dvasinių vertybių principus, vis 
dar bandoma juos lopyti atgy
ventomis materialistinės filosofi
jos teorijomis. Išeivija turėtų 
vieningai stovėti laiko dvasios 
avangarde, kur žmogaus vertini
mo kriterijus yra jo asmenybė, o 
ne užimama vieta politiniame, 
ekonominiame ar visuomeninia
me veikime; intelektualinės ži
nios, ne profesiniai laipsniai ir 
ne visi kiti titulai. Visi materia
liniai turtai ir garbė žmogų daro 
turtingu, o dvasiniai lobiai — 
vertingu.

Su prasidėjusiu nuoširdžiu 
tarpusaviu bendravimu turėtų 
būti dvasinio pakilimo eros pra
džia. Turėtų kiekvienas žmogus 
būti vertas to, ko jis nusipelno, 
o ne to, ką jam kiti duoda. Turi 
ateiti laikas žmogui atgauti visas 
savo teises politiniame, ekono
miniame, visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime. Tuomet 
meilės ir vienybės ryšiai jungs 
visą žmoniją bendriems idea
lams pilnoje demokratijoje.



® PAVERGTOJE TMlffiJE
“SLAPTOJI DIPLOMATIJA”
“Komjaunimo Tiesa” liepos 8 d. 

paskelbė, kad “Liesma”, sovietinė 
knygų leidykla Rygoje, išleidusi V. 
Sipolio rusų kalba parašytą knygą 
“Slaptoji diplomatija”. Dokumentais 
esą vaizduojamos “imperialistinių 
valstybių intrigos” Baltijos valstybė
se prieš Sov. Sąjungą ir Estijos, Lat
vijos bei Lietuvos vyriausybių daly
vavimas tose “intrigose”. Medžiaga 
esanti naudota iš Estijos, Lietuvos, 
Latvijos, Vokietijos, Lenkijos ir ki
tų valstybių užsienių reikalų minis
terijų slaptų archyvų. Knyga apiman
ti 1918-1940 m. laikotarpį. E.

GALAS “NEMUNUI”?
Kai prieš dvejus metus Kaune bu

vo užsimota leisti naują jaunimo 
žurnalą “Nemunas”, jo redaktorius 
žadėjo, kad žurnalas bus “kitoks”. 
Nepraėjęs pro “karantiną”, žurnalas 
oficialiai neišleidžiamas į užsienius. 
Rodos, žurnalas tikrai stengėsi būti 
trupučiuką kitoks. Užtat dabar kom
jaunimo CK biuras ir pokštelėjo “per 
kepurę”. Trūksta šio ir to, o labiau
siai “publicistikos ir beletristikos, 
auklėjančios jaunimą proletarinio 
internacionalizmo, tautų draugystės, 
tarybinio patriotizmo dvasia”... Tai 
kažin ar ne galas redaktoriaus Dri- 
lingos “kitokiavimui”? E.

“Švyturio” žurnalas paskelbė pasi
kalbėjimą su Vilniaus aerodromo in
formatore Virginija Paršelyte. Ji 
žurnalistą J. šiupšininską supažindi
no su Simfesropolin skrendančio TU- 
124 lėktuvo kapitonu Jonu Kulyta iš 
Šėtos. Jo lėktuvo įgulą sudaro: II 
pilotas Anatolijus Fiodorenka — uk
rainietis, šturmanas Vladmiras Ni
kulinas — rusas, mechanikas Michai
las Bobilovas — gudas, “švyturio” 
atstovui apie turbosraigtinius AN- 
24 ir 1L-14 pasakojo kapitonai 
Vladas Puodžius, Jonas Kuzminskas, 
apie reaktyvinį TU-124 — radistas 
Donatas šiupšinskas. Vilniaus aero
drome vyr. inžinierium specialiems 
lėktuvų įrengimams yra Česlovas 
Balčiūnas, “švyturio” puslapiuose 
paskelbtoj nuotraukoj matomas re
aktyvinis lėktuvas turi sovietų vals
tybinės susisiekimo bendrovės rusiš
ką užrašą “Aeroflot”. Taigi, ta Lie
tuvos civilinė aviacijos valdyba iš 
tikrųjų tėra sovietinio “Aerofloto” 
skyrius. Kai kitų kraštų keleiviniai 
lėktuvai su savo ženklais raižo viso 
pasaulio padangę, sovietų okupuota 
Lietuva turi tenkintis rusišku “Ae
roflotu”. Lietuviams kapitonams ski
riama “broliškų tautų” Įgula, o lietu
viai antrieji pilotai, radistai ir me
chanikai atsiduria nelietuvių kapito
nų valdomuose “Aerofloto” lėktu
vuose.

Lietuviai saleziečiai, persikėlę Romon, kuriasi iš naujo. Nuotrau
koje — vienuolyndi ir įstaigoms užpirktas namas prie Romos miesto

NUTARĖ PARDUOT! LN SKLYPĄ

ANT RAMBYNO KALNO
Tradicines Jonines ant senojo Ram- 

byno dabar švenčia apylinkės gy
ventojai. “Kompaunimo Tiesos” lie
pos 1 d. laidoj šiemetines iškilmes 
aprašė V. Jaskutėlis. Susirinkus vi
siems šventės dalyviams prie auku
ro, ant žirgu atjojo Rambyno vieš
patijos valdovas Mamys su dukra 
Gražyte, sūnumi Ringiu, dviem vai
dilom ir dviem vaidilutėm. V. Jas
kutėlis cituoja Mamio kalbą: “Nuo 
neatmenamų laikų tūnojęs savo tar
nų įrengtuose rūmuose, šio kalno 
gelmėse, išėjau aš į taip mėgiamą 
Jūsų pasaulį. Pasiilgau, be galo pa
siilgau dienos šviesos, gaivaus vėjo 
gūsių, savo vaikystės bičiulio — mė
lynojo Nemuno. Labiausiai pasiilgau 
Jūsų, žmonės gerieji, žemės šeimi
ninkų. Jau daugelį metų birželio mė
nesiais virš mano šimtmečiais matuo
jamos baltutėlės galvos juntu šokio 
ritmą, lietuviškos sutartinės veržlų 
tempą, tūkstančius mielų balsų. To
dėl šiemet nutariau pats aplankyti 
dienos šviesą ir pasidžiaugti, kad 
mano ateities kartos mane atsime
na ...” Maršą grojant, vaidilos už
dega aukurą, išrenka dešimt Jonų ir 
dešimt Jonių. Išrinktoms poroms 
įteikiami vainikai ir krivūlės. Kon
certinę programą atliko saviveiklinin
kai — Rusnės vyrų choras, Bika
vėnų moterų ansamblis, Šilutės šo
kėjų grupė. Nutautų šeimos kape
la, Degučių senimo kolektyvas, iš 
Vilniaus atvykęs profesinis liaudies 
dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”.

BOLUOJA PROTĖVIŲ KAULAI
Šiaulių “Aušros” istorijos-etnogra

fijos muzėjaus direktorius J. Nauda- 
žas savaitraščio “Literatūra ir Me
nas” 21 nr. atskleidžia nelinksmas 
muzėjininkų kasdienybes: “...Kiek
vienas pavasaris atneša skubių nau
jienų. štai Valdamuose senkapio vie
toje kasamos siloso duobės, o kolū
kyje “Pirmyn” ant senkapio pradėta 
statyti gyvenvietė. Archeologui sen
kapis — aukso gysla senovės kultū
rai tyrinėti, o kolūkio pirmininkui — 
paprasčiausias žvyro karjeras. Seni 
kaimo kapeliai. Paprastai jie užima 
2-3 arus žemės, šalia jų dažniausiai 
slepiasi įdomūs senkapiai. O štai 
prieš keletą metų Joniškio DŽDT 
vykdomasis komitetas priėmė nutari
mą bemaž visas tokias kapinaites lik
viduoti. Rajono kolūkiai gavo papil
domai porą ha ariamos žemės. Lai
mė, nė vienas traktorininkas savo 
plieno žirgo nepasuko į buvusių ka
pinaičių kauburėlius... Džiugu, kad 
šiandieninė žemdirbių technika ne
palyginama su pora bėrių. Ji geriau 
įdirba žemę, o žemė duoda geresnį 
derlių. Tačiau sunku būna žiūrėti į 
šviežiai suartoje žemėje (pavyzdžiui. 
Rudiškiuose) boluojančius III-IV am
žiaus mūsų prosenelių kaulus, jų pa
puošalus, darbo įrankius bei ginklus. 
Dabar muziejininkams padeda Kul
tūros paminklų apsaugos įstatymas. 
Tačiau praktiškai jį pritaikyti gana 
sudėtinga. Jei medžiotojas ar brako
nierius nušovė kiškį po medžioklės 
sezono, viskas aišku. Jis baudžiamas.

Raketoms sproginėjant virš senojo O jei kas suarė piliakalnį, tai dar
Rambyno. šventės dalyviai suskato 
j ieškoti paparčio žiedo. Sekančią die
ną vyko sportiniai žaidimai.

reikia įrodyti, kad piliakalnis ... ver
tingas paminklas ... Akmenės rajo
ne kažkam nepatiko pakelės koply-

ORINIS SUSISIEKIMAS
Lietuvos civilinės aviacijos valdy

bos centrinės susisiekimo agentūros 
viršininko F. Pugačiovo pranešimu, 
pagausėjus keleivių skaičiui, šią va
sarą pradedamas tiesioginis susisie
kimas iš Vilniaus su Sverdlovsku, 
Volgogradu (Stalingradu), Zaporo
že, Brestą. Kišiniovu, Gomeliu ir 
Karaliaučium. Iš Vilniaus į Maskvą 
kasdien skrenda 8 lėktuvai. Tiesio
giniai skrydžiai Maskvon numatomi 
iš Kauno ir Palangos. Vilnių su Le
ningradu jungia tarptautinė linija 
Varšuva — Leningradas. Vilniaus 
aerodromas vidurvasario* mėnesiais 
kasdien priima ir išleidžia apie 1.500 
keleivių. Palangon kasdien skrenda
ma 10 kartų, Klaipėdon — 13. Ati
tinkamai padidintas skridimų skai
čius į Kaimą, Panevėžį, Šiaulius, 
Druskininkus ir Birštoną. Susisieki
mui Lietuvoje naudojami turbosraig- 
tiniai AN-24 lėktuvan, tolimesniems 
nuotoliams — reaktyviniai TU-124.

tėlės. Kažkas iš jų surinko visas 
skulptūrėles. Dabar bemaž visi kop
lytstulpiai tušti, skulptūrėlės išbars
tytos po garažus. Liaudies kūrybos 
pavyzdžiai sunaikinti, o kad kas už 
juos atsakytų — nėra!...”

SENKANTIS EŽERAS
Ukmergės — Kaišiadorių paplentė

je esančiam Žirnojų ežerui gresia iš
sekimo pavojus. Vandens lygis ja
me smarkiai nukrito, kai “Draugys
tės” kolchozas išgriovė iš ežero iš
plaukiančio upelio malūno užtvanką. 
Žuvų neršyklos dabar jau yra liku
sios sausumoje. Gamtos apsaugos ko
miteto pirm. V. Bergui buvo paža
dėta užtvanką atstatyti, bet ežerą ap
lankęs P. šleikus “Tiesos” birželio 
25 d. laidoje konstatuoja, jog lig 
šiol nieko nepadaryta. Jis siūlo ini
ciatyvos imtis medžiotojų ir žvejų 
draugijos vadovybei. Atstačius nu
griautą užtvanką, senajame malūne 
būtų galima įrengti medžiotojų ir 
žvejų svetainę. V. Kst.

HAMILTON. — Visuotinis Hamil- 
tono LN narių susirinkimas įvvko 
liepos 19 d., 6 v.v. Jį atidarė LN v- 
bos pirm. G. Palmer-Paliliūnas, per- 
skaitydamas darbotvarkę. Pirminin
kais buvo pasiūlyti G. Palmer ir B. 
Kronas. Pirmajam atsisakius, juo li
ko Balys Kronas. Buvo siūlyti keli 
kandidatai į sekretorius, bet visi at
sisakė, išskyrus St. Bakšį, kuris 
šioms pareigoms s-mo buvo patvir
tintas. Kadangi iš senosios manda
tų k-jos, s-me dalyvavo tik J. Ka- 
žemėkas, tad nariai išrinko dar 4: 
O. Bakšienę, P. Bulkę, J. šarapnic- 
ką ir Alf. Patamsį. Praėjusio metinio 
s-mo protokolą perskaitė St. Bak
šys. Priimtas be pataisymų. Pradė
jus svarstyti - pagrindinį darbotvar
kės punktą — LN sklypo pardavimą, 
pirkėjo pasiūlymą perskaitė B. Kro
nas. Buvo siūloma po $6 už kv. pėdą 
(klypo dydis apie 49.000 kv. p.). 
Tai būtų apie $294.000. Uždarymo 
dieną įmokama $50.000 grynais, o li
kusiai sumai pirkėjas duoda I mort- 
gičių 5 metams iš 9% palūkanų. Jis 
grąžinamas mokant kas 3 mėn. $1000 
skolos su ketvirčio palūkanomis. Po 
5 metų gautumėm visą skolą, kurios 
dar liktų $224.000. Nariai šį klausi
mą svarstė su ypatingu dėmesiu. Iš 
daugybės pasisakymų buvo aiškiai 
matyti nuotaikos — sklypą šiomis 
sąlygomis parduoti (už jį 1961 m. 
buvo mokėta $40.000). Dabar sklypo 
neparduoti siūlė J. Bersėnas iš Mt. 
Brydges ir Ad. Buinys iš Hamiltono. 
Buvo dar pasisakymų, abejojančių 
mortgičiaus saugumu tuo atveju, jei 
pirkėjas pradėtų, mums skolos neiš
mokėjęs, didelio pastato statybą ir 
subankrutuotų. Pirmininkaujantis s- 
mui B. Kronas paaiškino, kad pir
mas mortgičius panašiais atvejais 
anuliuoja kitas skolas. O. Stasiulis 
paklausė pirmininką, ar jis sutiktų 
mortgičių garantuoti raštiškai. B. 
Kronas pareiškė sutinkąs, šį mortgi
čių nupirkti su 10% nuolaida ir lei
do savo pažadą užprotokoluoti. Tai 
palenkė dar daugiau narių priimti

pasiūlymą. Už sklypo pardavimą bal
savo 424 akcijos: už nepardavimą siū
loma kaina — 185 akcijos. Tuo būdu 
s-mas didele balsų persvara nutarė 
LN sklypą parduoti. Pardavimo už
darymas —' 1970 m. vasario 28 d., 
bet pirkėjas tai gali padaryti ir anks
čiau, davęs 14 dienų terminuotą pra
nešimą raštu. Apie 7 v.v., dar prieš 
balsavimą, narių registracijos k-ja 
pranešė, kad s-me dalyvauja 54 LN 
nariai, atstovaudami su įgaliojimais 
609 akcijas. Iš viso yra parduota 
1000 LN akcijų. — Sekantis svarbus 
punktas buvo įstatų § 64 pakeitimas. 
Pagal jį, vienam asmeniui leidžiama 
parduoti nedaugiau 5 LN akcijų. LN 
v-ba siūlė jį pakeisti, suteikiant tei
sę pirkti iki 10 akcijų. Ir čia disku
sijos buvo karštos. S-mo pradžioje, 
svarstant darbotvarkę, buvo balsuota 
šią pastraipą iš dienotvarkės išbrauk
ti ar palikti. Už išbraukimą' viešu 
balsavimu pasisakė 275 balsai, už 
svarstymą — 315. B. Kronas siūlė 
ne tik šią teisę padidinti iki 10 ak
cijų, bet ir visai šį paragrafą pa
naikinti. Jis paaiškino, kad šis varž
tas daugiausia žalos daro patiems 
nariams, nes kai kuriam iš jų atei
na noras ar reikalas akciją parduo
ti, jis tegauna tik dalį tikros vertės, 
nes nėra intereso kelti kainą, kai tik 
5 akcijas tegalima turėti. “Išimki
te šį paragrafą, ir aš pats pirmas 
dabar mokėsiu po $300 už LN akci
ją visiems, kurie tik jas man pasiū
lys” — pareiškė B. Kronas. Paga
liau slaptu balsavimu už leidimą vie
nam asmeniui pirkti iki 10 akcijų pa
sisakė 376 balsų, už palikimą 5 ak
cijų ribos pasisakė 199. Kadangi įsta
tų pakeitimui reikia % s-me daly
vaujančių daugumos, o iki jos pri
trūko 30 balsų, tad šis paragrafas 
liko nepakeistas. Sk. St.

VANCOUVER, B.C.
DĖKOJAME ponams F. F. 

Valiams už malonų mūsų pri
ėmimą, vežiojimą bei aprodymą 
Vankuverio ir apylinkių.

Smailienė ir vaikaim ,......... ...... .

PADĖKA
' A. A. TITUI VILBIKAIČIUI

mirus, liūdesio dienomis susilaukėm daug užuojautos. Nuoširdžiai 
dėkojame: klebonui kun. B. Pacevičiui už pasakytą gražų pamokslą, 
palydėjimą į kapines; kun. M. Jarašiūnui — už atlaikytas gedulingas 
Mišias: bičiuliams — už gausiai užprašytas Mišias; karsto nešėjams; 

■ tautiečiams — už gausų velionies lankymą laidotuvių namuose; 
I draugams bei pažįstamiems — už pareikštas užuojautas: palydėju- 
B siems į amžino poilsio vietą. Didžiausia padėka tenka M. ir A. 
I Paplauskams už taip didelį nuoširdumą.
I Visiems nuoširdžiai dėkingi:
B broliai, brolienės ir seserys

I Mielas Broli, Tu mane taip staigiai palikai — nespėjai nė 
I sudiev pasakyti. Mano gilus širdies skausmas Tavęs niekad neužmirš. 
I K. Vilbikaitis

CALGARY, ALTA
VASAROS ŠOKIAI. KLB apylin- 

kės valdybos surengti vasaros šo
kiai liepos 5 d. puikiai pavyko. At
silankiusių buvo didokas skaičius. 
Valdybas pastangomis buvo parūpin
tos gaidos orkestrui lietuviškų šo
kių, kuriuos publika priėmė su pa
sitenkinimu ir džiaugsmu. Minimos 
gaidos buvo parašytos ir įteiktos 
valdybos pirmininkui kunigo B. Jurk- 
šo jo atsilankymo proga. Bendruo
menės valdyba ir šokiuose atsilan
kiusieji tautiečiai išreiškė jam nuo
širdžią padėką.

POBŪVIS. Liepos 6 d. nepasto
viam orui esant, B-nės valdyba at
sisakė nuo pikniko-gegužinės Cross- 
fielde, buv. Nevada Dairy Ltd. ūky
je ir suruošė pobūvį P. ir P. Kęstų 
Dubauskų rezidencijoje Kalgary. Po
būvis gerai pavyko. Šeimininkė p. 
Dubąuskienė. kuri yra vokiečių kil
mės, parodė didelį rūpestingumą ir 
nuoširdumą svečiams. Ir pirmajame 
ir antrajame parengime, kaip ir vi
suomet, daug rūpestingumo parodė 
ponios Mikasėlė — B-nės pirmininko 
žmona, ponia Onutė Gluosnienė, po
nia Verutė Grigienė ir kitos.

Atsilankiusių į abu parengimus 
buvo iš tolimų vietovių — Corona
tion 200 mylių nuo Kalgario p. Kar
pai, jų jauna dukra universiteto stu
dentė, p. Tomai iš Brooks. Jie visi 
savo gyvumu prisidėjo prie paren
gimų sėkmingumo.

LIGONIAI. Liepis 4 d. buvo šir
dies priepuolio ištiktas senosios kar
tos nuoširdus tautietis Domininkas 
Žekonis; nuvežtas į Holy* Cross ligo
ninę. D. Žekonis yra arti 70 metų 
amžiaus, buvęs Lietuvos kariuome 
nės ulonų pulko karys. Giminių čia 
neturi, yra brolis kažkur JAV. Ponia 
Kristalienė turėjo sunkią operaciją; 
sveiksta namuose gydytojo priežiū
roje. Ponia Mikalauskienė, gyv. Sun- 
dre, Altą., sunkiai serga plaučių už
degimu Sundre ligoninėje. Ūkinin
kas Petras Lukas Sundre ligoninėje 
turėjo sunkią operaciją; jaučiasi kiek 
geriau, sveiksta namuose gydytojo 
priežiūroje. P. Lukas yra senosios 
kartos tautietis, gyvenęs keliolika 
metų Montrealyje, persikėlė į Al
bertą ūkininkauti prieš antrąjį pa
saulinį karą. Liepos 1 d. B-nės pirm. 
A. P. Nevada paguldytas Holy Cross 
ligoninėje; turėjo sunkią ir sudėtin
gą operaciją; grįžo-namo liepos 12 d. 
Sveiksta gydytojo priežiūroj. Tikima
si, kad pasveiks per vieną mėnesį.

Į KANADOS LIETUVIŲ DIENĄ 
Hamiltone, Ont., iš Kalgario tikima
si, dalyvaus B-nės pirm. A. P. Ne
vada ir ponia (jei sveikata leis). 
Gal atsiras ir daugiau.

RUDENS ŠOKIAI. Rugsėjo 20 d. 
B-nės apylinkės valdyba rengia ru
dens šokius Bridgeland Community 
Hall. Bus lietuviškų šokių muzika su 
dovanom-pryzais už geriausiai pašok
tus lietuviškus šokius. Svetainė ir 
orkestras jau užsakyti.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTE kalgariečiai minės lapkri
čio 22 d. B-nės valdyba pasamdė pui
kų orkestrą, išnuomojo Bridgeland 
Community salę ir ruošia atitinka
mą programą. Pobūvis numatomas 
puošnaus pobūdžio (semiformal). Nu
matoma kviesti svečius ypatingai iš 
Sarccee kariuomenės bazės, kur dir
ba mūsų karys vyr. Įeit. L. Baršaus
kas.

BENDRUOMENĖS VALDYBA yra 
nutarusi surengti Naujų Metų suti
kimą. Tuo reikalu jau rūpinasi. Šiuo 
reikalu visuomenė bus painformuo
ta per spaudą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS minėjimą B-nės valdyba ren
gia 1970 m. vasario 14 d. Minėji
mas bus puošnus su iškilminga va
kariene, kviestais miesto pareigūnais 
ir kariais. Šiam minėjimui salė jau 
užsakyta ir orkestras pasamdytas. 
Taipgi' bus pakviesti atstovai latvių 
ir estų organizacijų. Korespondentas

TIKYBINIAMS REIKALAMS tvar
kyti veikia specialus komitetas, ku
ris kartas nuo karto pasirūpna ku
nigo pakvietimu. G.
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RODNEY, ONTARIO
RODNEY LIETUVIŲ KLUBAS, 

šių metų rugpjūčio 2, šeštadienį,
; 4 vai. p. p. savo patalpose
‘ ruošia
; SMAGIĄ GEGUŽINĘ
< Veiks bufetas su užkandžiais. Bus muzika.
; Kviečiame apylinkių tautiečius liepų pavėsyje
1 atsigaivinti prieš artėjantį sunkų tabako
< nuėmimo darbą (harvest).
J Klubo valdyba<'

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

LONDON, ONT.
MIRĖ APYLINKĖS PIRMININ

KAS Z. PAULIONIS, 46 m. amž., ki
lęs iš Suvalkijos. Palaidotas Toron
to lietuvių kapinėse, dalyvaujant 
gausiam būriui londoniečių ir toron- 
tiečių, ypač skautų, kurių gretose 
velionis ilgokai darbavosi. Apie lai
dotuves lietuvių kapinėse žiūr. “T. 
Ž.” 30 nr. Toronto kronikoje. Pla
čiau apie velionį — vėliau.

ir tuo keliuku pavažiavus tris ketvir
čius mylios bus matyti pirmas ūkis 
kairėje pusėje. Tai ir bus gegužinės 
vieta. Nuo Detroito vykti tuo pačiu 
keliu ir pravažiavus Melbourne prie 
minėtos B-P benzino stoties pasukti 
į kairę. Tai bus vienintelė šių metų 
gegužinė. Parapija laukia jūsų at
vykstant ir taria “ligi pasimatymo” 
Genčių ūkyje. D. E.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

- B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781

PARAPIJOS GEGUŽINĖ įvyks 
rugpjūčio 2, šeštadienį, Genčių ūky
je, Mount Brydge, Ont. Pradžia 5 v. 
p.p. Ten bus proga ne tik pasilinks
minti prie orkestro muzikos, bet ir 
pasigardžiuoti lietuviškais sūriais ir 
kitais panašiais mūsų gaminiais bei 
atsigaivinti visų rūšių gėrimais. Sve
čių paliktas doleris eis labai nau
dingam tikslui — parapijai parem
ti. Mažai apylinkei išlaikyti parapiją 
nėra lengva, tačiau ji yra būtina — 
yra visos lietuviškos veiklos židinys. 
Parapija, pagerbdama mirusį apylin
kės pirmininką Z. Paulionį, liepos 
19 d. turėjusią įvykti gegužinę nukė
lė į rugpjūčio 2 d. Parapijos komi
tetas labai atsiprašo visus tuos, ku
rie atvyko gegužinėn ir nusivylę tu
rėjo grįžti namo. Reikalas paaiškė
jo paskutiniu momentu ir nebuvo 
įmanoma pranešti. Priežastis rimta 
— tikime, kad mūsų bičiuliai susi
dariusią padėtį supras, mums dova
nos ir atvyks rugpjūčio 2 d. Iš Lon
dono ir Toronto krypties vykti plen
tu nr. 2, pravažiuoti Delaware ir 
privažiavus kairėje pusėje esančią 
B.-P. benzino stotį, pasukti į dešinę

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame už:
depozitus ...____________ 5%
šėrus ,------ ---- ------------------ 5,5%
terminuotus indėlius..... ........61^%

Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais "Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius Ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600.000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MT 83400 ANCASTER, ONT.

J. A. Valstybės
AMERIKOS KATALIKU KARO 

VETERANŲ SĄJUNGOS Niujorko 
valstybės padalinio konferencijoj 
birželio mėnesį Lake Placid, N. Y., 
buvo priimta rezoliucija, kurioj 
JAV prezidentas ir valstybės sekre
torius prašomi imtis jų galioje tu
rimų priemonių ištirti padėčiai ru
sų okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje 
bei Estijoje, sustabdyti ten vykdo
mą tautžudystę bei rusifikaciją, at
statyti tuose kraštuose valstybinio 
apsisprendimo laisvės bei teisės vyk
dymą ir diplomatiniais bei kitais 
taikiais būdais reikaląuti, kad rusų 
kolonizmas tuose kraštuose būtų tuč
tuojau baigtas. Organizacijos padali
nio vadovybė pranešė prel. J. Balkū- 
nui apie tą rezoliuciją. Prel. Balkū- 
nas liepos 9 d. parašė jiems laišką, 
kuriame pareiškė tai organizacijai 
nuoširdžią padėką ir vilt j, kad jų 
pastangos bus sėkmingos. E.

DR. PETRAS VILEIŠIS išsirūpi
no vietą prie viešo kelio Connecti
cut valstijoje ir savo lėšomis pasta
tydino joje lentą su keleiviams ryš
kiai regimais įrašais: “WE DEMAND 
FREEDOM FOR LITHUANIA AND 
ALL CAPTIVE NATIONS! AMERI
CA BEWARE! COMMUNISM PRO- 
MOTES WARS, RIOTS, SLAVERY!” 
Parašas — “American Lithuanian 
Community, Inc.” VLIKas, iš anksto 
painformuotas apie tą sumanymą, pa
reiškė savo pritarimą įrašo turiniui 
ir padėkojo dr. Vileišiui už vertingą 
iniciatyvą. E.

LOS ANGELES TIMES liepos 2 
d. įdėjo savo nuolatinės bendradar
bės Sharon E. Fay iliustruotą straips
nį apie Pietų Kalifornijos lietuvius, 
kuriame išsamiai aiškina, kodėl jie, 
nors jau ir Amerikos piliečiai, rū
pinasi savo tėvyne Lietuvo ir tebe- 
puoselėja lietuviškas tradicijas. Esą 
dauguma lietuvių Pietų Kalifornijoj 
yra ne ekonominiai, o politiniai išei
viai, kurie rusų bolševikų teroro ve
jami paliko tėvynę. “Mus išmetė iš 
tėvynės. Mes buvom patenkinti te
nai”, — cituoja straipsnio autorė 
prel. J. A. Kučingio žodžius, kuris 
pabrėžė: “Kaip visi priverstieji pasi
traukti, mes nešamės su savim mi
siją pakelbėti likusiems tėvynėj ir 
būti jų garsiakalbiais visam pasau
ly”. E.

RYTINIS NIUJORKO DIENRAŠ
TIS, “DAILY NEWS”, sekmadie
niais vadinamas “SUNDAY NEWS”, 
liepos 13, sekmadienio rytą paskel
bė vedamąjį, kuriame rašoma: “1969- 
jų PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
prasideda šiandien, liepos 13, ir truks 
iki šeštadienio, liepos 19. Pirmąją 
Pavergtųjų Tautų Savaitę paskelbė 
velionis prezidentas Dwight D. Ei- 
senhoweris prieš 10 metų. Tų mi
nėjimų tikslas yra garsinti betkokiu 
būdu faktą, kad sovietinė Rusija yra 
imperialistinė valstybė, neteisiai ir 
tironiškai laikanti nelaisvėje pilną 
kumštį kitų tautų. Tos tautos yra Bul
garija, Čekoslovakija, Estija. Rytų 
Vokietija. Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija ir Rumunija. Buvo ir 
Albanija tarp Kremliaus pavergtųjų 
tautų, bet šiuo metu ji yra savotiš
ka raudonosios Kinijos pusiau be
laisvė.” “Mes manom, kad Niksono 
apsilankymas (Rumunijoj) turėtų 
pažadinti sąjūdį viso laisvojo pasau
lio mastu prieš tolesnį Rusijos vieš
patavimą pavergtosioms tautoms.”

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro valdyba išleido neperio
dinio biuletenio “Pranešėjas” 2 nr., 
redaguotą pirm. Vyt. Alanto. Jame 
atskleidžiami LŽS centro valdybos 
nuveikti darbai ir nauji planai. Vie
nas tokių yra kaikurių narių snma- 
manymas sušaukti šiai organizacijai 
priklausančių lietuvių žurnalistų su
važiavimą. Biuletenyje pridedamas 
anketos lapelis, kuriame prašoma at
sakyti į klausimus, ar toks suvažia
vimas šauktinas, kur jam geriausia 
būtų vieta, ar biuletenį gavęs na
rys suvažiavime dalyvautų. Atsaky
mus prašoma siųsti betkuriam cent
ro valdybos nariui. Pirm. Vyt. Alan
to pranešimu, LŽS centrinis skyrius 
jau turi sutelkęs 59 narius, valdy- 
bon buvo pakviestas daugiausia bal
sų gavęs kandidatas Pranas Torūta. 
Vyt. Alantas betgi nusiskundžia, kad 
nevisi žurna’istai yra Įsijungę į są
jungos eiles. Kaikur organizuojami 
nuo centro valdybos nepriklausomi 
būreliai, už sąjungos ribų yra pasili
kusių lietuviškų laikraščių redakto
rių, kurie, pasak. Vyt. Alanto, “nesi
jaučia” esą žurnalistais. Visi neįsi
jungusieji raginami įsijungti ir tuo 
būdu sustiprinti LŽ Sąjungą. Už 
“Pranešėjo” 1 nr. atsilygino tik 
15% jj gavusių narių. Ižd. VI. Sele- 
nis praneša, kad centro valdyba nuo 
kadencijos pradžios turėjo $1.317,74 
pajamų ir $477,74 išlaidų. Lėšų ga
lėtų būti daugiau, jeigu nariai, ku
riu kartotekoje yra apie 220 pavar
džių, sumokėtų nario mokestį ir at
silygintų už “Pranešėją”. Nario mo
kestis yra gautas tik iš 18% narių. 
Pinigus už “Pranešėją” ir nario mo
kestį prašoma siųsti ižd. V. Seleniui, 
31532 Groesbeck (M97) Hwy., Fra
ser, Mich. 48026, USA;

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ rto- 
vykia “Trakai” šiemet rengiama rug
pjūčio 24-30 d.d. 4-H Camp stovykla
vietėje, Spencer, Mass. Vilkiukai Ir 
paukštytės bus apgyvendinti namu
kuose, skautai ir skautes — palapi
nėse. Stovyklai vadovam va. Petras 
Molis. Programon yra Įtrauktas At

lanto rajono skautinės veiklos 15 
metų sukakties atžymėjimas.

KLEVELANDIEČIAI NUTARĖ 
STATYTI naujame miesto rajone 
Lietuvių Namus, kuriuose bus įreng
tas modernus klubas, salė teatro pa
statymams ir koncertams, sporto sa
lė, patalpos Čiurlionio Ansambliui, 
biblioteka-skaitykla, jaunimo kamba
rys, gydytojų kabinetai, kirpykla, 
grožio salonas. Planai jau yra pa
ruošti. Lietuviška pastoge galės nau
dotis visos lietuvių organizacijos. 
Statybos planų įgyvendinimui reikės 
beveik $400.000, kuriuos tikimasi su
telkti pardavus 12.000 šėrų po $27 
nominalinės vertės. Šėrininkams bus 
mokami dividendai. Lietuvių Namu 
statyba rūpinasi lietuvių klubo, lie
tuvių salės ir Lithuanian Village di
rekciją, planavimo komisijoų pakvie
tusi: pirm. inž. B. Snarskį, sekr. V. 
Rociūną, narius — dr. A. Butkų, 
agr. J. Daugėlą, dr. D. Degesį, inž. 
R. Kuduki, inž. J. Premenecką ir J. 
Sadauską.

Vokietija
PAVERGTŲ TAUTŲ DIENA, kurio 

je dalyvavo lietuviai, latviai, estai, ru
munai, vengrai, slovakai, kroatai ir 
ukrainiečiai, Dortmund mieste buvo 
pradėta spaudos konferencija vokie
čių žurnalistams, Liebfrauen bažny
čioje atlaikytomis Mišiomis. Mieste 
surengtoj eisenoj buvo nešamos aš- 
tuonios tautinės vėliavos ir 22 pla
katai su laisvės reikalaujančiais šū
kiais. Po bendrų pietų prasidėjo ofi
cialioji dalis, kurioje trumpus pra
nešimus apie pavergtų tautų likimą 
padarė aštuonių tautybių atstovai. 
Priėmus tautų išlaisvinimo siekian
čią rezoliuciją, programą atliko tau
tinių grupių meniniai vienetai Lie
tuviams atstovavo J. Jasiulaičio va
dovaujamas dainininkų kvartetas. 
Baltiečių vardu žodį tarė E. Luko- 
šaitis. Tautų dieną aprašė trys didie
ji vokiečių dienraščiai.

LIŪDNOJO BIRŽELIO sukakti 
Hamburgo baltiečiai atžymėjo reli
giniu susikaupimu — mišparais Šv. 
Petro bažnyčioje. Pamaldas laikė ku
nigai dr. H. Echternach, A. Kelte, 
K. Felgendreher ir V. Šarka. Giedo
jo latvių choras, estai ir lietuviai, 
buvo skaitomos maldos iš Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės. Luebecke bal
tiečiai savo kraštų laisvės netekimą 
ir masinius trėmimus į Sibirą prisi
minė Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje 
koncelebracinėmis kunigų P. Bieden- 
dieck, S. Ren, G. Staudt ir V. Šar
kos Mišiomis. Dalyviai, kurių tarpe 
buvo daug vokiečių, buvo paprašyti 
melstis už tremtinius, persekiojamą 
Bendriją ir pasaulio taiką.

‘Argentina
PROF. ERNESTAS PARŠELIS pa

skirtas Buenos Aires provincijos 
švietimo ministerio patarėju augštų- 
jų mokyklų programų paruošimo rei
kalams. Buenos Aires švietimo mi
nisterijai surengus provincijos augš- 
tesniųjų mokyklų vedėjams naujo 
mokymo metodines studijas Mar del 
Platos universitete, prof. E. Paršelis 
juos lankė kaip švietimo ministerio 
asistentas.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT 
RO Aušros choras, vadovaujamas 
muz. Vaclovo Rymavičiaus, trejų me
tų veiklos sukaktį atžymėjo šauniu 
koncertu Buenos Aires. Programon 
buvo Įtraukta eilė dažniau ir rečiau 
girdimų dainų, kaip pvz. J. Guda
vičiaus — “Mes broliai, sesutės”, St. 
Sližio — “Keliaujam su daina”, J. 
švedo — “Lineli raunu ne viena”, 
P. A. Vaičiūno — “Jau kelias Lietu
va”, V. Rymavičiaus — “Rambyno 
pušys”, J. Naujalio — “Jaunimo gies
mė” ir eilė kitų dainų. Chorui tal
kino solistai inž. A. Rastauskas ir 
mokytoja E. Banylienė. U. Bliumber- 
gienė ir A. šimkūnienė padainavo 
duetus “Sveiki, broliai” ir “Sudiev, 
Lietuva”. Joms akompanavo E. Mi- 
kučionienė, chorui — M. Čikštaitė. 
Š*a nroga tenka pastebėti, kad muz. 
V. Rymavičius šiemet švenčia muzi
kinio darbo 40 metų sukaktį. Pirmą
jį draugijos “Lietuva” chorą jis bu
vo suorganizavęs Buenos Aires prieš 
40 metų. Sukaktuvininkas yra kvali
fikuotas vargonininkas, baigęs kom- 
poz. J. Naujalio vargonų klasę Kau
no konservatorijoje.

Australija
BIRŽELIO SUKAKČIŲ bendrąjį 

minėjimą Adelaidės baltiečiai suren
gė šio miesto rotušės salėje. Įvadi
nį žodį apie Sovietų Sąjungos nusi
kaltimus tarė Pietinės Australijos 
baltiečių tarybos pirm. L V. Ozols. 
žuvusius tremtinius pagerbus estų, 
latvių ir lietuviu jungtinio choro su
giedotu A. Topmano "Requiem’*, pra
bilo pagrindinis šios iškilmės kalbė
tojas L. F. Neal, Adelaidės univer
siteto pedagogikos profesorius, ragi
nęs neprarasti Baltijos tautų išsilais
vinimo minties, puoselėti savo tautų 
dvasinius turtus, kurių didžiausias 
yra gimtoji kalba kaip tautinės gy
vybės laidas. Programą atliko jau mi
nėtas jungtinis trijų tautybių cho
ras, latvių instrumentalistai ir sol. G. 
Vasiliauskienė. Prie paminklo žuvu
sioms už laisvę buvo padėtas vaini
kas su užrašu: “Pietinės Australijos 
baltiečių taryba”.

JONAS PYRAGIUS, pasižymėjęs 
karo lakūnas ir sklandytojas, nese
niai palaidojo savo žmonų. Dabar ji 
ištiko nauja nelaimė — eismo ka
tastrofoje Adelaidėje buvo sulaužy
ta koja. Ligoninėje teks praleisti tris 
mėnesius.



Dar netaip seniai lituanistinių 
mokyklų dėstytojai vis skųsda
vosi vadovėlių ir kitų mokymo 
priemonių trūkumu. Tu vaizdi
nių mokymo priemonių vis dar 
trūksta, bet vadovėlių klausimas 
yra išsisprendęs. Turime vado
vėlius jau kiekvienam mūsų mo
kyklose dėstomam dalykui, net 
su pasirinkimu. Paskutiniu lai
ku tėvynės pažinimą ir geogra
fijos inokymą mūsų mokyklose 
palengvino išleisti du geografi
jos vadovėliai — O. Paulikienės. 
S. Jelionienės ir S. Burokienės 
‘'Lietuva, Tėvynė mūsų” ir Ze
nono Ašoklio “Lietuvos geogra
fijos vadovėlis*’. Abu leidiniai 
išleisti Čikagoje 1968 — Lietu
vos Laisvės Kovos. Metais. Pir
masis yra Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos leidinys, 
išleistas mecenatų aukomis, o 
kitas — JAV LB Kultūros Fon
do. “Lietuva. Tėvynė mūsų” yra 
trijų mokytojų darbas, kurį jos 
pavadino geografijos kurso kon
spektais ir kuris apima visą li
tuanistinės mokyklos tėvynės 
pažinimo ir Lietuvos geografijos 
kursą. Z. Ašoklis parašė geogra
fijos vadovėlį augstesnėms litua
nistinėms mokykloms, kuris 
JAV LB švietimo tarybos yra 
pripažintas tinkamu. Jei iš pa
viršiaus tie du vadovėliai atro
do labai skirtingi, tai sklaidant 
pamatai jų ir panašumą: toks 
pat mokomosios medžiagos pa
skirstymas ir visiškai tos pačios 
iš Br. Kviklio archyvo paimtos 
nuotraukos. Tik Z. Ašoklis savo 
vadovėlyje neberodo jaunajam 
lietuviui tokios perlinkusių sto

Nauji geografijos vadovėliai mokykloms
gų, nuplaktų arklių ir skurdo. 
Lietuvos. Nebereikalingos nau
jam geografijos vadovėliui nuo
traukos, kaip Vilkaviškio mies
tas po I D. karo, Rotušės aikš
tė 1920 m. ir kt.

Vadovėlis “Lietuva, Tėvyne 
mūsų” yra graži knyga paimti 
į rankas: geras įrišimas, tinka
mas popierius, daug iliustraci
jų ir planingai pagal jau įprastą 
metodą sugrupuota visa moko
moji medžiaga, šioje knygoje 
randi viską, kas pagal Kanados 
LB švietimo komisijos programą 
turi būti išeita lituanistinėse 
mokyklose. Vadovėlis ruoštas 
taip, lyg tai būtų taikoma mūsų 
naujai propaguojamai beskyrei 
sistemai, čia visas geografijos 
mokymas yra daugiau rašto dar
bas. Po kiekvieno skyrelio — 
daug klausimų, kuriuos reika
laujama atsakyti raštu. Tiesa, 
tekste nelabai daug reikia jieš- 
koti atsakymo į duotą klausimą, 
bet šiandien tas metodas yra pri
pažintas kaip labai naudingas ir 
šio žemyno visose mokyklose 
praktikuojamas. Gal yra sunku, 
duodant klausimus, išvengti to 
vis pasikartojančio “kas”, bet 
kai kur tas “kas” ir nelabai tiks
liai statomas. Pvz.; “Kas yra 
Telšiai Žemaitijai?” Mokinys 
čia turi atsakyti, kaip reikšmin
gas ar svarbus yra Telšių mies
tas Žemaitijoj. Mokyklos vado
vėly naiviai paminėtas 1929 m. 
Kaune “konkės” nuvertimas. At-

Kas jus bebūtumėte...

PRANĖ mėgsta keliauti. Ji bus 
apsaugota OHSIP nuo sveika
tos išlaidų, jeigu jų susidary
tų ir už Ontario provincijos 
ribų, OHSIP mokama kaina. 
Jeigu ji panorėtų apsigyventi 
kitoje provincijoje, jos OHSIP 
drauda yra perkeliama. Ji 
siliktų apdrausta dar iki 4 
nešiu.

ALBERTAS dar tebedirba, tačiau ne
žino, kaip ilgai. Netekimas darbo, 
liga ar finansiniai sunkumai negalės 
sukliudyti OHSIP apsaugos — jis tu
rės teisę prašyti laikinės įmokų pa
galbos. Jis galės gauti pilna ar dali
nę pagalbą, atsižvelgiant į jo meti
nes uždarbio pajamas.

pa- 
mė-

PETRAS gauna senatvės pensijos pa
pildą iš Ontario provincijos. Po spa
lio 1 d. jo OMSIP drauda bus auto
matiškai perimta OHSIP. Jam nerei
kės nieko daryti — tik laukti. Jis 
žino, kad OHSIP sveikatos drauda 
yra tokia, kuria galima pasitikėti.

PAULĖ ir JONAS
šorio mėnesį. Paulė galės pasirinkti gydytoją, 
o šis bus laisvas priimti ją kaip pacientę. Jis 
praneš iš anksto Jonu?, jeigu šiam reiktų pri
mokėti daugiau nei OHSIP atlygina. OHSIP 
sumoka 90% pagal Ontario Medical Associa
tion 1969 m. kainas. Dauguma gydytojų tai 
priima kaip pilną atlyginimą. Už kambarį li
goninėje apmokės jos turima drauda — 
Ontario Hospital Insurance.

laukia naujagimio apie va-

MARIUS dirba mažoje firmoje, bet ir 
jis bus OHSIP draudos apsaugotas kaip 
ir Balys. Kiekvienas darbdavys, pas ku
rį dirba nemažiau 5 ir nedaugiau 15 
darbininkų, galės prašyti grupinės drau
dos savo tarnautojams. Mariaus darb
davys ketina sudaryti tokią grupę.

nuo spalio 1

OHSIP
ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN 

galės aprūpinti jus
OHSIP yra naujas, standartinis, pilnas sveikatos draudos planas, 
kuriuo galės pasinaudoti kiekvienas Ontario gyventojas, nežiūrint 
amžiaus, sveikatos ar finansinio stovio, per vyriausybę ar jos 
nurodytus įgaliotinius.

Po spalio 1 d. daug privačių draudėjų taps "paskirtais įga
liotiniais". Per kiekvienų jų galėsite sudaryti stan
dartinę OHSIP sutartį, už tai nieko neprimokant, 
Ontario vyriausybės nustatyta įmokų kaina už OHSIP 
patarnavimus. Jei riorėtumėte kitokių draudų iš savo 
agento, jis tai galės parūpinti atskira sutartimi.

Ir dabar> jei esi įsirašęs į OMSIP — šiuo metu veikiantį vyriau
sybės planų arba kurį kitų privatų planų, Jūsų drauda galios be 
pertraukos, jeigu jos neatsisakysite.

OHSIP bus sveikatos apsauga, kuria galite pasitikėti. Jų 
teiks Ontario sveikatos departamentas.

Jei neturite jokios sveikatos draudos, 
galite įsirašyti dabar, kad nuo spalio 
1 dienos ji įsigaliotų. Rašykite: OHSIP, 
2195 Yonge Street, Toronto 7.

ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. Matthew B. Dymond, M.D., C.M., Minister

KAZYS MILERIS

rodo, kad įvedimas autobusų 
mieste yra studentų nuopelnas. 
Netiksliai aprašoma ir Lietuvos 
partizanų atsiradimo pradžia.

Kanados lietuvių šeštadieninė
se mokyklose tėvynės pažinimas 
yra mokomas iš A. Rinkūno 
“Kregždutės” III dalies. Lietu
vos geografijai yra naudojami 
du vadovėliai: J. Jonynienės 
“Tėvų šalis” ir J. Plačo ^Gin
taras”. Reikia manyti, kad tėvy
nės pažinimui mokyti Kanadoje 
mūsų mokyklos ir toliau vartos 
A. Rinkūno “Kregždutę”, kuri 
yra labai gerai pritaikyta prie 
V ir VI skyrių programos. Įjun
gus V. Matulaičio paruoštus Lie
tuvos žemėlapio pratimus, 
“Kregždutė” pasirodė labai sėk
minga mūsų mokyklose. Gi VII 
ir VIII skyrių geografijos moky
mui yra rekomenduotinas 
kruopščiai ir su nauja mokymo 
patirtim paruoštas K. Donelaičio 
lit. mokyklos mokytojų geogra
fijos vadovėlis, kuris tikrai bus 
didelė pagalba mokytojui, o mo
kiniui įsigyta knyga bus ir va
dovėlis, ir gražus Lietuvos vaiz
du albumas.

Z. Ašoklis tais pačiais metais 
yra išleidęs geografijos vadovė
lį augštesnėm lituanistinėm mo
kyklom. Spausdinimas atliktas 
ofsetu. Puslapių — 75. Vadovė
lis paskirstytas į 30 pamokų. Tai 
tinka 30-čiai šeštadienių Kana

dos liet, mokyklose. Pridėtas vi
sas lapas pastebėtų klaidų atitai
symų. Pagal mažą knygą, tai la
bai ilgas sąrašas. “Lietuvos geo
grafijos vadovėlis”, nors savo 
mokomosios medžiagos paskirs
tymu ir yra labai toks pat, kaip 
ir anas K. Donelaičio mokyklos 
leidinys, bet čia mokomieji da
lykai jau kiek kitaip pristatomi 
ir po kiekvieno teksto klausi
mų yra dar daugiau. Jie daugiau 
lyginamojo pobūdžio — sunkes
ni. Vadovėlio autorius, berods, 
pats augšt. lituanistinės mokyk
los mokytojas, jau mato reikalą 
duoti statistinių žinių ir parody
ti vaizdų iš dabartinės okupuo
tos Lietuvos, kaip Kauno jūrą 
ir porą vaizdų iš Palangos. Bet 
to viso labai maža. Mes žinome, 
kad Lietuvoje per tiek metų 
daug kas yra keitęsi ir daug kas 
naujo padaryta. Kodėl, rašant 
mokyklai vadovėlį, vengiama tai 
atžymėti? Jau augštesnės litua
nistinės mokyklos mokiniui tu
rėtų būti perduodamos pilnos ir 
paskutinės geografinės žinios 
apie Lietuvą. Ar čia gali būti 
koks nusikaltimas patriotizmui? 
Autorius prie kiekvieno teksto 
yra pridėjęs parinkto eilėraščio 
posmelį. Knygai tai teikia savo
tiško puošnumo. Manau, kad Z. 
Ašoklio “Lietuvos geografijos 
vadovėlis” buvo labai laukiama 
knyga visų tų, kuriems tenka- 
dėstyti Lietuvos geografiją aukš
tesnėse lit. mokyklose. Ji taip

pat rekomenduotina visiems, ku
rie nori atnaujinti savo žinias 
iš Lietuvos geografijos. Kalia 
tik $1.75.

BALYS dirba didelėje įmonėje. Po spa
lio 1 d. jo darbdavys (ir kiekvienas darb
davys, pas kurį dirba 15 ar daugiau 
darbininkų) turės įstoti į OHSIP ir taip 
pat kiekvienas darbininkas. Balio darb
davys surinks įmokas iš dirbančiųjų ir 
jas persiųs. Išskyrus šį grupinį 
mą, OHSIP yra savanoriškas

reikalavi- 
steiginys.
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Solistas Leonas Baltrus "Mada
me Butterfly" operos Pinkerto- 
no vaidmenyje. Šiuo metu jis 
gyvena JAV-se ir pasirodo įvai
riuose lietuvių ir amerikiečių 
parengimuose. Neseniai jis dai
navo Ročesterio operoje ir su
silaukė palankaus amerikiečių 
kritikų įvertinimo. Žiūrovų tar
pe buvo ir lietuvių būrelis.

JOANA ŠLMKUS-SIMKUTĖ, mont 
realietė filmų artistė, pakviesta vai
dinti pagrindinę rolę filme “Mergai
tė ir čigonas”, statomą pagal D. H. 
Lawrence veikalą. Joaaa, 25 m. am
žiaus, vaidins Viktorijos laikų pas
toriaus dukterį, auklėtos griežtoje 
sistemoje ir pabėgusios pas čigoną, 
kurį vaidins italas Franco Nero. Fil
mas bus ruošiamas Dimitri de Grun
wald kino studijos Londono ir Der-' 
byshire apylinkėse. Filmas kainuos 
$1.600.000. Paruošimas užtruks apie 
devynias savaites. Joana iki šiol yra 
jau vaidinusi penkiuose filmuose, ku
rių trys buvo paruošti Prancūzijoj.

ROČESERIO OPEROS solistas te
noras Leonas Baltrus amerikiečių 
tarpe dažnai reiškiasi ir spaudoje su
silaukė paskutiniais metais gražių 
muzikos kritikų vertinimų. Sol. L. 
Baltraus paskutinis pasirodymas su 
Ročesterio opera įvyko birželio 6 d. 
“Il Tabarro” (Puccini) Luigi rolė
je. Vietos laikraštis “Times Union“ 
rašė, esą Ročesterio opera pateikė 
grupę puikių balsų. Baritono R. 
Heins, soprano Abkowitz ir tenoro 
L. Baltraus buvo efektingai atlikta 
meilės trijulė, kuri baigėsi žmog
žudyste. “Democrat and Cronicle” 
rašo: “11 Tabarro opera pasižymėjo 
puikiu dainavimu, gerom dekoraci
jom ir įtikinančia vaidyba. Mes iš
girdome gražius balsus — baritoną 
R. Heins, sopraną Abkowitz ir gerą 
tenorą L. Baltrų...” Į operą atsi
lankė gražus būrelis lietuvių, kurie 
džiaugėsi lietuvio pasisekimu. M.S.

ARNOLDAS VOKETAITIS, Niu
jorko miesto operos bosas-baritonas, 
sekantį sezoną su Bostono ir Pittsbur- 
gho simfoniniais orkestrais atliks 
vengrų kompozitoriaus Belą Bartok 
1911 m. skirtą vienaveiksmę operą 
“Bluebeard’s Castle” (“Mėlynbarz
džio pilis”), kuri turi tik du veikėjus 
— baritoną ir mezzo-sopraną. Spek
takliai numatomi: sausio 23 ir 25 d. 
d. Pittsburghe, sausio 28 d. Carnegie 
Hall, Niujorke, balandžio 17, 18, 21 
d. d. Bostone.

SOL. DALIOS KUČĖNIENĖS lie 
tuvių dainų ir operų arijų rečitalį 
Čikagos Jaunimo Centre spalio 4 
d. rengia LDK Birutės Draugijos Či
kagos skyriaus valdyba.

ATSARGOS PLK. KAZYS ALI
ŠAUSKAS po keliolikos metų inten
syvaus darbo parašė Lietuvos nepri
klausomybės kovų istoriją, panaudo
damas prieinamą archyvinę medžia
gą, laisvės kovų vadovų ir dalyvių at
siminimus. šį kelių šimtų puslapių 
veikalą, redaguotą istoriko Pr. Čepė
no, išleis Lietuvių Karių Veteranų Są
junga “Ramovė”.

NIUJORKE LEIDŽIAMAS komu 
nistų dienraštis “Daily World” savo 
puslapiuose yra paskelbęs S. Kra
sausko, K. Skromano, V. žiliaus, J. 
Gelgudos ir kitų dailininkų grafikos 
darbų. Gegužės 31 d. du puslapiai 
buvo skirti grafikų I. Bfndler, R. Gi- 
bavičiaus. V. Grušeckaitės, E. Jurė
no. V. Jurkūno ir L. Pučkoriūtės kū
rinių reprodukcijoms. Apie lietuvių 
grafiką rašoma: “Iš tautinių tradici
jų bei išraiškos priemonių ir iš 
krašto istorijos, ypač iš jos liaudies 
dailės, išaugo gaivus, kūrybiškas ir 
giliai įtikinantis menas. Jis natūra
liai ir logiškai plėtojasi iš lietuvių 
liaudies kovų ir todėl byloja supran
tama kaba visai kovojančiai žmoni
jai.” Kad Lietuva šiandien yra so- 
sietų okupuota ir kad lietuvių daili
ninkų kūrybą varžo siauri Maskvos 
primesto socialistinio realizmo rė
mai, laikraščio leidėjai nutyli. Dide
lių laimėjimų grafikoje kaip tik bu
vo pasiekta dėlto, kad grafikams yra 
palikta daugiau laisvės, negu pvz. ta
pytojams, kurie turi kurti komunis
tinį gyvenimą garbinančius temati
nius paveikslus.

JONAS MEKAS Cranbrook meno 
akademijos salėje, netoli Detroito, 
Mich., rodė filmus “Dienoraštis”, 
“Cirkas”, “Vestuvės Rhode saloje”, 
“Viešnagė pas Stan Brakhage”, 
“Vestuvės Niujorke” ir Niujorko 
vaizdus. J. Meko pogrindininkų są
jūdis jau turi beveik 500 narių, bet 
jų eksperimentiniai laimėjimai vis 
dar neįstengia užvaldyti komercinių 
kino teatrų, žiūrovai labiau vertina 
tuos filmus, kuriems sukurti nepa
kanka pusdienio, bet reikia kelių 
mėnesių su gerai paruoštu scenari
jum, žymiais režisoriais ir profesi
niais aktoriais. J. Meko eksperimen
tai greičiausiai tik ir liks eksperi
mentais, jeigu nebus surastas vidu
rio kelias. I jo filmus skeptiškai žiū
ri ir dabartiniai lietuviškų filmų 
kūrėjai okupuotoj Lietuvoj, turintys 
profesinį šios srities pasiruošimą.

ALGIRDO LANDSBERGIO drama 
“Five Posts in the Market Place” 
susilaukė teigiamo įvertinimo Brita
nijos ir JAV spaudoje. Londone lei
džiamas žurnalas “Books and Book
men” joje įžiūri ekspresionistinės 
dramos tradicijas. Kitas Londono 
žurnalas “Drama” A. Landsbergio 
kūrinį vadina romantinės dramos at
gimimo pavyzdžiu. Amerikiečių 
“Long Beach Press Telegram” laik
raščiui “Penki stulpai” yra graži po
etinė drama, o žurnalui “Library 
Journal” — skaitytinė melodrama. 
Prancūzų žymusis poetas Rene 
Char taipgi sakosi pamėgęs šį lietu
vio dramaturgo veikalą.

JAUNŲJŲ POETŲ ANTOLOGI
JĄ žada išleisti “Ateities” leidykla 
JAV. Knygoje bus šimtinė eilėraš
čių, sukurtų dešimties jaunosios kar
tos poetų, ryškiau pasireiškusių 
moksleivių ir studentų periodikoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO RADIJO GAMYKLOS 

choro “Banga” paskelbtame dainų 
konkurse I premiją laimėjo J. Šid
lausko “Prie kapų” (žodžiai Br. Mac
kevičiaus), II — J. Švedo “Leninas 
dirba” (žodžiai Just. Marcinkevi
čiaus), III — B. Gorbulskio “Parti
zanų laužams” ir M. Vaitkevičiaus 
“Jaunystei”. Šių dainų teksto auto
riai yra V. Bložė ir S. Žlibinąs. Kon
kursui buvo gautos 35 dainos. Ver
tintojų komisija, vadovaujama kom- 
poz. V. Kairiūkščio, premijas pasky
rė atsižvelgdama į koncerto dalyvių 
reagavimą.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO Patricijos 
Vitkauskienės ir Vlado Žuko paruoš
tas bibliografinis leidinys “Antanas 
Strazdas”. Jo turinį sudaro dvejuose 
skyriuose suregistruoti poeto kun. 
A. Strazdo originalūs ar jam priski
riami kūriniai bei jų variantai, ver
timai, archyvinė medžiaga ir poetą 
liečianti spausdinta literatūra, čia 
taipgi kruopščiai sužymėti įvairiuose 
rinkiniuose, chrestomatijose, kalen
doriuose ir periodikoje skelbti kun. 
A. Strazdo kūriniai, religiniai raštai, 
kurių autoriumi laikomas kun. A. 
Strazdas, nors tai nėra įrodyta.

SU DAIL. JONU RIMŠA, šiuo me
tu gyvenančiu ir kuriančiu Santa Mo
nica, Kalifornijoje, žurnalo “Kultū
ros Barai” gegužės numeryje skai
tytojus supažindina Aurelija Aksti- 
nienė. Paminėjusi, kad dailininkas 
yra baigęs Buenos Aires meno mo
kyklą, vadovavęs Bolivijos meno aka
demijai, jo kūrybą ji skirsto į tris 
periodus — meilę indėnams, džiung
lėms ir spalvingai Tahiti salai. Ra
šinys iliustruotas S. Narkeliūnaitės 
daryta dail. P. Rimšos nuotrauka, jo 
kūrinių “Svetainė”, “Vienuma”, cik
lo “Tahitietės” nuotraukomis ir spal
vota “Džiunglių simfonijos” repro
dukcija.

E. MIEŽELAIČIO poezijos rinkti
nę, išversta lietuvių literatūros bi
čiulio V. Byčko, 14.000 egz. tiražu 
išleido ukrainiečių leidykla “Dnip- 
ro”. Lenino premiją už “žmogų” 
laimėjęs E. Mieželaitis pastaruoju 
metu daug kuria, bet vis labiau skęs
ta sausų žodžių jūroje. Šiemet viešė
damas Romoje, jis pvz. parašė eilė
raštį “Kasandra”, kurio poeziją už
gožia iš istorijos puslapių ištraukti 
vardai ir pavadinimai: “Ką tu regė
jai? Ir ką man išpranašausi, Ka
sandra? / Hektoro ar Patroklo ana
chronizmą? Ar Trojos / Apokalipsinį 
žirgą? Ar absurdišką sandorą / Ką 
tu. liepsnai it medžiui įsišaknijus ir 
iškerojus, / Man pranašauji? / Ar 
raketinio Ikaro mitą 7 Ar Tartaro 
tortūrą (kada mane, nugalėtą / ir 
nereikalingą, nutrenks pas elektro
ninį Ditą, / Ir Acheroną prieisiu, 
prieisiu ir lėtą Letą) / Man pra
našauji? / Ar monstro — atominio 
labirinto / Kruvino Minotauro — 
kiaurus nasrus? Ar Adrianės / Siū
lų rutulį? Ar elektroninio ir page
rinto / Kiklopo globą? Ką tu, še
šėli nūn prisigretinęs, / Man prana
šauji? ...” (“Literatūra ir Menas” 
nr. 27). Tai yra tik pradžia Hektoro. 
Patroklo, Tartaro, Ikaro, Dito, Ache- 
rono. Minotauro, Kiklopo, Scilės. 
Charibdės. Erato, Orfėjos, Minervos. 
Orko, Pario ir netgi Lermontovo la
bai neskanios mišrainės, kurios tur
būt neįstengtų padaryti poezija net 
ir talentingas vertėjas į rusų ar ku
rią nors kitą kalbą.

DAIL. PETRAS STAUSKAS, M. K. 
Čiurlionio muzėjaus direktorius ir il
gametis Dailininkų Sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas, amžiaus pen
kiasdešimtmetį atžymėjo šiame muzė- 
juje surengta daugiau kaip 60 tapy
bos darbų ir akvarelių paroda. Lan
kytojus žavi akvarele atlikti portre
tai, Palangos, Kauno ir gimtosios 
Augštaitijos peizažai. P. Stausko pa
stangų dėka M. K Čiurlionio muzėjus 
šiandien turi sutelkęs daugiau kaip 
300.000 eksponatų. Sukaktuvininko 
nuopelnai žymūs ne tik kūryboje, bet 
ir dailės propagavime.

LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪ
ROS tėvu vadinamo Prano Mašioto 
knygų seriją “Prano Mašioto knygy
nėlis” pradėjo leisti “Vaga”. Iš 
spaudos jau išėjo pirmoji serijos 
knyga “Ir aš mažas buvau”, kurion 
yra įtrauktos 1919-22 m. parašytos 
dvi knygelės — “Ir aš mažas bu
vau”, “Gimnaziją atsiminus”. įvadinį 
straipsnį apie autorių ir jo kūrybą 
parašė V. Auryla, su serijos tikslais 
ir kūrinių redagavimo principais 
skaitytojus supažindina J. Stukas. 
Pr. Mašioto gausų literatūrinį pali
kimą sudaro apie 30 originalių ir 60 
verstų knygelių vaikams ir jaunimui. 
12 matematikos, istorijos, fizikos va
dovėlių. šiuos raštus, įskaitant ir 
dalį geriausių vertimų, numatoma iš
leisti per keletą metų.

KAZIMIERA KYMANTAITĖ, Vil
niaus dramos teatro režisorė, atžy
mėjo 60 metų amžiaus sukaktį. Reži
sūrinį darbą ji yra pradėjusi pokario 
metais žemaitės “Marčios”, A. Vie
nuolio “Paskenduolės”, P. Cvirkas 
“žemės maitintojos”, “Meisterio ir 
sūnų”, Just Marcinkevičiaus “Krau
jo ir pelenų” inscenizacijomis, šiuos 
literatūrinius kūrinius ji pati pritai
kė scenai, talkinama A. Llobytės. Ji 
taipgi yra režisavusi talentingo dra
maturgo Kazio Sajos “Nerimą”, trip
tiką — “Oratorius”, “Maniakas” ir 
“Pranašas Joną”, šiuo metu sukak
tuvininkė ruošia V. Rimkevičiaus 
pjesės “Paskolinkit ašarų” prem
jerą. V. Kst
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Gerojo Ganytojo stovykloje Springhurste, Ont., šeimininkės ir 
vadovai rūpinasi ne tik maistu, bet ir ledais. Iš kairės — Valiulis, 
berniukų vadovas, p. Juzėnienė ir p. Underienė

Nuotr. M. Pranevičiaus

©b S PORTAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8

Sešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

MOKA:
už depozitus —5!4%
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%%
už 2 metų terminuotus

indėlius 63/4%
IMA:
už asmenines paskolas
už mortgičius 7}/2%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
£072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286 Į
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 vasarnamis, 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, dideli 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 metų senumo, mo
dernios statybos keturbutis (fourplex). Arti krautuvių ir susisiekimo. 
Prašo apie $59.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

GOLFININKV TURNYRAI

Torontiečiai golfininkai turės la
bai gausią turnyrais vasarą. Reikės 
stiprokai pasitempti, jei norės už
baigti 100% laimėjimu. Torontiečiai 
yra pajėgūs tai padaryti, ypač stip
riau padirbėjus.

Šią vasarą mums reikia apginti per
nai laimėtą taurę keturių didžiųjų 
susitikime. Taip pat reikia atgauti 
pernai prarastą taurę individualinia
me turnyre. Tai torontiečių garbės 
reikalas. Be to, reikia neužmiršti at
stovavimo baltiečių turnyruose. Per
nai mes pralaimėjom, nors galėjom 
laimėti. Tad kodėl neatstatyti lietu
vių garbės? Baltiečių turnyrai yra 
komandiniai. Būtų malonu, jei žai
dėjai neatsisakinėtų, ir stengtųsi da
lyvauti, jei yra numatyti komandon. 
Tai mūsų visų reikalas. Kiek iš viso 
ir ar mes galėsim duoti žaidėjų Š. 
Amerikos baltiečių turnyrui, žinių 
dar nėra, tačiau Kanados baltiečių 
turnyre dalyvauti yra torontiečių pa
reiga. Šiuo metu žinomi šie turny
rai, kuriuose atstovavimas bei daly
vavimas kaip ir būtina: 1. rugpjū
čio 17 d. Š. Amerikos baltiečių — 
Grand Rapids, Mich.; 2. rugpjūčio 23 
d. Toronto Aušros (open) — Glen 
Eagles; 3. rugpjūčio 30-31 d.d. Š. 
Amerikos Liet. Sąjungos ir tarpmies
tinis — Čikagoje; 4. rugsėjo 6 d. Ka
nados baltiečių — Glen Eagles; 5. 
rugsėjo 21 d. Kanados apygardos 
(closed) — Hornby Towers. Čikaga 
norėtų sužinoti iš anksto, kiek da
lyvių bus iš Toronto. Malonėkit pra
nešti: 28 The Palisades, Toronto 3. 
Ont. Tel. 762-8998.

K. Lukošius, KSA vadovas

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų stovykla Spfinghurs- 

to Gerojo Ganytojo stovyklavietėje 
prasidėjo liepos 27 d.. Krepšinio pra
tyboms vadovauja žymusis Š. Ameri
kos lietuvių krepšininkas P. čekaus- 
kas. Stovyklą pirmąją savaitę prižiū
rės hamiltonietis J. Bulionis, šią sa
vaitę stovyklauja apie 20 krepšinin
kų. Vakarais rodomi filmai, šį penk
tadienį, prie naujai įrengtų šviesų, 
Įvyks krepšinio rungtynės stovyklau
tojai — Toronto YMCA rinktinė. Se
kančios stovyklos bus rugpjūčio 16- 
23 ir rugpjūčio 23-30 dienomis. Re
gistruotis pas J. Nacevičių, 168 De
laware Ave., Toronto 4, Ont. Tel. LE 
4-6075.

Krepšinio turnyras tradicinei Vic
tor Builders taurei laimėti įvyks il- 
gijo savaitgalio šeštadienį ir sek
madienį. Turnyre sutiko dalyvauti 
4 komandos: Aušra, Londono Tauras, 
Hamiltono Kovas ir Vytis. Turnyras 
prasidės šeštadienį 12 v. Gerojo Ga

nytojo stovyklavietės aikštelėj. Šiais 
metais turnyre rungsis tiktai jaunių 
grupės. Kitais metais numatoma su
rengti turnyrą ir vyrų grupėje. Vy
rų grupės nugalėtojams taurę skirti 
pažadėjo p. Skrebūnas.

Dėkojame kun. J. Staškevičiui už 
suprojektavimą stovyklos ženkliuko, 
kuris gali būti panaudotas įvairio
se formose ir taip pat priklijuoja
mas prie automobilių. Taip pat dė
kojame V. Pačkauskui už stovyklos 
skelbimo nupiešimą.

S. Ignatavičius ir P. Sprogis pa
kviesti į būsimą Kanados olimpinę 
krepšinio rinktinę. Abu krepšininkai 
kartu su kitais 40 jaunų krepšinin
kų Hamiltone ruošiasi ateinančiai 
1972 m. olimpiadai.

Jonas Žukauskas sutiko būti nau
juoju golfo sekcijos vadovu.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros stovyklos krepšininkai sek

madienį, liepos 27, aplankė Vyčio 
krepšinio stovyklos komandą Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje Springhurs
te ir sužaidė draugiškas rungtynes, 
kurias laimėjo Aušros stovyklos ko
manda 45:20. Aušrai laimėjimą iš
kovojo G. Rautinš, J. Vaškevičius, 
L. Plačiakis, A. Stempužis, S. Kak
nevičius, E. Stravinskas ir V. Vai
čiūnas? Revanšinės rusgtynės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 31, Aušros sto
vykloje N. Wasagoje.

Aušros sportininkai liepos 26 buvo 
išvykę į Klevelandą dalyvauti Š. 
Amerikos lietuvių ir baltiečių leng
vosios atletikos varžybose ir čia iš
kovojo eilę pirmųjų vietų. R. Petro- 
nytė šuolyje į augštį laimėjo I v. ir 
pasiekė naują rekordą 4’11.5, į tolį 
III v. — 13’10. V. Bubelytė šuolyje 
į augštį II v. 4’7. K. Tamošiūnas 
šuolyje į augštį II v. — 5’2. Labai 
geroje formoje buvo aušrietis trum
pųjų distancijų bėgikas A. Nakro- 
šius. Jis laimėjo II v. 200 m. bėgime, 
I v. 220 m., I v. 440 m., I v. trišuo- 
lyje — 36’2, I v. šuolyje į tolį — 
19’, IV v. 440 m. kliūtiniame bėgi
me ir III v. vyrų klasėje šuolyje į 
tolį.

Aušros mergaitės laimėjo II v. es
tafetėje ir berniukai I v. estafetėje 
(vyrų klasėje).

Aušros lengvaatlečiai liepos 27 
naktį grįžo iš Klevelando į stovyklą 
N. Wasagon.

Aušros stovyklos paskutinis lau
žas bus penktadienį, rugpjūčio 1 d., 
8.30 v.v. Stovykla uždaroma šeštadie
nį, rugpjūčio 2 d., U v.r. Tėvai pra
šomi laiku atsiimti savo vaikus.

Nuo rugpjūčio 3 dienos vienai sa
vaitei Aušros stovyklavietėje įsikurs 
Klevelando Neringos ir Pilėnų tun

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 AVE., $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

tai, iš viso apie 70 skaučių ir skautų.

TORONTO MIESTAS

H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU 
Kadangi pirmadienis, r u g p j ū č i o 4-j i, yra 

nedarbo diena miesto tarnautojams, todėl 

tą dieną atmatos nebus išvežamos. 

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, 

o antradienio — trečiadienį.

Ateitininkų žinios
Žygis “Ateičiai” stovyklas metu 

buvo visais atžvilgiais sėkmingas. 
Nors diena buvo labai karsta, bet 
visas 24 mylias suvaikščiojo 42 sto
vyklautojai. Daugelis, kurie dalyva
vo žygyje, turėjo nemažai globėjų 
(sponsorių) ir “Ateičiai”, bent pa
žadais, surinkta $422. Reikia tikė
tis, kad iš tos sumos daug nenuby
rės ir visi pažadėtą sumą atsiųs, su
rinkę iš globėjų. Daugiausia globė
jų turėjo ir “Ateičiai” pinigų surin
ko dvi stovyklautojos, nuėjusios 24 
mylias: Ramunė Stravinskaitė — 
$35.44 ir Rūta čepaitytė — $27.60. 
Visų kitų stovyklautojų, kurie surin
ko virš $5, pavardės bus paskelbtos 
“Ateities” žurnale. Žygio pinigus 
kiek galint greičiau siųsti šiuo ad
resu: V. Kolyčius, 86 Glenholme 
Avė., Toronto 170, Ont.

Dainavos stovyklavietėj liepos 6-12 
d. įvyko jaunučių ir jaunių ateitinin
kų globėjų kursai. Vadovavo Elena 
Gudinskienė, MAS centro valdybos 
jaunučių reikalams atstovė, talkino 
kun. A. Saulaitis, SJ, ir seselė M. 
Igne. 24 stovyklautojai buvo atvykę 
iš Hamiltono, Toronto, Čikagos, Kle
velando, Los Angeles ir Bostono. 
Kursų programa apėmė jaunučių glo
bojimo praktiką ir teoriją. Kursan
tai klausėsi paskaitų, dalyvavo dis
kusiniuose būreliuose. Paskaitininkai 
ir temos: dr. J. Pikūnas, ateitininkų 
federacijos vadas, “7-13 m. vaikų psi
chologija”, G. Juozapavičiūtė, MAS 
cv vicepirmininkė, “Ateitininkų or
ganizacija — tikslas, prasmė ir įta
ka vaikui”; sės. Igne, “Vaikų paži
nimas grupėje”; kun. A. Saulaitis, 
“Kaip nustatyt metinę programą, ko
kios priemonės, kas turi įeiti į me
tinę veiklą”, J. Damušienė, “Kaip 
vadovauti jaunučių susirinkimui”; P. 
Alšėnas, “Vadovo savybės”. Taip pat 
buvo aptariamos įvairios kuopų pro
blemos. Kun. A. Saulaitis pravedė 
dienos įvertinimo pašnekesį. Šie kur
sai padės globėjams ir jų kuopoms 
įsijungti į ateitininkiškos šeimos 
veiklą.

Skautų veikla
• Septintosios Romuvos stovyklos 

jaun. skautų-čių savaitė pasibaigė 
liepos 26 d. Ps. B. Poškai ir s. M. 
Stanionienei vadovaujant, ji buvo pa
ti sėkmingiausia per visus 7 stovyk
lavimo metus. Tą savaitę jaun. skau
tų-čių įžodį davė V. Baziliauskaitė, 
R. Dūdaitė, V. Dūdaitė, V. Šernaitė, 
L. Vytaitė, A. Antanaitis, R. Turū- 
ta, G. Karosas. Pažangumo varžy
bose daugiausia taškų surinko V. 
šernaitė, V. Turūtaitė, M. Šarūnas 
ir E. Zubas. Jie gavo dovanų. Sto
vyklos vadovybė dėkinga s. V. Fidle- 
riui už dainų mokymą ir vadovavi
mą laužams, ps. A. Baziliauskui už 
ėjimą komendanto pareigų, R. Kai
riui už maitinimą, vyr. sk. v. si. A; 
Pietrantoniui už vadovavimą paukš
tytėms.

• Baigus jaun. skautų-čių savaitę 
Romuvoje, pradėta stovykla skau- 
tams-tėms. Liepos 26 d. čia įsikūrė 
273 stovyklautojai iš Toronto, Hamil
tono, Londono, Niagaros, Windsoro, 
Detroito ir kt. vietovių. Stovyklos 
vadovas — s. K. Batūra, pavaduoto
ja — s. L. Gvildienė, kapelionas — 
s. kun. St. Kulbis, SJ, seserijos pa- 
stovyklės vir. — s. I. Meiklejohn, 
brolijos — ps. A. Baziliauskas. Jiems 
padeda eilė patyrusių vienetų glo
bėjų ir instruktorių. Ūkio skyriui va
dovauja R. Kairys, šeimininkauja G. 
Stauskienė, D. Baziliauskienė, C. 
Pakštienė, D. Jusienė, G. Tarvydie
nė, V. Noreikaitė ir B. Ogvildienė. 
Gydytojas — ps. dr. J. Yčas, laužų 
koordinatorius v. s. S. Kairys, šį šeš
tadienį, rugpjūčio 2 d., laukiama sve
čių iš Čikagos. Bus jūros diena, spor
to šventė ir kiti pasirodymai. Vado
vybė kviečia tėvus ir visus tautie
čius šį savaitgalį atvykti į Romuvą. 
Svečiams yra rezervuota nauja pa- 
stovyklė. Stovykla baigiama rugp. 9.

• Romuvos stovykloje stovyklau
ja 40 Detroito skautų, vad. s. Č. 
Arnužio ir 35 skautės, vad. s. A. At- 
kočaitienės. Sveikiname.

• “Šatrijos” tuntininkė s. L. Gvil
dienė po atostogų su šeima Vermont 
kalnuose stovyklauja Romuvoje.

• Jau treti metai iš eilės gauda
mi paramą iš Otavos federacinės val
džios, lietuviai skautai “Traveling 
Exchange” programos ribose šiais 
metais važiuoja į Winipege organi
zuojamą stovyklą. Kvalifikacijos jau 
buvo skelbtos spaudoje. Iš vadovų 
į stovyklą važiuoja — ps. P. Regi
na, si. P. Kudreikis, s. kun. St. Kul
bis, SJ, s. J. Dambaras. Išvykstama 
traukiniu rugpjūčio 15 d., 4 v.p.p. iš 
Toronto Union Station, č. S.
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CHOLKRII
CO. LIMITED
REALTOR

R. CHOLKAN
&

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 skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5!4% už depozitus 
53A% už šėrus 
634% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

7 Yi % už asm. paskolas 
7V1% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000. _
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS TINIGŲ 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 
°alima 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

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 kam- 
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens 
šildymas.

1082 BLOOR St. WM 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. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

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

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

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, vie- 
augštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės siu trobe
siais. Prašo $25.000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

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

LE 1-1161, namų 783-2105

JIB vartojo 16 savaičių pašę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimų, sulaiko plaukų slinkimų, gražina natūra
lių plaukų spalvų MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AKOM IR PARDUODAM T.V. Ir HIPI 

STATOM IR TAKOM T.V. ANTENAS.
JJG77J!

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 
sutraukiančią 

hemo rojų s
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Sis pa- 
-''-‘Mi’nas tęsdavosi daugeli mėnesio

To buvo oasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
•r sužadina nauju audiniu augima.

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

AUGŠČIAUSIOS kokybės 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

)

OILS LTD.
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 Išsimekėjimas 5-riems metams h- Oglau 

Tel. 362-5777.
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

A. ČIŽIKAS ALFA
PARDUODAM IR TAISOM TV I 
IR TAISOM ANTENAS • DIDE 
plokštelių.

672 Lansdowne Ave.,

Tel. 531-6165

Dirbtuvė

RADIO & TV
R RADIJO APARATUS • STATOM 
LIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalies Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket ir penkt 9—9 vaL

Šių metų

vasaros atostogoms

uždaryta nuo

liepos 24 iki rugpjūčio 9 dienos

imtinai.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO. f
480 RONCESV ALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

mloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti

\ A su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalies Avė,, 

Toronto 3
TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ) 

Tel. 531-1432
Vyru ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (MOD CONSERVATIVE FORMAL)

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

LIETUVIAI STALIAI

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

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovezimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugpjūčio 

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas. PUIKUS KANADOS GĖRALAI

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. FASKEVtCIUS 

laikinai persikėlė i 
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas 
Įvažiavimas tiesiai iš 

Dundas gatvės-

TRYS EUROPOS MIESTAI

Kelionė - tiktai $619.50

AMSTERDAME - 7 dienos
MASKVOJE -

VILNIUJE -

Registruotis iki rugpjūčio 10 dienos

SMULKESNES ŽINIAS TEIKIA V. BAČĖNAS

telefonu 278-7261

ALL SEASONS TRAVEL

PORT CREDIT, ONTARIO

geriausia 
stiklelyje?

W6t6-®0'0 .
—Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

BALTIC MOVERS

Acadian visuomet pirmoje vietoje 
žinantiems gėrę skonį

(taip pat pirmoji Ontario LC.B.O.krautuvių sąrašuose)

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 
BALDAI IR KT. 

Vežamas turtas pilnai apdraustas 
Skambinti tel. LE 4 -1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont.

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas b- garantuotas 
Lietuvius aptarnauta Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

DRIAUS IR GIRĖNO skridimo į 
Lietuvą 36-sios metinės buvo pami
nėtos prie jų atminimui pastatyto 
paminklo Marquette Parke. Šias iš
kilmes suorganizavo Dariaus-Girėno 
karo veteranų postas, kuriam talki
no Don Varno posto veteranai. Iškil
mes pradedant soL Al. Brazis sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus. Prie 
estrados buvo įneštos JAV ir įvai
rių organizacijų vėliavos, tačiau ne
simatė lietuviškos trispalvės, kuri 
jau kelinti metai iš eilės šiame mi
nėjime “užmirštama”. Invokaciją pa
skaitė kun. A. Stašys. Buvo pristatyti 
garbės svečiai amerikiečiai; kaikurie 
jų tarė sveikinimo žodį. Paskutiniu 
kalbėtoju buvo Lietuvos gen. konsu
las dr. Petras Daužvardis, kuris pa
minėjo, jog šiandien, kai visų žvilgs
nis krypsta į amerikiečių istorinį žy
gį į mėnulį, Dariaus ir Girėno skri
dimas tų laikų sąlygomis irgi nebuvo 
kasdieniškas reiškinys. Dr. Daužvar-
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ROMAS — Acadian 
“SEVEN SEAS” — baltas 
šviesus, tamsus
KANADIŠKA DEGTINĖ — 
Acadian “SIGNATURE”

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimas planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalas 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

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

dis prisiminė ir Lietuvos okupaciją, 
pažymėdamas, jog sovietai reikalau
ja, kad Amerika atitrauktų savo ar
mijas iš Pietų Vietnamo, tačiau jie 
savo kariuomenės nesirengia atitrauk
ti iš Lietuvos, Rytų Vokietijos bei 
kitų užimtų kraštų. Minėjimo pabai
goje buvo padėtas vainikas prie Da
riaus-Girėno paminklo. Publikos buvo
susirinkę arti tūkstančio, nors anks
čiau tokie minėjimai sutraukdavo 
daugiau nei 5000 žmonių. Anksčiau 
ir patys minėjimai buvo žymiai įspū
dingesni.

LIEPOS 17 ankstyvą rytą Čika
goje siautė labai smarkus lietus, ku
ris Čikagos bei apylinkių lietuviams 
irgi pridarė nemažai nuostolių. Daug 
gyvenamųjų namų rūsių buvo apsem
ta ir vanduo sugadino daug turto, 
ypač tuose rūsiuose, kur gyveno 
žmonės. Vanduo palietė ir šios skil
ties autoriaus bibliotekos dalį, suga-
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DŽINAS — Acadian 
“DE LUXE”

VODKA — Acadian 
“DE LUXE”

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

trindamas keliasdešimt knygų ir dau
gelio žurnalų bei laikraščių komplek
tus. Cicero gyventojas A. Stakus bu
vo mirtinai nutrenktas elektros, kai 
žengė į savo namų vandens apsem
tą rūsj. Kita Cicero gyventoja — 
Aldona Krikščiūnaitė, 8 metų mer- 
kaitė, buvo apdeginta, kai vandens 
apsemtas jos rūsyje sprogo dujų 
vamzdis. Buvo ir daugiau nelaimin
gų atsitikimų. Visų nuostolių dar nė
ra galima apskaičiuoti. Tokios nelai
mės Čikagos ir apylinkių gyvento
jams sumažino džiaugsmą, kuris čia 
vyravo amerikiečiams artėjant į mė
nuli. Dauguma vandens apsemtųjų 
kalbėjo: kodėl Amerika leidžia bili
jonus dolerių mažai kam naudos duo
dantiems tyrimams, bet nesirūpina 
būtinais dalykais pas save, pvz. geres
nės kanalizacijos pravedimu ir pan.

LIETUVIŲ RADIJO FORUME — 
inž. Antano Rudžio tvarkomoje ra
dijo programoje liepos 19 d, vyko 
diskusijos lietuvių sporto klausimais, 
čia savo mintis pateikė Čikagos lie
tuviai sporto veikėjai — dr. E. Rin
gus, B. Žemaitis ir J. Bagdonas. Jie 
gana kritiškai pažiūrėjo į Lietuvių 
Bendruomenės mažą dėmesį lietuviš
kam sportui, skundėsi, jog lituanisti
nių mokyklų vedėjai nenori Įtrauk
ti sporto | programas, apgailestavo, 
kad ir pats jaunimas nelabai rodo 
didelio dėmesio sportui, kaltino tė
vus, nes jie neskatina jaunųjų spor
tui. Buvo nusiskųsta ir Tėvais jėzui
tais, kurie statydami priestatą prie 
Jaunimo Centro planuoja sporto salę, 
tačiau ji neatitinka sportiniams rei
kalavimams. Diskusijoms vadovavo 
Vyt. Kasniūnas. Buvo susilaukta ir 
paklausimų telefonu, kuriuos atsakė 
patys pranešėjai. Tų paklausimų ne
buvo daug ir iš to Vyt. Kasniūnas 
darė išvadą, jog tikrai mažai tautie
čių sielojasi lietuviško sporto klau
simais. 
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. “Lituani
kos” futbolininkai, baigę pirmenybių 
I-jį ratą, liepos 13 d. žaidė draugiš
kas rungtynes su vokiečių “Rams” iš 
“major” divizijos. Gražiai žaisdami, 
lietuviai netikėtai Įveikė savo var
žovus. — Pavergtųjų Tautų savaitės 
proga prie Marijos altoriaus Šv. An
tano par. bažnyčioje Cicero mieste 
visą savaitę degė 28 žvakės, vaizduo
jančios 28 pavergtas tautas. Prie tų 
žvakių stovinčio Arvydo žygo nuo
trauką Įdėjo “Cicero Life” laikraš
tis. — Petronėlė Petravičiūtė-Mile- 
rienė, viena seniausių ir žymiausių 
lietuvių scenos darbuotojų Čikagoje, 
mirė liepos 19 d., sulaukusi 74 m. 
amžiaus. Ji palaidota liepos 23 dieną 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. — Lie
tuvos miestų ir miestelių herbų pa
roda atidaryta liepos 25 d. Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjuje. Paro
doje taip pat išstatyti ir įdomesni 
žemėlapiai. Parodą globoja Čikagos 
augšt. lit. mokyklos direktorius J. 
Masilionis, mokytojai — P. Lampsai- 
tienė, V. Trumpjonas ir kt. — Kun. 
Adolfas Stašys, Amerikos Liet. Ta
rybos Čikagos sk. vicepirmininkas, 
kelias savaites praleido Europoje. — 
Alvudo organizacijos kultūriniai va
karojimai vyksta kiekvieną šeštadie
nio vakarą Marquette Parko aikštė
je. Ten būna vaikų pasirodymai, de
monstruojami filmai ir kt.

RAUDONOJI...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Po to labai draugiškai paspau
dė man ranką:

— Malonu, kad esate mūsų 
ratelio draugė ir bendradarbė, 
— plačiai nusišypsojo. — Da
bar. drauge, turite pagaliau pa
dorią ateiti. — Davė man pini
gų ir telefono numeri. Kas dvi 
savaites aš turėsianti tuo nume
riu skambinti Jaroslavui. Tai 
mano tarpininkas.

Po pusvalandžio buvau pake
liui Į namus. Ten sužinojau, kad 
mano brolio sveikata beviltiško
je būklėje. Po dešimties dienų 
jis mirė.

Sutartu laiku, dviem savaitėm 
prabėgus, iš telefono būdelės 
paskambinau atmintinai išmoktu 
telefono numeriu. Kai Jarosla
vas atsiliepė, pasakiau:

— čia L 77.
— Kaip sekasi? — paklausė.
— Bjauriai, — atsakiau.
— Suprantama. Bandykite iš 

tokios dvasinės būklės išsiveržti. 
Po keturiolikos dienų vėl pa
skambinkite. Jum išsiųsta paš
tu 2000 kronų. Taigi, iki po 
dviejų savaičių. Viso... — Mem
brana brakštelėjo. Jaroslavas pa- 

ragelį. (Bus daugiau)

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
įvairiais KIEKIAIS. 

Skambinti tel. 534-0563 
30 Dewson St., 
Toronto 4. Ont.

ŠYPSENOS
Prie Ussuri upės

Toje vietoje, kur įvyksta ko
vos tarp raudonųjų kiniečių ir 
rusų, jau ir anksčiau vyko Šal
tasis karas. Kiniečių karininkas 
atvesdavo visą kuopą kareivių, 
sovietiniam pasienyje juos išri
kiuodavo. Išgirdę komandą, kuo
pos kareiviai iškišdavo sovie
tams liežuvius, o paskui, draus
mingai apsisukę, parūdydavę ru
sams savo sėdynes. Tas kartojo
si kasdien ilgą laiką, kol vie
nas rusų karininkas sugalvojo 
“atkirtį”. Vieną dieną kiniečiai, 
atlikę paniekinančią rutiną, iš
girdo rusų pusėje didelį juoką. 
Atsisukę kiniečiai pamatė tai, 
ko niekad nesitikėjo: visi rusų 
sargybiniai rankose laikė po di
džiulį Maotsetungo portretą, o 
patys stovėjo už tų portretų pa
sislėpę. Nuo to laiko kiniečiai 
“provokacijas” nutraukė.

Naujas mastas
Ar vienas viešas pagerbimas 

yra geresnis už kitą, labai sunku 
pasakyti. Amerikiečiai ir čia su
rado būdą apskaičiuoti — pagal 
šiukšlių kiekį. Apskaičiuota, kad 
po to, kai Niujorko gatvėmis 
pravažiavo iš erdvės grįžęs pik. 
Glennas, popierių atliekų ir ki
tokių šiukšlių surinkta 3.474 to
nos. Po gen" MacArthurui su
rengto sutikimo šiukšlių būta 
3.240 tonų. Po sutikimo Lind- 
bergui šiukšlių buvo tik 1.800 
tonų.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvaduokite Į 

BlonP GoPGAA 296 BROCK AVĖ. (tarpDun-DlUUf xuroriw vsarage das ir College). TeL 531-1305

DR. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTR
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 susitarimą.
Tel. 766 -1372

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(į rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

TeL 534 - 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas,. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Hipis
Pagal Čikagos kongresmano 

D. Rostenkowskio pažiūrą, hipis 
yra jaunuolis, kuris turi Tarza
no plaukus, atrodo kaip Tarzano 
žmona Jane ir šaukia kaip Chee- 
ta, Tarzano beždžionė.

Kaip dabar vadinasi?...
— Kaip dabar vadinasi socia

listinėje Lenkijoje karpis, pa
ruoštas žydišku būdu?

— O gi “agresorius drebučiuo
se“ ...

Iškaba
Vieno Miami viešbučio kamba

ryje yra tokia iškaba:
— Jei rūkai atsigulęs lovon, 

palik mums savo artimiausių gi
minių sąrašą ir adresus. Nuro
dyk mums iš anksto, kur turime 
nuvežti tavo lavoną. Pasitikrink, 
ar esi apsimokėjęs gyvybės drau- 
dą. Painformuok kambario kai
mynus, kad ketini pasikėsinti 
prieš jų gyvybes ir laikyk auto
matinį gesintuvą po ranka.

Prekybiniai skirtumai
Anglė ar prancūzė parduotu

vėje perka, ką nori. Amerikie
tė ar australe ten sužino, ko no
ri. Komunistinio “rojaus” pilie
tė, išstovėjusi prie parduotuvės 
kelias valandas eilutėje; sužino, 
kad iš viso nieko negali nusi
pirkti, nes kasdieninio vartojimo 
prekės neribotam laikui išpar
duotos.

Parinko Pr. Alš.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas. mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalies Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

įstaigos 537-1708 
namų 279-7980Telefonai:

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.

OKULISTĖS
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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vai po 

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

OKULISTAS 

LLUNSKY.R.O.

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

470 College Si Toronto

TeL 931 - 3984 

Darbo valandos 940 vjt,—6 y.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Užbaigta parapijos globojama 

Gerojo Ganytojo stovykla, trukusi 3 
savaites. Gražus būrys jaunuolių, va
dovaujami jaunosios kartos vadovų, 
gražiai praleido stovyklavimo laiką. 
Padėka visiems vadovams, šeiminin
kėms ir talkininkams. Prasidėjo spor
tininkų stovykla, vadovaujama spor
to klubo “Vytis”.

— Iš parapijos bažnyčios praėju
sį šeštadienį palaidotas a.a. Paulius 
Belaišis. Velionies žmonai ir vaiku
čiams nuoširdi užuojauta.

— Šis penktadienis — rugpjūčio 
pirmasis. Pamaldos — 7.30 v. vakaro.

— Stovyklavietės patalpose Spring- 
hurste pamaldos sekmadieniais 10 ir 
11 valandą.

— Mirus a.a. Vytautui Baltučiui, 
velionies artimiesiems gili užuojauta.

A. a. Paulius Belaišis staigiai 
mirė savo namuose liepos 23 d. 
rytą; padarius skrodimą, palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se liepos 26 d. Velionis buvo 
gausiai lankomas Odette laido
tuvių namuose. Taip pat gausus 
būrys tautiečių dalyvavo laido
tuvėse. Velionis iš profesijos bu
vo elektrikas, kilęs nuo Troškū
nų (gimęs 1923 m.). Jo jaunys
tės draugas sol. V. Verikaitis 
giedojo per laidotuvių pamaldas. 
Kapinėse šaulių vardu velionį at
sisveikino St. Jokūbaitis. Velio
nis paliko liūdinčią žmoną Mo
niką Belaišienę-Garionytę ir 4 
vaikus 10-2,5 metų amžiaus.

A. a. Vytautas Baltutis mirė 
liepos 27 d. Newmarket, Ont., li
goninėje. Buvo nuvykęs mažai 
operacijai, kurią padarius išsi
liejo kraujas smegenyse. Palai
dotas liepos 30, trečiadieni, 10 
v.r., Newmarket kapinėse iš vie
tinės katalikų bažnyčios. Laido
tuvėse dalyvavo vietos lietuviai 
ir keletas velionies pažįstamų iš 
Toronto. Velionis buvo 55 m. 
amž., kilęs nuo Lazdijų. New- 
markete pastaruoju metu dirbo 
katalikų labdaros įstaigoj. Paliko 
liūdinčią šeimą su 5 vaikais.

Kęstutis Dubauskas su šeima 
iš Kalgario atostogų proga ap
lankė rytinę Kanadą. Būdamas 
Toronte, aplankė “Tž” redakci
ją ir perdavė savo tėvelio Juozo 
Dubausko linkėjimus pažįsta
miems. J. Dubauskas Lietuvoje 
buvo seimo nariu. Atvykęs į Ka
nadą apsigyveno Kalgaryje, kur 
dalyvauja visuomeninėj veikloj.

PAULIUI BELAIŠIUI
mirus, nuoširdi užuojauta velionies žmonai 
MONIKAI ir vaikučiams —

B. J. Červinskas

At A
PETRUI ELIJOŠIUI

JAV-se mirus, jo seserį JANINĄ OŽALIENĘ ir 
brolį ANTANĄ ELIJOŠIŲ bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame —

D. T. Renkauskai

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
RUGPJŪČIO 3 — 7 SAVAITEI

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 3
2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens

2.30 v.p.p. WHIowvole Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earfscourt Park

PIRMADIENI, RUGPJŪČIO 4
8.30 v.v. Ramsden Park
8.30 v.v. Greenwood Park
7.30 v.v. Nathan Phillips Square

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 5
8.00 v.v. Allan Gardens
8.30 v.v. j Withrow Park

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 6
12.15 v.p.p. Nathan Phillips Square

8.30 v.v. Eglinton Park
8.30 v.v. Riverdale Park

8.30 v.v. Monarch Park
8.30 v.v. Dufferin Grove Park

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO
7.30 v.v. Forest Hill Memorial Park

8.00 v.v. Ncthan Phillips Square
8.30 v.v. High Park
8.30 v.v. Kew Gardens

UŽSAKYKITE TIK PEP
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. jstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Soles Monoger namų 741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

BARONESSA
BEAUTY SALDU

; 2265 BLOOR ST. W. TEL 7624252 ;
► (kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė ; 
t t - t r - ■ • • r •

— Nuoširdžiai užjaučiame A šeš- 
kuvienę, mirus jos mamytei Lietuvo
je. Nuoširdžią užuojautą reiškiame 
Z. ščepanavičienei, mirus jos bro
liui a.a. Z. Paulioniui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šį 
šeštadienį, 8 v. — pensininkų inten
cija; šį sekmadienį, 10 v. — už a.a. 
Domininką Kazlauską, užpr. p.p. Kaz
lauskai.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišias — 8 v. ryto ir 7.30 
v. vakaro. Ligoniai sakramentais ap
rūpinami susitarus telefonu.

— T. Benediktas grįžo liepos 24 d. 
T. Placidas atostogauja Kanados 
siaurėjo. T. Paulius darbuojasi Auš
ros stovykloje Wasagoje, o T. Rafae- 
lis — Dainavos stovykloje.

— šeštadienį buvo sutuokti mūsų 
bažnyčioje Jonas Lekavičius su Ka
therine Leach.

PADĖKA
Už mums suruoštą' staigmeną — 

pobūvį 20 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga nuoširdžiai dė
kojame visiems organizatoriams bei 
prisidėjusiems giminėms ir drau
gams: tėveliams K. A. Bačėnams, 
tėveliams M. A Urbonams, T. VL 
Bačėnams, V. Bačėnui, mūsų vai
kams — Rūtelei ir Kęstučiui, A J. 
Arštikaičiams, S. V. Aušrotams, G. 
Balčiūnienei, p. Beraitienei, D. Ba
ranauskienei, R. P. Bražukams, M 
A. Bumbuliams, D. K. čerškams, 
K. Dalindai, A. A. Erštikaičiams, 
M. J. Gudeliams, dr. O. ir J. Gustai- 
niams, M. J. Jakaičiams, L. V. Ko- 
lyčiams, A. A Kuolams, P. Kaziuko- 
niui, J. K. Kaknevičiams, M. V. Kriš
čiūnams, prof. J. Kriščiūnui, E. A. 
Kuraičiams, O. K. Kudirkoms, B. J. 
Mažeikoms, L. P. Murauskams, B. 
Pabedinskienei, A. J. Paršeliūnams,
I, R. Paškauskams, J. ir dr. St Pa- 
cevičiams, S. ir dr. L. Rudžiams, 
V. V. Stukams, M. A. Sutkaičiams,
J. J. Šarūnams, A A. šmigelskiams, 
dr. M. ir dr J. Uleckams, V. M. 
Valaičiams, B. St. Vaitiekūnams, M. 
V. žižiams ir J. R. Simanavičiui, 
sveikinusiam per savo radijo va
landėlę. Ypač mūsų didelis ačiū kle
bonui T. Placidui už dalyvavimą ir 
sveikinimus.

Jūsų visų taip gražiai paruoštos 
vaišės, puiki dovana ir sumaniai iš
laikyta paslaptis iki paskutinio mo
mento mus jaudino ir džiugino tą 
mielą vakarą, kurio prisiminimas ne
išdildomai liko mūsų širdyse.- Ačiū 
visiems! Jūsų —

Felicija ir Vytautas Urbonai

411 aviacijos rezervinio eskadrono orkestras. 
Viešnia solistė — Judith Le Bane 
Toronto įgulos artilerijos orkestras. 
Svečias solistas — Klaus Van Graft 
The Governor General's Horse Guards orkestras 
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
David Black orkestras

Kadriliaus šokiai su Bob Scott orkestru
Kadriliaus šoktai su Angus MacKinnon orkestru
Lloyd Bradshaw duos vasaros vakaro muzikę

Toronto l-sis Service Bata lion orkestras 
Kadriliaus šokiai su Bob Scott orkestru

The Carlton Showband 
Eddy Graf orkestras 
Stan Thomas, Rickie a. Terry, 
Hazel Goldenberg, M.CTom Kelly 
Kadriliaus šokiai su Bob Scott orkestru 
Kadriliaus šokiai su Angus MacKinnon orkestru
7
Jim Pirie kvartetas 
Henry Cuesta septyniukė 
Johny Lombardy programa 
Kadriliaus šokiai su Bob Scott orkestru 
Kadriliaus šokiai su Al Aylward orkestru

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Londono apylinkės pirmininkui

.ZIGMUI PAULIONIUI 
mirus, žmonai ELENAI, dukrai JOANAI, 
sūnui JURGIUI ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia —

Londono apylinkės valdyba

A t A
KLB Londono apylinkės valdybos pirmininkui 

ZIGMUI PAULIONIUI 
mirus, jo žmoną, sūnų, dukrą bei gimines 
liūdesio valandoje giliai užjaučia —

KLB Rodney apylinkė

Mielai klasės draugei Elenai, 
jos brangiam vyrui

ZIGMUI PAULIONIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą — 
Aldona ir Davetas 

Dūlančiai

A t A

ZIGMUI PAULIONIUI 
mirus, sesutę ZUZANĄ ir BRONIŲ 

SČEPANAVIČIUS nuoširdžiausiai 
užjaučiame —

Juozas, Angelė ir Margarita 

Lukošiūnai

A t A
ZIGMUI PAULIONIUI 

mirus, žmoną ELENĄ, dukrą JOANĄ, sūnų 
JURGį, motina, seserį, brolius, jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Eugenija ir Tadas Gugiai 
Augutė ir Vytautas Dubickai

Mielą Otavos lietuvių studentų pirmininkę 

JOANĄ PAULIONYTĘ, liūdinčią dėl Tėvelio 

mirties, nuoširdžiai užjaučia —-
•<

Otavos lietuviai studentai

A t A

ZIGMUI PAULIONIUI 

mirus, jo žmoną, vaikus, motiną, seserį ir brolius 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia —

Vincentas ir Sonia 
Paulioniai

ZIGMUI PAULIONIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu jo žmonai 

ir visiems šeimos nariams —

Juozas Račys

A t A

Šauliui POVILUI BELAIŠIUI mirus, 
jo žmonai MONIKAI, dukroms, sūnums ir visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia —

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

A t A
PAULIUI BELAIŠIUI

mirus jo žmoną, vaikus ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia —

I. A. Patašiai
E. L. Rudaičiai

At A

PAULIUI BELAIŠIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai 
bei artimiesiems —

Antanas ir Stefa
Ceponiai su šeima

Mūsų buvusiam elektrikui

PAULIUI BELAIŠIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai ir 
artimiesiems —

Fleet Electric Co. Ltd fr *
Bendradarbiai

Kanados lietuvių jaunimo sto
vyklos Manitoboje ženklas

Norintiems vykti į lietuvių 
jaunimo stovyklą Manitoboje pa
kartotinai pranešama, kad į tą 
stovyklą gali vykti visi lietuviai 
jaunuoliai-ės, atlikę registraci
jos formalumus. Stovykla įvyks 
Oak Point, Man., prie Winnipe- 
go, rugpjūčio 17-24 d. Mokestis: 
vienam asmeniui $45, dviem — 
$80, trim ar daugiau iš tos pa
čios šeimos — $100. Į šią sumą 
įeina ir kelionės bilietas trauki
niu iš Toronto. Stovyklos vado
vu bus torontietis P. Regina, 
1596 Crediton Pkway, Port Cre
dit, Ont. šiuo adresu kreiptis in
formacijos ir registracijos reika
lais. Vakarų Kanadoje gyvenan
tieji tesikreipia į kun. J. Berta- 
šių, 432 Elgin Ave., Winnipeg 
2, Man.

Jaunimo stovykla Winnipege. 
š.m. liepos 24 d. “Tž” “Skaity
tojai pasisako” skyriuje kažkas 
rašo apie jaunimo stovyklą Win
nipege. Matyt, kad p. L. .mažai 
dėmesio kreipė į ankstyvesnį 
pranešimą, kurį jis mini. Tame 
rašinyje “TŽ” 27 nr. aiškiai nu
rodyta stovyklos laikas, sąlygos, 
asmenys ir jų adresai registraci
jos bei platesnės informacijos 
reikalais. Kas ta stovykla domė
josi, tuo ir pasinaudojo. Aš esu 
tikras, jei gerb. L. kreipsis pas 
tuos asmenis, kurie buvo nuro
dyti spaudoj, gaus jam ar jai rei
kalingas informacijas. Tikiuosi, 
kad p. L. ir p. D. jaunimas pa
simatys Winnipego stovykloj. D.

Stasys ir Marytė Goštautai iš 
Niujorko atostogų proga lankėsi 
Toronte ir “TŽ” redakcijoj. St. 
Goštautas rašo lietuvių spaudo
je meno klausimais; šiuo metu 
dirba “Vision” bendrovės žinių 
skyriuje. Visur vartoja pilną lie
tuvišką pavardę.

Dr. Sigitas ir Angelika Kaz
lauskai Oakvilėje buvo pagerbti 
vedybų dešimtmečio proga. Bi
čiuliai suruošė jiems pobūvį, ku
riame dalyvavo apie 80 svečių 
bei viešnių.

Pietų Amerikoje lankėsi Re
gina Kutkienė su dukrele. Jos 
tėvai gyvena Sao Paulo Brazi
lijoj. Ten ji praleido atostogas. 
Lankėsi ir kituose P. Amerikos 
kraštuose, susitiko su daugeliu 
lietuvių veikėju. Žada aprašyti 
savo įspdžius “TŽ”. Kiek anks
čiau P. Amerikoje lankėsi Da
nutė Keršienė, Osvaldas ir Ire
na Delkai.

DR. J. URBAITIS išvyksta atosto* 
gų nuo 9 rugpjūčio iki 9 rugsėjo.

537 AKRŲ ŪKIS su dviem pasta
tais į pietus nuo Owen Sound. 35 
akrų gilus ir labai žuvingas ežeras, 
taip pat didelė upė, turinti apie pu
sę mylios krantų iš abiejų pusių. 330 
akrų — dirbama žemė, 150 — miškas. 
Tinka vasarnamių statybai ar ūkinin
kavimui. Labai geras pirkinys gru
pei ar sindikatui. Prašoma kaina — 
S96.000.

SKAMBINTI ST. DARGIUI; 
ištaigos tel. 231-6226, namų 481-6560 

FRANK BARAUSKAS 
REAL ESTATE

ST. CLARENS — BLOOR — COL
LEGE, didelis 8 kambarių plytinis, 
gerų pajamų namas. įmokėti apie 
$7-8.000. Vienas mortgičius. Skam
binti: A. Costello, tel. 291-2535.

NORM BLACK REALTY

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 5354724.

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

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI 

V. ir V. IVANAUSKAI

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923*7194. Sav. A. Čeponį.
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Aušros Vartų par. žinios
— Rugpjūčio 1 d. — pirmasis mė

nesio penktadienis; bus tik vakarinės 
Mišios 7.30 v.

— Sveikiname Raimundą-Kazimie- 
rą Smilgevičių-Smilgį, sukūrusį naują 
šeimos židinį su Ann-Christine Za- 
card. Jungtuvių Mišiose giedoję ope
ros solistė E. Kardelienė ir solistas 
A. Keblys.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $143.67.

TORONTO, ONT.
Gautas laiškas iš Lietuvos 

Bernardui Markevičiui, gyvenu
siam 92 Fermanagh Ave. Siun
tėjas — B. Markevičius iš Pane
vėžio, Vaižganto 15. Laišką at
siimti “TŽ” administracijoj.

Anelė Kuprevičienė iš Kauno 
atvyko dviejų mėnesių viešnagei 
pas savo vyro brolį Joną Kup
revičių. Jau ilgesnį laiką vieši 
pas savo motiną Hamiltone dr. 
A. Saunoris, kuris ypač domisi 
sportiniu gyvenimu.

Dail. Adomas Varnas iš Čika
gos atostogauja lietuvių vasar
vietėje Springhurste, Ont.

Dail. H. Žmuidzinienė ruošia
si savo kūrinių parodai Hamil
tone. Paroda bus Lietuvių Die
nos programos dalis. Ji bus ati
daryta rugpjūčio 29 d. vakare 
Aušros Vartų par. salėje ir truks 
tris dienąs.

Kun. M. Jarašiūnas, praėjusį 
pavasarį baigęs teologiją Romo
je, atlaikęs primicines Mišias 
Toronte ir Londone bei pailsė
jęs, šią savaitę išvyksta darbuo
tis į paskyrimo vietą — Balti- 
morę pas prel. L. Mendelį, žymų 
lietuvių spaudos ir tolimųjų 
kraštų misijų rėmėją.

Berta Beniušytė dirba “The 
Telegram” dienraščio “Action 
Line” skyriuje.

Septintoji Romuvos stovykla. Atsi
tiktinai šią vietovę pirmą kartą te
ko matyti. Pasaulio Kūrėjas nepagai
lėjo šiam kampeliui gamtos grožio, 
kalnų, pakalnių, šlaitų, marguojan
čių lietuviškų pievų, milžinų akme
nų ir veidrodinio ežerėlio, kur mū
sų mažieji skautukai mėgino pirmuo
sius vasaros malonumus.

Kalnų papėdėje stypso originalus 
pagrindinis pastatas, kuriame yra 
valgykla, virtuvė, sandėliai. Iš abie
jų pusių 6 tipiški nameliai pavadin
ti Lietuvos vietovių vardais: Vilnius. 
Klaipėda, Birutė. Jie yra Hamiltono, 
Niagaros, Toronto St. Catharines tė
vų ir skautų organizacijos rėmėjų 
lėšomis pastatyti. Sutikau prakaitą 
nuo kaktos braukianti veliuoniški 
sktn. K. Batūrą. Kanados vadeivą, 
darbščiąją ps. Stanionienę, skuban
tį. — bėgantį ps. Pošką, didįjį šios 
stovyklos entuziastą ir organizatorių 
dr. Yčą ir daugybę kitų, dirbančių 
skautų organizacijai ir savo vaikų 
ateičiai Kanados lietuvių, kurie ne
pagailėjo aukų Romuvai. Tebūna šie 
kilnūs norai įvertinti. Tai pavyzdys 
kitoms vietovėms, kurios tuo nesirū
pino iki šiol. Vasarotoja

• Lenkų skautai, gavę federaci
nės valdžios paramą, yra išvykę į 
Monte Cassino Italijoje, kur prasidė
jo jų tautinė stovykla ryšium su 
25 metų sukaktimi nuo lemtingų mū
šių II pasaulinio karo metu. č. S.
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— Moterystės sakramentui ruošia
si Karolis Jakubonis iš Ročesterjj, 
N. Y., su Ph. Diana Petronyte.

— Rugpjūčio 10 d. Skruibio nuo
savybėje bus mūsų parapijas gegu
žinė—piknikas. Bus parūpintas auto
busas nuo parapijos bažnyčias iki ge
gužinės vietos. Ten bus Mišios 11 vai 
Visus kviečiame dalyvauti.

Mokyt. Juozas Benius susituo
kė su p-le Tumaite Šv. Kazimiere 
par. bažnyčioje. Sutuoktuvių ap
eigas atliko kun. St. Kulbis* SJ. 
Po vestuvinio pokylio, kuriame 
dalyvavo daug svečių, jaunave
džiai išvyko povestuvinėn kelio
nėn į Kanados vakarus.

Parodos paviljone “Mosaique 
ethnique” savo savaitę surengė 
Montrealio portugalai. Jie paro
dė savo dailę, rankdarbius, fil
mus, tautinius šokius, dainas ir 
t.t. Filmai buvo rodomi keturis 
kartus į dieną, o folklorinė pro
grama — tris. “Kiosque Cana
da” patalpoje folklorinę progra
mą davė bulgarai.

Armėnų katalikų galva Kho
ren I, lankęsis įvairiuose š. Ame
rikos miestuose, aplankė ir 
Montrealį, kur gyvena apie 12.- 
000 armėnų. Jie atvyko Kana- 
don daugiausia apie 1920 ir 1954 
metus. Svečiui buvo suruoštas 
iškilmingas priėmimas, kuriame, 
be pačių 500 armėnų, dalyvavo 
federacinės ir provincinės vy
riausybės atstovai. Savo kalboje 
svečias paminėjo, kad Montrea
lio armėnai yra daugiau prancū
zų kultūros žmonės. Lankymosi 
proga vyskupas pašventino ker
tinį akmenį armėnų centro, ku
rį sudarys bažnyčia* mokykla ir 
salė. Visas projektas atsieis apie 
vieną milijoną dolerių ir bus 
pradėtas vykdyti rugsėjo mėne
sį. Montrealio ir visos Š. Ame
rikos armėnai tikybiniu atžvil
giu priklauso Kilikijos sostui, 
kuris šiuo metu yra Turkijos te
ritorijoj. Kitas centras — sos
tas yra Ešmiadzine, Sovietų už
imtoje Armėnijos dalyje.

“Didžioji kvailių šventė” bu
vo surengta McGill universite
to rajone. Dalyvavo apie 2000 
hipių iš Kanados ir JAV-ių. Jų 
šūkis buvo: “Radome tikrą lai
mę — mes joje plaukiame.” 
Šventę organizavo žurnalų “Lo
gos”, “Le Carrė” redaktoriai J. 
Ley ir “baronas” Philippe, ku
ris laikomas Montrealio hipių 
“didžiuoju kunigu”. Jiems tal
kino naujas sąjūdis “Zomms”, 
įsteigtas J. Guernon. Pagrindi
nę programą sudarė gitarų mu
zika ir dainos. Ją atliko Įvairios 
grupės scenoje, kuri buvo įreng
ta lauke. Vakare įvyko dviejų hi
pių porų sutuoktuvės, kurių ap
eigas atliko “baronas” Philippe. 
Apeigos įvyko tamsoje, nes su
tuoktiniai, pagal tų hipių reika
lavimus, turėjo būti nuogi. Vi
sa šventės programa baigėsi 3 
v.r. Policija buvo pasiruošusi, 
bet neteko įsikišti. Gaila, kad 
dalis jaunimo pasuko tokio iš
sigimimo keliu, į tuščia gyveni
mą, kuriame nematyti kilnių 
idealų. Nėra žinių, ar ten da
lyvavo ir lietuvių, bet galima 
spėti, kad vienas kitas buvo.
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Depozitus______________5.0%
Serus (numatyta)_______
Term. ind. 1 metams___7.0 %
Term. ind. 2 metams ----- 735%
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Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 šėrų sumos.




