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LIETUVA ROMOJE
Su krikščionybės plėtra pasaulyje Roma tapo pasaulinio 

masto centru — religiniu, kultūriniu, politiniu. Tai popiežių mies
tas, kuris savo religinės reikšmės nėra nustojęs ir šiandieną. Apie 
600 milijonų tikinčiųjų visame pasaulyje Romą laiko-savo reli
gine sostine. Tai moralinė jėga, su kuria skaitosi ne tik pavie
niai asmenys, bet ir valstybės. Vatikane reziduoja daugelio vals
tybių, net nekrikščioniškų, atstovai. Prie jų neseniai prisijungė 
Kanados ir JAV atstovai. Ir tai ne dėlto, kad Vatikanas turėtų 
daugelį divizijų, bet dėlto, kad Vatikane gyvai jaučiamas pasau
lio pulsas, kad Vatikano laikysena vienu ar kitu klausimu turi 
reikšmės daugelyje kraštų. Popiežiaus žodis moraliniais, socia
liniais, humanistiniais klausimais paliečia ir politinę sritį, kuri 
pirmiausiai rūpi valstybininkams, politikams, diplomatams. Bet 
tai antraeilis .dalykas. Diplomatija Vatikanui tėra palydimojo po
būdžio institucija. Esminė Vatikano misija glūdi dvasinėje sri
tyje. Kol jo misijinio žodžio klauso milijonai tikinčiųjų, tol su 
juo skaitosi visas pasaulis. O tie milijonai popiežių laiko centrine 
jungtimi, vyriausiu ganytoju ir autoritetu religinėje srityje. Tai 
matyti ypač apsilankius Romoje, kur vasaros mėnesiais ir kitu 
metu lankosi minios žmonių. Visų jų pagrindinis noras — pa
matyti iš arti katalikybės centrą, išaugusi per ilgus šimtmečius 
katakombų artumoje. Vien iš to galima spręsti, kad Roma tebėra 
didysis krikščionybės centras, taip gausiai lankomas pirmoje eilė
je ne dėl savo muzėjų.

★ ★ ★
Lietuva į krikščionybės orbitą atėjo labai vėlai. Nelemtos 

aplinkybės sukliudė jai Įsijungti i krikščioniškųjų tautų eiles ir 
kartu i kultūrą, kuri sklido kartu su krikščionybe. Bet, atėjusi į 
pastarosios orbitą, ir Lietuva nukreipė savo akis i Romą. Deja, 
ryšiai su ja nebuvo lengvi, ypač kai Lietuvą užgožė lenkinimo 
apaštalai. Romoje Lietuvos vardu vis kalbėdavo Lenkijos atsto
vai. Dėlto ir atgavus nepriklausomybę Lietuvai sunku buvo pa
teikti savo bylą savarankiškoj šviesoj. Be to, ir Lietuvos atstova
vimas Vatikane buvo gana silpnas. Pridėjus dargi antivatikaninę 
kaikurių Lietuvos vyriausybių politiką, susidarė Vatikane Lie
tuvai nelabai palanki atmosfera, kurią galėjo išnaudoti kaimyni
nės tautos, ypač lenkai. Kitaip atrodo dalykai dabar. Neturime ne
priklausomos Lietuvos, tačiau jos atstovas tebėra. Nebuvo anuo
met nė lietuvių skyriaus Vatikano radijo tarnyboje, o dabar yra. 
Nebuvo tada lietuvių kolegijos, o dabar yra. Nebuvo Romoje Lie
tuvių Katalikų Akademijos židinio, o dabar ten reziduoja net jos 
centro valdyba. Nebuvo Lietuvių Bendruomenės, o dabar yra. 
Taigi, lietuvių atrama Vatikane šiuo metu vra stinresnė karo se
niau, tačiau nėra tokia, kad galėtų atlaikyti visas kitas prie
šingas įtakas, ateinančias ypač iš Rytų. Pridėjus visas kitas lietu
vių pajėgas Romoje, kad ir nesiteikiančias apie Vatikaną, susida
ro guodžiantis vaizdas, nes Lietuva tenai niekad stipriau nebuvo 
atstovaujama. Ir kai pvz. iškilo šv. Kazimiero tautybės klausi
mas liturginiame kalendoriuje, lietuviai ramiais ėjimais gana 
greitai laimėjo "bylą.

★ ★ *
' Lietuvos prezencija Romoje buvo dar labiau sustiprinta š.m. 

liepos 7 dieną pašventinus Lietuvos kankinių koplyčią šv. Petro 
bazilikoje. Ji Įrengta netoli kitų tautybių koplyčių pagal dail. 
V. K. Jonyno projektus. Dėlto iš jos ir dvelkia savas, jaukus lie
tuviškumas. Tai paminklas, kuris atkreipė dėmesį ne tik augš- 
tuju Vatikano pareigūnų, bet ir paties popiežiaus. Neabejotinai 
šią koplyčią pastebės ir minios lankytojų, kurių čia kasdien būna 
tūkstančiai.. Tai laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių laimėjimas, kuklus 
savo apimtimi, bet reikšmingas pačiu savo buvimu. Tuo būdu 
lietuviai atsistojo lygiomis ne tik Vašingtono bazilikoje, kur yra 
įrengta panaši koplyčia, bet ir Romoje. Tai lietuvių gyvastingumo 
ženklas, kuris finansiniu atžvilgiu, imant viso pasaulio lietuvių 
mastu, nėra didelis objektas, bet jo dvasinis liudijimas išliks am
žiams. Jis turėtų paskatinti visus lietuvius, ypač katalikus, neuž
miršti ir dvasinės gyvosios statybos. Rodos. Lietuvos kankinių 
koplyčios pašventinimo proga pajudėta ir ta linkme — sudarytas 
pasaulio lietuvių katalikų centras, kurio uždavinys ir yra rūpintis 
visur išblaškytų tautiečių religiniais reikalais. Jeigu tas centras 
pajėgs gyventi kankinių dvasia ir ja uždegti visa išeivija, atliks 
didelės reikšmės misiją. Tada niekas negalės sakyti, kad esame 
gyvųjų laidotojai ir paminklų statytojai. Mūsų likiminė būklė rei
kalauja ir gyvosios statybos, kuri atsvertų griovybą. Pr. G.

KANADOS WY KJ A±

PREMJERAS LANKYSIS MASKVOJE
Premjeras P. E. Trudeau ši 

rudenį lankysis Maskvoje ir su
sitiks su Sovietų Sąjungos va
dais. Pokalbiuose greičiausiai 
bus paliesta Kanados politika 
komunistinės Kinijos atžvilgiu 
ir galbūt sovietų politika Ar
timuosiuose Rytuose. Lig šiol 
nė vienas Vakarų politikas ne
turėjo progos patirti A. Kosygi
no ir L. Brežnevo nuomonės Ar
timųjų Rytų konflikto klausi
mu. Britanijos premjero H. Wil- 
sono planuotą kelionę Mask
von palaidojo jo pralaimėjimas 
parlamento rinkimuose, šiauri
nes sovietinio Sibiro sritis rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais ruo- - 
šėsi aplankyti ministeris šiauri
nės Kanados reikalams J. Chre
tien, bet vizitą teko atšaukti, 
kai Maskva jo kelionei parinko 
Sibiro pramonės centrus, kurie 
paprastai rodomi propagandiniu 
tikslu svečiams iš užsienio. J. 
šiaurinio Sibiro mažųjų vietovių 
Chretien norėjo susipažinti su 
gyvenimo sąlygomis ir jas paly
ginti su kanadiečių gyvenimu 
Jukone, šiaurės-Vakarų teritori
joje bei kitų provincijų šiau
rėje.
Kanados nepriklausomybės 

šventė liepos 1 d. šiemet sutapo 
su Manitobos įsijungimo fede- 
racijon šimtmečiu. Oficialiai ji 
vadinama Dominion Day, bet 
norima pakeisti į Canada Day 
arba Confederation Day. šią su
kaktį premjeras P. E. Trudeau 
su savo kabineto 22 ministe- 
riais ir Manitobos premjero E. 
Schreyer visa vyriausybė atžy
mėjo bendru posėdžiu 1832 m. 

pastatytoje Garry tvirtovėje, 20 
mylių į šiaurę nuo Winnipeg©. 
Kelionė į šią tvirtovę buvo at
likta Manitobos šimtmečiui skir
tu senovišku traukiniu. Abu 
premjerai taipgi tarė atitinkamą 
žodį prie Manitobos provincinio 
parlamento Winnipege. Popie
čio valandomis jiedu aplankė 
kaikurias Winnipeg© ir Steinba- 
cho vietas. Šv. Bonifaco mieste 
P. E. Trudeau pasakė šios vie
tovės prancūzams skirtą kalbą 
prancūziškai, primindamas 1885 
m. pakartą prancūzų sukilėlių 
vadą Louis Riel, kuris šiandien 
jau yra tapęs prancūzų didvy
riu. Jo pakorimas atvėrė dau
gelį žaizdų Kanados federacijo
je, kurios turėjo didelės reikš
mės Manitobos politiniame gy
venime. Manitobos ir šiaurės- 
Vakarų teritorijos šimtmečio iš
kilmės šią savaitę bus atžymė
tos karalienės Elzbietos, princo 
Pilypo ir jų šeimos vizitu. Di
džiausią rūpestį viešnagės ren
gėjams sudaro karalienės Elz
bietos apsauga nuo musių ir 
moskitų. Dėl DDT nuodų kenks
mingumo gamtai šiemet nebu
vo pravestas metinis šių vabz
džiu naikinimas.

Londono Kanadiečiu Klube, 
Britanijoje, liepos 1 d. žodį tarė 
buvęs Kanados premjeras ir li
beralų vadas L. B. Pearsonas. 
Matyt, turėdamas galvoje prem
jero P. E. Trudeau projektuoja
mus pakeitimus užsienio politi
koje, jis Įspėjo Kanadą nepasi
duoti pagundai ir neužsidaryti 
tik savo sienose, bet stiprinti rv- 

(Nukelta j 8 psl.)

Lietuvių tautžudystės paroda Čikagoje apžiūri JAV-ių kongreso narys Gerald Ford (viduryje). Paro
dos eksponatus Sheratono viešbutyje aiškina dail. Br. Jameikienė ^kairėje) ir ALtos pirm. inž. E 
Bartkus (dešinėje)

Pasaulio latvių dainų šventė Toronte
Apie 12.000 latvių iš Įvairių kraštų • Tūkstantinė dainininkų • Latvijos himną giedojo visi 
— jungtinis choras ir publika • Chorai iš Britanijos ir Švedijos • 800 šokėjų

Tradicinė latvių dainų šven
tė, pradėta 1873 m. Rygoje, ren
giama maždaug kas penkeri me
tai,; ši kartą įvyko Toronte lie
pos 4 d. Maple Leaf Gardens 
sporto arenoje. Minios latvių iš 
viso laisvojo pasaulio suvažiavo 
į šį neeilinį porengį. Iš Britani
jos atskrido apie 270 latvių 
dviem lėktuvais, 42 iš Švedijos. 
Mažesnės grupės atvyko iš Vo
kietijos, Australijos ir kitų kraš
tų. Daugiausia jų buvo iš JAV 
ir Kanados. Šventę atidarė orga
nizacinio komiteto pirm. Ž. 
Šmitas. Pranešėjui I. Alksniui 
vadovaujant, įžygiavo arenon 
paskiri chorai, vedami vėliavų 
— dainų šventės, Latvijos, Ka
nados, JAV ir kitų. Vieni cho
rai buvo gausūs, kiti — vos ke
lių asmenų, daugiausia vyresnio 
amžiaus. Visi šypsojosi, kai Įžy
giavo tik vienas choristas, atsto
vaująs kažkuriam chorui. Vėliau 
paaiškėjo, kad kaikuriose vie
tovėse tie patys latviai dalyvau
ja dviejuose ar daugiau chorų. 
Dėlto ir .šventėje dalis chorų pa
sirodė tik su kebais asmenimis. 
Pasibaigus žygiuotei, vyr. diri
gentui J. Norviliui įteikta laz
delė. Sugiedoti Kanados ir Lat
vijos himnai. Pastebėtina, kad 
Latvijos himną giedojo ne tik 
choristai, bet ir visa minia, ku
rios buvo apie 12.000. Sveikini
mo žodį tarė Kanados Latvių 
Bendruomenės pirm. T. Kron- 
bergs. Daugiau jokių kalbų ne
buvo.

Dainos
Chorinė programa pradėta 

kompoz. A. Jurjans “Viešpaties 
malda”. Artima savo turiniu bu
vo ir kompoz E. Darzinš “Siono 
vaikai”. Tautiniai motyvai, savo 
krašto ilgesys ryškiai atsispin
dėjo kompoz. J. Norvilio daino
je, sukurtoje pagal Sibiran iš
tremto poeto tekstą, taipgi J. 
Medinš kūrinys “Amžiais tegy
vuoja Latvija” pagal VI. Plū- 
donio žodžius. Pastarąjį kūrinį 
publika išklausė stovėdama" 
Programoje vyravo liaudies dai
nos. harmonizuotos J. Kalninš, 
V. Darzinš, J. Norvilio, E. Meln- 
gailio, A. Feilio, J. Graubinš. 
Keletas dainų tekstų buvo para
šyti poetų — V. Plūdonio, K. 
Skalbęs, j. Jaunsudrabinšo, E. 
Veidenbaumo, K. Jekabsono. 
Dirigavo: J. Norvilis iš Kitche- 
nerio, Kanadoj, A. Jerums iš 
Britanijos, A. Purvs iš Toronto 
ir R. Zuika iš Kalamazoo, JAV.

Chorai
Jungtinį chorą sudarė 54 cho

rai su 1.600 dainininkų. Taip 
buvo oficialiai skelbiama, tačiau 
estradoje buvo žymiai mažiau, 
nes dalis choristų buvo regist
ruoti keliuose choruose. Galėjo 
būti iš viso apie gerą tūkstantį. 
Chorai, matyt, atvyko gerai pa
siruošę, nes dirigentai neturėjo 

didelio vargo išreikalauti nori
mo lygio. Jungtinis choras buvo 
visais atžvilgiais drausmingas ir 
gana preciziškai Masiniam cho
rui tai sunkiai pasiekiami daly
kai. žaismingai skambėjo kaž
kurios liaudies dainos, sunkia 
rimtimi dvelkė himno pobūdžio 
kūriniai, romantiškai žėrėjo

PRANEŠIMAS IŠ BOGOTOS

Pirmą kartą lietuviu šokiai Kolumbijoj
"Grandinėlės" spektakliai žavėjo kolumbiečius ir lietuvius 

valstybiniame teatre ir kitur
Birželio 15-22 dienomis viešė

jo Kolumbijoje iš Klevelando 
šokių ansamblis “Grandinėlė”. 
Pirmą kartą Kolumbijos istori
joje lietuvių tautiniai šokiai bu
vo šokami šioje teritorijoje, nes 
iki šiol niekas nesvajojo pamaty
ti lietuvišką Tryptinį ar Klum
pakojį valstybiniame teatre “Co
lon” ar kur kitur.

Rusų intrigos
Nor jau virš pusmečio buvo 

planuojamas “Grandinėlės” at
vykimas į Kolumbiją, bet prieš 
porą savaičių sovietų atstovybė 
norėjo sutrukdyti jos atvykimą 
į Kolumbiją ir darė labai kon
krečių žygių. Lietuvių kolonijos 
narių dėka sovietiniai trukdy
mai pavirto niekais.

Oficalius paruošiamuosius dar
bus atliko Lietuvos generalinis 
konsulas ponas dr. S. Sirutis, o 
kasdieninius — moterų draugi
jos valdyba, ypač Nijolė Stasiu
kynienė ir Laima Didžiulienė. 
Jos pasiėmė visus pramatytus ir 
nepramatytus paskutinių mo
mentų rūpesčius.

Kitataučių nuomonės
Birželio 16 ir 17 dienomis an

samblis atliko programą Medel- 
lino Tobon teatre ir seselių sa
leziečių teatre gausiai susirinku
siai publikai, birželio 19 ir 20 
dienomis ansamblis pasirodė 
Bogotoje valstybiniame Colon 
teatre, kur paprastai susirenka 
rinktinė publika. Abiejuose 
miestuose ovacijos ir plojimai 
buvo ypatingi ir tai skatino šo
kėjus pasirodyti dar gražiau. Šo
kių programa sudaryta iš popu
liarių tautinių šokių, kur ypa
tingai reiškiasi mūsų tautiniai 
motyvai ir duoda progos parody
ti visą tautinių drabužių groži. 
Tai kreipė visų nelietuvių dė
mesį. Visi komentatoriai pabrė
žę, kad net ir vienu metu pasi
rodant didelei šokėjų mergaičių 
grupei, nebuvo nė vieno pakar
toto drabužio. Visi buvo skirtin
gi arba spalva, arba raštais. Pro
gramai paįvairinti sol. A. Stem- 
pužienė įterpdavo po vieną kitą 
lietuvišką dainą. Ji vietos spau
dos atstovų buvo labai šiltai su
tikta.

gamtos dainos, artimai prime
nančios lietuviškąsias. Savo te
matika jos atrodė identiškos su 
lietuvių liaudies dainomis. Visą 
eilę kūrinių, publikai prašant, 
teko pakartoti.

Atskirai pasirodė 150 jungti
nis vyrų choras, diriguojamas R.

. (Nukelta Į 8 psl.)

Kas krito j akis?
Jeigu pirmą “Grandinėlės pa

sirodymo dieną galima buvo pa
stebėti daugiau įvairių tautybių 
veidų, tai antrąją dieną Colon 
teatras prisipildė kolumbiečių, 
kurių tarpe buvo daug universi
tetų profesorių, laisvų profesi
jų atstovų, rašytojų ir dailinin
kų. Abidvi dienas Bogotoje da
lyvių tarpe buvo ypač komen
tuojamas Rezginėlės šokis dėl 
savo tematikos ir dėl gražaus at
likimo. Visi kitataučių komen
tarai pabrėžė tautinių drabužių 
turtingumą bei gražumą, darnų 
ansamblio pasirodymą, ypač ju
desių lengvumą bei laisvumą. 
Kaip charakteringą bruožą pa
stebėjo, kad tautiniuose lietuvių 
šokiuose nuolatos keičiamos po
ros. Kolumbiečių folklore tai 
nėra įprastas dalykas. Čia kiek
vienas šokėjas pasilieka visą 
laiką su savo pora.

Pas lietuvius
Kolumbijos lietuviai ta pro

ga gyveno ypatingos šventės 
dienas bendraudami su visais 
dalyviais. Pirmąją atvykimo die
ną vakarais Medelline ir Bogo
toje lietuvių kolonijos surengė 
susipažinimo vakarienes Nutiba- 
ros viešbutyje ir karininkų ra
movėje. Kolonijų nariai susipa
žino su svečiais" pasidalindami 
įspūdžiais apie bendrus pažįsta
mus bei kasdienius darbus ir 
vargus. Kitomis dienomis kolo
nijų šeimos pasikviesdavo visus 
ansamblio dalyvius pabendrauti 
prie užkandžio ar stikliuko, pasi
šokti su vietos jaunimu, pamaty
ti krašto papročius, kurių nie
kur netrūksta. Sekmadienį Bo
gotoje visi dalyviai su koloni
jos nariais buvo pakviesti į kon
sulo ūkį prie miesto, kur visi 
dalyvavo lietuviškose Mišiose 
(kaikurie prisiminė lietuviškas 
Jonines), pasilinksmino.

“Grandinėlės” atsilankymas 
Kolumbijoje svetimtaučiams pa
liko labai gražų vardą apie mū
sų tautinius šokius, o lietuvius 
suvedė su tais tautiečiais, kurių 
niekuomet nebuvo pažinę nei 
matę. Dabar prasidėjo nauja 
draugystė ir bendri siekimai Tė
vynės labui. V. M.

Pasaulio įvykiai
TRADICINE KARALIENĖS ELZBIETOS KALBA DARBĄ PRADĖJO 
naujasis Britanijos parlamentas, kuriame daugumą turi rinkimus 
netikėtai laimėjusio premjero E. Heath konservatorių partija. 
Programinė karalienės kalba išryškino premjero pasiryžimą su
mažinti pajamų mokesčius, suvaržyti negrų antplūdį iš Britų 
Bendruomenės kraštų, pakeisti socialinės gerovės ir profesinių 
sąjungų įstatymus. Sumanymų įgyvendinimą teks atidėti, kol bus 
atstatyta ramybė šiaurinėje Airijoje. Protestantų ir katalikų san
tykius iki pilietinio karo proporcijų įtempė parlamento atstovės 
B. Devlin suėmimas. Ji buvo nuteista kalėti pusę metų už per
nykščių riaušių kurstymą. Protestantų dominuojamas Belfasto 
teismas atmetė jos advokatų paruoštą apeliaciją Britanijos lordų 
rūmams. B. Devlin buvo iš- •---------------------------------- -—
traukta iš sulaikyto automobilio 
ir uždaryta Armagh kalėjime, 
nors ji buvo pasiruošusi pati 
atvykti į reikiamą policijos nuo
vadą. Toks suėmimo būdas už
rūstino katalikus ir ją padarė 
politine kankine, š. Airijos pro
testanto premjero J. Chichester- 
Clark vyriausybė nesutiko iš
leisti jos iš kalėjimo porai die
nų, kad ji galėtų būti prisaik
dinta kartu su kitais Britanijos 
parlamento nariais. Š. Airijos 
katalikai pradėjo protesto de
monstracijas Belfasto, Armagh© 
ir Londonderry miestuose. Bri
tanija savo kariuomenės įgulą 
Š. Airijoje sustiprino iki 12.000 
vyrų ir netgi pasiuntė vidaus 
reikalų naująjį ministerį R. 
Maudlingą. Demonstracijos bai
gėsi kariuomenės ir katalikų su
sikirtimu Belfaste. Negaluti
niais duomenimis, protestantų 
išprovokuotame pilietiniame ka
re jau žuvo 12 katalikų ir pro- 
.testantų, o sužeistų, Įskaitant ir 
britų karius, yra keli šimtai. To
kiose aplinkybėse galbūt geriau
sią išeiti pasiūlė Toronto dien
raštis “The Telegram” savo ve
damajame — paleisti suimtą 
parlamento atstovę B. Devlin. 
Belfasto protestantų teismas jai 
paskyrė perdidelę " bausmę, o 
apeliacijos atmetimas pažeidė 
jos pilietines teises.

TESĖJO ŽODĮ
Prez. R. Niksonas atitraukė 

visus amerikiečių kariuomenės 
dalinius ir karinius patarėjus 
iš Kambodijos teritorijos. Pasi
kalbėjime su didžiųjų televizi
jos bendrovių žurnalistais jis pa
brėžė naujus bandymus karui 
užbaigti. Iš derybų su Š. Viet
namo komunistais Paryžiuje 
pernai žiemą pasitraukusį H. C. 
Lodge pakeis veteranas diplo
matas D. K. E. Bruce. Prez. R. 
Niksonas pritaria minčiai pra
vesti demokratinius rinkimus P. 
Vietname ir sutikti su jų rezul
tatais net ir tada, jeigu juos lai
mėtų komunistai. Šiame pasikal
bėjime nemažas dėmesys skirtas 
Artimiesiems Rytams, kur gre
sia tiesioginis susikirtimas JAV 
su Sovietų Sąjunga. Prez. R. 
Niksonas žadėjo remti Izraelį 
ginklais, kad būtų išlaikyta da
bartinė jėgų pusiausvyra. Prie
šingu atveju sovietų apginkluo
ti arabų kraštai gali" pradėti pil
ną karą. Kambodijos likimas da
bar jau yra 39.000 P. Vietnamo 
karių rankose. Juos ir toliau 
Kambodijos teritorijoje rems 
amerikiečių aviacija. Į P. Viet
namą atvyko 10.000 Kambodijos 
naujokų apmokymui. Komunis
tų taikinius netoli Tailando sie
nos pradėjo bombarduoti tailan
diečių aviacija. Kambodijos 
premjeras gen. L. Nol atitrau
kė savo kariuomenę iš šiaurės- 
rytų provincijų, be kovos jas 
atiduodamas komunistams. Ame
rikiečių žvalgybos duomenimis, 
dėl karo veiksmų Kambodijoje 
Š. Vietnamas apie 30% prie Sai- 
gono ir Mekongo deltoje buvu
sių karių yra pasiuntęs Kambo- 
dijon. kautynės prie Saigono 
dabar jau yra labai retas reiš
kinys. Kambodijos karinis teis
mas, svarstęs nuversto princo 
Sihanuko bylą, paskyrė mirties 
bausmę. Princas tebėra Pekingo 
globoje.

TRINTIS KREMLIUJE?
Jau nepirmą kartą spaudoje 

pasirodo pranašystės apie Krem
liaus vadų pakeitimus. Neseniai 
skaitėme, kad kompartijos sekr. 
L. Brežnevas yra pasiruošęs pa
rūpinti pensiją premjerui A. Ko
syginui. Dabargi L. Brežnevo 
pasitraukimą pranašauja Londo
no “Evening News” korespon
dentas V. Louis, sovietų pilie
tis ir KGB agentas, kuris A. 
Solženicinui sukompromituoti 
yra išsiuntęs jo knygas į Vaka
rų pasaulį. 1964 m. V. Louis iš 
anksto pranešė N. Chruščiovo 
kritimą. Taigi, jo informacijoje 
ir šį kartą gali būti tiesos grū

das, nors viskas priklausys nuo 
Kremliuje šiuo metu vykstančių 
kompartijos centrinio komiteto 
posėdžių, kuriuose pagrindinis 
žodis vis dar priklauso L. Brež
nevui. Kremliaus patvoryje pa
laidotas Stalinas pagaliau susi
laukė antkapinio biusto, sukur
to jo premiją kadaise laimėjusio 
skulptoriaus N. V. Tomskio. Sta
lino veido žiaurieji bruožai taip 
sušvelninti, kad jį būtų galima 
laikyti angelu, jeigu skulptorius 
būtų pridėjęs sparnus. Šis bius
tas yra didelė staigmena mask
viečiams. Kraipydami galvas, jie 
klausia viens kitą: “Za čem?” 
Kokiu tikslu grąžinama pagarba 
žiauriausiam sovietinio komu
nizmo tironui, kompartija nesi
teikė paaiškinti.

RAKETOS PRIE KANALO
Nepaisant Izraelio aviacijos 

kasdien vykdomų bombardavi
mų, Egiptas Suezo kanalo pa
krantėje jau įsirengė sovietinių 
priešlėktuvinių raketų bazes. Iz
raelis prisipažino, jog raketos 
jau numušė du lėktuvus, o Egip
tas skelbiasi numušęs keturis. 
Maskvon atskridusį Egipto prez. 
G. A. Nasserį aerodrome sutiko 
premjeras A*. Kosyginas, prez. 
N. Podgornas ir krašto apsau
gos bei užsienio reikalų minis
terial — A. Grečko ir A. "Gromy
ko. Pokalbių tema tuo tarpu ne
paskelbta. Jungtinėse Tautose 
kalbama, kad sovietų ambasa
dorius J. Malikas JAV, Britani
jos ir Prancūzijos ambasado
riams įteikė naują taikos Arti
muosiuose Rytuose planą, ku
riame pirmą kartą Kremlius siū
lo arabų kraštams oficialiai pri
pažinti Izraelį 1967 m. sienose. 
Prancūzijos prez. G. Pompidou 
spaudos konferencijoje pabrėžė, 
kad ramybę į Artimuosius Ry
tus tegali sugrąžinti keturių di
džiųjų bendras taikos planas. 
Jis taipgi įspėjo Izraelį, kad iš 
dabartinės taktikos, kurios pa
grindą sudaro jėgų pusiausvyra, 
daugiau naudos turės arabai. 
Laikas esą dirba jų naudai.

LIBERALŲ KONGRESAS
V. Vokietijos FDP liberalų 

partija savo kongrese vadu per
rinko socialistų ir liberalų da
bartinės vyriausybės užsienio 
reikalų ministerį W. Scheel, pa
smerkdama buvusio savo vado 
E. Mende griežtą kritiką dėl 
partiją ištikusių skaudžių pra
laimėjimų dviejų kraštų "parla
mento rinkimuose. E. Mende 
įžiūri visišką liberalų bankrotą, 
jeigu jie ir toliau rems socialis
to kanclerio W. Brandto bandy
mus suartėti su Sovietų Sąjun
ga ir jos kontrolėje esančia R. 
Europa. Kanclerio W. Brandto 
planams yra būtina 30 liberalų 
atstovų parama federaciniame 
V. Vokietijos parlamente. Libe
ralų kongresas užtikrina šią 
paramą, nors ji gali tapti pražū
timi liberalų partijai.

SOVIETŲ BANKAS
Nuo 1919 m. spalio 18 d. Lon

done veikia Maskvos liaudies 
banko skyrius, kuriame atlieka
mi atsiskaitymai su užsienio 
kraštais. Banko penkiasdešimt
mečio proga Maskvos “proleta
rai” jo direktoriui N. V. Nikit- 
kinui padidino metinę algą iki 
$42.250, kai tuo tarpu geriausiai 
apmokami britai tarnautojai te
gauna $9.600. Unija pagrasino 
streiku ir pareikalavo tarnauto
jų atlyginimus padidinti beveik 
13% nuo š.m. sausio 1 d. Pir
mą kartą susidūrę su “kapita
listų” unija, Maskvos biurokra
tai kapituliavo. Tarnautojams 
buvo padidintas atlyginimas 
9% nuo š.m. balandžio 1 d. So
vietų bankas taipgi įsipareigojo 
“artimiausioje ateityje pripažin
ti tarnautojų uniją”. Šio pripa
žinimo Maskva unijai nebuvo 
suteikusi per 50 metų, nors 
Kremliaus propaganda labai 
mėgsta garsinti unijų streikus 
Vakarų pasaulyje kaip darbinin
kų kovą prieš kapitalistus.
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Saugok, Dieve, gražųjį Vilnių
Buvę Lietuvos vokiečiai rašo apie savo gyvenimą sostinėje ir krašte

* Kardinolo John Wright va
dovaujama dvasininkijos kon
gregacija Maltoje surengė 4 die
nų konferenciją. Konferencijos 
pagrindinė tema — “Pasaulis 
yra mano parapija”. Buvo pada
ryta eilė pasiūlymų. Vienas jų 
— peržiūrėti bei pertvarkyti 
kunigų įjungimą vyskupijon 
(įkardinavimą), kad kiekvienas 
kunigas turėtų galimybę tarnau
ti tikintiesiems ne tik savo vys
kupijoje, bet jaustų atviras du
ris ir į platesnį apaštalavimą. Vi
si pateiktieji planai bei pasiūly
mai dabar bus kongregacijos iš
studijuoti.

* Dr. Eugene Carson Blake, 
Pasaulio Bendrijų Tarybos pir
mininkas, pareiškė, kad Katali
kų Bendrija pamažu artėjanti 
prie įsijungimo į Pasaulio Bend
rijų Tarybą. Vienas tokių ženk
lų yra tas, kad visos ortodoksų 
Bendrijos, kaip ir katalikai, sa
ve kildinančios iš Kristaus ir 
apaštalų laikų, jau yra tapusios 
šios Tarybos narėmis. Kitas 
ženklas, tai glaudus katalikų 
Bendrijos bendradarbiavimas su 
Taryba įvairiose srityse, natūra
liai vedąs į vieną organizacinį 
vienetą. Be to, šiuo metu vyks
ta Pasaulio Bendrijų Tarybos ir 
Katalikų Bendrijos pasitarimai 
įsijungimo klausimu. Vienas to
kių pasitarimų, kurio duomenys 
bus netrukus paskelbti, jau įvy
ko Neapolyje. Jam vadovavo iš 
Tarybos pusės prof. J. Miguez- 
Bonino, o iš katalikų — vysk. J. 
Bernardui.

* Dr. Robert H. Pierson, Pa
saulinės Adventistų Konferenci
jos pirmininkas, atidarė 51-mąjį 
tos Bendrijos visuotinį suvažia
vimą, kuriame dalyvavo 1.700 
oficialių atstovų iš 193 kraštų. 
Iš viso pasaulyje priskaitoma 
apie 2.000.000 adventistų, kurių 
ketvirtadalis yra JAV ir Kana
doje. JAV jie turi 11 kolegijų 
bei universitetų, kurių nė vie
name nėra įvykę studentų riau
šių ar demonstracijų. Jie tuo su
važiavime didžiavosi.

* 18 Los Angeles įvairių 
Bendrijų vadų, kurių tarpe bu
vo katalikų arkiv. Timothy Man
ning, metodistų vysk. Gerald 
Kennedy, anglikonų vysk. Eric

> KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir inašai:

385. KEK Moterų Dr-jos
Šv. Jono Kr. skyrius $100

386. Plokšteliu leidykla
“Krivūlė” 100

387. Kulienė, Eleonora 100
388. Butkus, Jonas 100
389. žulpa, Simonas 100
390. Stankus, Leonas 100

Papildė įnašą:
251. Juodis, Marcijonas iki $1500

Aukojo: K. Batūra, Toronte, $10 
KLB Hamiltono apyL valdyba $10 
(vieton užuojautos skelbimo už mi
rusį V. Navicką).

Plokštelių leidykla “Krivūlė” Mont- 
realyje daug savo leidinių dovano
ja universitetams, muzėjams ir kul

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

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

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, North Palm, Florida 
33403, U. S. A. arba skambinti telefonu (305) 844-3388.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

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

i Nemokamas į namas pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

Bloy ir žydų rabinas Edgar F. 
Magnin, — bendrame atsišauki
me užgyrė kaikurias naujojo hu
manizmo apraiškas: jautrumą 
karo žiaurumams, skurdui ir ra
sizmui, tačiau aštriai pasisakė 
prieš moderniąją visuomenę nu
žmoginančius elementus: narko
tikus, smurtą, pornografiją. Tai 
esą simptomai irracionalizmo, 
egocentrizmo ir nuo tikrovės bė
gimo, kuris yra apgaulingas ir 
nužmoginantis.

* Jugoslavijos katalikų Doku
mentacijos bei Informacijos 
Centras Zagrebe įsteigė savo ži
nių agentūrą “Aktualnosti Krs- 
canska Sadasnjost”. Jos savaiti
nis vietinių bei tarptautinių ži
nių biuletenis jau pradėtas leis
ti kroatų ir vokiečių kalbomis.

* Arkivyskupas Philip F. Po- 
cock, Toronto arkivyskupas, 
įvesdamas savo arkivyskupijoje 
Kanados vyskupams duotą lei
dimą Komuniją įteikti tikinčio
jo rankon, pabrėžė, jog tokiam 
Komunijos dalinimui nėra pla
taus pritarimo nei Toronto vys
kupų, nei kunigų, nei tikinčiųjų 
tarpe. Todėl jis patariąs kuni
gams tokios Komunijos dalini
mo formos žmonėms nepiršti, 
bet norintiems leisti naująjį bū
dą praktikuoti.

* “Adveniat”, vokiečių katali
kų šalpos organizacija, pranešė, 
jog per praėjusius metus V. Vo
kietijos katalikai suaukojo $13. 
500.000 P. Amerikos šalpai.

* Indijos “neliečiamųjų” kas
ta, kuri intymiai rišasi su hin- 
dusų tikėjimu, iki 1949 m. buvo 
visų niekinama ir pati vargin
giausia. Indijos valdžia, siekda
ma “neliečiamųjų” dalios page
rinimo, įvedė jiems tam tikrą 
pašalpą, tačiau dabar nusprendė 
nešelpti tų “nęliečiamųjų”, ku
rie yra atsisakę hindusų tikėji
mo ir tapę krikščionimis ar ma-

. hometonais.
* Paryžiaus aikštė prie Notre 

Dame katedros naujai pavadin
ta popiežiaus Jono XXIII vardu. 
Popiežius Jonas XXIII yra bu
vęs apaštališkuoju nuncijum 
Prancūzijai ir gyvenęs Paryžiu
je nuo 1934 iki 1953 m.

Kun. J. Stš.

tūrininkams. Jos vedėjas yra archit. 
P. V. Zubas. P. Kuliai turi Spring- 
hurste vasarnamius ir maisto krau
tuvę. J. Butkus ir S. žulpa gyvena 
Londone. J. Butkus yra “London Mi
dus Mufler Shops” savininkas. Jų 
įnašus atsiuntė Fondo įgaliotinis ir 
tarybos narys J. Bersėnas. M. Juodis 
gyvena Hamiltone; prie tūkstantinio 
įnašo pridėjo dar $500 ir tapo stam
biausiu KLF aukotoju. Gegužės pa
baigoje įvykusiame inžinierių ir ar
chitektų suvažiavime buvo tikėtasi 
gauti Fondui keletą naujų narių, bet 
negauta nė vieno. Daugiausia į Fon
do narius stoja paprasti lietuviai, ku
rie dar tebejaučia savo tautos pul
są. P. LELIS,

ižd. ir vajaus ved.

Lietuvos vokiečių sąjunga su 
centru Hannoveryje ir skyriais 
beveik visoj V. Vokietijoj, atro
do, yra junginys ne tik Europoj 
gyvenančios tos Lietuvos mažu
mos, bet taip pat ir plačiai po 
pasaulį išsisklaidžiusios. Be su
važiavimų ir leidinių, dideliu 
ryšininku yra s-gos leidžiamas 
laikraštis “Heimatstimme” ir 
kiekvienais metais spausdina
mas metraštis “Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen” (išleista 
14 nr.).

1970 m. metraštyje yra kele
tas įdomesnių straipsnių. Pra
džioje įdėtas prof. dr. Jono 
Straucho rašinys, kuriame jis 
pažymi, kad šie metai visiems 
Lietuvos vokiečiams yra labai 
reikšmingi, nes po Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo vo
kiečių mažumai Lietuvoje atsi
darė ' laisvas kelias kultūrinei 
veiklai. Į Lietuvos seimą buvęs 
išrinktas net vienas vokiečių 
tautybės atstovas, kuris rūpino
si savos mažumos platesne savi
valda ir mokyklų tinklo plėti
mu. Tačiau vienu reikšminges
niu įvykiu esą tenka laikyti 1920 
m. atidarymą vokiškos gimnazi
jos Kaune rugpjūčio 18 d. Ši 
mokslo įstaiga iki pat 1941 m. 
repatrijacijos Vokietijon buvusi 
Lietuvos vokiečių kultūros cent
ru. Prof. dr. J. Strauchas kvie
čia pasidžiaugti 20 metų gimna
zijos darbo vaisiais, suvažiuoti 
buv. mokytojams ir mokiniams 
kaip vienos šeimos nariams iš 
Vytauto prospekto nr. 24.

Lietuvio žodžiai
Prie prof. J. Straucho žodžių 

tektų pridėti kitoj metraščio 
vietoj atspausdintus iš “Mann- 
heimer Morgen” dienraščio Va
sario 16 gimnazijos direkto
riaus dr. V. Natkevičiaus Kalė
dų proga pasakytus žodžius: 
“Mes nesam pabėgėliai ar kokie 
nors be pilietybės svetimšaliai, 
bet kaip anuomet vokiečiai Lie
tuvoje — tautinė mažuma, tu
rinti nevaržomą gyvenimo tei
sę, kuria pilnai pasinaudojame.” 
Metraščio redakcija pastebi, kad 
prie šių žodžių vertėtų ilgai pa
mąstyti.

Paskutinieji leidinio puslapiai 
skiriami svarbesniems Lietuvos 
vokiečių adresams. Jų tarpe yra 
PLB, lietuvių katalikų sielova
dos, lietuvių evangelikų sen. A. 
Kelerio, “Labdaros” organizaci
jos.

Vilniaus vokiečiai
Prie įdomesnių Lietuvos vo

kiečių metraščio straipsnių reik
tų priskirti Arved Rio (greičiau
siai slapyvardė) rašinį apie Vil
niaus vokiečius. Autorius, pri
minęs Vilniaus įkūrimą, sako, 
kad Lietuvos kunigaikščiai kvie
tė vokiečių amatininkus, pirk
lius į Lietuvos sostinę. Vokiečių 
g-vės vardas, likęs iki antrojo 
pasaulinio karo, liudija jų buvi

) LAIMINGO LAKŪNO KOVOS |
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

j>.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kitų žygiai
1942 m. sausio 24 d. lakūnas 

K. Tanaka su dviem sparniniais 
lakūnais saugojo japonų išsikė- 
limą Balikpapane. Iš žygio jie 
grįžo pavargę, bet sveiki. Tana
ka* pasakojo, kaip jie puolė 8 
amerikiečių bombonešius B-17:

Atskrendančius bombonešius pa
stebėjome laiku. Puolėme juos daug 
kartų. Porą kartų juos pagavau labai 
gerai, galėjau pastebėti kulkosvai
džių pataikymus ir patrankėlių šovi 
nių sprogimus ties bombonešiais, bet 
jie nekrito. Tiesa, mes suardėme jų 
skridimo rikiuotę, jų bombardavimo 
rezultatai buvo menki — padegė tik 
vieną mūsų tanklaivi.

Sunkioje kovoje
Kitą dieną aš skridau į Balik- 

papan. Mūsų grandį sudarė tik 
du lėktuvai.* Mano sparninis la
kūnas buvo S. Uchara. Balikpa
pane mes žvalgėmės 22.000 pė
dų augštyje, kad turėtume veiki
mo laisvę. Netrukus nuo Javos 
salos pusės pasirodė taškeliai, 
kurie greitai išaugoj lėktuvus— 
amerikiečių bobonesius B-17. Jų 
skrido dvi grandys po 4 lėktu
vus. Mes abu puolėm juos, bet 
gal kiek per anksti paleidome 
šūvių seriją. Praskrisdamas pro 
juos,* pastebėjau, kad meta bom
bas. Padarėme posūkį ir iškilo
me į viršų. Vandenyje matėsi 

' numestų bombų žiedai, bet į mū
sų desantinį konvojų nebuvo pa
taikyta. Kai amerikiečiai rengė
si skristi atgal, mes vėl puolėm, 
bet be jokių rezultatų. Trečiu 
puolimu pasigavau vieną B-17. 
Aiškiai mačiau savo pataikymus 
iš kulkosvaidžių ir patrankėlių, 
bet bombonešis neužsidegė 
skrido toliau. Mes vėl iškilome į 
viršų ir pakartojome puolimą. 
Aš puoliau tą patį bombonešį ir 
vėl pataikiau, bet jis tebeskrido 
rikiuotėje. Kai jau darėme šeš
tąjį puolimą, bombonešiu gran
dys išsiskyrė. Uchara ženklu pa
rodė į dešiniąją grandį. Vieno 
bombonešio kairysis motoras de- 

mą. O kad Vilniuje vyravo vo
kiečių teisė, rodo Trys Kryžiai 
(sic! — K. B.), nugriauti Murav
jovo laikais ir vėl atstatyti 1915- 
1918 m. Vokiečiai į Vilnių at
nešė vakarietiškos plytų staty
bos meną. Tai liudija pamink
lai Bernardinų, Pranciškonų ir 
Šv. Onos bažnyčios. Grakštūs 
bažnyčių bokštai primindavo at
vykstantiems vokiečių kariams 
savas tėviškes. (Antrosios vokie
čių okupacijos metais Vilniuje 
ėjęs vokiškas dienraštis “Wil- 
naer Zeitung”buvo išspausdinęs 
vokiečio kario įspūdžius iš Vil
niaus. Juose autorius džiaugėsi, 
kad po ilgesnės pertraukos vėl 
atsirado Vakaru kultūros mies
te — K. B.)

Centras — parapija
Ilgą laiką šv. Onos bažnyčioj 

buvo laikomos Mišios Vilniaus 
katalikams vokiečiams. Tačiau 
jų skaičiui kiekvienais metais 
mažėjant, pamaldos buvo nu
trauktos. Prieš pirmąjį pasauli
nį karą vokiečių katalikų skai
čius Vilniuje buvęs labai nežy
mus.

Besiplečiant reformacijai, su
stiprėjo ir vokiečiai evangeli
kai Vilniuje. 1555 m. (ar 1573- 
1583) Lietuvos sostinėj Vokie
čių g-vėj 9 nr. buvo pastatytas 
evangelikų dievnamis. Nuo to 
laiko daugumas Vilniaus vokie
čių buvo evangelikų tikėjimo. 
Jie turėjo svarbų* vaidmenį 
miesto gyvenime. Dar 1792 m. 
miesto savivaldybėj buvo du vo
kiečių tautybės atstovai.

Carų laikais, nežiūrint stip
rios rusifikacijos, vokiečių gyve
nimas buvo neblogas. Iki pirmo
jo pasaulinio karo gatvėse gali
ma buvo be jokių trukdymų vo
kiškai kalbėti, o *1907 m. buvo 
įsteigta vokiečių dr-ja, kuri po
kariniais metais žlugo.

Vilniaus vokiečių kultūrinio 
gyvenimo centru buvo evangeli
kų parapija. Ji turėjo keletą 
nuosavybių, kuriose buvo įsteig
ta pradžios mokykla, senelių ir 
vaikų prieglaudos. Kapinės bu
vo Basanavičiaus g-vės gale ir 
buvo vienos gražiausių Vilniuje. 
(Tik savo tvarka ir išplanavimu; 
gamtos grožiu gražiausios kapi
nės buvo Rasų — K. B.) Netoli 
Vingio parko buvo palaidoti pir
majame kare žuvę vokiečiai ka
riai. Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą Vilniuje gyveno apie 3000 vo
kiečių.

Politiniaį įvykiai
Toliau straipsnio autorius 

chronologine tvarka pateikia 
svarbesnius Vilniaus įvykius, 
stipriau pabrėždamas gen. Že
ligovskio “maištą”, įsteigimą 
“vidurio Lietuvos” ir jos įjun
gimą į Lenkiją, nedavimą Vil
niaus kraštui autonomijos, nors 
jame gyveno lietuviai, lenkai, 
vokiečiai, gudai, žydai.

Aiškiai pablogėjo vokiečių gy

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS
gė. Dabar pilnu gazu paspau
džiau į pašautąjį bombonešį ir 
paleidau šūvių seriją iš arti, nes 
bombonešio ginklai nebeveikė. 
Iš bombonešio pasirodė juodų 
dūmų debesis — perėjo į smigi
mą ir dingo debesyse.

Draugai stebėjosi
Kai grįžome į savo aerodromą, 

padariau pranešimą savo virši
ninkui Itn. Šingo. Kiti lakūnai 
taip pat susirinko pasiklausyti 
mano aiškinimo apie puolimus. 
Jie sakė, tai stebuklas, kad mes 
grįžome sveiki, nes mūsų puoli
mų metu 8 bombonešių ugnis 
buvo nukreipta Į mus. Gal mane 
nuo kulkų gelbėjo mano talisma
nas — Fudžiko juosta. Mano lėk
tuve buvo trys pataikymai. Vė
liau japonų žvalgybos lėktuvai 
pranešė, kad amerikiečių bom
bonešis B-17 sudužo besileisda- 
mas vienoje salelėje tarp Belik- 
papan ir Surabaja.

1942 m. vasaris buvo kovų 
mėnuo dėl Javos salos. Vasario 
4 d. keliolika lakūnų atskridome 
į jau japonų užimtą Balikpapan 
aerodromą. * Buvo atsiųsta nai
kintojų ir iš kitur.

Mūsų žvalgyba pranešė, kad 
Javos saloje, Surabaja rajone, 
priešas sutelkė 50 — 60 įvairių 
naikintuvų, kurių svarbiausi bu
vo amerikietiški P-40. Vasario 
19 d. mūsų 23 “Zero” išskrido- 
me į Surabaja. Niekas iš mūsų 
nesitikėjo laimėjimų, nes žino
jome, kad teks sutikti gausesnį 
priešą, o prieš akis buvo 430 my
lių skridimas. Priešo vietovę pa
siekėme prieš pietus 16.000 pė
dų augštyje. Virš Surabaja mies
to skraidė apie 50 priešo naikin
tojų 10.000 pėdų augštyje.

Amerikiečiai puola
Artėdami prie miesto, mes pa

kilome dar augščiau. Jie, pama
tę mus, pertraukė savo skridimą 
apie miestą ir su dideliu uolumu 
puolė mus. Iš abiejų pusių pairo 

venimas lenkų okupacijos me
tais. Bendruomenė turėjo tik 
vieną dvasiškį, o seni namai da
vė labai mažas pajamas. Atvykę 
į Vilnių lenkai evangelikai pri
vertė kas antrą sekmadienį diev- 
namyje melstis lenkiškai. Lenkų 
vyriausybės spaudimas darėsi 
vis didesnis. Trūko ir tikybinių 
vadovėlių vokiečių kalba. Mo
kiniams buvo patariama apsi
rūpinti lenkiškais. Gauti valdi
nę tarnybą, priklausant vokie
čių bendruomenei,’buvo neįma
noma. Visdėlto vokiečiai na
muose vartojo savo kalbą, mo
terys vedė prie parapijos bib
lioteką. Buvo daromas spaudi
mas uždaryti ir pradžios mokyk
lą, tačiau apsidėjus dar didesniu 
mokesčiu, pajėgta ją išlaikyti.

Į Vokietiją
Grąžinus Vilnių Lietuvai, ja

me gyveno apie 1000 vokiečių, 
kuriems 1940 m. buvo sudary
tos sąlygos repatrijuoti į Vokie
tiją. 1939 m. Kūčių vakarą evan
gelikų dievnamyje* buvo pasku
tinės ‘pamaldos Vilniaus vokie
čiams. Netrukus į sostinę atvy
ko repatriacinė komisija, kuri 
pradėjo surašinėti norinčius 
vykti Vokietijon. Lietuviškų 
įstaigų pareigūnai klausė Vil
niuje gimusius vokiečius, kodėl 
jie nori vykti į Vokietiją, nes 
visi turėjo pilną teisę į Lietu
vos pilietybę. Lietuvos įstaigos 
jokių trukdymų nedarė. Vil
niaus vokiečiai su savim galėjo 
viską pasiimti — baldus, pata
lynę, brangenybes, net ir šunis.

1940 m. balandžio 7 d. (ar ba
landžio 8), 5 v. r., iš Vilniaus 
geležinkelio stoties išėjo trau
kinys su vokiečiais repatrian
tais. Pusvalandžiui jis sustojo 
Kaune, kur repatriantai buvo 
pavaišinti vietinių vokiečių ar
bata ir sumuštiniais. Gerą mais
tą jie gavo pervažiavę apie 12.30 
v. p.p. Eitkūnų stotį. Iš čia trau
kinys pasuko* Vokietijos gilu
mom Lietuvos repatriantai liko 
paskirstyti po visą Vokietiją. 
1941 m. su kitais Lietuvos vo
kiečiais repatrijavo Vilniaus li
kučiai.

Jaunystės prisiminimai
Savo prisiminimus autorius 

baigia aprašymu jaunystės lai
kų, išvykų į Verkius, Valakum- 
pius, Trakus, Žaliuosius ežerus 
tyliai tekančia Nerim. Deja, lai
kai pasikeitė: senasis Vilnius 
nebėra “mūsų” Vilnius. Evange
likų dievnamio varpas nebe
skamba, nes paverstas sandėliu, 
o vokiškos kapinės — parku. 
Po visą pasaulį išsiblaškę. Vil
niaus vokiečiai, tačiau jie vi
suomet prisimena Lietuvos sos
tinę, jų mylimą gimtąjį miestą, 
kuriame buvo išgyventos gražios 
dienos. Saugok, Dieve, gražųjį 
Vilnių!

Paruošė K. Baronas

rikiuotės ir prasidėjo žiauri oro 
kova. Vienas naikintojas P-36 
puolė mane. Aš padariau staigų 
posūkį į šoną ir laukiau jo reak
cijos, bet jis skrido tolyn. To 
man užteko. Po kelių sekundžių 
aš jau buvau netoli jo. Jis pada
rė posūkį į šoną, bet aš nepalei- 
dau jo iš akių. Iš kokių 50 jardų 
paleidau šūvių seriją. Jo lėktu
vo dešinysis * sparnas nulūžo, 
lėktuvas pradėjo kristi, o lakū
nas neiššoko su parašiutu.

Pasukau į kovos centrą, šeši 
naikintojai degdami krito že
myn. Vienas P-36 lėkė į mane. 
Aš norėjau jį pulti, bet kitas 
“Zero” iš apačios jį pagavo ilga 
šūvių serija, ir P-36 sprogo ore. 
Vieną “Zero” vijosi P-40. Norė
jau šokti savajam pagalbon, bet 
ji nebuvo reikalinga — “Zero” 
padarė oro kilpą, atsirado virš 
savo priešo, paleido ilgesnę šū
vių seriją, ir P-40 paskendo 
liepsnose.

Ir olandai puola
Pamačiau, kad trys olandų 

naikintojai puola mūsų žvalgy
bos lėktuvą. Jį išgelbėjo vienas 
mūsų “Zero”, numušdamas vi
sus tris priešo naikintojus. Neto
li manęs pasirodė P36. Aš pasu
kau į jį ir padidinau greitį. Pir
ma mano šūvių serija buvo ne
sėkminga — P-36 padarė posūkį 
ir smigo žemyn. Aš kirtau jo po
sūkio vidų ir priartėjau 50 jar
dų. Nuo mano šūvių serijos lėk
tuvas užsiliepsnojo ir nukrito. 
Netrukus “Zero” su dviem mė
lynom juostelėm ant liemens 
praskrido apie 200 jardų pro 
mane ir sprogo — žuvo mūsų 
eskadrilės vadas Itn. M. Asai. Ir 
šiandien nežinau, kodėl jo lėktu
vas sprogo.

8.000 pėdų augštyje pestebė- 
jau apie 20 “Zerų”. Keli olandų 
naikintojai pabėgo iš kovos lau
ko. Oro kova truko apie 10 mi
nučių. Priešo priešlėktuviniai 
ginklai tylėjo.

Virš Madura salos
Kai kiti “Zero” skraidė virš 

miesto, aš perskridau sąsiaurį ir ♦

2 psl. * Tėviškės Žiburiai * 1970. VII. 9 — Nr. 28 (1067)

Mielai Mamytei
AtA

EUGENIJAI KYBARTIENEI 
Lietuvoje mirus, dukterį ELENĄ JAŠKEVIČIENĘ 
ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —
E. A. Kimsos M. Žaliauskienė
A. P. Augaičiai K. B. Žutautai

B. J. Stalioraičiai

AtA

VIKTORUI BULZGIUI, besilankančiam 

Lietuvoje staigiai mirus, jo žmonai EMILIJAI, 

dukteriai ALDONAI su šeima, sūnums ANICETUI 

ir ADOLFUI su šeima gilių užuojautų reiškia —

E. A. Banylių šeima
K. M. Janeliūnų šeima

— Į
A t A

ANTANUI BALNIUI 
mirus, jo žmonai TERESEI, dukrom BRONEI, 
GENEI ir sūnui ALFONSUI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

Jolanta, Mykolas ir Saulius
Kiziai
———. I

KOSTUI JAKUBAUSKUI
Lietuvoje mirus, dukrų JANINĄ ŠARŪNIENĘ ir 
šeimų giliai užjaučiame —

V. VI. Nausėdai J. A. Pūkai

P. VI. Melnykai

Mylimam sūnui ALOYZU I staiga mirus, 

jo motinai ELENAI UNDRAITIENEI skausmo 

valandoje gilių užuojautų reiškia —

Kirtland, Ohio

atsiradau virš Madura salos, čia 
pastebėjau užmaskuotą aerodro
mą, apie kurį neturėjome žinių. 
Kai aš kilau į viršų, pro mane 
praskrido P-36. Jis manęs nepa
stebėjo. Negalėjau praleisti pro
gos, nors mano godumas nedavė 
greitos pergalės. Iš tolimesnio 
atstumo paleidau šūvių seriją ir 
tuo lyg pabudinau savo* priešą iš 
laisvo skridimo. Jis staiga pra
dėjo smigti. “Zero” lėktuvai bu
vo pranašesni už P-36 greičiu ir 
manevravimu, bet smigimui jie 
nebuvo pritaikyti. Mano laimei, 
nedidelis augštis ir nelygus že
mės paviršius privertė P-36 per
eiti į horizontinį skridimą. Da
bar galėjau artėti prie jo lėktu
vo, kuris darė zigzagus. Kai jau 
buvau tinkamame atstume, pa
leidau ugnį. Deja, patrankėlėse 
nebeturėjau šaudmenų, bet kul
kosvaidžių ugnis pataikė į lakū
ną — lėktuvas nukrito ryžių lau
ke.

Netekome trijų “Zerų”
Aš buvau paskutinis lakūnas, 

prisijungęs prie savo grupės, 
kuri skraidė virš Maduros salos. 
Kai grįžome į savo aerodromą, 
paaiškėjo, kad šiose oro kauty
nėse netekome 3-ių “Zerų” su 
lakūnais. Mūsų lakūnai priskai
čiavo per 40 numuštų priešo 
lėktuvų. Tą skaičių tektų suma
žinti bent perpus, nes dažnai tą

Rukšėnų šeima

patį priešo lėktuvą puldavo du 
ar trys “Zero” naikintojai ir 
kiekvienas numuštąjį užskaity
davo savo laimikiu. Po tų oro 
kautynių mes nebesutikdavome 
pasipriešinimo iš olandų lakū
nų.

Netrukus mūsų bombonešiai 
nuskrido į Maduros salą bom
barduoti priešo užmaskuoto 
aerodromo ir sunaikino daugu
mą ten buvusių lėktuvų. Kitą 
dieną 18 “Zeru” išskrido į Javos 
salą pulti priešo lėktuvų ore bei 
žemėje. Ore jokio pasipriešini
mo nesutikome, bet priešlėktu
vinė gynyba numušė tris “Zero” 
lėktuvus. (Bus daugiau)
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Duok ir man knygą — aš noriu skaityti Nuotr. B. Tarvydo

Sovietinis rašytojas Sibiro kolchoze

Lietuvių naikinimą pamate amerikiečiai
Lietuvos okupacijos 30 metų 

sukaktis ir birželiniai įvykiai Či
kagoje buvo prisiminti su pride
rama rimtimi. ALTos pastango
mis ir dail. Z. Kolbos, A. Valėno 
bei kitų komisijos narių talka, 
po intensyvaus kelių metų dar
bo, amerikiečių visuomenei Či
kagos Sheraton viešbutyje bir
želio 13 — 20 d. d. buvo sureng
ta gerai paruošta lietuvių taut
žudystės paroda. Jos atidarymas 
įvyko birželio 13 d. vakare. Su
sirinko per 700 žmonių, jų tarpe 
daug amerikiečių, spaudos, radi
jo žmonių, politikų ir visuome
nininkų. Parodą atidarė Lietu
vos generalinis konsulas dr. Pet
ras Daužvardis ir bolševikų nu
kankintiems žmonėms pagerbti 
padėjo gėlių. Parodos pagrindi
nio tako šonuose rikiavosi įvai- 

. rių pavergtų tautų vėliavos.
Į parodos atidarymą atvyko iš 

Vašingtono JAV kongreso ma
žumos vadovas Gerald Ford, 
kongreso nariai R. Puchinski, E. 
Derwinski, prezidento Niksono 
patarėjas R. Vandervort, “Chi
cago Tribune” atstovas W. Tro- 
han, Illinois valstijos senatorius 
R. Smith ir kt. Atvykę svečiai 
turėjo spaudos konferenciją 
Sheraton viešbutyje, kur atsaki
nėjo į įvairius korespondentų 
klausimus ir buvo prisiminta pa
vergta Lietuva.

Gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis pasakė kalbą, iškeldamas 
bolševikų padarytą didžiąją lie
tuvių tautai skriaudą, jos naiki
nimą, besitęsiančią okupaciją ir 
sveikino atvykusius JAV politi
kus, kurie jungiasi prie lietuvių 
pastangų ir padeda mums kovo
je už Lietuvos laisvę. Svečiai ly
dimi mūsų visuomenininkų ir 
dail. Br. Jameikienės, apžiūrėjo 
parodą.

Po to kitoje salėje įvyko Lie
tuvos okupacijos 30 metų su
kakties minėjimas ir vakarienė, 
kurioje dalyvavo apie 500 asme
nų. Ją pradėjo minėjimui ruošti 
komiteto pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, pristatydamas 
garbės svečius ir pasakydamas 
įžanginį, gerai paruoštą žodį. 
Vakarienei vadovavo 
belis.

Maldą sukalbėjo 
Brizgys, JAV himną 
solistė Prudencija 
Lietuvos himną — sol. Stasys 
Baras, visiems pritariant. Meni
nėje dalyje solistai P. Bičkienė 
ir St. Baras padainavo po porą 
kūrinių, pritaikytų šiai susikau
pimo ir ryžto dienai. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo kongreso na
rys Gerald Fordas, kuris gerai 
paruoštoje kalboje palietė JAV 
vidaus, užsienio politiką, kėlė 
komunizmo grėsmę, pavyzdžiu 
laikė lietuvių tautos pastangas 
kovoje prieš* imperialistinį ko
munizmą ir priminė įsakmiai, 
kad šią parodą turėtų pamatyti 
ypač Amerikos jaunimas.

JAV prezidento patarėjas pik. 
Vandervort perskaitė viceprezi
dento S. Agnew ir prezidento R. 
Niksono specialius raštus, ku
riuose įvertinama lietuvių lais
vės kova. Pagrindinio kalbėtojo, 
viceprezidento ir prezidento kal
bą bei žodžius iškilmės dalyviai 
sutiko audringai, sustoję ilgai 
kėlė ovacijas. Po gerą, Lietuvą 
prisimenantį žodį pasakė sena
torius R. Smith, kongreso nariai 
Puchinski, Derwinski ir žurnal. 
W. Trohan. VLIKo pirm. dr. K.

JURGIS JANUŠAITIS

Valiūno žodis sutiktas taip pat 
entuziastingai. Pabaigoje sve
čiams už atsilankymą dėkojo 
šeimininkas — ALTos pirm. inž. 
E. Bartkus. Padėkos maldą su
kalbėjo kun. A. Trakis.

Parodos lankytojai labai do
mėjosi dokumentacija, studija
vo Įvairius raštus, nuotraukas. 
Lankytojų tarpe buvo daug žy
dų tautybės žmonių, amerikie
čių visuomenininkų,, spaudos 
žmonių, Įvairių konferencijų da
lyvių. Parodą aplankė apie 3000 
žmonių.

ALTa atliko gerą ir reikšmin
gą darbą. Parodos įgyvendinto
jams, o ypač dail. Z. Kolbai ir 
A. Valėnui, už pasiaukojimą pa
rodą ruošiant liks dėkingas pa
vergtas ir laisvas lietuvis. Paro
da babar turėtų keliauti į kitus 
miestus. Čikagoje šiuo Įvykiu 
sėkmingai rūpinosi, įdėdamas 
tiek daug širdies, komiteto pir
mininkas dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas su savo talkininkais. Apie 
Lietuvos okupacijos sukakti ir 
tautžudystės parodą prieš ir po 
Įvykio rašė 18 vietinių laikraš
čių ir Čikagos didieji dienraš
čiai.

KĄ MATĖM OKUPUOTOJ LIETUVOJ?
POVILAS LIAUKEVICIUS

dr. K. Bo-

vysk. V. 
sugiedojo 
Bičkienė,

medeliai. Vietomis kelias dar 
nebaigtas — dirbo būrys darbi
ninkų, jų tarpe nemažai moterų. 
Aš pasiūliau turistėm moterim 
pasilikti, nes čia lengva gauti 
darbą, bet jos tik šaltai padėko
jo... Matėm daug trobesių. Tai 
kolchozų vadinamos gyvenvie
tės. Laukuose ganėsi gyvulių 
bandos, kuriose išsiskyrė olan
dų veislės juodmargės. Daug 
kur matėsi vienišos pririštos 
karvutės su vienu ar dviem lė
liukais. Tai kolchozininkų tur
tas. Matėm porą didžiulių sodų, 
jau gerokai paaugusių ir duo
dančių vaisių. Šiuo metu jie gra
žiai žydėjo. Kaune mums paro
dė vadinamą Kauno jūrą, kuri 
užliejo didžiulius plotus derlin
gos žemės. Elektrėnai — gražus, 
naujas miestelis. Visur vyksta 
didelė statyba, ypač Vilniuje ir 
Kaune. Statomi namai, valgyk
los, teatrai ir kiti pastatai.

Lyginant su tuo, kas buvo 
prieš 40 metų, dabartinės Lie
tuvos veidas pasikeitęs geroj on 
pusėn, tačiau yra daug, oi daug 
trūkumų. Pirmoje eilėje labai 
slegianti įspūdi sudaro domi-. 
nuojanti rusų kalba. Antras di
delis trūkumas — labai menki 
atlyginimai, žmonės vis tikisi 
pagerėjimo ir turi viltį. Apsiren
gę kukliai, bet tvarkingai. Lie
tuviai savo tvarkingumu, darbš
tumu stengiasi pirmauti. Yra 
daug inteligentijos, įvairių pro
fesijų.

Musų grupės vadovai, rodyda
mi Vilniaus, Kauno, Druskinin
kų ir Trakų istorines vietas, per
daug propagandos nepūtė, aiški
no gana bešališkai.

Ką rašo sovietų kalinamas Amalrikas antroje knygoje, kuri slaptai pasiekė Vakarus?
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vaikų darželis
Vasaros mėnesiais veikdavo 

vaikų darželis, kurio vedėja 
buvo paskirta buvusi veršelių 
prižiūrėtoja. Ji nuolat skųsdavo
si su veršeliais turėjusi mažiau 
vargo, negu su vaikais darželyje. 
Šiai tetai Prosočkai visdėlto A. 
Amalrikas nepašykšti netiesiogi
nio pagyrimo. Niekada neištekė
jusi, bevaikė, aišku, ji nemylė
jo svetimu vaikų, bet šiaipjau 
buvo nuoširdi moteris. Blogesnę 
reputaciją turėjo jos padėjėja 
Polia, kiekviename žingsnyje 
nesugebėjusi išsiversti be moti
ną garbinančių rusiškų keiksma
žodžių.

Keiksmai buvo paplitę ne tik 
darželyje, bet ir privačiose tro
belėse. Rezultatas — vos kal
bėti pramokę ketvertų metų am
žiaus vaikai vartodavo tokius iš
sireiškimus, kurie būtų surietę į 
ožio ragą didžiausius “pijokus”. 
Nė kiek nemažesnėmis keikūnė- 
mis buvo ir 15-16 metų mergi
nos, žengiančios į moters am
žių. Jos rusišką keikimosi tra
diciją vėliau perkeldavo į nau
jas seimas ir keiktis išmokydavo 
savo atžalas.

Kelias i pasaulį
Vienintelis kelias jaunimui iš 

kolchozo į pasaulį yra veržima
sis į mokslus. Kolchozas Gurjev
koje turėjo keturių skyrių pra
dinę mokyklą su vienu mokyto
ju, baigusiu technikumą šapova- 
love. žiemą jam talkindavo vie
tinė mergina, įsigijusi brandos 
atestatą Krivošeino gimnazijoje. 
Maždaug du trečdaliai vaikų, 
baigę mokslą pradinėje mokyk
loje, lankydavo aštuonių klasių 
vidurinę mokyklą Novokrivošei- 
ne, kuri turėjo bendrabutį kol
chozininkų vaikams, tačiau be
veik visi jie grįždavo studijų ne
baigę kolchozam Krivošeino 
gimnazijoje iš viso kolchozo mo
kėsi tik viena mergina. Taigi, 
mokslo keliu į pasaulį prasiverž
davo labai nedaug kolchozinin
kų vaikų.

Galimas dalykas, dėl šios prie
žasties kolchozininkai nekentė 
savo vietinio mokytojo, krautu
vės vedėja dirbančios jo žmonos 
ir klubo vadovės. Jiems atrodė, 
kad šie “miestiečiai” yra di
džiausi tinginiai jau vien dėlto,

kad jiems nereikia dirbti jokių 
darbadienių ir kad jų kiekvieną 
mėnesj laukia pastovi alga. A. 
Amalrikas pabrėžia neįtikėtinai 
dideli kolchozininkų pavydulia
vimą. Jo žodžiais tariant, dau
giau buvo graužiamasi ne dėl 
savo asmeninių nesėkmių, bet 
dėl mokytojo ar kurio kito kai
myno augstesnio atlyginimo, 
nors ir menkiausio laimėjimo 
kovoje už būvį.

Asmenins daržas
A. Amalriką stebino kolchozi

ninkų prisirišimas prie asmeni
nio daržo, kuriam jie skirdavo 
savo poilsio valandas, užmiršda
mi kolchozo laukuose išlietą pra
kaitą. Kiekviena šeima turėjo 
karvę, didesnės — porą karvių, 
keletą avių, beveik visi augino 
kiaules. Pašaro problemą su
švelnindavo kolchozo vadovybės 
leidimas šienauti jau oficialiai 
nušienautose kolchozo pievose. 
Grįžus iš Sibiro tremties, A. 
Amalrikui teko poilsiauti viena
me centrinės Rusijos kolchoze 
prie Tūlos. Čia kolchozininkų 
gyvulių skaičių buvo apribojęs 
nuolatinis pašaro trūkumas. Vi
same kolchoze buvo tik penkios 
kolchozininkų karvės, o ir par
šiukais nekiekviena šeima galė
jo pasigirti. Šiuo atžvilgiu žy
miai geresnė būklė yra Sibiro 
kolchozuose.

Kažkurie kolchozininkai dar 
prisimena tuos laikus, kai “kiek
vienas buvo savo ponu”, bet tie 
laikai jų jau nevilioja. A. Amal- 
rikas daro išvadą, jog dauguma 
kolchozininkų šiandien jau ne
norėtų grįžti i privačią nuosa
vybę. kolchozai juos atpalaidavo 
nuo mokesčių mokėjimo, nuo 
miškų priverstinio kirtimo dar
bo. čia taipgi daug sveria ko
munizmo sistemoj susidaryta iš
vada — tai, ką šiandien turiu, 
rytoj iš manęs gali atimti.

Vergiškas klusnumas
Kolchozininkai Gurjevkoje A. 

Amalrikui sakėsi esą patenkinti 
savo būkle, bet tuojau pradėda
vo skųstis sunkiu darbu ir men
ku atlyginimu. Jam susidarė 
įspūdis, jog dabartiniai kolcho
zininkai jau yra praradę tvirtes
ni nugarkauli. Jeigu jiems val
džia duotų privačius ūkius, be 
jokio murmėjimo jie sėtų kvie
čius ir miežius, o jei sekančią

dieną valdžia nutartų suvalsty
binti tuos ūkius, privačias kol
chozininkų trobeles ir visus su
varyti į kinietiško stiliaus bara
kus su bendra valgykla, tai pasi
priešinimo taip pat nebūtų.

Vergišką kolchozininko dalią 
pabrėžia įstatymas, kurio dėka 
kolchozininkų pasai yra saugo
mi kolchozo rastinėje. Be jų ne
įmanomas pasitraukimas iš kol
chozo ir persikėlimas į miestą. 
Geriausiu atveju kolchozininkas 
vieną kolchozą tegali pakeisti ki
tu. Iš kolchozų išleidžiami tik li
goniai, invalidai ir vienišos mo
terys, iš kurių nedaug turima 
naudos. Pasai išduodami studi
juoti vykstantiems mokslei
viams ir karinės prievolės atli
kėjams, kurių tik maža dalis te
sugrįžta į kolchozus. Eilinis kol
chozininkas yra bejėgis pakeisti 
savo likimą. A. Amalrikas su pa
šaipa žiūri į kolchozo vadovybės 
rinkimus, darbadienių užmokes
čio nustatymą. Tiesa, posėdžiuo
se dalyvauja visi kolchozininkai, 
bet sprendimai jau būna primes

ti iš viršaus. Kalinino kolchoze 
Gurjevkoje pagrindinis žodis 
priklausė dviem ten buvusiem 
kompartijos nariam — kolchozo 
pirmininkui ir mokyklos vedė
jui.

Tokiose aplinkybėse yra visiš
kai suprantamas blogas kolcho
zininkų darbas, nes kiekvienam 
aišku, kad jis iš kolchozo nebus 
išvarytas dėl tinginystės ar pa
darytų nuostolių. Blogiausiu at
veju bus pasitenkinta didesne 
ar mažesne bauda, darbadienių 
skaičiaus ar atlyginimo už juos 
sumažinimu.

Taip atrodo gyvenimas Sibiro 
kolchoze, kur rašytojui A. Amal
rikui, kovotojui už žmogaus as
meninę laisvę sovietinio komu
nizmo sistemoje, teko atlikti pir
mąją pustrečių metų tremties 
bausmę. Po antrojo suėmimo 
dabar greičiausia laukia žy
miai sunkesnis darbas ir gyve
nimo sąlygos koncentracinėje 
stovykloje ar galbūt visiškas nu
žmoginimas psichiatrinėje ligo
ninėje. V. Kst.

Sibiro kolchozo jaunimas linksminasi
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šiuos kelis žodžius rašau virš 
debesų, grįždamas iš Lietuvos. 
Sudaryti pilnam vaizdui reikė
tų daug laiko ir sugebėjimo. Ti- 
kiuose, kad plačiau parašys kiti. 

Skridome olandų bendrovės 
KLM lėktuvu per Adria Travel 
Service. Maistas geras, patarna
vimas mandagus,- kaina priei
nama.

Vilniaus aerodrome pirmiau
siai pamatėm minią žmonių ki
toje pusėje tvoros. Tai giminės, 
kurie laukė savųjų su gėlėmis 
rankose. Vieni savuosius atpa
žino greičiau, o kitiems reikėjo 
pasidairyti, nes buvo nesimatę 
20-45 metus. Džiaugsmas maišė- 
šėsi su ašaromis.

Muitinės tarnautojai nelietu
viai apžiūrėjo mus šiurkštokai 
— vienus paleido greičiau, kitus 
gerokai pataršė; kaikurių laga
minus išvartė, dovanas sujaukė, 
taip kad sunku buvo vėl uždary
ti lagaminus. Be to, muitininkai 
pasiliko nemažai skarelių, ku
rias vėliau galima buvo išpirkti, 
sumokant po 7 rublius muito.

“Gintaro” viešbutis, kuriame 
buvome apgyvendinti, yra gra
žus, kambariai pusėtinai švarūs, 
patarnavimas mandagus. Iš įvai
rių Lietuvos kampelių per kele
tą dienų ten lankėsi giminės. 
Po Vilniaus miestą galėjome 
vaikščioti laisvai. Ten turintie
ji gimines viešėjo jaukiuose jų 
namuose.

Už poros dienų mūsų grupė 
buvo nuvežta į Kauną. Kelias 
tarp Vilniaus ir Kauno gana ge
ras — dviejų linijų į vieną ir 
kitą pušų, viduryje pasodinti

PROTĖVIŲ DVASIA VĖL JĄ PRIKELS...
Mirus Lietuvos pasiuntiniui Vatikane St. Girdvainiui, 

laukiama tęstinumo patvirtinimo
didžią. Ji spindės dar skaistes
nė, neteršiama papirktų išdavi
kų, bus dar gyvesnė, nuplauta 
nauju kankiniu ir didvyriu krau
ju.” * ‘ H

Prieš mirtį velionį aprūpino 
ligonio sakramentais vysk. A. 
Deksnys ir prel. L. Tulaba. Iš 
popiežiaus buvo gautas specia
lus palaiminimas bei sveikatos 
linkėjimas. Mirus Lietuvos pa
siuntiniui S. Girdvainiui, Vati
kano valstybės sekretorius kar
dinolas Villot atsiuntė S. Lozo
raičiui, pasiuntinybės sekreto
riui telegramą, pranešdamas po
piežiaus Pauliaus VI ir savo už
uojautą.

Laidotuvės įvyko birželio 17 
d. Gedulo Mišias atnašavo kar
dinolas A. Samore. Dalyvavo 
Vatikano valstybės sekretoriato 
atstovas, viešųjų Bendrijos rei
kalų tarybos atstovas, diploma
tinio korpuso dekanas, daugelio 
valstybių atstovai prie Vatikano. 
Iš lietuvių dalyvavo: diploma
tų šefas min. St. Lozoraitis, 
vysk. A. Deksnys, prel. L. Tula
ba, Lietuvos pasiuntinybės Vati
kanui sekr. S. Lozoraitis, jr., Ita
lijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. mons. V. Mincevičius ir 
visa Romos lietuvių bendruome
nė. Prie karsto buvo padėti vai
nikai: Lietuvos diplomatinės 
tarnybos, Vatikano diplomati
nio korpuso, Indonezijos amba- 

' sados.
if p. Lozoraičių šeimos.

Velionis palaidotas Romos ka- 
(Nukelta į 7-tą psl.)

Lietuvos pasiuntinys Vatika
nui ministeris Stasys Girdvainis, 
kuris mirė Romoje š.m. birželio 
15 d., buvo sulaukęs beveik 80 
metų. Romon atvyko 1939 m. 
ir čia visą laiką atstovavo Lie
tuvai, kol sveikata leido. Pasta
raisiais metais negalavo, mažai 
tegalėjo dirbti. Faktinai jo par
eigas ėjo pasiuntinybės sekreto
rius S. Lozoraitis, jr. Velionis 
betgi visą laiką sielojosi Lietu
vos reikalais. Dar 1940 m. jis 
pareiškė vienoje kalboje: “Te
gyvuoja laisva, nepriklausoma 
Lietuva, kurią veltui laidojai. 
Protėvių dvasia, Daukanto, Ba
sanavičiaus darbai, Maironio 
giesmės, visų tautiečių pastan
gos vėl prikels ją savarankišką,

sS

Kolchozininkų brigada Sibire, kur teko dirbti nubaustam rašytojui 
Amalrikui

orpuso, Indonezijos amba- 
Lietuvių Bendiruomenės

KANADOS DARBO ĮSTATYMAS — THE CANA
DA LABOUR (STANDARDS) CODE yra pakeistas ir 
minimalinis atlyginimas pakeltas iki $1.65 i valan
dą nuo 1970 metų liepos 1 dienos

Naujasis atlyginimo minimumas taikomas tarnau
tojams nuo 17 metų amžiaus, dirbantiems federa
cinės valdžios žinioje. Tai apima:

Tarprovincinius ir tarptautinius

— geležinkelius
— vieškelių transportą
— telefoną, telegrafą ir kabelio 

sistemas
— važmos ir važmų tarnybas
— kanalus
— keltus, tunelius (r tiltus
— vamzdžių linijas

• Radijo ir televizijos tarnybas
© Orinį transportą, lėktuvus ir aerodromus

Bankus

Profesinius žvejus, dirbančius už atlyginimą

• Uranijaus kasyklas ir Įmones

Grūdu elevatorius

• Grūdų ir pašaro malūnus, pašaro 

sandėlius ir sėklų valyklas

Norint smulkesnių informacijų, rašyti: 

Director, 
Labour Standards Branch, 

Canada Department of Labour, 
Ottawa 4, Ontario

CANADA DEPARTMENT OF LABOUR
Hon. Bryce Mockosey, 
Minister Deputy Minister
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turėjo progą pamatyti gyvą vilką, la-BIRSTONO NAUJOVĖS

Vasarojimo sezonas Birštone šie
met buvo pradėtas birželio 1 <L Ku
rorto vadovybes pastangomis atre
montuotos vilos “Birutė”, “Žibutė”, 
“Pilaitė”, eilė vasarnamių. Svečių 
reikalais rūpinasi prieš vienuolika 
metų Nemuno pakrantėje įsikūrusi 
Birštono turistinė bazė, kuri savo 
vilose dabar gali sutalpinti 320 tu
ristų. Bazės direktoriaus Vlado Ja- 
siūno teigimu, iki metų pabaigos bus 
užbaigta naujo pastato statyba. Jame 
nakvynę galės gauti 200 svečių, o 300 
vietų valgykloje bus rodomi plačia
ekraniai filmai. Turistų bazė taipgi 
turi sportinių reikmenų nuomojimo 
punktą, kuriame vasarotojai gali išsi
nuomoti valtis, žūklės bei sporto 
įrankius. Tikimasi, jog svečių antplū
dį padidins naujas turistinis maršru
tas “Po Lietuva”. Jo dalyviai iš Ig
nalinos pradės 20 dienų truksiančią 
kelionę į Trakus, Birštoną ir Pa
langą.

MIRĖ R. JUREVIČIUS
Po ilgos ligos Vilniuje mirė Lie

tuvos maisto pramonės “ministeris” 
Romualdas Jurevičius, šias pareigas 
ėjęs nuo 1065 m. Velionis buvo gi
męs Kaune 1029 m., Kauno politech
nikos institute įsigijęs maisto gami
nių technologijos inžinieriaus specia
lybę. Eilę metų dirbo valdiniuose 
komitetuose, kol pagaliau 1962 m. 
buvo paskirtas ministerio teises tu
rinčiu liaudies ūkio tarybos pirmi
ninko pavaduotoju. Nekrologuose 
minima aktyvi komunistinė veikla, 
priklausymas vilniškės kompartijos 
centriniam komitetui, augščiausiajai 
tarybai, Maskvos įteiktas “Darbo rau
donosios vėliavos” ordinas.

SUTRAMDĖ RUSUS
Vilniaus miesto prokuratūros tar

dymo skyriaus prokuroras G. Gutaus
kas “Komjaunimo Tiesos” 116 nr. 
rašo: “Šaltoką vakarą einančią namo 
vilnietę B. užpuolė trys chuliganai. 
Jie bandė atimti krepšį, o paskui 
ėmė ir mušti. Pagalbos šauksmą iš
girdo pro šalį ėję V. Karaznevičius 
ir Z. Judickis. Nedvejodami puolė į 
įvykio vietą. Chuliganai bandė pa
bėgti' bet vyrai pastojo jiems kelią. 
Ir prasidėjo... Byrėjo sagos, skar
deno dažni rankų smūgiai. Tačiau 
nei V. Karaznevičius, nei Z. Judickis 
nepabūgo suįžūlėjusių chuliganų. Ko
vėsi nebodami sumušimų, negailėda
mi jėgų ir ... nugalėjo. Dabar chu
liganai — Vilniaus šlifavimo staklių 
gamyklos kolektyvo nariai V. Nilo
vas, V. černiavskis ir G. Gudovas nu
bausti. Ir norisi tik pagirti V. Karaz- 
nevičių ir Z. Judickį už žygdarbį. Jie 
nesivadovavo dažna piliečių taisyk
le: “ne mano laukas — ne mano 
pupos", nebuvo ir žiūrovais-žiop- 
liais...” Kaip buvo nubausti tie lie
tuvių sutramdyti rusai chuliganai, G. 
Gutauskas kažkodėl nutyli. Negi bu
vo pasitenkinta tik papeikimu dar
bovietėje?

LIETUVOS GAMTA
Vilniaus Vingio parko estradoje 

jau antrą kartą surengta gamtos ap
saugai skirta paroda, kurios šūkis 
yra “Saugokime gamtą!” Jos inicia
toriai — Gamtos Apsaugos Draugi
ja, turinti apie 19.000 narių ir 43 
skyrius rajonuose, o taip pat ir me
džiotojai su žvejais. Nuotraukos lan
kytojus supažindino su gulbių kara
lija Žuvinte, Inklėriškio draustiniu, 
Medžiokalniu, Čepkelių raistu, apie 
kurį dažnai svajoja medžiotojai. 
“Lietuvai miniatūroje” čia taip pat 
atstovavo architektūriniai bei istori
niai paminklai, keliasdešimt sutvar
kytų senųjų parkų. Lietuvos miškuo
se vėl užveisti stumbrai, taurieji ir 
dėmėtieji elniai, fazanai, upės susi
laukė bebrų. Parodos duomenimis, 
Lietuvoj dabar yra apie 6.700 brie
džių, 68.000 stirnų, nemažas skaičius 
šernų bei kitų žvėrių. Ypač gausus 
buvo medžioklės trofėjų skyrius, ku
riame, be lietuvių, dalyvavo latviai 
ir estai. Mažieji parodos lankytojai

ST. CATHARINES, ONTARIO
TRADICINĖS JONINĖS buvo su- 

rengtos birželio 27 d. Kanadiečių 
Legijono salėje. Iškilmę atidarė ka
rių veteranų pirm. J. Vyšniauskas ir 
perdavė vadovavimą St. šetkui. Pas
tarasis supažindino dalyvius su pro
grama, pasveikino Jonus ir pakvie
tė svečią J. Matulionį iš Toronto tar
ti žodį. Kalbėtojas priminė su Joni
nėmis siejamą paparčio Sėdo — lai
mės jieškojimą. Lietuviai esą jo te- 
bejieško, ypač pavergtoje Lietuvoje, 
kur paparčio žiedas reiškia laisvę. 
Visi Jonai buvo apdovanoti rožėmis. 
Meninę programą atliko Hamiltono 
parapijos choras, vadovaujamas A. 
Paulionio, ir Londono jaunimo an
samblio “Baltija” tautinių šokių gru
pė, vadovaujama p. Chainauskų. Cho
ras gana darniai ir tvirtai padainavo 
6 dainas, o tautinių šokių grupė džiu

HAMILTONO LIE 

KOOPERATYV 
21 Mota St. East, kan 

Darbo valandos:
pirmadieniais 9JO — 5 v. p.P. 
antradieniais 9J0 — 5 v. p.p. 
trečiadieniais 9JO—>5 v. p.p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9 JO — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais ♦‘Talka*’ uždaryta.

TUVIŲ KREDITO

fAS “TALKA”
ib. 203, tel. 528-0511

Mokame nfc
depozitus _ ____________ S%
šėrus ir sutaupąs _____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______________ 8%
Duodame:
akmenines paskolas Iš___ 10%
neklln. turto paskolas iš

į Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če- 
i kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. Užtik

rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš IL856.000.

pę, jenotą, įvairių paukščių. Pirmoji 
tokia paroda buvo surengta Vilniu
je prieš trejetą metų.

PRIEŠTANKINĖ MINA
Šakių rajono laikraštis “Draugas” 

paskelbė pranešimą apie laimingai 
pasibaigusią nelaimę, kuri galėjo tap
ti nemaža tragedija. “Aušros” kol
chozo narys A. Keleris ratiniu trak
torium su priekaba vežėsi malkas iš 
Baltkojo miško. Priekabai įstrigus 
pamiškėje, jis pagalbon pasikvietė 
kaimyną P. Jokūbaitį su vikšriniu 
traktoriumi. Pastarajam atbuliniu 
bėgiu artėjant prie įstrigusios prie
kabos, apylinkės vienkiemių langus 
sudrebino galingas sprogimas. P. Jo
kūbaitis miško kelelyje, kuriuo kas
met pravažiuodavo dešimtys malko
mis bei rąstais pakrautų vežimų ir 
sunkvežimių, traktoriaus vikšru užka
bino vokiečių prieštankinę miną. Iš 
traktoriaus liko tik laužo krūva, o 
vairuotojas P. Jokūbaitis, apipiltas 
žemėm, kelias minutes buvo netekęs 
sąmonės. Sprogusi mina nė vieno ne
sužeidė, tik apkurtino malkų vežė
ją A Kelerį ir jo talkininkus, o ne
toliese su dviračiu stovėjusiam moki
nukui skeveldra perkirto ratlankį.

KOLCHOZINIS TURGUS
Ekonomijos mokslų kandidatas B. 

Šapyra ir ekonomistas G. Plečkaitis 
“Valstiečių Laikraščio” 69 nr. svars
to kooperacinės parduotuvės ir kol
chozinio turgaus problemas. Turgūs 
dabar jau yra praradę savo senąją 
šlovę, sumenkėję, bet visdėlto būtini 
miestų gyventojams, nes jų poreikių 
nesuspėja patenkinti valstybinės pre
kybos tinklas. Autorių nuomone, 
pagalbon turėtų ateiti vartotojų ko
operacija, kurios parduotuvės daž
niausiai steigiamos kaimuose. Jiedu 
konstatuoja: “šių metų pradžioje 
vartotojų kooperacija Vilniuje tetu
rėjo keturiolika mažmeninės preky
bos įmonių, pardavinėjančių žemės 
ūkio produktus, Kaune — 15, Šiau
liuose — 6, Panevėžyje — 8. Koope
ratininkai miestuose neskuba statyti 
savo parduotuvių. Matyt, baido prisi
minimas, jog pokario metais jau du 
kartus jų parduotuvės buvo perduo
tos valstybinei prekybai. Miestų vyk
domieji komitetai irgi nesuteikia 
vartotojų kooperacijai reikiamos pa
ramos. O valstybinė prekyba viena 
nesuspėja. Miestų gyventojas taip ir 
priverčiamas naudotis turgaus pa
slaugomis ...” Kas vilioja miestie
čius į kolchozinį turgų? Atsakymą 
mums duoda B. šapyra ir G. Plečkai
tis: “Dažnai sakoma: turguje gali nu
sipirkti tokių produktų, kurių par
duotuvėse nebūna, žąsų, kalakutų, 
triušių, įvairiausių daržovių, vai
sių... ” Nykstantį kolchozinį turgų 
jiedu siūlo pakeisti didesniu skaičiu
mi kooperatinių parduotuvių, kad jo
se miestietis be vargo galėtų gauti ne 
tik turguje pardavinėjamus žemės 
ūkio gaminius, bet ir kaimo meistrų 
dirbinius — molinius puodus, ąžuoli
nius kubilus ir netgi gražiąsias Vil
niaus krašto verbas, kurias žmonės, 
matyt, vis dar perka prieš Velykas.

VASAROTOJAI IGNALINOJE
Ignalinos turistinėn bazėn Palūšė

je jau plaukia vasarotojai su visasą
junginiais kelialapiais iš Maskvos, 
Leningrado, Kievo ir kitų “plačiosios 
tėvynės" vietovių, šią Vasarą jų 
tikimasi sulaukti apie 12.000. Bazės 
direktoriaus Felikso Sirevičiaus va
dovaujami darbuotojai — Regina Pi- 
lipaitienė, Valentina Gudelytė, Vik
toras šulga, Vita čeponienė ir Pra
nas Skudutis daug prakaito išliejo, 
kol buvo tinkamai pasiruošta nau
jam sezonui. Palūšės svečių dabar 
laukia naujai nudažytos valtys, apie 
40 statyti baigtų namelių. Vasaroto
jams organizuojamos daugiadienės 
kelionės valtimis po Ginučių gamti
nį draustinį, išvykos į sovietų par
tizanų veikimo vietoves II D. karo 
metais. Didžioji vasarotojų dalis yra 
rusai. V. Kst.

gino gyvais ir naujais šokiais. Pro
grama truko 2 valandas. Po jos da
lyviai, suvažiavę iš įvairių vietovių, 
bendravo šnekučiuodami, užkandžiau
dami ir šokdami. M.

PAGERBTUVĖS. Š. m. birželio 13 
d. V. Vaškelio svetainėje surengtos 
vaišės - pagerbtuvės A. A. šetikams, 
atžymint jų sukaktį ir A. Šetiko ilga
metę visuomeninę veiklą. Juos svei
kino svečias iš Toronto kun. B. Bag
donas, OFM, St. Catharines apylinkės 
v-bos pirmininkas, KLVS “Ramovė” 
Niagaros skyriaus atstovas, SLA 278 
kp. pirm., Niagaros skautų “Žalgirio” 
vietininkijos atstovas ir dar keletas 
šeimos bičiulių.

Kadangi birželio 13 yra šv. Antano 
vardadienis, tai ta proga ir Antanai 
buvo pagerbti, kurių čia susirado 
apie pusę tuzino. Buvęs

Londono, Ont, skautų vietininkijos vadovai ir nariai. Vidurinėje eilėje sėdi vadovai; iš kairės: ps.
A. Eimantas, s. M. Chainauskas, v. s. L. Eimantas, ps. A. Dragūnevičius (vietininkas), dv. vadas kun.
B. Pacevičius, ps. D. Chainauskienė, vyr. sk. I. DraJunevičienė, vyr. sk. B. Eimantienė

g HAMILTON
BUSIMIEJI PARENGIMAI. KLB 

Hamiltono apylinkės valdybos pa
rengimų tvarkaraštyje yra įregist
ruoti šie parengimai 1970 m.: Tau
tos Fondo — rugsėjo 12 d. Jaunimo 
Centro salėje; “Aukuro” — spalio 
10-11 d.d. t. p.; šaulių kuopos — 
lapkr. 28-29 d.d., t. p.; apylinkės val
dybos rengiamas Naujų Metų suti
kimas — gruodžio 31 d. t. p.; 1971 
metais: medžiotojų - žūklautojų — 
sausio 23 d. Jaunimo Centro salėje; 
Vasario 16 minėjimas — vasario 14 
d. t. p.; ateitininkų kaukių balius — 
vasario 20 d., t. p.; katalikių mote
rų blynų balius vasario 23 d. t. p. 
Tautos Fondo priešadventiniai šo
kiai — lapkričio mėnesio 27 dieną. 
Visos lietuviškos organizacijos, pla
nuojančios parengimus, dėl datų iš 
anksto yra prašomos tartis su Bend
ruomenės parengimų vadovu K. Mik
šiu, 18 Barton Street W., tel. 529- 
8593. Praeityje yra buvę taip, kad 
dvi organizacijos iš eilės du šešta
dienius rengdavo vakarus, bet pel
nas būdavo labai mažas arba būdavo 
net ir nuostolis. Parengimų datas tin
kamai išdėsčius, būtų galima geriau 
patarnauti žmonėms ir išvengti nuo
stolių. Bendruomenės valdyba, norė
dama visiems padėti, yra paėmusi 
šį reikalą tvarkyti ir prašo visas or
ganizacijas tuo reikalu bendradar
biauti.

P. Lesevičius, sekretorius

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, OntarioI I

Thunder Bay, Ont.
ETNINIŲ LAIKRAŠČIŲ atstovai 

aplankė ir mūsų apylinkę. Jų buvo 
37. “Tėviškės Žiburiams” atstovavo 
V. Matulaitis. Tik ką atvykęs į Thun
der Bay, paskambino Lietuvių Bend
ruomenės žmonėms ir kiek leido lai
kas bei grupės programa, jis domė
josi čia veikla, ypač mūsų didžiuo
ju projektu — lietuvių skyriumi tau
tybių parke. Jis apžiūrėjo mūsų skly
pą, planus ir tarėsi su pareigūnais 
dėl visų čia mūsų reikalų; aplankė 
lietuvių skyrių miesto metinėje pa
rodoje. Esame dėkingi V. Matulai
čiui už jo rūpestį lietuvių reikalais. 
Šia proga jis nupirko 25 bilietus lie
tuvių loterijos ir dar paliko $5 mū
sų parko projektui. Labai ačiū. E. J.

AUKOS LIETUVIŲ PROJEKTUI, 
kurios dar nebuvo skelbtos spaudo
je. Hamiltono lietuvių bendruomenė 
$75, B. Saikuvienė surinko $55.75, L. 
Radzevičienė surinko $56, J. Prišas 
surinko $34, P. Klezas, Montrealio 
apylinkė $30, Montrealio žvejų-me- 
džiotojų dr-ja per p. Mylę $25, Mont
realio šauliai per. kun. Raudeliūną 
$20, Girdzevičius surinko Sault Ste 
Marie $12, J. Mačikūnas surinko 
Oakvillėje $12, O. Indrelienė surinko 
$12, J. Paškauskas surinko $5, Kviet- 
(Kvietelaitis) Longlac, Ont. $20, A. 
Druktenienė Fort William, Ont, $20, 
dr. B. Andrašiūnas, Milwaukee, Wis., 
$15 (anksčiau $10), VI. žemaitis, 
Longlac, Ont, $10 (anksčiau $20), 
dr. Sadauskas, Marion Ind., $10 
(anksčiau $5), Baltrušaitis, Port 
Arthur, Ont $10, V. Bružas, Fort 
William, Ont, $10, Suslavičius, Long
lac, Ont, $10, Rev. Stankewicz, Fort 
William, Ont, $5, Fred Tutlys, Win
nipeg, Man., $5, Mrs. Byzinski, Fort 
William, Ont, S2, dr. E. Norvaišienė, 
Toronto, $1 (anksčiau $10), J. Moc
kus, (premiją už medžio drožinius) 
$7 (anksčiau $25), E. Kuolaitis $5, 
J. Misevičius, Dryden, Ont, $20, V. 
Matulaitis $5.

MŪSŲ LIGONIAI: p. Stukonienė 
ir p. Mikonis sveiksta; J. Mockus, 
medžio darbų menininkas, po opera
cijos pasveiko ir išvyko į darbus. J. 
Erslovas gegužės mėn. lankėsi pas 
savo gimines Amerikoje.

Dr. E. Jasevičiūte

DANUTĖ LATAUSKAITĖ IR AL
GIRDAS ENSKAITIS susituokė Auš
ros Vartų bažnyčioje birželio 20 d. 
Šv. Mišių metu mons. dr. J. Tada- 
rauskas palaimino jų santuoką. Gie
dojo sol. R. Strimaitis. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Vakare apie 300 
svečių susirinko vestuvinei puotai į 
Jaunimo Centro salę. Svečių buvo iš 
Čikagos, Bostono, Toronto, Filadel
fijos ir kitų vietovių. Svečius pa
sveikino vakaro vedėjas V. Kairys, 
pakviesdamas sukalbėti maldą jau
nosios dėdę kun. B. Sugintą iš Čika
gos. Sveikinimo kalbas pasakė mons. 
dr. J. Tadarauskas, kun. B. Sugintas, 
K. Mikšys — Hamiltono Bendruome
nės valdybos vardu, E. Kudabienė — 
dramos teatro “Aukuras” vardu, atei
tininkų — K. Bungarda, skautų ir 
sporto klubo “Kovas” — G. Breich- 
manas. Tėvų vardu sveikino jaunojo 
tėvelis, aktyvus Hamiltono lietuvių 
kolonijos ir skautų organizacijos vei
kėjas P. Enskaitis. Gauta visa eilė 
sveikinimų raštu, kuriuos perskaitė 
vaišių vedėjas V. Kairys. Pabaigoje 
jaunavedys tarė padėkos žodį. D. La- 
tauskaitę visi hamiltoniečiai gerai 
pažįsta kaip nuoširdžią ir veiklią lie
tuvaitę. Ji, besimokydama gimnazi
joj, buvo ateitininkų moksleivių kuo
pos pirmininke. Ji yra baigusi moky
tojų kolegiją. Ten studijuodama ak
tyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje 
— suorganizavo studentų ateitinin
kų draugovę, kuriai ji pati ir vado
vavo. Aktyviai yra įsijungusi į dra
mos teatrą “Aukuras”; kurį laiką šo
ko tautinius šokius “Gyvatare”. Al

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

enncn^er Limited 

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

LECTROHOME
ORĖGMĖSIURBIAI (DEHUMIDIFIERS)

įįįįgįcį*

WWC-I 

PASIRINKIMAS IŠ 4 MODELIŲ 
IŠPARDAVIMO KAINOS $99.00 

IflIlPUT RADIO & 
lUIlUn I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 

Telefonas 522*5028 arba 522-5652

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

girdas yra baigęs Ryersono institu
te Toronte chemiją; turi gerą dar
bą didelėje įmonėje Hamiltone. Yra 
pasižymėjęs sporte, ypač krepšinyje. 
Nuo pat mažų dienų aktyviai daly
vauja skautiškoje veikloje. Dar būda
mas gimnazijoje įsijungė į dramos 
teatrą “Aukuras”, kur vaidino įvai
rius vaidmenis. Garbė tėvams, su
gebėjusiems įžiebti savo vaikuose 
tiek daug meilės lietuviškai veiklai. 
Tad tegu šią jaunąją Danutės ir Al
girdo Enskaičių šeimą ir toliau jun
gia lietuviškojo gyvenimo pasaulis.

J. P.
PADĖKA

Už rūpestingą gydymą ir operaci
ją dr. A. Gailiui ir dr. Z. Kiss nuo
širdžiai dėkoju. Lankiusiems mane 
ligoninėje, už gėles, dovanas ir laiš
kus, linkėjusiems sveikatos taip pat 
reiškiu nuoširdžią padėką: prel. dr. 
J. Tadarauskui, D. L. K. Algirdo šau
lių kuopos pirm. P. Kanopai, M. Juo
džiui, V. B. Antanaičiams, V. G. 
Agurkiams, A. Giriūnui, J. K. Januš- 
kevičiams, P. S. Kanopoms, N. J. 
Barker, P. O. Savickams, E. Sudikui, 
E. Lengnikui, V. G. Stabingiams, P. 
E. Vaitkams, J. M. Rudokams (Del
hi), J. Vaitkui (Toronto), R. A. Vait- 
kutėms, P. Vaitoaiui, J. M. Zurliams, 
J. A. Mikšiams, A. B. Rudokams 
(Tillsonburg), O. Vindašienei, K. L. 
Meškauskams, J. A. Kšivickiams, E. 
Giedraitienei ir E. Gugienei. Ypatin
gą padėką tariu Marcijonui Juodžiui, 
kuris prižiūrėjo mano namus, tvarkė 
visus mano reikalus ir ligoninėje 
lankė kiekvieną dieną.

Visiems dar kartą nuoširdžiausias 
ačiū —

Antanas bukaitis
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O LIF,TUVIAI PASAULYJE
I.A. Valstybės

LAISVĘ” žurnalo naujoji re
dakcija pasiekiama šiuo adresu: P. 
O. Box 34461, Los Angeles, Califor
nia 90034, USA. Paskutinis redakto
riaus L. Valiuko suredaguotas nu
meris pasirodys liepos viduryje. Nau
jasis redaktorius J. Kojelaitis se
kantį numerį numato išleisti rugsė
jo mėnesį. Medžiaga tam numeriui 
redakciją turi pasiekti iki rugpjū
čio 15 d.

PROF. DR. VYTAUTAS VARDYS, 
dėstąs politinius mokslus Oklahomos 
universitete, išvyko į V. Vokietiją va
dovauti Miunchene veikiančio Okla
homos universiteto centrui. Moksli
niam darbui į JAV grįš rudenį.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖJE 
jaunimas šiemet pasodino 5.000 jau
nų pušaičių. Dainavos vadovybė 
džiaugiasi jaunimo talka, ♦ tačiau 
spaudoje jau buvo pranešimų ir apie 
nemalonius atvejus, kad 30 ar dau
giau metų “jaunimas” taip įsismagi
na alkoholiu, kad net reikia šauktis 
amerikiečių policijos pagalbos jiems 
iš stovyklavietės vakare išprašyti. 
Tokių incidentų turėta priešstovykli- 
niame laikotarpyje. Netgi buvo gra
sinta “alininkų” pavardes skelbti 
spaudoje. Dabar yra įvestos griežtos 
taisyklės, kurių privalo laikytis ne 
tik stovyklaujantieji, bet ir svečiai. 
Romuvoje birželio 13 — 20 d. d. jau 
stovyklavo skautai akademikai, vil
kiukai ir paukštytės, birželio 21 — 
liepos 4 d. d. — vyr. moksleiviai atei
tininkai, o šiuo metu stovyklauja 
jaunučiai ateitininkai. Stovyklauti 
ruošiasi: liepos 19 — rugpjūčio 1 d. 
d. d. Putnamo seselių vadovaujamos 
mergaitės, rugpjūčio 2—8 d. d. — 
ateitininkai sendraugiai. Studijų sa
vaitę Romuvoje rugpjūčio 9—15 d. 
d. turės Lietuvių Fondo bičiuliai, 
rugpjūčio 16 — 22 d. d. — JAV ir 
Kanados lietuviai mokytojai, o rug
pjūčio 30 — rugsėjo 4 d. d. Dainavo
je įvyks prieškongresinė ateitininkų 
stovykla. Metinė Dainavos šventė 
bus rugpjūčio 2 d.

ŠV. ANTANO LIETUVIŲ parapi
jos komitetas Detroite, vadovauja
mas Jono Broko, surengė atsisveiki
nimo pietus Į £v. Morkaus parapiją 
paskirtam klebonui kun. Vladui Sta
nevičiui. Vyskupija lietuvių parapijų 
administratoriais paskyrė: Šv. Anta
no parapijos — kun. Kazimierą Si
maitį, šv. Petro — kun. Viktorą Kriš- 
čiūnevičių. Išvykstančiam klebonui 
kun. V. Stanevičiui sugiedojo “Il
giausių metų” ir atsisveikinimo pie
tus baigė Tautos himnu.

MIRUS LENKŲ GEN. V. ANDER- 
SUI, lenkų dalinių vadui britų ka- 

’ riuomenėje II D. karo metais, pasi
rodė žinių, kad jis esąs gimęs Žemai
tijoje. Kiti jo gimtine skelbė Lenki
ją. Atsakymą į šį klausimą dabar 
duoda “Drauge” paskelbtas vysk. V. 
Blizgio pranešimas apie susitikimą 
su gen. V. Andersu 1952 m. Barce- 
lonos tarptautiniame eucharistinia
me kongrese. Gerą valandą trukusia
me pokalbyje prancūzų kalba gen. V. 
Anders prisipažino vysk. V. Blizgiui, 
kad jis yra gimęs Žemaitijoje ir kad 
jo tikroji pavardė buvo Andriejaus- 
kas. šeima kalbėjusi tik žemaitiškai. 
Britanijoje esąs jo brolis, kuris vis 
dar kalba lietuviškai ir nėra išmokęs 
lenkų kalbos. Gen. V. Anders sakėsi 
Andriejausko pavarde 1914 m. tarna
vęs caro armijos kavalerijos dalinyje 
Kauno Žaliakalnyje. Karui prasidė
jus jis buvo pasiųstas į Prūsiją, iš 
kur vėliau atsidūrė Rusijoje. Revo
liucijos metu būdamas Sibire, gen. 
V. Anders su daugeliu kitų lietuvių 
įsijungė į lenkų brigadą, kuriai pa
vyko pasiekti Lenkiją. Lenkijoje jis 
Andriejausko pavardę pakeitęs į An
ders. Vysk. V. Brizgiui generolas sa
kėsi ir dabar dar galįs kalbėti žemai
tiškai, bet nemokąs bendrinės lietu
vių kalbos. Antrą kartą vysk. V. Briz- 
gys su gen. V. Anders buvo susitikęs 
1965 m. arkivysk. J. Gawlinos laido
tuvėse Italijoje. Kaip nepriklauso

LONDON, ONT.
SPORTINĖS VARŽYBOS. Londo

no, Rodnės ir Delhi jaunimo leng
vosios atletikos varžybos įvyks lie
pos 18, šeštadienį, 10 v.r., West Lor- 
ne miestelyje West Elgin District 
Collegiate. Programoje: 1. bėgimas 
% mylios, 2. bėgimas 70 jardų, 3; 
rutulio stūmimas, 4 disko metimas, 
5. šokimas į augštį, 6. šokimas į to
lį, 7. virvės traukimas (Delhi-Rod- 
ney-London). Dalyvauti gali visi jau- 
nuoliai-ės: I gr. mergaitės 14 m. ir 
vyresnės, II gr. mergaitės 13 m. ir 
jaunesnės, III gr. berniukai 14 m. 
ir vyresni, IV gr. berniukai 13 m. ir 
jaunesni. Po varžybų — užbaigimo 
pietūs Rodnės Lietuvių Klube 4 v. 
p.p. Registracija prieš varžybas West 
Lome miestelyje arba pas Algį Ras- 
tapkevičių tel. 768-1105 Rodney, pas 
Algį Navicką 432-2383 Londone ir 
pas Liną Kairį 446-2593 Scotland, 
Ont

BAIGĖ ŠEŠTADIENINĘ MOKYK
LĄ — 8 metų kursą, J. čegytė, P. 
Genčius, jr., D. Valaitytė ir A. Va
laitis. Visi dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Mokykla veikia be pertrau
kos jau 18 metų, vadovaujama mo
kyt L. Eimanto, kuris buvo ir vie
nas svarbiausių jos steigėjų, šiais 
metais mokytojavo: L. Eimantas, E. 
Paulionienė, L, Keraitė, kun. B. Pa
cevičius, I. Daniliūnienė ir D. Chai
nauskienė. Jai talkino L. ir V. Pet- 
rašiūnaitės. Tėvų komitetą sudarė 
pirm. B. Eimantienė, narės — Gr. 
Petrauskienė ir A. Pocienė. Mokykla 

mos Lenkijos kariuomenės buvęs 
vyr. kapelionas arkivysk. L Gawlina 
buvo palaidotas prie Monte Cassino 
žuvusių lenkų kapinėse, kur šiandien 
ilsisi ir gen. V. Anders-Andriejaus- 
kas.

BOSTONO ŠAULIŲ KUOPA liūd
nojo birželio įvykius atžymėjo Home 
Savings banko lange surengta paro
dėle. šalia gintaro dirbinių, medžio 
drožinių ir audinių buvo užrašas 
“Lithuania”. Praeiviai buvo supažin
dinti su trimis reikšmingomis dato
mis: sovietine Lietuvos okupacija 
1940 m. birželio 15 d., pirmuoju lie
tuvių trėmimu 1941 m. birželio 14— 
17 d. d. ir 1944 m. birželio mėnesį 
prasidėjusiu masiniu lietuvių pasi
traukimu į laisvuosius Vakarus. Kuk
liomis priemonėmis šauliai sugebėjo 
atskleisti Lietuvos tragediją ameri
kiečiams.

N. Zelandija
NEGAUSŪS AUCKLAND© LIE- 

TUVIAI ir šiemet įstengė surengti 
Vasario 16 minėjimą, kuriame Č. 
Liutikas skaitė paskaitą apie Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
akto signatarą ir buvusį Lietuvos 
prezidentą a., a. Aleksandrą Stulgins-

J. BRINIUS, 54 metų amžiaus lie
tuvis, buvo rastas miręs nuo širdies 
smūgio savo bute Aucklande. Velio
nis Lietuvoje paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Nors Lietuvių Bendruome
nei jis nepriklausė, į krematoriumą 
jį palydėjo p. p. Reinartų, Cibulskių 
ir Liutikų šeimos, nupirkusios gėlių 
vainiką. Laidotuvėmis rūpinosi ir jų 
išlaidas padengė velionies darbovie
tė.

Australija
ODONTOLOGIJOS C HIR U RGO 

diplomus Adelaidės universitete įsi
gijo Gytis Šimkus ir Alfredas Vasi
liauskas, dviejų muziką pamėgusių 
šeimų atžalos. Gyčio tėvas Vaclovas 
Šimkus yra įsteigęs Adelaidės lietu
vių chorą “Lituania”, kurio vadovy
bę dabar po 20 metų iŠ jo perėmė 
Alfredo mama sol. Genovaitė Vasi
liauskienė, G. Šimkus odontologo 
praktika verčiasi Adelaidėje, o A. 
Vasiliauskas, sukūręs lietuvišką šei
mą, išsikėlė Į P. Australijos miestą 
Mount Gambier.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEISI
NINKŲ draugiją VLIKo atstovybė 
paprašė ištirti priemones sumažinti 
Lietuvon siunčiamų siuntinių muitui, 
kurį nustato ir kontroliuoja Sovietų 
Sąjunga, meškeriojanti dolerius. Tei
sininkai prašomi surinkti duomenis, 
kokį muitą tenka mokėti už dovanų 
siuntinius iš Lietuvos į Australiją ir 
kokio muito reikalauja Maskva už 
Australijos lietuvių dovanų siunti
nius į Lietuvą, šie duomenys, be abe
jonės, Australijos valdžios įstaigoms 
atskleis Kremliaus vykdomą jų pilie
čių apiplėšimą.

Vokietija
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ, 

jau tapusi tradiciniu metiniu rengi
niu, šiemet bus liepos 19—26 d. d. 
Rotenburgo vyskupijos akademijos 
patalpose, Stuttgart-Hoenheim, Para- 
celus Str. 91. Moderatorium pakvies
tas Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius. Mokestis savai
tės dalyviams: suaugusiems — 70 
DM, studentams — 35 DM ir moks
leiviams — 15 DM.

GERHARDAS BAURAS, apgynęs 
filosofijos doktoratą Heidelberge, 
Ruprecht Karl universitete, nuo bir
želio 15 d. pradėjo sociologijos do
cento darbą Radevormwalde evange
likų jaunimo akademijoj prie Wup
pertal. Jo doktorato disertacijos te
ma buvo “Visuomenė ir pasaulėvaiz
dis Pabaltijo tradicijose”, sociologi
nis ir etnologinis Baltijos tautų vi
suomeninės bei mitologinės buities 
tyrimas istorinių ir etnografinių šal
tinių pagalba. Dr. H. Bauras 1960 m. 
yra baigęs Vasario 16 gimnaziją.

dalyvavo Kalėdų eglutės programo
je, surengė Motinos Dieną, talkino 
kitiems ir kitomis progomis. Mokslo 
metus užbaigė, gegužės 30 d. Linkė
tina sėkmingai tęsti darbą ateinan
čiais mokslo metais.

KR. BRAZLAUSKAITĖ birželio 
antrąją savaitę išvyko į Sorbonos 
universitetą, Prancūzijoje, pagilinti 
prancūzų kalbos studijų. Aplankys ir 
kitus to krašto miestus. Grįš rugsėjo 
pradžioje. Ji studijuoja Vakarų On
tario universitete, Londone, ispanų 
ir prancūzų kalbas. Be to, ligi šiol 
mokėsi muzikos: pianino, smuiko, 
teorijos ir tt Prieš porą metų lai
mėjo stambią Labatt’s stipendiją 
kaip gavusi iš XIII skyriaus geriau
sius pažymius iš visų Labatt’s tar
nautojų dukrų Ontario skyriuje. Kol 
galėjo, aktyviai dalyvaudavo lietu
viškoje veikloje, talkindama kaip 
akompaniatorė, taut šokių šokėja ir 
kitose srityse. Jos tėvelis — žinomas 
nepriklausomos Lietuvos futbolo žai
dėjas. D. E.

DELHI, ONTARIO
BIRUTĖS DRAUGOVĖS skautės 

ruošia skautų iškylą su laužu liepos 
12, sekmadienį, A. Augustinavičių 
pušyne (skautams žinoma vieta). 
Kviečiami skautai, skautės ir jų tė
veliai iš Toronto, Hamiltono, Londo
no ir St Catharines gausiai dalyvau
ti. Visi svečiai bus įpinti programom 
Iškylos pradžia 3 v. p. p., užkandžiai 
6 v. v. ir laužas 8 v.
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C KUlTDRItJE VEIKIOJEŽMOGUS FILOSOFIJOS SEKCIJOJ
Paskaitos ir paskaitininkai akademijos suvažiavime š. m. 

dienomis Toronte
grįžęs Lietuvon 1926 m.). Filo
sofijos studijas tęsė Duquesne 
universitete; 1957 m. gavo ma
gistro, o 1958 m. — daktaro 
laipsnį. Kurį laiką dėstė , filo
sofinius dalykus Prince George 
kolegijoj, Kanadoj, šiuo metu 
yra atsidėjęs knygų rašymui ir 
gyvena Britų Kolumbijos pro
vincijoj. Iki šiol yra parašęs ir 
išleisdinęs < š i u o s veikalus: 
“Earth and Gods”, “Greatness 
and Philosophy”. Dar nebaigtas 
trečiasis veikalas “Search for 
Gods”. Pirmasis veikalas nagri
nėja M. Heideggerio filosofiją, 
antrasis — Vakarų mintijimą, o 
trečiasis — žmogaus gyvenimo 
linkmes. Jų autorius bendradar
biauja ir lietuviu spaudoje — 
“Aiduose”, “Tėviškės Žiburiuo
se” ir kt.

Antropologiniu požiūriu į 
žmogiškąją tikrovę žvelgs jau
niausias amžiumi (iš paskaitinin
kų ketveriukės) filosofas — 
prof. dr. Ignas Kęstutis Skrups
kelis, dėstąs South Carolines 
universitete filosofijos istoriją. 
Jo tema: “Pagrindinės Royce’o 
antropologijos sąvokos”. J. Roy
ce yra vienas žymiausių Ameri
kos filosofų, kurio veikalų stu
dijoms dr. L K. Skrupskelis yra 
paskyręs daug laiko. Savo ma
gistro darbą ir daktaro diserta
ciją jis taipgi parašė apie Roy
ce’o filosofiją Toronto universi
tete. Akademijos suvažiavime 
jis pateiks kaikuriuos savo stu
dijų rezultatus, prisiderindamas 
prie bendrosios suvažiavimo te
mos. Lietuviškoji tikrovė jam 
taip pat nesvetima. Gimęs 1938 
m. patriotinėje šeimoje, kurios 
tėvas buvo “Židinio” ir “XX 
Amžiaus” redaktoriumi, bolše
vikų išvežtas Vorkuton, kur ir 
mirė. Studijuodamas, jaunasis 
Skrupskelis dalyvavo lietuviško
je veikloje, nuo kurios ir dabar 
nenutolsta — yra vienas iš “Li- 
tuanus” žurnalo redaktorių. Jo 
įžvalga į žmogiškąją tikrovę, ąt- 
siremianti į Royce’o antropolo
giją, verta visų domesio. Ž.

rugsėjo
Nė viename L. K. Mokslo Aka

demijos suvažiavime nebuvo ap
leista filosofija. Ir aštuntajame 
Akademijos suvažiavime, kuris 
rengiamas š. m. rugsėjo 1 - 6 
dienomis Toronte, ji bus gana 
pajėgiai atstovaujama. Jai vado
vauti pakviestas prof. dr. Jo
nas Leonas Navickas, dėstąs fi
losofiją Bostono kolegijoje ir 
pirmininkaująs L. K. Akademi
jos N. Anglijos židiniui. Tai jau
na mokslinė pajėga (g. 1928 m.), 
jau spėjusi užsirekomenduoti 
ypač amerikiečių sluogsniuose 
kaip dėstytojas ir kaip savaran
kiškas mąstytojas, pasireiškęs 
filosofiniais straipsniais. Jis 
ypač domisi Hėgelio, Solovjo
vo filosofija, marksizmo klausi
mais. Filosofinius mokslus stu
dijavo Liuvene ir Fordhame. 
Pastarajame gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Akademijos su
važiavime Fordhame jis skaitė 
pagrindinę paskaitą, šiame su
važiavime Toronte jis gvildens 
temą “Sąmonės brendimo vyks
mas Hėgelio fenomenologijoj”.

Lietuviškąją tikrovę gvildens 
kitas filosofas — Vaidievutis - 
Andrius Mantautas, dėstąs filo
sofiją Albertus Magnus kolegi
joj New Havene. Jis jau iš se
niau domisi VI. Pūtvio, šaulių 
veikėjo raštais, juos nagrinėja ir 
nekartą apie juos yra kalbėjęs 
viešuose susirinkimuose. Akade
mijos suvažiavime jis gvildens 
temą: “žmogaus ir idėjos pro
blemos VI. Pūtvio filosofijoj”. 
Paskaitininkas yra gimęs 1927 
m. Lietuvoje. Teologinius ir fi
losofinius mokslus studijavo Vo
kietijoj. Filosofijos studijas tęsė 
Bostono kolegijoj, kur parašė 
darbą apie M. Eckharto mistiką 
ir 1960 m. gavo magistro laips
nį. Disertaciją parašė Fordha- 
mo universitete ir gavo filosofi
jos daktaro laipsnį 1968 m. 
Nors dėstė ir tebedėsto ameri
kiečių kolegijose, neatitrūksta 
nuo lietuvių gyvenimo, ypač 
šauliškos veiklos ir spaudos.

Į žmogų filosofinės etikos po
žiūriu žvelgs prof. dr. Vincas 
Vyčinas, M. Heideggerio ir ap
lamai egzistencinės filosofijos 
žinovas. Jo tema: “Heideggerio 
etikos klausimu”, šios srities fi
losofijoj V. Vyčinas yra gerokai 
padirbėjęs. Filosofiją studijuo
ti jis pradėjo Lietuvoj Vytauto 
Didžiojo universitete. 1944 m. 
pasitraukė Vokietijon ir Frei- 
burgo i. Br. universitete klausė 
M. Heideggerio paskaitų. 1949 
m. atvyko į gimtąjį Pittsburgą 
(Čia gimė 1918 m., sii tėvais buvo

ALGIMANTAS GONTĄ, šj pavasari 
baigęs Toronto universitete elektros 
inžineriją bakalauro laipsniu. Gimęs 
1946 m. lapkričio 2 d. Danijoje. To
ronte baigė Parkdale Collegiate Ins
titute.

KĘSTUnS JASICNAS, baigęs šį pa
vasarį mokytojų kolegiją Toronto ir 
paskirtos mokytoju Sv. Benedikto 
mokykloje. Yra pasiryžęs tęsti peda
gogines studijas Toronto universite
to. Aktyviai reiškiasi lietuvių jauni
mo veikloje, baigė šeštadieninę lie
tuvių mokyklą.

Vasarnamiai su lietuviškais bruožais
J. V. DANYS

Senoji lietuvių kaimo statyba 
turėjo eilę būdingų bruožų, ku
riuos suformavo tublaikinė*s sta
tybos medžiagos, tuolaikiniai gy
venimo reikalavimai ir tradici
jos. Vėliau, keičiantis gyvenimo 
sąlygoms, papročiams, atsiradus 
naujoms statybinėms medžia
goms, keitėsi statybinės ir archi
tektūrinės formos, šiame perei- elementus autorius stilizavo, tai- 
namame laikotarpyje domėjima
sis lietuviška architektūra buvo 
nustelbtas ir rimtesnės studijos 
apie modernų lietuvišką archi
tektūrinį stilių prasidėjo tik pa
skutiniais metais prieš antrąjį 
pasaulinį karą.

Pasaulio ir Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos, norėdamos paskatinti 
lietuviškos architektūros studi
jas ir jų pritaikymą gyvenimui, 
paskelbė lietuviškų vasarnamių 
projektų konkursą* Premijuotų 
projektų parodą ji suruošė su
važiavimo metu Toronte gegu
žės 30 ir 31 d. Nors svarbiausias 
reikalavimas buvo pritaikyti 
kiek galint daugiau lietuviškos 
architektūros bruožų, bet neatsi
sakyta ir nuo sąlygos, kad išpla
navimas būtų pritaikytas šių 
dienų visiems reikalavimams.

Senosios lietuviškos kaimo ar
chitektūros bruožus galėtume 
paskirstyti į dvi grupes: dekora
tyviniai elementai, pvz. langi
nių, pastogių, papuošimai, žir
geliai, ir formos elementai, pvz. 
stogo išvaizda, stogo ir namo 
augščio ir pločio proporcijos. 
Pirmieji elementai yra lengviau 
panaudojami, nes yra tik išvir
šinės papuošimo priemonės. Ar
chitektūra norėtų tipiškų lietu
viškų proporcijų, formų, kurios 
yra sunkiau įgyvendinamos, ypač 
kai pastato paskirtis yra visai 
kitokia nei anksčiau buvo ir jau 
naudojamos kitokios statybos 
medžiagos. Sėkmingame spren
dime lauktume šių visų elemen
tu skoningos kombinacijos, kuri 
vestų prie lietuviško architektu- rėtųsi, kad visų lietuviškųjų vie- 
ros stiliaus.

Archit. E. Arbas iš Los Ange
les, laimėjęs pirmąją premiją, 
išorinei vasarnamio išvaizdai pa
brėžti pasirinko tipišką ketur
šlaitį stogą su žirgeliais, nors sa
vo proporcijomis stogas yra že-

Atsiųsta paminėti
Chicago, DI. 60629, USA.

Lituania, 1970 m. gegužė. Leidėjas 
— A. Viluckis, Postfach 30, 405 
Moenchengladbach-Hardt, W. Germa
ny. Biuletenis, skelbiąs vokiečių ir 
lietuvių spaudos perfotografuotas iš
karpas.

Lietuvos Keliu. Sidney, 1970 m. 
birželio 15 d. Leidėjas — Sidnėjaus 
lietuvių žurnalistų ir spaudos dar
buotojų būrelis. Redakcinė kolegija: 
inž. J. Grudzinskas, J. Kapočius, J. P. 
Kedys, E. Lašaitis, A. Lukšytė. Pr. 
Sakalauskas, V. Saudargas, A Skirka 
ir J. Vėteikis. Adresas: Box 62, P. 
O. Belmore, N.S.W. 2192, Australia.

KDS biuletenis nr. 12, kovas. Ad- 
resas: LKDS, 894 East 223 St, Euc
lid, Ohio 44123, USA.

Skautija nr. 1, 1970 m. Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės biulete
nis, sujungęs į vieną leidinį “Gabi
ją” ir Krivūlę”. Bus leidžiamas ke
turis kartus j metus. Gaunamas pas 
administratorių K. Šimėną, 45 Alban 
St, Dorchester, Mass. 44103, USA.

Technikos žodis nr. 3, gegužė-bir- 
želis. Lietuvių inžinierių ir archi
tektų žurnalas, leidžiamas ALIAS 
Čikagos skyriaus techninės spaudos 
sekcijos. Administratorius — A. Par- 
gauskas, 6643 So. Francisco Ave.,
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Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos skelbtame savaitgalio vasarnamio projektu kon
kurse I premiją laimėjęs architekto E. Arbo projektas

Dailininko surinkti velniai
Velnias? Kas jis yra? Kaip jis 

atrodo? Kas jį matė? Tik ne aš!
Mano tėtė, kuris buvo labai 

pamaldus, sakydavo: “Jei sutik
si švilpaujantį ponaitį (todėl jis 
drausdavo mums, vaikams, švil
pauti), frakuotą, su cilinderiu 
ant galvos ir lazdele rankoje, — 
saugokis, nes tai tikriausiai bus 
velnias”.

Iš kur jis gavo tą idėją ir susi
darė tokį vaizdą apie velnią, ne
žinau. Pagal dail. Žmuidzinavi
čiaus velnių rinkinį Lietuvoje iš
leistoje knygutėje, kurioje iš
spausdinta šimtas velnių vaizdų, 
minėto “ponaičio” atvaizdo ne
radau.

Šio leidinio įvade rašoma, kad 
jau savo jaunystėje dail. A. 
Žmuidzinavičius pamėgęs rinkti 
retesnius lietuvių liaudies dirbi
nius. Jų tarpe jis turėjęs ir kaž
kur pasigautą žemaičių velnią. 
Tą dailininko A. ž. savybę pa
stebėjęs jo geras bičiulis kun. J. 
Tumas-Vaižgantas. Jis 1906 m. 
per šv. Antaną—dailininko var- 

mesnis už įprastą senojo kaimo 
stogą. Stogui paremti jis panau
dojo medines skulptūrines lie
tuviškas kolonas, stogo kamyzą 
labai gausiai ornamentavo. Va
sarnamio išplanavimas gerai 
pritaikytas šių dienų reikalavi
mams, paprastas ir taupus. Lie
tuvių liaudies dekoratyvinius 

kydamas modernios statybos 
formoms.

Antrosios premijos laimėto
jas archit. dr. A. Kulpa-Kulpa- 
vičius iš Toronto savo vasarna
miui pasirinko vieną iš mūsų se
niausių kaimo stogų — ketur
šlaitį čiukurinį stogą su dide
lėmis ir žemomis pastogėmis 
kaipo dominuojantį architektū
rinį vasarnamio bruožą. Stilizuo
tos lietuviškų motyvų gonkos 
panaudotos pagrindiniam įėji
mui. Savo išvaizda, architektū
rine indėja ir ornamentika pro
jektas gana ryškiai atspindi se
nosios lietuviškos architektūros 
dvasią.

Archit. J. Okunis iš Niujor
ko savo trečiąja premija atžymė
tame projekte įveda bene dau
giausia individualumo ir stiliza
vimo. Augštas laužtas stogas su
daro stilizuoto čiukurinio stogo 
dinamiškai kylančio į augštį 
įspūdį. Lietuviški motyvai taip 
pat inkorporuoti į modernų ir 
originalų vidaus dekoravimą. 
Plane patalpos yra trapecinio, 
trikampinio ir rombinio pavida
lo. Tai pabrangina statybą.

Dar buvo atžymėti trys pro
jektai, kurių autoriai buvo — 
E. Arbas iš Los Angeles, J. Na- 
lis iš Čikagos ir R. Manomaitis 
iš Bostono. Paskutinieji du yra 
neseniai baigę architektūros 
mokslus JAV-se.

Inžinierių bei architektų są
junga ir toliau ruoš panašius 
konkursus lietuviškai architek
tūrai studijuoti ir pritaikyti. No- 

šų pastatų, kaip bažnyčių, salių, 
kultūros namų ir pan. statytojai 
stengtųsi juose įvesti lietuviškos 
architektūros bruožų. Tada tie 
pastatai būtų mūsų lietuviškos 
kultūros paminklai, ne tik vieta 
lietuvių pobūviams.

DAIL. A. DAGYS
do dieną padovanojo arkangelo 
sutryptą velniuką su linkėjimais 
juos rinkti per visą gyvenimą. 
Kan. Tumo linkėjimai išsipildė: ' 
žmonės, tai sužinoję, įvairiomis 
progomis dovanodavo* dailinin
kui šios temos figūras. Taip be 
didelio dail. A. Ž. vargo susida
rė gausus ir įvairus velniukų 
rinkinys.

Pagal šioje knygoje esamų 
velnių kilmę, juos galima skirs
tyti į tris grupes: senesnieji liau
dies darbai (gaila, kad jų nedaug 
tėra), po II D. karo padarytieji
— mėgėjų studentų ir net daili
ninkų (jų, rodos, dauguma) ir 
atkeliavusieji iš kitur.

Okupacijos padarai
Lietuvių liaudies tradiciniai 

velniai turf savo velnišką cha
rakterį — visi yra primityvūs: 
maži, didelėmis mefistofeliško
mis galvomis, kojos baigiasi ka
nopomis ir dauguma jų rankose 
laiko šakes. Tuo jie sudaro lietu
višką stilių, turi savąjį veidą, o 
tai didina jų vertę.

Darbų sąraše prie kiekvieno 
pavadinimo yra datos. Atrodo, 
jos žymi įsigijimo metus. Gaila, 
kad nėra kūrinių bent apytikrių 
kilmės metų. Apie jų amžių ten
ka spręsti pagal jų stilių bei for
mą.

Inventoriaus numeracija ro
do, kad į šį velnių rinkinį dau
giausia jų sugužėjo dailininko 
senatvėje, t. y. nuo 1950 m. Iki 
II D. karo rinkinyje jų tebuvo 
gal tik koks geras tuzinas. Re
miantis šiais duomenimis, gali
ma daryti išvadą, kad velniai už
plūdo Lietuvos žmones komu
nistiniais laikais. Matyt, kai dai
lininkams nebereikėjo daryti 
bažnytinių statulų, jie susidomė
jo velniais, šio laikotarpio dar
bai dvelkia individualia forma ir 
originalumu, bet yra praradę se
nąjį lietuviškąjį stilių. Kaikur 
pasireiškia gana moderniškos — 
pikasiškai deformuotos žmogaus 
formos. Iš jų aiškiai matyti, kad 
figūros yra darytos studijavusių 
meną.

Būdingieji velniai
Be visų kitų teigiamų ir nei

giamų lietuvių* charakterio savy
bių, pažymėtinas yra linkimas į 
humorą. Kartais gana sumaniai 
tatai būna išreikšta velnių vaiz
duose, ypač kai šie susitinka su 
saiką ir savigarbą prarandan
čiais girtuokliais. Tada tie žmo
nės bėga paskui buteliuką, nors 
velnias laiko prisirišęs jį prie uo
degos ir iš jo tyčiojasi. O tas 
vargšelis jį gaudo, lyg kokią 
brangenybę*.

Labai gerai pagautos eisenos 
ir veidų išraiškos 32-je grupėje: 
velnias eina su bernu obuoliauti. 
Geriau tiktų šį darbą pavadinti
— velnias vedasi girtuoklį iš 
smuklės į pragarą arba tvarkos 
saugotojas į daboklę, nes visa jų 
išraiška tik tai ir tesako. Panaši 
mintis peršasi žiūrint į grupę 
“Girtuoklio sapnas”, kuris, atro
do, reiškia jo svajonę — malo
niais jausmais išgyvenamą 
veiksmą. Juk kaikada velniai, o 
ne malonios mergaitės patarnau
ja — pilsto išsvajotus gėrimus. 
Čia gi velnias ant žemės parsi- 
vertęs žmogelį per jėgą pila jam 
į žiaunas degtinę, kad greičiau jį 
pribaigtų, kad pasigautų jo “dū
šią”. Tai* nebe sapnas, o tragiš
kai liūdnas žmogaus likimas. 
Apie tokį vaizdą žmonės pasaky
tų su apgailėjimu: “tą jau vel
niai pasigavo”.

Nieko lietuviško, nei velniško 
neturi “velnias pensininkas”. 
Tai kokio nors dailės instituto 
studento nulipdytas sėdintis vy
ras ir atletas iš gipso. Daugiau 
originalumo ir meniškumo turi 
“Pavargęs velnias”, bet tas jo 
poilsis tik laikinis, nes kažką 
kombinuoja ir tuojau pradės 
veikti.

Velnias ant žmogaus
Kaikurie dabartiniai dailinin

kai, stokodami humoro, pradeda 
kristi į satyros ar net politikos 
dumblynus. Taip pvz. “Erdvės 
velnias” apsikabinęs mėnulį, at>

seit, amerikietis. Arba velnias, 
apsikabinęs vandenilinę bombą 
kaip kokią mylimąją; velnias ne
šasi Hitlerį. Keista, juk Maskva 
sakė, kad rusai jį nusinešė pas 
save.

Toliau dar gražiau, žinomo 
skulptoriaus Antinio sūnus (irgi 
skulptorius) vaizduoja velnią, 
užlipusį ant besimeldžiančio 
žmogaus ir jį kankinantį. Kaip 
viskas pasikeitė! Prieš 70 metų 
šventasis arba gerasis žmogus 
trypė velnią, gi dabar velnias 
kankina eilinį žmogų. Simboliš
kai tariant, tada kilnioji dvasia 
tramdė piktąją, o dabar blogoji 
galia triumfuoja ant gerosios.

O gal dailininkas paprasčiau 
galvojo tai vaizduodamas? Gal 
norėjo pasakyti, esą gerai būtų, 
jei kas pakankintų aptukusius 
sovietų šalies biurokratus? Juk 
sakoma — menas yra gyvenimo 
veidrodis. O Goethės Mefisto 
džiūgavo: žmonės auksui vien 
tarnauja, o šėtonas viešpatauja!

Kitų tautų velniai
Lietuvos žmonės, žinodami, 

kad pas A. Žmuidzinavičių yra 
panašių padarų prieglauda, 
kiekviena proga stengėsi ką nors 
keistesnio padovanoti. Taip pas 
jį atsirado keletas rusų statulė
lių. Atmintina — pasišiaušusi 
mergička, primenanti kačių gi
minės žvėrelį. Italų renesanso 
bronzinis Satyras, gal XV ar 
XVI š., yra sklandaus judesio ir 
iškalbingos veido išraiškos, bet 
nieko velniško neturintis. Yra 
estų iš siūlų susuktas gauruotas 
padaras; keletas latvių kerami
kinių darbų; pora prancūzų chi
merų; iš Anglijos bronzinis vaiz
das nuo durų rankenos; vengrų, 
lenkų, gudų, čekų, rusų stiklo 
dirbiniai kvepalams; pora kinie
čių porcelianų; japonų medinis 
išminčius; Ganos (iš Afrikos) juo
dukas, t. y. geras padarėlis, ne 
koks baltas nelabasis... Taigi, 
visa tai ir sudaro tą rinkinį.

Prieš mirdamas 1966 m. dail. 
A. Žmuidzinavičius savo namą 
Kaune ir turimą rinkinį paliko 
Čiurlionio kultūros muzėjui. 
žmonės, lankydami tą velnių bu
veinę ir sužinoję jos istoriją, tą 
rinkinį vis dar papildo naujais 
darbais. Dabar jų skaičius gali 
būti apie 300. Į velnių knygutę 
jų pateko tik trečdalis.

Nemaža dalis darbų savo for
ma ir išraiška turi meninę ver
tę, bet dauguma jų tik pusėtini 
arba menkoki, tinkamai neiš
spręstos — sujauktos formos 
rankdarbiai.

VELNIAI. Dailininko Antano 
Žmuidzinavičiaus kolekcija. Vil
nius, 1969. Kaina 1,17 rb. Paren
gė Pranas Porutis.

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS, nau
jasis Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos pirmininkas. 
PLIAS ir ALIAS dešimtame visuoti
niame suvažiavime gegužės 30—31 d. 
Toronte, Kanadoje, buvo išrinkto 
vienbalsiai 2 metam nauja ALIAS 
centro valdyba iš Los Angeles. Pa
siskirstė pareigomis: inž. V. Vidugi
ris — pirm., archit. E. Arbas — vice- 
pirm., inž. ž. Brinkienė — sekr., inž. 
E. Vilkas — iždL, inl A. Juodikis — 
narys, inž. Br. Galinis (Bostonas)— 
narys. Inž. V. Vidugiris PLIAS ir 
ALIAS suvažiavime padarė praneši
mą, dalyvavo simpoziume bei darbo

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI stu
dentams mokytojų savaitės rėmuose 
rengiami rugpjūčio 16—23 d. d. Dai
navoje. Teorinėje programos dalyje 
bus bendros paskaitos mokytojams 
ir studentams šių lektorių: prof. dr. 
Antano Salio — “Dvikalbių vaikų 
tarmės taisymas”, “Lietuvių kalbos 
žodyno gausinimas ir švarinimas”, 
“Žodžio kirčio kilnojamumas”, “žo
džio lyčių vartojimo ydos”, prof. dr. 
Ilonos Gražytės — “Rašytojai, ku
riuos moksleiviai turėtų skaityti”. 
Lietuvių kalbos praktikai skiriamos 
prof. dr. Antano Salio keturios bend
rinės lietuvių kalbos tarties pratybų 
pamokos, Leonardo Dambriūno aš- 
tuonios morfologijos ir sintaksės pa
mokos. Dėl laiko stokos sisteminis 
kursas nėra įmanomas. Lektoriai te
galės paliesti atskirus klausimus, su 
kuriais studentams tenka susidurti 
kasdieniniame išeivijos gyvenime. 
Stasys Barzdukas turės šešias pamo
kas rašomiesiems darbams ir stilisti
kos pratyboms. Jų tikslas — supažin
dinti studentus su literatūrinių nag
rinėjimų, knygų recenzijų, korespon
dencijų ir susirinkimų protokolų ra
šymu. Mokytojų savaitėje lietuvių 
kalbos kursams yra numatytos 24 
darbo valandos — šešios dienos po 4 
valandas. Taigi, bus pakankamai lai
ko poilsiui, bendravimui lietuviškoj 
aplinkoj. Norintys pasinaudoti lietu
vių kalbos kursais prašomi kreiptis į 
jų vedėją Praną Jogą, 85 House Dri
ve, Akron, Ohio 44319, USA. Tel. 
(216) 664-6314.

LIETUVOS TYRLMO INSTITU
TAS, VLIKo pakviestas, pasirašė su
tartį su dviem autoriais, kurie paruoš 
studiją anglų kalba apie sovietų ir 
nacių praktikuotą tautžudystę Lietu
voje. Numatomos trys dalys: sovieti
nis genocidas 1940-41 m., nacinis ge
nocidas 1941-44 m. ir sovietinis ge
nocidas nuo 1944 m. Knygos išleidi
mą .lietuvių visuomenės aukomis fi
nansuos VLIKas. Spaustuvei ji bus 
atiduota 1971 m. pabaigoje. Lietuvos 
Tyrimo Institutas prašo tautiečius, 
turinčius medžiagos sovietų ir nacių 
tautžudystei išryškinti, siųsti ją šiuo 
adresu: Lithuanian Research Institu
te, 29 West 57th St., 9 Fl., New York, 
N.Y. 10019, USA. Aukas šiam leidi
niui priima Lith. National Fund, 
64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378, 
USA.

DR. VACLOVO PAPROCKO vado
vaujama Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga išleido 400.000 ant laiškų vo
kų klijuojamų ženkliukų, kurie pa
sauliui primins Lietuvos kančias ir 
laisvės siekį sovietinėje vergijoje. 
Ženkliuko projektą paruošė Paulius 
Jurkus. Piešinyje — Lietuvą simboli
zuojanti lietuvaitė tautiniais drabu
žiais. Jos rankos surakintos vergijos 
grandinėmis, liūdnas žvilgsnis nu
kreiptas į Vytį ir senovinei Lietuvos 
didybei atstovaujančią karūną, pri
menančią Mindaugo ir Vytauto Di
džiojo laikus. Kairėje yra rūtų šake
lė, dešinėje — dalis lietuviško kry
žiaus ornamentikos. Angliškas užra
šas skelbia: “Lithuania is Under Co
lonial Bondage of the USSR Since 
WW II” (“Nuo II D. karo Lietuva 
yra Sovietų^ Sąjungos kolonijinėje 
vergijoje”), ženklelį trim spalvom 
išspausdino italas spaustuvininkas 
Amsterdame, Niujorko valstijoje, 
šviesiai mėlynan fonan yra įpintos 
dvi spalvos — žalia ir raudona, ženk
liukai gaunami pas leidėjus arba 
“Darbininko” administracijoje, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA. Jų kaina: 100 ženkliukų 
— $1. Platintojams duodama nuo
laida.

AVANGARDINIAM TEATRUI Či
kagoje atstovauja Arnoldo Giedrai
čio “Playhouse North”, kuriame ne
seniai premjeros susilaukė prancū
ziškai rašiusio ispano Fernando Ar- 
rabalio “Labirintas”. Pagrindą žiau
rumo ir jautrumo kupinam veikalui 
sudaro autoriaus vaikystės skaudūs 
pergyvenimai. A. Giedraičio režisuo
tame “Labirinte” vieną pagrindinių 
vaidmenų turi ir lietuvaitė aktorė 
Dalia Juknevičiūtė. A. Giedraitis yra 
statomų veikalų autoriams ištikimas 
režisorius, vengiąs praleidimų ir 
teksto pakeitimų.

LIETUVOS ISTORIJĄ JAUNIMUI 
anglų kalba “History of Lithuania”, 
PLB tarybos prašomas, parašė am
žiaus aštuoniasdešimtmetį pradėjęs 
prel. J. Končius Čikagoje. Konden
suota ir jaunimui pritaikyta 120 psl. 
knyga išryškins svarbiausius Lietu
vos istorijos įvykius nuo seniausių 
laikų iki dabartinių dienų. PLB tary
ba jau yra suradusi mecenatą knygai 
išleisti. Visi šios knygos egzemplio
riai bus padovanoti lietuvių jaunimo 
organizacijoms JAV, Kanadoje, 
Australijoje, N. Zelandijoje ir Brita
nijoje, t y. angliškai kalbančiuose 
kraštuose. Už parduotas knygas gau
tus pinigus jaunimo organizacijos 
galės panaudoti savo veiklos finansi
niams reikalams. Prel. J. Končius 
ruošiasi rinkti istorinę medžiagą lie
tuvių tautos praeičiai nušviesti įvai
riuose Europos archyvuose ir biblio
tekose. Šiuos jo planus buvo sutruk
dęs II D. karas, rūpesčiai tremtinių 
bei išeivių globa, darbas BALFe.

WINNIPEGO U NIV E RSITETO 
humanitarinių mokslų fakulteto dės
tytoja Alice Hamilton rašo knygą 
apie Manitobos provincijos pastatų 
vitražus. Ji susidomėjo taipgi N. ir 
dr. A. Kulpavičių vitražais Winnipe- 
go Sv. Kazimiero bažnyčioje: surinko 
žinias vietoje ir kreipėsi papildomų 
informacijų pas jų autorius. Tą Sv. 
Kazimiero bažnyčią projektavo archi
tektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIUJE BUVO SURENGTA 

tris dienas trukusi baltistikos II kon
ferencija, kurioje, be lietuvių kalbi
ninkų, dalyvavo svečiai iš Latvijos, 
Ukrainos, Maskvos, Leningrado, JAV 
ir abiejų Vokietijų. Baltistikos per
spektyvas ir baltistų uždavinius šio
je konferencijoje nušvietė Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros direktorius prof. K. 
Korsakas. Amerikietis W. Schmals- 
tieg aptarė baltų ir slavų kalbų san
tykius, pluoštą naujos medžiagos pa
skelbė latviai V. Dumbė, A. Breida- 
kas ir M. Rudzytė. įdomų pranešimą 
apie Pamaskvėje aptiktus 300 baltiš
kos kilmės vietovardžius gvildeno 
maskvinės Mokslų Akademijos slavų 
kalbos instituto mokslinis bendra
darbis V. Toporovas. Lietuviams ats
tovavo profesorių Z. Zinkevičiaus, J. 
Palionio, J. Kazlausko, V. Mažiulio 
pranešimai. Didelio dėmesio užsienio 
kraštuose yra susilaukęs vilniečių 
kalbininkų jau penkti mtai leidžia
mas periodinis kalbotyros leidinys 
“Baltica”.

“POEZIJOS PAVASARIS 70”, pra
dėtas Kaune, Lakštingalų slėnyje, 
buvo užbaigtas specialia Vilniaus te
levizijos laida. Poetai, su literatūros 
vakarais aplankę daugelį Lietuvos 
vietovių, gyvu žodžiu prabilo į tele
vizijos žiūrovus. Justinui Marcinkevi
čiui apibūdinus dabartinės lietuvių 
poezijos pagrindinę kryptį, pirmasis 
savo eilėraščius skaitė A. Venclova, 
laimėjęs šiemetinį S. Nėries prizą už 
knygą “Mėlyno Nemuno vingis”. 
Programoje dalyvavo A. Miškinis, E. 
Matuzevičius. A. Maldonis, V. Reime- 
ris, A. Bernotas, V. Šimkus, K. Inčiū- 
ra, J. Graičiūnas, V. Bložė, satyrikai 
A. Pabijūnas, G. Astrauskas, nema
žas skaičius jaunųjų poetų.

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA, 
1967 m. atžymėjusi veiklos šimtme
tį, yra pavadinta joje kelią į moks
lus pradėjusio kalbininko Jono Jab
lonskio vardu. Gimnazijos kraštoty
ros būrelis yra įrengęs gražų mokyk
los muzėjų, kurio fasadą puošia dail. 
prof. P. Aleksandravičiaus sukurtas 
J. Jablonskio bareljefas. Centrinė 
vieta muzėjuje skiriama J. Jablons
kiui — jo mokslinei bei visuomeni
nei veiklai, nuotraukoms, albumams, 
knygoms, žurnalams, darbų išrašams, 
prisiminimams. J. Jablonskio gimimo 
metinės kasmet atžymimos kalbinė
mis mokslinėmis konferencijomis, 
kurių nuolatiniai dalyviai yra filolo
gijos mokslų kandidatai V. Labutis, 
A. Sabaliauskas bei kiti kalbinin
kai. Gimnazijos kraštotyrininkai, li
tuanistai ir literatai J. Jablonskio 
atminimą kasmet pagerbia įvairiais 
renginiais — vakaronėmis, konferen
cijomis, ekskursijomis. Visi mokslei
viai, kurių gimnazijoje yra apie 2000, 
stengiasi tęsti J. Jablonskio tradi
cijas, puoselėti meilę gimtajai kal
bai.

ALFONSAS LAUČKA, Vilniaus 
universiteto docentas, anglų kalbos 
dėstytojas, redagavęs “Anglų-lietu
vių kalbų žodyną”, išvyko tobulintis 
į Mičigano universitetą. Pustrečio 
mėnesio truksianti viešnagė yra 
įtraukta į JAV ir Sovietų Sąjungos 
kultūrinių mainų programą.

TARPTAUTINĖJE GRAFIKOS 
parodoje, kuri kas antri metai ren
giama Krokuvoje, dalyvavo trys S. 
Krasauskas, A. Skirutytė ir V. Kali
nauskas. Daugiausia premijų gavo 
lenkų grafikai. S. Krasauskui buvo 
paskirta speciali premija už kūrinį 
“Vasara I”.

VARGONŲ MUZIKOS REPER
TUARĄ papildė paveikslų galerija 
paverstoj Vilniaus katedroj Leopoldo 
Digrio pirmą kartą atliktas J. Juze
liūno naujasis koncertas vargonams. 
Vilniaus filharmonijoje skambėjo du 
nauji kūriniai — J. Juozapaičio kon
certas vargonams, styginiam orkest
rui ir timpanams, A. Venckaus var
gonams solo “Swaxtix I”.

KAUNO ISTORIJOS MUZĖJUJE 
atidaryta kauniečių mokytojų VIII 
metinė dailės darbų paroda. Lanky
tojus žavi D. Šilinio drobės, akvare
lės, grafika, medžio raižiniai, K. Bau- 
žinsko darbai ir metalo — medalio
nai, sagės ir žvakidės. Nuotaikingų 
kūrinių yra išstatę mokytojai P. Po
rutis, V. Keinienė, A. čičirka, F. Bu- 
laka, A. Kazlauskaitė-Luckaja ir B. 
Grigaras.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, išvyko gastrolių 
Kubon. Garsijos Lorkos teatre Hava
noje jis dainuos žermoną G. Verdi 
“Traviatoje”, Figarą G. Rossini 
“Sevilijos kirpėjuje” ir Rigoletą G. 
Verdi operoje “Rigoletto”. Išvykos 
programoje yra ir keletas koncertų 
kubiečiams.

PAGRINDINIUS BARITONO 
VAIDMENIS G. Verdi operose “Ai
da” ir “Rigoletto” atliko Vilniuje 
viešėjęs Maskvos didžiojo teatro ba
ritonas V. Valaitis. Didžiajame teat
re jas dainuoja jau 13 metų. Iš Vil
niaus V. Valaitis išskrido koncertuoti 
į pasaulinę parodą Osakoje, Japoni
joje.

DAIL. ALFONSAS SULIAUSKAS, 
gyvenantis ir kuriantis Druskinin
kuose, paskutiniesiems savo darbams 
pasirinko istorines temas. Metalo ir 
žalvario plokštėse jis iškaldino “Lie
tuvos senovę”, legendą apie kuni
gaikščio Liutauro žmoną Gražiną, 
“Perkūno namus” ir “Dzūkiją”. Dail. 
A. Šuliauskas yra 33 metų amžiaus.

JUOZO ŠIDLAUSKO vadovauja
mas Kauno radijo gamyklos mišrus 
choras “Banga” kauniečiams surengė 
jubilėjinį 200-tąjį koncertą. V. KsL
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2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
JANE — BABY POINT, $2,200 
įmokėti, mūrinis 6 kambarių na
mas su įvažiavimu ir garažu. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Tuo
jau galima užimti

ROYAL YORK — BLOOR, $15,- 
000 įmokėti, viena atvira skola. 
4-rių miegamųjų, vieno augšto 
(split level) gražus mūrinis na
mas su dviem garažais ir priva
čiu įvažiavimu. Didelis sodas, mo
derniai įrengtas rūsys. Pilnai vė
sinamas.
EGLINTON — AVENUE RD., 4 
modernūs butai po 3 miegamuo
sius, 5 garažai ir privatus įvažia
vimas .Visi butai išnuomoti su 
sutartimis. Nuomų vidurkis — 
$300 mėnesiui. Pirma skola 7%. 
Reikėtų bent $40.000 įmokėti.

KINGSWAY, $38.900 prašoma 
kaina. 6 kambariai, 3 miegamie
ji ,didelė virtuvė. Mūrinis 2-jų 
augštų namas su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Įrengtas rūsys, 
gražus kiemas.
LONG BRANCH, $18,500 įmokė
ti — 6 įvairaus didumo butai. 
Kražių plytų pastatas su priva
čiu įvažiavimu ir vieta 10-čiai 
automobilių. Geros mėnesinės 
pajamos. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
HIGH PARK, $9,500 įmokėti ir 
viena atvira skola. 10 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. 3 
virtuvės, 3 prausyklos, 4 kamba
riai pirmam augšte. Patogus nuo- 
mojimas. Arti parko.

Reikalingi namai pardavimui

Toronto moksleivių ateitininkų stovyklos vadovai, pasiruošę ir šie
met gerai maitinti. Ateitininkų stovykla prasideda liepos 26 d. 
Naujojoj' Wasagoj

©b S PORTAS
B. SAKALAS

Darbo telef. RO. 2-8255 Namu telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar bimio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

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

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

MOKA:

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

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

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

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

visa tai rasite tik

tip-top M E ATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

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

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

SWANSEA, $20,000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, toys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola.
JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butų 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
RONCESVALLES, prie šv. Juozapo ligoninės, $8—10.000 įmokėti, 
mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, moderni virtuvė, gara
žas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $25.900.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūrais 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

SPORTAS LIETUVOJE
Lengvosios atletikos rungtynėse 

800 m. bėgime Nijolė Sabaitė laimė
jo I vietą, pagerino Lietuvos rekor
dą ir pasiekė šio sezono geriausią 
pasekmą Sov. Sąjungoje. Jos laikas 
2:03,9 sek.

J. Jankauskas krepšinio teisėjų 
kolegijos buvo pripažintas tinkamu 
teisėju tarptautinėms rungtynėms.

Pradėtas vyrų augščiausios grupės 
krepšinio pirmenybių trečiasis ratas 
Sov. Sąjungoje. Po pirmų dviejų ra
tų Kauno Žalgirio komanda buvo 
III vietoje, šio rato pirmąsias rung
tynes jie pralaimėjo antroje vieto
je esančiam Kievo Strojiteliui 53:62.

Lietuvoje prasidėjo daugiadienės 
dviračių lenktynės, kuriose taip pat 
dalyvauja Lenkijos ir R. Vokietijos 
atstovai. Po 6 etapų pirmauja Vyt. 
Galinauskas.

Klaipėdos futbolininkai Murmans
ke futbolo rungtynėse pralaimėjo 
vietinei komandai 2:0.

Petras Motiekaitis vis dar gerina 
pasaulio aviomodelių rekordus. Jo 
modelis “Lituania” su gumos varik
liu pasiekė 120,132 km. į valandą 
greiti. Jo anrasis modelis “Manai- 
tai-4” sraigtasparnis su gumos varik
liu pasiekė 144,230 km. į valandą. 
Tai nauji pasaulio rekordai. Dabar 
jis ruošiasi susigrąžinti ir kitus pa
saulio rekordus — išsilaikymo, nuo
tolio ir augščio.
VYČIO ŽINIOS

Golfo turnyras. Liepos 5 d. Georg- 
town aikštyne įvyko LSK Vytis atvi
ros pirmenybės. Dalyvavo 50 golfi- 
ninkų iš Toronto, Londono ir Čika
gos; jų tarpe — 8 jauniai ir 1 mo
teris. Pirmenybės pravestos A, B, C 
ir jaunių grupėse. A kl. I v. laimėjo 
S. Podsadeckis su 79 smūgiais; T. 
Augustinas 82, And. Klimas 84, V. 
Siminkevičius 86, V. Astrauskas 87, 
V. Ubeika 88, P. Stauskas 89 ir A. 
Simanavičius 90. Labai gerai B kl. 
sužaidė J. Žukas — 84 smūgiais lai
mėjo I v. Antroji vieta atiteko H. 
Stepaičiūi su 91. Toliau sekė Kyman
tas 95 ir Vyt. Balsys (B) 96. C gru-

a FRANK BARAUSKAS
REAL- ESTATE BROKER
3828 BLOOR STW.ISL^GTOM

PRIEMIESČIO NAMAS
Toronto šiaurės vakaruose arti 
7 ir 50 kelio skubiai parduoda
mas 4 miegamųjų mūrinis ūkio 
namas su 1% akro gražiu skly
pu. Ideali vieta didesnei šeimai, 
ypač Malton, Rexdale ar Eto
bicoke dirbantiems. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

PRIEMIESČIO SKLYPAS
Du akrai žemės prie Boltono 
miesto 17 mylių nuo Toronto. 
Gražesnės vietos negalima rasti.

Skambinti Pr. Barauskui
231-2661; 231-6226

pės laimėtojai: I. R. Vaitkevičius 
108, Vyt. Baliūnas 110 ir S. Kra- 
šauskas 125. Jaunių grupėje pirmą 
vietą laimėjo svečias iš Londono R. 
Zabulionis 85. Jam atiteko R. Stri
maičio naujai įsteigta pereinamoji 
taurė. II v. liko P. Lorencas 87 ir 
III .— A. Siminkevičius 90. Moterų 
atstovė sunkoką aikštyną įveikė, 103 
smūgiais, aplenkusi kaikuriuos žy
mius B klasės žaidėjus. Šios rungty
nės buvo užskaitytos ir komandinėms 
varžyboms. Pagal naują susitarimą, 
komandas sudaro 6 žaidėjai A ir B 
klasėse. A klasėje geresni buvo Vy
čio golfininkai, surinkę 512 taškų, 
Aušra — 547. B klasėje vytiečiai su
rinko 565, aušriečiai 647. Pirmeny
bės buvo pravestos sunkokame aikš
tyne, ir daugumas gerų golfininkų 
grįžo namo su širdgėla. Tenka pasi
džiaugti jaunojo P. Lorenco pasek
me. Antroje pusėje jis turėjo geriau
sią šios dienos pasekmę — 37.

Mūsų rėmėjams — Vyt. Puikini, L. 
Radzevičiui Otavoje ir R. Strimai
čiui, paskyrusiems pereinamąją do
vaną jauniems golfininkams, nuošir
džiai dėkojame.

Krepšininkų stovykla Springhurs- 
te prasideda liepos 25 d. ir truks 5 
savaites. Iki šiol užsiregistravo 109 
krepšininkai tačiau dar tikimasi su
silaukti daugiau iš Kanados lietuvių 
krepšininkų. Pirma ir penkta savaitė 
jau beveik užpildytos; kitose savai
tėse dar yra daug neužimtų vietų. 
Stovyklos adresas 162 Rusholm Rd., 
Toronto 4, Ont. Tel. LE 6-1783.

Krepšinio turnyrai Wasagos vasar
vietėje įvyks rugpjūčio 1-2 d. vyrų ir 
jaunių grupėse. Vyrų. grupėje bus 
varžomasi dėl p. Skrebūno taurės ir 
jaunių — “Victor Builders” taurės. 
Visi Š. Amerikos lietuvių klubai 
kviečiami dalyvauti. Atskiri pakvie
timai klubams nebus siuntinėjami — 
šis yra viešas kvietimas. Jaunių tur
nyras įvyks jau trečią kartą. Turny
rų nugalėtojais yra buvę Hamiltono 
Kovo ir Toronto Vyčio krepšininkai. 
Vyru turnyras ivyks pirma kartą.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta pirmadieniais, antradieniais ir 
trečiadieniais 7 v.v. Parkdale Colle
giate mokyklos stadijone prie Clo
se Ave ir Queen St. Sportininkai 
punktualiai renkasi minėto  j vietoj.

Stovyklautojo 
laiškas tėvams

Rašo moksleivių ateitininkų 
stovyklautojas iš Dainavos

Atleiskit, kad anksčiau neparašiau, 
bet negaliu tikėt, kad jau penktadie
nis. Laikas taip greitai bėga: kiek
viena diena yra pilna visokių užsi
ėmimų. Yra sportas, dainavimas 
(Faustas Strolia, mūsų dainavimo 
mokytojas, yra garsus muzikantas), 
tautiniai šokiai, Lietuvos atstatymas, 
laikraštėlis, chorelis, drama (net 
Hamletą mes mėginsim pastatyti!) 
ir pagaliau LAISVALAIKIS!!!

Žinoma, prikišo ir paskaitų — po 
vieną kasdien, bet jos nėra perdaug 
blogos. Kartais paskaitininkės gra
žios, kaip Laima Nainytė. Mamyte, 
Jūs ją pažįstat — ji studentų pirmi
ninkė Čikagoj. Ji kalbėjo apie “Atei
tininką kaipo žmogų”. Kitos paskai
tos irgi buvo įdomios, nors paskaiti
ninkai patys nebuvo tokie įdomūs, 
nes jie visi buvo vyrai arba vienuo
liai: “V. Kolyčius — “Pažinkime lai
ko ženklus”, dr. K. Keblys — “Išra
dingumas”, sesuo Igne — “Gyveni
mo krizė”, A. Norvilas — “Tautybė”. 
Dažnai turim ir diskusinius būrelius. 
Netikėsit, bet aš irgi prisidedu prie 
diskusijų. Gan sunku apžioti tiek 
daug per vieną dieną, bet aš pajėgiu. 
Be to, Jūsų neraumeningas sūnus už
vakar nuėjo 25 mylias žygyje “Atei
ties” žurnalui. Ką galvojate apie tai? 
Dabar turėsit daug pinigų duoti!

Tad, kaip matot, dienos labai užim
tos. Vakarai irgi užimti. Kartais jie 
linksmi, bet ir rimtų pasitaiko; pa
vyzdžiui, vakar mes turėjome susi
kaupimo vakarą. Mišios buvo lauke 
prie didžiojo kryžiaus ant kalno. Ot, 
kad būtumėt matę, kaip nuostabiai 
atrodė virš 150 žvakelių vakaro tam
soje!

Negaliu rašyti daugiau — jau lai
kas eit maudytis ir jeigu pasivėlin
siu, turėsiu plaut indus po vakarie
nės. Ir tai nejuokai. Kai yra 150 sto
vyklautojų (100 mergaičių, ir tik 50 
berniukų!), darbo nemažai.

Jūsų sūnelis —
ALGIMANTAS

Studentų žinios
Studentų išvykoje, kuri įvyko bir

želio 27-28 d. Springhurst Beach, bu
vo apie 40 užsiregistravusių dalyvių, 
šeštadienį, saulei šviečiant, atvykę 
rinkosi prie ežero. Besišnekučiuojant 
ir ilsintis, nejučiomis pralėkė visa 
diena, o vakare stovyklavietėje prie 
laužo, kepant dešreles, buvo išdai
nuotos visos lietuviškos dainos. Tai 
progai atspausdintas mažasis daino- 
rėlis tikrai buvo naudingas. Sekma
dienį po pamaldų vėl visi praleido 
dieną prie ežero. Bendra visų stu
dentų padėka kun. P. Ažubaliui už
leidimą pasinaudoti stovyklaviete.

A. a. Aloyzas Undraitis, prieš sa
vaitę miręs Toronte, buvo politinių 
mokslų studentas Toronto universi
tete.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St.
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

BLOOR — ALHAMBRA, dvibutis, atskiras plytų namas per du augš- 
tus. Dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Garažas. Apie $10.000 
įmokėti, likusi skola iš 7% %.
BABY POINT, atskiras rupių plytų namas puikiame stovyje, už
baigtas rūsys su baru, dvi prausyklos, dvi modernios virtuvės, kili
mai, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $10.000 įmokėti ir viena 
skola.
HIGH PARK AVE — BLOOR, dėmesio profesijonalai! Puikus, di
džiulis 11 kambarių atskiras namas, buvęs gydytojo kabinetas, ne
pamainoma vieta, aplinkui didžiuliai apartamentai, požeminis trau
kinys, apie $15.000 įmokėti ir viena skola.
JANE — ANNETTE, apie $4-5.000 įmokėti, atskiras mūrinis vienos 
šeimos namas, privatus įvažiavimas, prašoma kaina tik $24.900.
QUEBEC AVE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras namas, vandeniu - alyva šildomas, kvadratinis planas, modernios 
virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, skubus pardavimas.
KENNEDY PARK RD. — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, puikus 8 
didelių kambarių per du augštus atskiras namas, didžiulis balkonas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, puiki vieta, tuojau galima užimti
ORIGINALUS TRIBUTIS (tripleksas), prašoma kaina $36.000 su 
maždaug $10.000 įmokėjimo, atskiras, vos keliolikos metų senumo.

Al. Garbenis, arba pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

aBMMMKHBHBBEflamaSBKaaBBmi

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 

514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep..

PARAMA
IMA 

8% už asm. paskolas 

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

Business Machines Co. 
Sales - Service - Rentals 

909 DUNDAS St. W.
Tel. 364-9922

Parduodame rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku raidynu, 
taisome ir valome rašomąsias, 
skaičiavimo mašinėles ir kt.
Nuomojame ir parduodame j 
skaičiavimo mašinėles, kasos i 
registratorius ir t. t

Remkime lietuvius misijonierius!
Lietuviai misijonieriai daug aukojasi įvairiuose 

misijų kraštuose. Jie reikalingi paramos. Aukas ir šv. Mišių 
stipendijas jiems prašome siųsti: LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID, 64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA. 
Jūsų aukos atleidžiamos nuo mokesčių. Gausite kvitų.

LKRŠ valdyba

Ateitininkų žinios
“Vėl Toronte!” — su šiuo šūkiu 

išėjo į MAS centro valdybos rinki
mus Toronto grupė. MAS suvažiavi
mas įvyko liepos 4 d. Dainavoje. 
“Vėl Toronte” išsipildė ir nauja 
centro valdyba buvo vėl išrinkta To
ronte. Kita gana stipri kandidatų 
grupė buvo susidariusi Niujorke. Abi 
grupės buvo atvykusios Dainavon ir 
čia vyko aktyvus priešrinkiminis va
jus. Balsuoti galėjo tik kuopų atsto
vai. Torontas gavo 38 balsus, Niujor
kas — 35. Naujoji Centro valdyba 
perims pareigas po ateitininkų kon
greso Čikagoje. Valdybą sudaro: 
pirm. Eug. Girdauskas, kun. J. Staš
kevičius, Vaida Kuprevičiūtė, Almis 
Kuolas, Algis Čepas ir Romas Pute- 
ris.

Paskubėkite registruotis į ateiti
ninkų stovyklą Wasagoje. Ji prasidės 
liepos 26 d. šiais metais yra suda
ryta stipri stovyklos vadovybė. At
vyksta stovyklautojų net iš JAV.

Skautu veikla
• Aštuntoji Romuvos stovykla pra

sideda liepos 18 d. Pirmųjų dviejų 
savaičių stovyklos virš. ps. A. Bazi- 
liauskas kviečia vienetų vadovus į 
stovyklą atvykti kaip galima anks
čiau, kad būtų įmanomas greitesnis 
ir tvarkingesnis įsikūrimas.

• Lietuvių Šaulių S-gos sporto va
dovas V. Keturakis sutiko atvažiuoti 
į Romuvos stovyklą antrą savaitę, 
liepos 26-31 d.d., ir pravesti draugo
vių ir pavienių asmenų mažojo ka
libro šaudymo varžybas.

• Romuvos valdyba yra gavusi 
laišką iš Muskokos Stisted savival
dybės, kuriai priklauso kelias į sto
vyklą. Pranešama, kad padaryti di
deli kelio pagerinimai. Stovyklavie
tės komitetas daug kartų važinėjęs į 
Romuvą ir dirbęs, dabar dar kartą 
kreipiasi į tėvus, kurie savo vaikus 
leidžia į stovyklą — paskutinį prieš 
stovyklą savaitgalį, liepos 11-12 d., 
paaukoti talkos išvykai ir padėti va
dovybei paruošti stovyklą vaikams. 
Didesniam būreliui atvykus, tebūtų 
kelios valandos darbo, po kurio visi 
drauge galėtume maloniai praleisti 
laiką gamtoje.

• Liepos 25-26 d. Romuvoje bus 
pašventinti pagal archit. dr. A. Kul- 
pavičiaus projektą pastatyti stovykli
niai vartai, kurių mecenatas yra di
delis skautų rėmėjas verslininkas S. 
Kuzmas. Laukiama daug svečių. C. S.

• Dėl susidėjusių sąlygų numaty
ta jaunesniųjų skautų-čių stovykla 
Romuvoje trečią savaitę, t y. nuo 
rugpjūčio 1-8 d.d., neįvyks, ši sto
vykla perkeliama ir sujungiama su 
antfos savaitės skautų-čių stovykla, 
ty. nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 
1 d. 1L Batūra

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

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

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

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

— I,— l ■■ ,11 MM—II |H |

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI

SIX POINT CAP WASH LTD.
(Lietuvio savininko automatinis antovežimlų plovimas) 

S3 SIX POINT RD. (J pietos nuo Bloor IS Islington gatvės)



ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

JAV prezidentui H. S. Truman. Sek*

ną, apgailestavo, kad jis negali atsa-

DIDYSIS ČIKAGOS DIENRAŠTIS 
“Chicago Tribune” birželio 17 d. lai
doje išspaiisdino savo Vašingtono ko
respondento Walter Trohan ilgą ra
šinį apie Pabaltijo valstybes ir so-

kuris dalyvavo lietuvių surengtos 
tautžudystės parodos Čikagoje atida
ryme, pamini 30 metų Pabaltijo oku
pacijos sukaktį. Pasak jo, svarbu, 
kad kiekvienas amerikietis žinotų šį 
faktą ir jo pasekmes šiandien. Jis 
nupasakojo tolimesnius įvykius, se
kusius Pabaltijo okupaciją, ir per
spėjo tuos, kurie galvoja, jog sovie
tiniai kėslai yra pasikeitę. “Jokia 
valstybė, net ir tokia didelė kaip 
mūsų, negali jaustis visiškai laisva, 
kai kitos tautos yra vergijoje arba 
neturi teisės laisvai apsispręsti”, — 
baigia savo rašinį Walter Trohan. — 
Tame pačiame šio laikraščio numery
je Reuterio agentūros iš Maskvos 
pranešime skelbiama žinia, kad Da
vid Geringas, gimęs Lietuvoje, lai
mėjo trečiąjį tarptautinį Čaikovskio 
vardo čelistų konkursą, kuriame da
lyvavo 37 asmenys iš 15 valstybių.

LIETUVOS VYČIŲ organizacija, 
kurios narių didžioji dalis yra Ame
rikoje gimę lietuvių kilmės asme
nys, šių metų savo seimą rengia Či
kagoje. šio seimo pagrindiniai posė
džiai bei pramogos įvyks “Sheraton- 
Chicago” viešbutyje. Pats seimas 
prasidės rugpjūčio 19 d. ir truks iki 
23 d. Pirmosios dvi dienos bus skir
tos pramogoms, o posėdžiai vyks nuo 
rugpjūčio 21 d.

šie seimai sutraukia gana daug 
žmonių iš visos Amerikos. Šių metų 
seimas bus 57-sis iš eilės ir žada būti 
didžiausiu, nes Čikagoje L. Vyčių or
ganizacija turi daugiausia narių, sa
vus namus, chorą, leidžia mėnesinį 
žurnalą ir kt. Organizacijos dabarti
niu pirmininku yra prof. Jokūbas 
Stukas.

zimiero kapinių reikalu įsteigtas ko
mitetas savo kovą žada tęsti ir to
liau. Apie tai pirm. A. Regis plačiai 
kalbėjo birželio 29 d. per “Margučio” 
radijo programą padarytame prane
šime.

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE pla
čiai buvo rašoma apie Čikagoje paga
mintą didžiausią pasaulyje gitarą, 
kuri yra 9 pėdų augščio ir sveria 80 
svarų. Ją neseniai rodė “Harmony” 
bendrovė. Ją pagamino “Harmony” 
bendrovėje dirbantis lietuvis Kostas 
Venckus.

DAUG LIETUVIŠKOJO JAUNI
MO išvyko ar dar išvyks į įvairias 
vasaros stovyklas. Nemažai jaunimo 
išvyko liepos 21 d. į vyr. moksleivių 
ateitininkų stovyklą Dainavoje. Po 
dviejų savaičių ten važiuos keli au
tobusai jaunųjų ateitininkų. Taip pat 
nemažai skautų bei skaučių pajudė
jo Rako stovyklavietėm Būrys jauni
mo kelias savaites praleis prie pat 
Čikagos esančioje lietuvių Tėvų ma
rijonų sodyboje.

VLADAS RAS • RASČIAUSKAS, 
kuris Čikagoje turi kelionių agen
tūrą, grįžo iš Lietuvos, kur jis lan
kėsi su savo 32 asmenų turistų gru
pe. šį kartą turistams tėvynėje bu
vo leidžiama viešėti 10 dienų, nors 
ten judėjimo laisvės jiems nebuvo. 
Tačiau daugumas grupės dalyvių, ku
rių didesnę dalį sudarė naujieji at
eiviai, džiaugėsi, kad galėjo bent su
sitikti su savo giminėmis ir kiek il
giau paviešėti. Pats Rasčiauskas savo 
tėvynėn po karo jau buvo nuvykęs 
12-jį kartą. Liepos 14 d. iš Čikagos 
per Rasčiausko įstaigą į Lietuvą va
žiuos nauja grupė — daugiau kaip 
50 asmenų, kuriai vadovaus jo įstai
gos tarnautoja, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje centro valdybos na
rė J. Milerifltė.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jtj dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

1

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

CLEAR-VIS1ON T.V. ..
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasinlis

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

■ • ——" Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

DU^FERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijoe, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamo* 
lempos Ir batarejos. Prityręs specialistas su ilgs praktika.

lOOOCollege St, • LE. 1-3G74 • Sav. P. UzbaL»

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ko
mitetas pasauliečių teisėms apsaugo
ti šv. Kazimiero kapinėse, kuriam 
vadovauja energingasis pirmininkas 
Algis Regis, buvo sušaukęs viešą su
sirinkimą "Inn Motion” salėje birže
lio 28 d. Nežiūrint karšto oro ir į 
paežerę viliojančios saulės, susirin
ko apie 300 tautiečių, čia buvo pra
nešta dar viena maloni žinia, jog iš 
arkivyskupijos kapinių vadovybės iš
reikalauta dar viena privilegija, ku
ri prieš kelis metus buvo atimta. Tai 
mirusiojo nulydėjimas tiesiai iš baž
nyčios ar laidotuvių koplyčios prie 
kapo, nenaudojant daugelį gąsdinu
sios kapinių koplyčios ir baisiojo 
sunkvežimio su kabliu. Atvežus prie 
kapo galima laidoti su dvasiškiu ar 
be jo, su apeigomis ar be jų. Buvo 
paskelbta, jog pirmosios tokios lai
dotuvės naująja (arba geriau pasa
kius — senąja) tvarka įvyko birže
lio 24 d., laidojant Teodorą Dauku- 
vienę. Velionę nulydėjus iki kapo, 
kunigas atliko liturgines apeigas (jis 
vilkėjo liturginiais drabužiais; anks
čiau, jeigu kam ir pavykdavo palai
doti mirusį su apeigomis prie kapo, 
tai kunigas nevilkėdavo liturginiais 
drabužiais, kad nebūtų įskųstas). Bu
vo pasauliečio atsisveikinimo kalba, 
o karstas, visiems stebint, buvo nu
leistas į duobę. Kaip pasakojama, 
daugelis šių laidotuvių dalyvių ver
kė, matydami, jog mirusiems ir jų 
artimiesiems vėl rodoma pagarba ir 
žmoniškumas.

Buvo iškeltas klausimas, kodėl lai- 
dojantiems šia krikščioniška tvarka 
reikia mokėti $65 brangiau. Atsaky
ta, kad dėl to arkivyskupijos vado
vybei pareikštas protestas, tačiau 
įspėta, jog žmonės to pabranginimo 
nepaisytų ir savo artimuosius laido
tų su apeigomis prie kapo. Pažymėta, 
jog toks pakeitimas padarytas laiki
nai, norint pažiūrėti, kiek žmonių 
juo naudosis; jeigu mažai kas naudo
sis, vėl gali būti atšauktas, šv. Ka-

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Visi darbai garantuoti 
atliekami specialistų.

CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS. 
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
Hdinius ir tt 
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278*1972

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Jau pra
sidėjo gegužinių sezonas ir dabar 
savaitgalį įvairios organizacijos jas 
rengia. Pirmoji iš didesniųjų gegu
žinių, arba kaip čia jas vadina — 
"piknikų”, įvyko birželio 21 d. Bučo 
sodyboje. Buvo suvažiavę nemaža 
tautiečių į BALFo suruoštą pramogą. 
Nors tos dienos rytas buvo lietingas 
ir nelabai traukė į gamtą, bet nuo 
pietų prasiblaivė. — "Chicago Sun- 
Times” dienraščio sekmadieniniame 
priede "Midwest” išspausdintame 
straipsnyje apie paminklus, pastaty
tus Čikagos parkuose, rašoma ir apie 
lietuvių lakūnų Dariaus-Girėno pa
minklą Marquette Parke. — "Litua
nikos” pirmoji futbolo vienuolikė 
pirmenybių rungtynėse birželio 21 
d. pralaimėjo ukrainiečių "Wings” 
komandail:2. Lietuviai turėjo nema
žą persvarą žaidime, bet įvarčius 
įmušti nesisekė. Tik M. Mikalauskas 
pajėgė pasiekti garbės įvartį. — Vio
leta Palčinskaitė, viena iš geresniųjų 
jaunųjų Lietuvos poečių, kurį dabar 
vieši pas savo gimines Niujorke, ža
da lankytis Čikagoje, čia liepos vi
duryje yra rengiamas poezijos va
karas, kuriame be jos pasirodys ir 
keli čikagiečiai lietuviai. — Justina 
Pavilionytė, gyvenanti Marijampolė
je (dabar vadinama Kapsuku), atvy
ko į Čikagą, kur žada paviešėti 3 mė
nesius. čia gyvena jos du broliai ir 
dvi seserys. — "Sandaros” savaitraš
tis rengia savo tradicinę gegužinę 
liepos 26 d. Bučo darže. "Lietuviai 
televizijoje” savo gegužinę — "Lie
tuvių Dieną” rengia liepos 12 d. toje 
pačioje vietoje. — Rašytoja ir akto
rė Birutė Pukelevičiūtė perėmė Jo
no Karvelio prekybą, kurioje parda
vinėjamos knygos, lietuviška perio
dika, plokštelės bei įvairios dovanos. 
— Nedažnai lietuvių tarpe pasitaiko, 
kad vienu metu ištekėtų dvi seserys. 
Toks įvykis buvo birželio 27 d.: šv. 
Jurgio bažnyčioje Teresė Vaičeliū- 
naitė susituokė su Leonu Rušėnu, o 
jos sesutė Aušrelė — su Ričardu 
Ramanausku. — žurnalas "Chicago” 
birželio nr. paskyrė 4 puslapius Či
kagoje gyvenančio foto menininko 
Jono Dovydėno padarytoms nuotrau
koms. J. Dovydėno nuotraukų galima 
rasti ir dabar Čikagos universiteto 
Bergman galerijoje vykstančioje fo
to parodoje (joje yra ir kito lietu
vio — U. Juodvalkio nuotraukų).

"AMERIKOS BALSAS” IR 
PARTIZANAI

Mano straipsniai “TŽ” 18—21 nr. 
susilaukė nemažai dėmesio ir kaiku- 
rių abejonių. Papildomai galiu pa
aiškinti, kad okupuotoje Lietuvoje 
mačiau, kaip žmonės domisi “Ameri
kos Balso” radijo programomis, bet 
neteko pasekti kada tiksliai "AB” 
prabilo lietuvių kalba. Jei tai buvo 
1951 m. vasario 16 d., tai turiu pri
minti, kad mūsų žmonės klausė už 
sienio radijo transliacijų ir kitomis 
kalbomis jau žymiai anksčiau, ypač 
miestuose. Prie tokių transliacijų 
priklauso ir nelietuviškas “AB”. Lie
tuviškoji “AB” turėjo įtakos vyrams, 
ypač jaunuoliams, pašauktiems sovie- 
tinėn armijon, ta prasme, kad padė
jo apsispręsti už stojimą į partizanų 
eiles 1951-53 m. laikotarpyje. Tuo 
metu betgi ėjimas į partizanus nebu
vo masinis, nes partizaninius sąjūdis 
plačiausiai reiškėsi 1948-50 m.

Apie kurstymą partizaniniam karui 
mano straipsnyje nerašoma. Keliose 
vietose, ypač "TŽ” 18 nr., nurodoma, 
kad žmonės beviltiškoje padėtyje “A. 
B.” suprato, jog reikia tęsti partiza
ninį karą, čia norėčiau pridurti vie
ną iliustraciją. Mano straipsnyje kal
bama ne apie džentelmeną, sėdintį 
pintinėje kėdėje, turintį pusę milijo
no banke ir svarstantį, ar verta dėl 
ginčytinos $100 sumos stoti į teismą. 
Straipsnyje kalbama apie besiblaš
kantį jaunuolį, kuriam ant stalo guli 
šaukimas okupanto kariuomenėn ir 
prie kurio priėjusi motina sako: “Ką 
tu ten eisi į ruskių kariuomenę? Va
kar klausiausi “Balso”. Jie tuos raš
kius taip išdirbo, kad, atrodo, būtinai 
bus karas; raškius supleškins, o jei 
tu jų kariuomenėje būsi, neliks ir ta
vęs, o mūsiškiai tave Lietuvos išdavi
ku pavadins”.

Taigi, vien programos antisovietinė 
kryptis padarė tai, kad žmonės, bū
dami beviltiškoje situacijoje, pasi 
rinko ypatingą linkmę. Kad vienos 
valstybės radijo programos priešiš
kumas kitai valstybei dar nereiškia 
pirmosios noro su antraja pradėti 
karą, mūsų žmonės tada nesuprato, 
nes kaip straipsnyje minėta, nebuvo 
politikų, galinčių tokią mintį pa
skleisti liaudyje.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad 
straipsniais, atspausdintais “TŽ” aš 
nenorėjau apkaltinti “AB” partizani
nio karo Lietuvoje kurstymu. Straips
nyje norėta, tarp kitko, parodyti, kad 
šiandien, kažkurie lietuviai, klausę 
“AB”, ypač 1951-53 m., turi neigiamą 
nuomonę apie tos radijo stoties prog
ramas. Tokią nuomonę “AB” progra
mų paruošė j ai turėtų žinoti, kad ga
lėtų padidinti savo programos pąpu- 
liarumą Lietuvoj.

J. Laisvužis
ATVIRAS LAIŠKAS BUVUSIAM 

JAV PREZ. H. S. TRUMANUI
Potsdamo konferencijos metu 1947 

m. birželio 17 — liepos 2 d. d. Prūsi
ja buvo padalinta į dvi dalis — rusai 
gavo šiaurinę, o lenkai — pietinę da
lį. Jūs esate vienintelis gyvas liudi
ninkas iš trijų galybių (JAV, Angli
jos, Sovietų Rusijos), dalyvavusių to
je konferencijoje. Aš. esu lietuvis ir 
studijuoju tos teritorijos problemas. 
Būkite malonus atsakyti į sekantį 
klausimą: ar nė viena tų galybių ne
buvo pasiūliusi šiaurinę Prūsijos da
lį priskirti Lietuvai, deja, tada oku
puotai SSSR?

Mane pasiekė žinios, kad lietuvių 
delegacija, apsirūpinusi reikalingais 
dokumentais, įrodančiais, jog šiauri
nė Prūsijos dalis turi priklausyti Lie
tuvai, tenai buvo konferencijos metu, 
bet rusai jiems neleido pasirodyti. 
Nelaimei, po trumpų svarstymų toji ? 
sritis buvo pavesta laikinai SSSR ad
ministracijai. Toji padėtis tebėra ir 
šiandien. Esą, po šių susitarimų rusai 
sunaikinę Potsdamo konferencijoje 
pasiruošusius dalyvauti lietuvius.

Šimtmečiais Prūsijoje gyvenusieji 
vietiniai gyventojai buvo lietuvių kil
mės. Jie gyveno tarp Nemuno upės 
šiaurėje ir Vyslos upės pietuose. Lie
tuviai siekia tą sritį atgauti savo vals
tybei ir tikisi, kad JAV vyriausybė* 
padės tai įvykdyti. Jūsų duomenys 
apie šią Europos teritoriją labai lau
kiami. Jums leidžiant, juos panaudo
čiau savo darbui apie šią problemą.

Su tikra pagarba —
Algirdas Gustaitis

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12, Ont.', Canada

Žmona skaito mokslinį žurna-
PS. šis laiškas buvo pasiųstas buv. lą ir atsi i klausia vyrą: 

kalba- 
ado?

kaikuriai užsienio spaudai ir buvo pa
skelbtas estų, latvių, vokiečių, lenkų, 
ukrainiečių, ispanų ir amerikiečių 
spaudoje.

SOVIETINIAI ĮVYKIAI
Prieš trejus metus Leningrado įgu

los leitenantas, persirengęs milicinin
ko uniforma, paleido keletą šūvių į 
Kremliaus bosus kosmonautų parado 
metu Maskvoje. Kiek vėliau buvo su
imti keli Baltijos laivyno karininkai, 

pareiškimą, reikalaujantį 
laisvės Rusijos žmonėms, 
daugiau suėmimų augšto 
kariškių už taip vadinamą

daugiau 
Buvo ir 
laipsnio 
priešvalstybinę veiklą. 19 š. pradžioje 
dekabristų sukilime augšto laipsnio 
caro armijos karininkai aktyviai da
lyvavo ir buvo, nubausti mirties 
bausme. 1917 m. Petrapilio mieste 
tik kariškiai nulėmė bolševikams lai
mėjimą. Reikia manyti, jog ir dabar
tinį Sov. Sąjungos režimą su laiku 
pakeis jaunosios kartos kariškiai. 
Šiuos reikšmingus įvykius reikėtų 
mūsų spaudoje plačiau paryškinti, nes 
angliškos spaudos Lietuvoje beveik 
niekas nemato, o mūsų spaudą vis 
tik daug kas gauna pasiskaityti. Po
grindžio spauda Sov. Sąjungoje, 
Amalriko ir kitų intelektualų akcija, 
kariškių sąjūdis prieš sovietinį reži
mą, politinės komplikacijos rodo, 
kad sovietinis režimas jau nėra toks 
stiprus. Mums tik reikia išnaudoti 
kiekvieną progą, visuomet ir visur 
atitinkamai pasireikšti prieš komu
nistų užmačias. Lk.

— Ne, — atsakė vyras. — 
su- 

moterį. 
Edisonas tiek pagerino, kad kal
bamąją mašiną galima išjungti.

Žmogus ir kalba
'Žmogus, kuris sako tai, ką 

mano, yra kvailas.
žmogus, kuris sako ne tai, ką 

mano, yra melagis.
Žmogus, kuris nekalba apie 

tai, ką mano, yra diplomatas.
Žmogus, kuris negalvoja apie 

tai, ką kalba, yra parlamento 
narys.

Žmogus, kuris galvoja, bet ne
kalba, yra nebylys.

žmogus, kuris tik kalba ir 
kalba, yra boba.,.

Kodėl?
— Kodėl Tadas Blinda api

plėšinėjo turtinguosius?
— Todėl, kad beturčiai netu

rėjo pinigų...

• Lietus lyja ir turtingiems 
ir skurdžiams, bet turtingieji tu
ri lietsargius, o vargšai — ne.* * *

• Su pirmu vyno stiklu — 
avinėlis, su antru — liūtas, su 
trečiu — kiaulė. (Talmudas)« * *

• Kas pertoli nueina į Vaka
rus, atsiranda Rytuose (Indone
zija). Parinko Pr. Alš.

Protėvių dvasia vėl 
ją prikels...
(Atkelta iš 3 psl.)

pinėse įrengtoje Šv. Kazimiero 
kolegijos kriptoje. Atsisveikini
mo kalbas pasakė vys. A. Deks- 
nys ir min. St. Lozoraitis. Pa-

dėkos žodį išreiškusiems užuo
jautas tarė S. Lozoraitis, jr., pa
siuntinybės sekretorius.

Lietuviams, žinoma, rūpi tęs
tinumas, kad mirus vienam, tas 
pareigas perimtu kitas. Jau ku
ris laikas praktiškai atstovo pa
reigas eina sekretorius S. Lozo- 

' raitis. Reikia tikėtis, kad ir to
liau ši pareigavietė, simbolizuo
janti Lietuvos nepriklausomy
bę, bus deramai išsaugota ir Va
tikano pripažįstama. R.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

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

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

Čia gaudte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skardių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaussls.

^‘VCELS TO EUROPE

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

Bloor Auto rite Garage (tarp Dundas ir CoHege) 
Sav. FR ANK PETIT Tel. 531-1305

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 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: 537-1708
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 y. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

10

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

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOM BERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 9 JO vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

SVEIKATA 
YRA TURTAS!
TIICRAS, NATŪRALUS,

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintai 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

430 BATHURST ST.
769-4612

2231 Bloor Street W

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas

30 Dewson St, Toronto, Ont

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas



fl 8 psL • Tėviškas Žiburiai • 1970. VII. 9 — Nr. 28 (1007)t6roW©« apie ytautą Goriną, kuris (Atkelia iš 1 psL) 89 MONTREAL
— Praėjusį savaitgalį prasidėjo — Nuoširdi užuojauta B. 

stovyklavimas Gerojo Ganytojo sto- mirus jo mamytei Lietuvoje, 
vyklavietėje Springhurste. Stovyklos

goję. Kurį laiką (Urbo restore- klausytojus savo drausmingu- Spal*
X   ū------------------1 “ ■ ■ w 1.1 1.. I<... UA

adresas: Camp of the Good Shep- a. a. Jurgį Urbaitį, užpr. dr. Urbai- ®san^.| 
■ tis; 10 v.

1-7054205633. helį, užpr. p. Bubelienė; 11.15 — už
herd, R. R. 3 Stayner, Ont TeL

ėiu. Jo duktė Lydija mu, tvirtumu, vietomis net ga- 
___ ___  __ ___ ekėjusi už torontiečio lingumu, spalvingumu, nors 

*už*a.a. Eugenijų*Bu- Gurevičiaus, jr. subtilumo stokojo. Bet vargu ar
iš masinio choro galima jo lauk
ti. Dirigentas R. Zuika sugebėjo

— Mišios sekmadieni: 9 v. — už ne

Anelė ir Pijus Kružikai ir 
Augustinas Daukantas išskrido— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa- a.a. Joną Reginą, užpr. p. p. Bražiai. . . , . - ..-

Pirmadienį, 7.30 — už a.a. Joną Cap- atostogų į lietuviškąjį Suvalkų is£auti žaismingumą bei syajin- 
liką, užpr. p.p. j. Šarūnai. Antradie- trikampį. A. Daukantas taip pat hąuches datoje, tvirtą
nį, 8 v. — už aA Antaną Balnį, užpr. aplankys gimines Rygoje ir Lie- nm*i » J- Vitols Dies irae .

laidota a.a. Joana Naujokienė.
— Mirus a.a. Pranui Gauriliui, A. 

Jankaitienės tėveliui Lietuvoje, nuo
širdi užuojauta šeimos artimiesiems. p.p. Žukauskai; ketvirtadienį, 8 v. — 
Pamaldos už velionį atlaikytos liepos už» a.a. Antaną Rainį, užpr. p. Ju- 

dzentis. Penktadienį, 8 v. — už a.a. 
Antaną Balnį, užpr. p.p. Gutauskai. 
Penktadienį, 9 v. — už a.a. Uršulę 
Grinskienę, užpr. p. p. Vingeliai.

— Pakrikštyta Juozo ir Joanos 
Valevičių dukrelė Viktorija — Rasa; 
Dalios ir Manfredo Muelerių dukre
lė Mary Anne Christine; Jūratės ir 
Frank Mauro dukrelė Diane Cathe
rine.

— Susituokė: Juozas Augaitis ir 
Sofija Augaitytė-Laurinavičienė; Ele
na Sabaliauskaitė ir Loren Simerl.

Sekmadienį, liepos 12, bei per vykusiam iš Britanijos Londono, visą Ausros ir ateitininkų stovyklų jįjis bendradJarbiav0 «Eu. 
metu sekmadieniais Misios bus laiko- s LiJetuvyje” “Akirašiuose” 
mos 11 vai. -

— Pamestas vyriškas rankinis laik
rodis parapijos parodų salėje prieš 
keletą savaičių. Radus prašome pra
nešti p. Danieliui tel. CH 44447.

“Gyvataro” išvyka Į Vakarų 
Kanadą buvo labai sėkmingai 
Iš gautų pranešimų iš Sault Ste. 
Marie ir Edmontono matyti, kad 
“Gyvataras” buvo sutiktas su di
deliu entuziazmu. Platesni pra
nešimai pasirodys vėliau.

Visus torontiečius sujaudino 
didelė keleivinio “Air Canada” 
b-vės lėktuvo DC-8 nelaimė prie 
Maltono aerodromo liepos 5 d., 
8.10 v. r. Žuvo visi keleiviai — 
108 asmenys. Rašant šią žinią, 
priežastis dar nebuvo žinoma. 
Lėktuvas atskrido iš Montrealio, 
nusileido ant 32-jo tako, bet už
sidegė vienas motoras ir nukri
to. Staiga lėktuvas vėl pakilo, 
bet netrukus užsidegė antras 
motoras, Įvyko sprogimas, lūžo 
sparnas ir lėktuvas nukrito 
už 7 mylių nuo aerodromo. 
Paskelbtuose žuvusių sąrašuose 
lietuviškų pavardžių nėra. 1963 
m. panaši nelaimė Įvyko netoli 
Montrealio. Tada žuvo 118 as
menų, jų tarpe ir torontietis a.a. 
Slapšys. *

Iš Vilniaus pas savo seserį p. 
Vadakojienę Į Torontą 3 mėne
siams atvyko Vilniaus dramos 
aktorė Adolfina Zulonienė-Bud- 
reikaitė.

PADĖKA
A. a. Izabelės Matusevičiūtės pa

minklui aukojusiems tariu ypatingą 
ačiū: archit. dr. A. Kulpavičiui už ne
mokamą paminklo projektą, klebo
nui kun. P. Ažubaliui už rūpestį, or
ganizuojant paminklo pastatymą ir 
auką; komiteto nariams: p. Baneliui, 
p. Vaštokui, p. Ottienei, p. Gailiūnai- 
tei, J. R. Simanavičiui; organizaci
joms: KLB Toronto apylinkės valdy
bai, Tautos Fondui, Kanados Liet. 
Kat. Moterų Draugijos centro valdy
bai.

Ačiū velionės Izabelės bičiuliams: 
p. Galvinienei, A. Skrebutienei, dr. 
A. šešplaukiui, M. Mockui, p. Kriš
čiūnui, S. Treigiui, M. Aukštaitei, 
J. Morkūnui, A. Pakalnienei, E. Bly
nui, A. Margevičienei, p. Smailienei, 
p. Moklickaitei; giminėms: P. T. 
Norkams, M. Simonaičiui, A. Greb- 
liūnienei, V. Dragūnaičiui, broliui 
Albinui. Už gėles paminklo šventini
mo proga: “Moters” žurnalo bend
radarbėms, KLK Moterų Draugijos 
Sv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
skyriams. Prisimindama Izabelės šer
menis, dėkoju dar kartą visiems gau
siai dalyvavusiems šermenyse, laido
tuvėse, už gėles ir užuojautas.

Sesuo Teresė Simonaitienė

— Pamaldos šį sekmadienį par. 
bažnyčioje 10 v. už a.a. Prancišką 
Savickienę; Springhurste 11 v. — už 
a.a. Vincą Girdauską.

Tautinių grupių savaitė — 
“Metro International Caravan”, 
pradėta birželio 26 d., pasibaigė 
liepos 1 d. Užbaigos iškilmėse 
buvo išrinkta karavano karalai
tė lenkų tautybės Kristina Wę- 
gorzewski, 18 m., Humberside 
Collegiate gimnazijos mokinė. 
L. Kossar, karavano organiza
torius, pareiškė, kad šiais me
tais.35-kis tautinių grupių pavil
jonus aplankė apie 400.000 as
menų, o pernai — 100.000. Vien 
mokiniams buvo išdalinta nemo
kamai 30.000 pasų. Karavaną 
globojo Community Folk Art 
Council ir gavo iš Toronto mies
to $69.000 paramą. Pasai buvo 
pardavinėjami po $3. Manoma, 
kad panašus karavanas bus ren
giamas ir sekančiais metais. Lie
tuviai ši kartą savo paviljono ne
įrengė ir nepasistengė pasinau
doti šia puikia proga supažindin
ti kitataučių visuomenę su savo 
kultūra. Lietuvių bičiuliai pri
vačiai ir telefonu “Tž” redakci
jai apgailestavo neradę mūsų 
paviljono.

Latvių dainų ir šokių šventę, 
Įvykusią* liepos 4-5 dienomis 
Maple Leaf Gardens, šį kartą 
pastebėjo ir vietiniai dienraš
čiai — išspausdino aprašymus ir 
keletą nuotraukų. Bene plačiau
siai aprašė “The Globe and 
Mail” net dviejose laidose. 
Straipsnis buvo paruoštas- šio 
dienraščio bendradarbio Kas
pars Dzeguze.

A. a. Joana Naujokienė mirė 
sekmadienį, liepos 5, Riverside 
ligoninėje. Ji sirgo jau ilgesnį 
laiką. Palaidota iš Prisikėlimo 
par. Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Paliko tris dukras. Velionė prieš 
keletą metų į Kanadą atvyko iš 
Pietų Amerikos.

J. Venckus iš Vankuverio, “T. 
Ž.” skaitytojas, lankėsi Toronte, 
papasakojo apie lietuvių gyveni
mą Vankuveryje; nusiskundė la
bai lėta pašto tarnyba, kuri laik
raščius pristato labai neregulia
riai ir suvėluotai. Svečias nu
mato aplankyti dar visą eilę vie
tovių ir grįžti Vankuverin vasa
ros pabaigoje.

Evangelikų kun. A. Žilinskas 
persikėlė Į naują butą. Dabarti
nis jo adresas: 2220 Felina Ct., 
Mississauga, Ont. Tel. 277-2148.

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

tavoje.
Alina Dobilienė su dukrele, 

Julė Liutkienė ir Kostas Cirusis

rūšis beatostogaudamas susira
do gyvenimo draugę ir grįžęs 
jau sudarė dokumentus jai atsi
kviesti.

Torontą pasiekė pašte užsigu 
Įėję du “N. Lietuvos” numeriai 
iš Montrealio. 26 nr. skelbiama, 
kad dr. H. Nagys savaitraščio re
dagavimą perdavė naujam re
daktoriui R. E. Maziliauskui, at-

KANADOS ĮVYKIAI

PARDUODAMAS 3 miegamųjų 
naujai dekoruotas namas arti Jane 
ir Annette. Kaina — $24.500, 8% 
mortgičius. TeL 767-3897.

IŠNUOMOJAMAS frontinis kamba
rys I augšte, atskiras įėjimas (dvi- 
butis-dupleksas), galima naudotis 
virtuve. Tel. 5374264.

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJAMAS 
vasarnamis visam sezonui arba sa
vaitėm. Tel. LE 1-5982.

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN- 

DŲ specialistas atlieka grindų at
naujinimo darbus. Ant naujų grin
dų uždedu varnišą, kurio nereikia 
vaksuoti. Darbas atliekamas pigiai 
ir sąžiningai. Telefonas 653-3738.

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

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

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

kambarius. TeL 535-4724.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258
Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu

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

r r

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

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus suiukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Atkelta iš 1-mo psL 
šius su Europa, Atlanto Sąjunga 
ir Jungtinėmis Tautomis. Be
veik tuo pačiu metu Kanados 
krašto apsaugos ministeris L. 
Cadieux Baden-Soellingen bazė
je, V. Vokietijoje, pravedė Ka
nados karinių dalinių vadovybės 
pasikeitimą, kanadiečių kariuo
menė, priklausanti Atlanto Są
jungai, lig šiol turėjusi 9.000 
vyrų savo eilėse, sumažinama 
iki 5.400. Jos vadovybė buvo 
perduota gen. mjr. D. C. Laub- 
manui, pirmosios oro divizijos 
vadui, šešių aviacijos eskadri
lių oro divizija sumažinama pu
siau — liks tik dvi kovos eskad
rilės ir viena žvalgybos eskad
rilė.

Iš Europos grįžęs imigracijos 
ministeris A. MacEachen kons
tatavo europiečių ateivių Kana- 
don sumažėjimą. Jų daugiausia 
būdavo susilaukiama iš Italijos, 
tačiau paskutinieji duomenys 
rodo, jog italų imigrantų skai
čius sumažėjo pusiau. 1968 m. 
Kanadon įvažiavo 19.774 italai, 
o 1969 m. — jau tik 10.383. Iš 
viso pernai Kanada susilaukė 
161.531 imigranto. Kvalifikuotų 
darbininkų imigrantų eiles da
bar gerokai padidino Karibų 
jūros salos, bet ši imigracijos 
banga sudaro nemažą problemą, 
nes daugumas jų yra negrai. A. 
MacEachen šiemet vasaros dar
bams išsiuntė į V. Vokietiją 400 
kanadiečių studentų. Sekančiais 
metais jis tikisi surasti darbą 
2.000 — 5.000 kanadiečių stu
dentų Europoje. V. Vokietija, 
kur šiuo metu yra 800.000 dar
bų, žada priimti 1.000 Kanados 
studentų. Reikalą komplikuoja 
gyvenamųjų patalpų trūkumas. 
Šiaipjau V.* Vokietijoje darbą 
vasaros mėnesiais galėtų gauti 
žymiai didesnis studentų skai
čius.

Kanados paštininkų rotaciniai 
streikai Įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose pašto siuntas su
mažino iki 1966 m. lygio, kai jų 
per metus buvo turima apie 4 
bilijonus vienetų. Ryšių minis- 
terio E. Kierans teigimu, nema
žas skaičius žymiųjų pašto klien
tų susirado privačias priemo
nes. Jeigu streikams pasibaigus 
metinis siuntų skaičius nepa
sieks prieš streiką buvusių 5 bi
lijonų vienetų, teks atleisti 
4.100* pašto tarnautojų. Pasta
ruoju metu 27.000 narių turinti 
paštininkų unija, keisdama 
streikų vietoves, kasdien leidžia 
streikuoti maždaug trečdaliui 
narių. Premjeras P. E. Trudeau 
statistiniais duomenimis Įrodė, 
jog paštininkų vidutinis valan
dinis atlyginimas, Įskaitant virš
valandžius ir visus kitus prie
dus, yra $3.32 į valandą, gero
kai augštesnis už pramonės dar
bininku vidurkį, nors reikalau
jamos kvalifikacijos yra nedide
lės. Atrodo, abi pusės—paštinin- . 
kai ir vyriausybė šiuo metu ne
galvoja apie nuolaidas. Ministe- 
rio E. Kierans nuomone, strei
kai šiems metams numatytą $80 
milijonų pašto deficitą gali pa
didinti iki $130 milijonų, ku
riuos, savaime suprantama, tu
rės padengti mokesčių mokėto
jai, jų tarpe ir tie, kurie gauna 
mažesnius atlyginimus už pašti
ninkus. Nukenčia ne vyriausy
bė, bet eiliniai Kanados pilie
čiai. Dabartinis paštininkų strei
kas jau yra trečias pastarojo 
penkmečio laikotarpyje. Nuo to 
laiko, kai jiems buvo suteikta 
streiko teisė, nė viena sutartis 
nebuvo pasirašyta be streiko. 
Paklaustas apie streiko teisės 
suspendavimą parlamentinėm 
'priemonėm, E. Kierans išsisu
kinėjo ir nedavė aiškaus atsa
kymo televizijos žurnalistams. 
Dėl rotacinių streikų “Tž” ne
gauna laiku savo bendradarbių 
pranešimų, o skaitytoiai nesu
laukia įprastu laiku “TŽ”, nors 
jie išleidžiami ir išsiunčiami 
kiekvieną antradienį.

Pertraukos metu buvo pa
skelbtos premijos veikliausiems 
ir stipriausiems chorams. Estra- 
don buvo pakviestas vyriausias 
amžiumi choristas iš Britanijos 
Londono ir jauniausia choristė, 
berods, iš Čikagos. Rengėjai 
jiems įteikė dovanas, o publika 
audringai plojo.

Koncertas prasidėjo 3.30 v. p. 
p. ir baigėsi 8.30 v.v. Pabaigoje 
visi keturi šventės dirigentai iš
ėjo estradon, nusilenkė publi
kai, o keletas choristų spontaniš
kai užtraukė dainą, išreiškian
čią Latvijos žemių vienybę. Be
matant Įsijungė Visas choras, 
prisidėjo sustojusi publika, ir 
visa arena galingai skambėjo 
patriotine vienybės daina, nors 
niekas nedirigavo. Po to choris
tai atsisveikino mosuodami nosi
naitėmis. Tą patį darė ir publi
ka. Tai buvo jaudinantis sudiev.

Lietuviams atstovavo KLB 
pirm. dr. S. Čepas, Baltiečių 
Moterų Tarybos pirm. I. šernai- 
tė-Meiklejohn. Be to, buvo ir 
šiaip lietuvių, besidominčių lat
vių švente.

šokių šventė
Su dainų švente buvo sujung

ta ir tautinių šokių šventė, ku
ri įvyko sekančią dieną — lie
pos 5 Maple Leaf Gardens are
noje. Ji prasidėjo punktualiai 
4 v. p.p. be jokių įžanginių kal
bų, ėjo sklandžiai vienas šokis 
po kito be jokios pertraukos ir 
programa pasibaigė 6 v.v. Pučia
mųjų orkestrui grojant, arenon 
Įžygiavo apie 800 šokėjų iš 47 
grupių. Visi išsirikiavo kilimo 
forma* drauge su 10.000 žiūrovų 
sugiedojo Latvijos himną ir pra
dėjo numatytą programą. Ją at
liko trys gausios grupės — su
augusių ir vaikų. Pastarieji te
buvo žalia medžiaga, silpnokai 
paruošta, bet suaugusių grupėje 
buvo ir labai gerų vienetų. Ge
riausiu vienetu buvo pripažin
tas Toronto “Dizdancis”, II vie
ta teko Hamiltonui, III — Bos
tonui. Buvo atžymėti ir kiti vie
netai savo grupėse.

Pliusai ir minusai
Bendras tautinių šokių Įspū

dis pasigėrėtinas. Tarp atskirų 
vienetų, kurie šoko grupėmis*

vienetus, šokiams grojo pakai
tomis pučiamųjų orkestras, 
kanklininkų grupė ir akordeo
nas (per garsiakalbį). Įspūdinga 
buvo užbaiga: visi šokėjai, sek
dami šokio ritmą, sudarė didžiu
lę saulę su spinduliais, o susto
jusi publika, grojant orkestrui, 
sugiedojo lyg ir antrąjį Latvijos

Tai krašto suvienijimo himnas, 
parašytas J. Rainio, komponuo
tas J. Norvilio. Šventės prane
šėja buvo sol. D. Karklinš, va
dovu — A. Balins, orkestro diri
gentu — A. Strombergs.

Ištisą savaitę Toronte vyko 
latvių kultūriniai parengimai 
Įvairiausio pobūdžio — prade
dant pamaldomis, baigiant šo
kiais. Tai buvo latvių savaitė, 
kurios parengimuose lankytojų 
netrūko. Bvs.

L. K. Mokslo Akademijos su
važiavime, kuris Įvyks rugsėjo 
1-6 dienomis. Toronte, dalyvaus 
abu vyskupai. Atidarymo pamal
das rugsėjo 1 d. laikys vysk. V. 
Brizgys, o užbaigos pamaldas 
rugsėjo 6, sekmadienį, laikys 
vysk. A. Deksnys ir pasakys pa
mokslą. Rengėjai stengiasi sude
rinti laiką, kad vyskupai galėtų 
dalyvauti ir ateitininkų kongre
se Čikagoje.

Literatūros vakaras-koncertas 
rengiamas Toronte rugsėjo 4, 
penktadieni, L. K. Mokslo Aka
demijos suvažiavimo proga. Pro
gramą atliks žymusis pianistas 
A. Kuprevičius, rašytojai — J, 
Aistis, L. Andriekus, A. Vaičiu
laitis ir kt. Suvažiavimo banke
tas Įvyks rugsėjo 5, šeštadienį.

Patricia Williams, dirbanti 
Ontario švietimo institute, susi
domėjo lietuviais; lankėsi “Tž” 
redakcijoje teiravosi žinių apie 
Kanados lietuvius ir gavo knygą 
“Lithuanians in Canada”. Pasak 
jos, numatoma Įtraukti į Onta
rio švietimo programą etninių 
grupių kultūrą.

Dr. A. Valadka praneša, kad 
“TŽ” 27 nr. paskelbta žinutė 
apie atostogas yra netiksli. Jis 
ir vasaros metu dirbs savo ka
binete Įprastomis valandomis.

Dail. Romualdo Juknevičiaus 
tapybos ir skulptūros paroda 
atidaryta liepos 1 d. viešosios 

. bibliotekos salėje Bloor-Gladsto- 
ne Branch, 1089 Bloor St. W. 
Ji bus atidaryta iki rugpjūčio 1 
d. Lankymo valandos: nuo pir
madienio iki penktadienio 10 v. 
r. — 8 v. v.; šeštadieniais — 
9 v. r. — 5 v. p. p.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos choras užbaigė šių 

metų giedojimą. Paskutinį sekmadie
nį vyrų choras pagiedojo naujai iš
moktą Palestrinos “Jesu, Rex admi- 
rabilis”. Po pamaldų parapijos sa
lėje klebonas surengė choristams 
pietus. Trumpose kalbose buvo su
minėti svarbesnieji šio laikotarpio 
įvykiai (pvz. choro plokštelės išlei
dimas). Jaunieji choro talentai pa
rodė dalyviams savo jėgas; netrūko 
ir linksmosios dalies. Parapijos kle
bonas labai nuoširdžiai dėkoja vi
siems choristams ir jų vadovams už 
gražų darbą ir pasiaukojimą.

— Pakrikštytas Andrius-Juozas- 
Mykolas, Henriko ir Jūratės Radze
vičiūtės Dauderių sūnelis.

— Jaunimo stovykla Baltijoje lie
pos 18-25 dienomis. Organizuoja 
Montrealio ateitininkai. Priimami 
vaikai nuo 7 iki 16 metų. Stovykla
vimo mokestis, įskaitant registraciją 
ir draudas, $25. Bus daromos nuolai
dos toms šeimoms, kurių keli vaikai 
stovyklaus. Kviečiame registruotis' 
pas seselę Margaritą.

— Ateitininkų stovyklai yra rei
kalingas kvalifikuotas vandens spor
to prižiūrėtojas (life-guard). Atsi
liepti tel. 766-9397.

— Saulius Gumauskas susituokė 
su Irena A. Burbaite.

— Ruošiasi tuoktis: Antanas-Pet- 
ras Girdžius, Petro ir Marijos Jaki- 
mavičiūtės Girdžių sūnus, su Lorrai
ne-Evelyn Lajoie; Robert-Walter 
Stec su Deborah-Joyce Lajoie. Sv.

Jono Berchumano parapijoje ruošia
si tuoktis Yves Visockis su Diane 
Lalande.

— Aukos parapijos vajui $50: J. 
bukaitis; po $20: P. M. Barteškos, 
J. Jurėnas; po $10: M. Jonynienė, 
M. Lenktienė, W. Rioux; $7: V. Žit
kus; $5: J. Gordon.

Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas ir tarybos sekcijų na
riai birželio 29 d. turėjo bendrą 
posėdį su Aušros Vartų parapi
jos komitetu. Posėdžio tikslas — 
užmegzti broliško bendradarbia
vimo ryšius tarp abiejų Mont
realio parapijų. Pirmoje eilėje 
buvo svarstytas jaunimo klausi
mas. Pedagogas A. Vaupšas da
vė konkrečių praktiškų sugesti
jų. Buvo nutarta suvienodinti 
parapijiečių nario mokestį. K. 
Ambrazas pasiūlė 3-jų punktų 
programą: 1. abiejų parapijų ko
mitetai susitinka vieną kartą i 
metus; 2. bendras abiejų para
pijų susitikimas - išvykoje (pik
nike); 3. derinti parapijų paren
gimus, netrukdant viena kitai. 
Š. m. rugpjūčio 23 d. p. Vekte- 
rių ūkyje nutarta rengti bend- 
rą išvyką su specialia programa 
jaunimui. Tam reikalui sudary
tas komitetas.

Pas Kvebeko prancūzus reiš
kiasi nacionalizmas. Švietimo 
srityje jaučiama diskriminacija 
angliškų mokyklų atžvilgiu. Et
ninėms grupėms reikėtų laiky
tis daugiau vienybės. J. Ladyga

KOSTUI JAKUBAUSKUI

Lietuvoje mirus, dukrai JANINAI ŠARŪNIENEI 

ir jos vyrui JUOZUI reiškiame gilią užuojautą — 

Z. O. Girdauskų šeima 

P. A. Jakubauskai

Brangiam TĖVELIUI Suvalkų trikampyje

mirus, dukrą JULĘ LIUTKIENĘ ir sūnų KOSTĄ

CIRUŠĮ bei artimuosius nuoširdžiai užjau-

jaučiame —

O. P. Derliūnai

A. B. Rickevičiai

O. S. Kiršinai

O. V. Marcinkevičiai

TORONTO MUZIKINIAI KONCERTAI 
1970 METAIS

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

LIEPOS 

SEKMADIENI, LIEPOS 12 

High Park 
Kew Gardens 
Willowvale Park 
High Park 
Earlscourt Park
Nathan Phillips Square populiari simfonija 

dirigentas Walter Babiak 
svečiai: Judith LeBane ir Stan Kane

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

8.00 v.

8.30 v.
8.30 v.

p.

P-
P-
P-
P-

12 — 19-SAVAITEI

Ellis McLintock ir jo orkestras
Etninio Meno Taryba
David Black Showband of America 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
George Frank ir jo orkestras

8.00 v. v.
8.30 v. v.

12.15 v.
8.30 v.
8.30 v.
8.30 v.
8.30 v.

PIRMADIENI, LIEPOS 13 
v. Ramsden Park
v. Greenwood Park

ANTRADIENI, LIEPOS 14

East Toronto 
Athletic Field 
Allan Gardens 
Withrow Park

TREČIADIENI, LIEPOS 15

P. 
v.

7.30 v. v.

8.00 v.
8.30 v.
8.30 v.

P<

2.30 v. p. p.

kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
The Johnny Lombardi programa

vaikų teatras — "Turtų sala"

Queen's Own Rifles legijono orkestras 344 
kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Nathan Phillips Square David Black Showband of America 
Monarch Park 
Dufferin Grove Park 
Eglinton Park 
Riverdale Park

kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
kadriliaus šokiai — Angus McKinnon ir jo ork. 
— Shan Clifford ir jo orkestras

Big John McMononon ir The York County Boys 
svečias — Paul Kentner

KETVIRTADIENI, LIEPOS 
Forest Hill 

Memorial Park 
Nathan Phillips Square Ellis McLintock ir jo orkestras 
High Park 
Kew Gardens

SEKMADIENI, LIEPOS 19 
High Pork

16

Eddy Sossin ir jo orkestras

kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
kodriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestras.

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

The Queens Own Rifles of Canada orkestras 
svečiai — Judith LeBane ir Stan Kone 
Ellis McLintock ir jo orkestras 
Bob Minns Ir jo orkestras 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 

Bob Minns ir jo orkestras

CAWTHRA MEATS and
DELICATESSEN 3635 Cawthra Rd

Kew Gardens 
Willowvale Park 
High Park 
Earlscourt Park
Nathan Phillips Square — populiari simfonija, dirigentas — 

dr. W. McAuley

• Skanėstai 
(delikatesai)

Kviečiame atsilankyti visus lietuvius
Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

(kampas Cawthra M. ir Burnhamthorpe Rd.) 
Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)

• Šviežia mėsa, • Lietuviški ir 
įvairios dešros - importuoti sūriai

Mylimai Mamytei 

EUGENIJAI KYBARTIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrą ELENĄ JAŠKEVIČIENĘ 

ir jos šeimos narius nuoširdžiai- užjaučiame — 

M. A. Elijošiai 
S. A. Kalūzos

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Tel. OFF.; 722-3545 RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 I

S-tos "Lite" nr. 752D i

MONTREAL ENTERPRISES REG D. (
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

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

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




