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Jaunimo kongresas
A. RINKCNAS

SURĖMĖ RAGUS UŽSISPYRĖ OŽIAI

Sunkiai sekėsi pradėti paruošiamuosius darbus II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui. Apie tai pradėjo galvoti jau 1968 m. 
išrinkta dabartinė PLB valdyba savo pirmajame posėdyje, dar J. 
Bačiūno pirmininkaujamame. 1969 m. žiemą PLB valdyba, jau S. 
Barzduko pirmininkaujama, padarė formalų nutarimą imtis kon
greso, kuris įvyktų 1972 m., organizavimo. Nuo to laiko turėjo 
praeiti ištisi metai, kol reikalas pajudėjo, šitas delsimas svar
biausia įvyko dėl mūsų jaunimo permažo domėjimosi busimuoju 
kongresu. Tik viduriniosios ir vyresniosios kartos PLB valdybos 
nariams dedant dideles pastangas, važinėjant į atskiras vietoves 
su raginimais, pagaliau 1970 m. pavasarį pavyko sušaukti jauni
mo atstovų pasitarimus Čikagoje, Klevelande ir Toronte. Tuose 
pasitarimuose išdiskutuota labai plati skalė kongresinių klausimų, 
o Klevelando suvažiavimas priėmė eilę rezoliucijų ir paliko nuta
rimų komisiją, kaip busimojo jaunimo kongresui rengti komiteto 
branduolį. Beveik tuo pat metu PLB valdybos vicepirmininkei 
jaunimo reikalams pavyko suorganizuoti PLB jaunimo sekciją. 
Išryškėjo ir pačios PLB valdybos vieta kongreso organizavimo 
reikaluose. Jau anksčiau buvo nutarta, kad kongresą rengia orga
nizacinis komitetas, o PLB valdyba kongresą globoja ir rūpinasi 
jo finansais. Paskutiniame “Pasaulio Lietuvio” numeryje tas dar 
tiksliau išryškinama: “Vykdomųjų kongreso organų (rengimo ko
miteto, komisijų ir kt.) darbo nuostatų projektus parengia PLB 
Jaunimo Sekcija. Dėl jų pasisako PLB Valdybos, PLB Jaunimo 
Sekcijos, jaunimo organizacijų, kraštų bendruomenių jaunimo at
stovų į Kongreso Komitetą ir bu v. Pirmojo Kongreso Komiteto na
rių bendras posėdis. Nuostatus tvirtina PLB Valdyba. Kongreso 
Finansų Komisiją organizuoja PLB vicepirmininkas finansams”. 
Visa tai sudėjus, darosi aišku, kad organizaciniai kongreso reika
lai yra jau pajudėję. * * *

Iki šiol liko tačiau neišryškinta viena pagrindinių kongreso 
rengimo sričių — kongreso tikslas. Kam kongresas ruošiamas? 
Ar šis dar ryškiai nesuformuotas tikslas pateisins milžinišką dar
bą ir dideles pinigų sumas, investuojamas Į kongresą? Toronte 
Įvykusiame jaunimo* atstovų pasitarime dėl kongreso tikslų buvo 
dvi skirtingos nuomonės. Vieni tuo tikslu norėjo laikyti jaunimo 
susitikimą pasauliniu mastu, kiti siūlė kongresui duoti daugiau 
ideologinės studijų savaitės pobūdį. Pastaroji nuomonė dar dau
giau išryškinta JAV jaunimo simpoziume Čikagoje, kuris kon
greso tiksluose matė šias temas: jaunimo jungimasis į kultūrinį 
gyvenimą, darbas lit. mokyklose, ideologijos ir struktūros derini
mas su dabartimi, kultūrinių ir mokslinių laimėjimų pristatymas 
kitataučiams. Klevelando suvažiavimas savo rezoliucijose ryškino 
daugiau politinius kongreso tikslus: protestuoti prieš Lietuvoje 
vykdomą tautžudystės okupaciją, pasisakyti už Lietuvos laisvės 
atstatymą, ruošti simpoziumą bendradarbiavimo su kraštu klau
simu, ha, ir “pristatyti viso pasaulio lietuvių kultūros gyvenimo 
eksponatus — dailės ir foto parodas, leidinius, muzikos kūrinius, 
dramos veikalų pastatymus”, kitais žodžiais sakant, prie kongreso 
prijungti ir dalinį kultūrinį bendradarbiavimą. Taigi, kaip mato
me, kongreso tikslų siūlomoji skalė — labai didelė: pradedant 
nuo gana paprasto'jaunimo susitikimo, toliau einant per kultū
rinius ir visuomeninius reikalus į tokią politinę sritį, kuri ir iki 
šiol jau daug kartėlio į mūsų gyvenimą yra įnešusi.* *

Išjudinus techninę kongreso ruošimo pusę, pats laikas galu
tinai apsispręsti ir dėl jo idėjinių tikslų. Pirmiausia iki kokio 
laipsnio reikia augščiau minėtųjų trijų tikslų — socialinio, kultū
rinio, politinio, ypač kultūrinio bendradarbiavimo parodų? Toliau 
— ar jaunimas, įsižiūrėjęs į politiką, nepamiršo pirmiausia pasi
žiūrėti pats į save, pažvelgti į tai, kokios pavojingos įtakos ateina 
į mus iš aplinkos, ypač iš akademinės aplinkos, ir kaip reiktų nuo 
tų įtakų apsisaugoti patiems ir apsaugoti visą mūsų lietuviškąjį 
reikalą?* Ar tai negalėtų būti vienas pagrindinių kongreso tikslų? 
Tokioje perspektyvoje norėtųsi matyti, kad kongresui ruošti tai
syklės turėtų principinę įžangą, kurioje būtų aiškiai ir nedvipras
miškai nusakyti kongreso tikslai. Jie toliau kartu su visomis tai
syklėmis turėtų būti išdiskutuoti jau minėtame bendrame jauni
mo ir vyresniųjų posėdyje ir pagaliau paskelbti PLB valdybos 
vardu, t.y. vardu to organo, kuris apjungia visus — jaunuosius, 
vyresniuosius ir senuosius. Tik visų sutartas kongreso kelias bus 
tiesus ir sėkmingas. Priešingu atveju yra pavojaus nukrypti i 
klystkelius, kurie atneštų kongresui daugiau žalos, negu naudosi

KANADOS ĮVYKIAI

Dabartinę pašto problemą di
džiąja visos Kanados gėda pava
dino federacinio parlamento at
stovas iš Toronto dr. S. Haidasz. 
Skundai iš jo rinkiminės apylin
kės privertė liberalą dr. S. Hai
dasz parašyti laišką premjerui 
P. E. Trudeau, raginantį atsisa- 
kyti ligšiolinės ragus surėmusių 
ožių politikos. Nei paštininkų 
unijos, nei vyriausybės atsto
vai nėra padarę jokios nuolai
dos. Dr. S. Haidasz teigimu, vy
riausybė šį kartą turėtų nesi
laikyti atlyginimų padidinimui 
paskelbtos 6% ribos. Dėl rota
cinių streikų ir dabartinės ne
tvarkos pašte didžioji kanadie
čių dalis kaltina ne unijas, bet 
jokių priemonių nedrįstančią 
imtis premjero P. E. Trudeau 
vyriausybę. Beveik tuo pačiu 
metu prašneko ir pašto ministe- 
ris E. Kierans. Spaudos konfe
rencijoje jis sakėsi galvojąs re
komenduoti premjerui P. E. 
Trudeau visų pašto įstaigų už
darymą. Siems biudžetiniams 
metams numatytas $82 milijo
nų pašto deficitas jau esąs per
žengtas, nes rotaciniai streikai 
kiekvieną mėnesį duoda $10 mi
lijonų nuostolio. Pašto siuntų 
skaičius sumažėjo 20%, pradė
jus 585 firmoms visoje Kanado
je privatų pašto pristatymą. To
ronte yra 95 tokios firmos, 
Montrealyje — 55, Otavoje — 
46, Vankuveryje — 40, Kalga- 
ryje — 40, Windsore — 28 ir 
Londone — 27. Dėl rotacinių 
streiku jau prarasta daugiau 

kaip 100.000 žmogaus darbo die
nų. Didėjantį deficitą E. Kie
rans galvoja pašalinti nauju paš
to paslaugų pabranginimu, nors 
pašto siuntų kainos jau buvo pa
keltos 1968 m. Tada labiausiai 
nukentėjo mažieji laikraščiai, 
kurių dalis netgi turėjo užsida
ryti. Ką šį kartą palies pašto 
peilis, E. Kierans nesiteikė pa
aiškinti. Paštas niekada neišsi
vers be finansinės paramos iš 
valstybės iždo. Jeigu randama 
pinigų jokios naudos neduodan
čiai kariuomenei, beveik nė vie
nos geresnės programos nesuge
bančiai paruošti valstybinei 
CBC televizijos bendrovei, rei
kėtų jų rasti ir paštui, nes jo 
paslaugomis naudojasi visi ka
nadiečiai.

Ontario ekonominė taryba pa
skelbė pranešimą “Imigrantų 
įjungimas”. Jo autorė Edith 
Ferguson pateikia eilę pasiūlyt 
mų, kurie iš esmės nėra nauji. 
Didžiausia naujove tenka lai
kyti jos siūlomą vidurio kelią 
tarp dabartinės etninių grupių 
mozaikos ir JAV praktikuojamo 
tirpdymo katilo. E. Ferguson ir 
kiti ekonominės tarybos nariai 
etninių grupių tradicijų puose
lėjime mato jų tarpusavio nesu
tarimų priežastis ir netgi galimą 
grėsmę Kanados politinėms ins
titucijoms. Pranešime siūloma: 
įsteigti imigrantų sutikimo 
centrus, provincinę informaci
jos tarnybą imigrantams, pata
rimų įstaigas, organizuoti spe- 

(Nukelta į 8 psl.)

Audra senose tėviškės kapinėse Nuotr. Mariaus Baranausko

Istorinės lietuviu dienos Romoje
Pašventinta Lietuvos kankinių koplyčia ir Aušros Vartų Marijos paveikslas • Nuoširdus 
popiežiaus Pauliaus VI žodis • Nuo lietuviškų giesmių siūbavo kripta • Religinė ir 
istorinė jungtis • Lietuvių liaudies šokiai Romoje • Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija

Lietuvių koplyčios šv. Petro 
bazilikos kriptoje šventinimo iš
kilmių programa buvo iš anksto 
suredaguota, Vatikano valstybės 
sekretoriaus patvirtinta ir išleis
ta. Koplyčios altoriaus konsek
ravimo apeigas atliko Šv. Petro 
bazilikos rektorius kardinolas P. 
Marella liepos 6 d. vakarą. Ka
dangi jos trunka ilgesnį laiką, 
nenorėta apsunkinti popiežiaus, 
kuris sekančią dieną turėjo 
šventinti Aušros Vartų paveiks
lą ir atlaikyti lietuvių maldinin
kų grupei skirtas Mišias.

“Ilgiausių metų”
Liepos 7 d. apie 500 lietuvių 

maldininkų popiežių Paulių VI 
sutiko programoj nenumatytu 
spontanišku valio ir “Ilgiausių 
metų” giedojimu. Popiežius ge
roje nuotaikoje priėmė minios 
giedojimą ir eidamas laimino 
kriptoje esančius maldininkus.

Pašventinęs lietuvių koply
čios Marijos garbei skirtą Auš
ros Vartų paveikslą, Paulius VI 
Mišias laikė didžiojoje kriptoje 
lotyniškai dialoginiu būdu. Mi
šių dalių tarpuose buvo įterpia
mos lietuviškos giesmės —“Pul
kim ant kelių”, “Sveika Mari
ja”, “PriešTavo altorių”, “šven
tas, šventas”, “Jėzau, pas mane 
ateiki” ir “Marija, Marija”. 
Giesmių gaidos ir tekstai buvo 
atspausdinti tai dienai specialiai 
išleistame mišiolėlyje. Visa mi
nia taip nuoširdžiai ir galingai 
traukė, kad, rodos, ir kripta nuo 
įkaitimo siūbavo. Mišių Lekciją 
skaitė lietuviškai kan. V. Zaka
rauskas iš Ekleziato knygos (24, 
14-16), o Evangeliją — šv. Ka
zimiero kolegijos naujai įšven
tintas kun. A. Savickis.

Vienybės simbolis
Po Evangelijos šv. Tėvas tarė 

žodį itališkai, kurį vysk. P. Mar
cinkus išvertė į anglu kalbą. Pa
sidžiaugęs šalia šv. Petro kapo 
pašventinta koplyčia, lietuvių 
istorinėmis ir religinėmis tradi
cijomis, ištikimybe Kristui ir 
Katalikų Bendrijai, Paulius VI 
konstatavo: “Mes stebimės jūsų 
pastangomis šiai koplyčiai įreng-

KUN. DR, P. CELIEŠIUS

ti ir išpuošti. Mes reiškiame pa
sitenkinimą visais tais, kurie 
bendromis jėgomis realizavo šį 
dvasios ir didžios meninės ver
tės kūrinį. Tebūnie šis pamink
las vienybės ir taikos simboliu 
visiems, kurie šiandien dalijatės 
šios šventos nuotaikos jausmais. 
Mes teikiame nuoširdų palaimi
nimą visiems jums čia esan
tiems ir tiems, kurie su jumis 
jungiasi savo mintimis.”

Šv. Tėvas pats dalijo komu
niją parinktųjų grupei, nes 
kamšatyje nebuvo įmanoma šią 
paslaugą suteikti visiems. Kiti 
komuniją vėliau priėmė lietu
vių koplyčioje. Po Mišių ir šv. 
Tėvo palaiminimo lietuvių var
du jam padėkojo vysk. P.* Mar
cinkus, o tautiniais drabužiais 
pasipuošę jaunimo atstovai įtei
kė gintarinį Rūpintojėlį, simbo
lizuojantį lietuvių tautos tyliai 
medituojančią dvasią ir jos kan
čią. čia vėl įvyko programoje 
nenumatytas dalykas — popie
žiui Pauliui VI nueinant nuo al
toriaus, minia užtraukė Lietu
vos himną, vėl nuskambėjo va
liavimai ir linkėjimo dainos žo
džiai: “Gyvuok, gyvuok, gy
vuok!”

Pamaldų dalyviai
Pamaldose dalyvavo eilė gar

bingų svečių: lietuvių bičiulis ir 
globėjas kardinolas A. Samore, 
Šv. Petro bazilikos rektorius 
kardinolas P. Marella, kardino
las ukrainiečių reikalams G. Sli- 
pyj, Vatikano valstybės sekreto
riato atstovas vysk. B. Banelli, 
vyskupas popiežiaus specialiems 
reikalams P. Marcinkus, Lietu
vos kankinių koplyčios organi
zatorius vysk. V. Brizgys, vysk. 
A. Deksnys, lenkų vysk. L. Ru
bin, daug diplomatu, spaudos at
stovu, fotografu, filmuotojų te
levizijai ir kt. Iš lietuviu minė
tini: p.p. Lozoraičiai. Rudžiai, 
dirigentas V. Marijošius, koply
čios puošėjas vertingais meno 
kūriniais dail. V. K. Jonynas, 
prelatai — L. Tulaba. P. Ja
tulis, V. Balčiūnas, J. Bičiūnas, 

J. Aviža, A. Jonušas, K. Dobro
volskis, J. Mendelis, J. Gutaus
kas, K. Razminas, J. Buikus, 
prof. P. Rabikauskas, SJ, prof. 
A. Liuima, SJ, ir kt.

Liepos 8 d. buvo sudaryta ga
limybė visiems maldininkams 
dalyvauti šv. Tėvo bendroje 
audiencijoje Šv. Petro baziliko
je. Lietuvių koplyčioje 8.30 v. 
r. Mišias Niujorko ir Kanados 
lietuviams laikė vysk. V. Briz
gys, 9.30 v.r. — Čikagos lietu
viams P. Marcinkus. Audienci
ja buvo numatyta 11 vai., lietu
vių rinkimosi vieta — prieš ba
ziliką laiptų aikštelėje, bet jie 
ėmė vizituoti visą baziliką. Vie
nas uniformuotas tvarkdarys 
humoristiškai konstatavo: “Nors 
šiandien popiežiaus audiencija 
skirta visiems, tačiau Vatikano 
baziliką užvaldė lietuviai. Jų vi
sur pilna, ir mes neįstengiame 
jų kontroliuoti...”

Bendroji audiencija
Lietuvių grupei audiencijoje 

buvo rezervuota vieta bazilikos 
didžiojoje navoje, netoli šv. Tė
vo sosto. Jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais drabužiais, išsirikiavo 
prie tako. Įnešus popiežių Pau
lių VI bazilikon, visi šaukė savo 
kalbom sveikinimo šūkius. Neat
sitikome ir mes. Pirmiausia 
Paulius VI tarė žodi italų gru
pei, paskui — prancūzų, o tada 
atėjo lietuvių eilė. Jis gyrė mū
sų gražias tradicijas, religingu
mą, prisirišimą prie savo tėvų 
žemės bei istorinio palikimo, ra
gino būti vieningais tarpusavy
je, su Bažnyčia ir šventuoju 
Sostu. Palaiminimo žodžiai bu
vo skirti visiems lietuviams, 
esantiems čia, tėvynėje ir iš
sklaidytiems po platųjį pasaulį.

Atsilygindami šv. Tėvui už jo 
linkėjimus, atsistoję sugiedojo
me “Ilgiausių metų”. Daugeliui 
iš džiaugsmo ar dėl prisimintų 
išgyvenimų akyse sužibo ašaros. 
Didelė garbė lietuviams, kad po
piežius Paulius VI keliolikos 
tūkstančių maldininkų akivaiz
doje taip gražiai atsiliepė apie 

(Nukelta j 2-rą psl.)

Pasaulio įvykiai
EGIPTO PREZ. G. A. NASSERIS PRIĖMĖ AMERIKIEČIŲ PLANĄ KARUI 
Artimuosiuose Rytuose užbaigti. Valstybės sekr. W. Rodgers bir
želio 19 d. pasiūlė Izraeliui, Egiptui ir Jordanijai nutraukti karo 
veiksmus trims mėnesiams ir pradėti derybas per Jungtinių Tau
tų tarpininką G. Jarringą. Sovietų Sąjungos pritarimas G. A*. Nas- 
serio iniciatyvai liudija, kad šis diplomatinis posūkis buvo sutar
tas jo ilgos viešnagės metu Maskvoje. Pagrindinė G. A. Nasserio 
sąlyga deryboms yra Izraelio pasitraukimas iš visų okupuotų sri
čių, Izraelio išvietintų arabų problemos sprendimas. Tai yra jau 
nekartą girdėti reikalavimai, tačiau šį kartą pirmenybė duodama 
karo paliauboms. Anksčiau visada buvo reikalaujama Izraelio pa
sitraukimo prieš karo paliaubų pradžią. Izraelio vyriausybė grei
čiausiai bus priversta priimti šį 
planą dėl jai prez. R. Niksono 
daromo spaudimo. Plano įgy
vendinimas yra kitas reikalas. 
Izraelis bijo, jog karo paliaubų 
metu Egiptas gali sutvirtinti sa
vo pozicijas Suezo kanalo pa
krantėje. Egiptiečiai nuogąstau
ja, kad tokių veiksmų gali im
tis Izraelis, šiuo metu kalbama 
apie tarptautinę Suezo karo zo
nos kontrolę arba leidimą skrai
dyti abiejų kraštų žvalgybiniams 
lėktuvams. Sunkiau išsprendžia
ma arabų partizanų problema. 
Labai dažnai jie nepaiso arabų 
kraštų vyriausybių įsipareigoji
mų ir* kontrolės. Taigi, ir šiuo 
atveju nėra jokios garantijos, 
kad karo nemėgins tęsti parti
zanai. Taikos derybose yra bū
tinas Sirijos dalyvavimas, nes 
jose turės būti išspręstas Izrae
lio okupuotos Golano augštumos 
likimas. Izraelio vyriausybė lig 
šiol pakartotinai yra pabrėžusi, 
jog ji niekada nesutiks grąžin
ti Golano augštumos Sirijai ir 
neatiduos Jordanijai priklausiu
sios Jeruzalės dalies.

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ
Vietnamo taikos derybose 

Tautinio Išsilaisvinimo Fronto 
atstovas D. B. Thi pareiškė 
spaudos konferencijoje, jog vi
sas Vietnamo' karo problemas 
išspręstų koalicinė vyriausybė 
Saigone. Pasiūlymas jau daug 
kartų girdėtas ir svarstytas už 
derybų stalo, bet neįmanomas 
Įgyvendinti. Prez. R. Niksonas 
galbūt sutiktų Įsileisti Į P. Viet
namo prez. N. V. Thieu vyriau
sybę keletą komunistų, tačiau š. 
Vietnamas koalicinėje vyriausy
bėje nenori matyti nei prez. N. 
V. Thieu, nei viceprez. N. C. 
Ky. Dabartinių P. Vietnamo va
dų pašalinimas sukompromituo
tų* visas ligšiolines JAV pastan
gas. Koalicinę vyriausybę gali
ma būtų sudaryti laisvais par
lamento rinkimais, bet apie juos 
nė girdėti nenori komunistai, 
matyt, nesitikėdami didesnės 
pergalės. Šiuos neišsprendžia
mus klausimus vėl galės paju
dinti Paryžiun atvykęs naujasis 
prez. R. Niksono pasiuntinys D. 
K. E. Bruce. Kambodijai naują 
grėsmę žada Šiem Reap-Angkor, 
šiaurės vakarų srityje, telkiama 
Š. Vietnamo kariuomenė. Iš šios 
vietovės tėra 155 mylios iki 
Kambodijos sostinės Phnom 
Penh. Galbūt dėl šios priežas
ties dvi dienas Tailandijos sos
tinėje Bangkoke viešėjo Kambo
dijos premjeras L. Nol, lig šiol 
nesulaukęs didesnės tailandie
čių paramos. Iš karališkų rūmų 
Phnom Penh buvo iškraustyta 
princo N. Sihanuko motina, ka
ralienė S. K. Nearireath. Kam- 
bodiją paskelbus respublika, jai 
nutraukta valstybinė parama ir 
atšauktas karalienės titulas.

BOMBOS PARLAMENTE

Britanijos naujojo premjero 
E. Health pirmuosius žingsnius 
lydi nesėkmė. Maisto gaminių 
kainas padidino uostų darbinin
kų streikas, aštraus opozicijos 
puolimo susilaukė padarytas nu
tarimas parduoti ginklus P. Af
rikos respublikai, ministerių ka
binetą privertė pertvarkyti ne
tikėta finansų ministerio I. Mac- 
leod mirtis, parlamento narius 
sukrėtė dvi posėdžio metu spro
gusios ašarinių dujų bombos. 
Laivams iškrauti premjeras E. 
Heath vis dar nesiryžta šauktis 
kariuomenės pagalbos, bijoda
mas visuotinio darbininkų unijų 
streiko. Ginklų pardavimą rasis
tinei P. Afrikos respublikai jis 
teisina Sovietų Sąjungos laivy
no įsigalėjimu Indijos vandeny
ne. Parduodami bus tik lėktuvai 
ir laivai kovai su povandeniniais 
laivais, kurie karo atveju galėtų 
nutraukti susisiekimą pro Gero
sios vilties iškyšulį. Naujuoju fi
nansų ministerių premjeras E. 
Heath paskyrė ligšiolini atstovą 
deryboms su Bendrąja rinka A. 
Barber, konservatorių partijos 
pirmininką. Ašarinių dujų bom-

bomis parlamentarus išvaikė ai
ris darbininkas J. A. Roche, pro- . 
testuodamas prieš britų kariuo
menės naudojamas ašarines du
jas Belfaste, šiaurinės Airijos 
sostinėje. Galimas dalykas, dėl 
bombų sprogimo š. Airijos vy- . 
riausybė sutiko kartą į savaitę 
leisti Armagah kalėjime uždary
tai Britanijos parlamento narei 
B. Devlin susitikti su jos rinki
minės apylinkės atstovais. Ji bu
vo apkaltinta .riaušių kurstymu 
ir nuteista kalėti pusę metų.

NEPUOLIMO SUTARTIS
Praėjusį sekmadieni V. Vo

kietijos kancleris W. Brandtas 
išsiuntė į Maskvą savo užsienio 
reikalų ministerį W. Scheel už
baigti abipusės nepuolimo sutar
ties derybas. Opozicija federaci
niame parlamente atmetė jo pa
siūlymą siųsti Maskvon stebėto- * 
jais savo atstovus. Visa atsako
mybė dėl nepuolimo sutarties 
dabar užgula abu koalicijos 
partnerius — socialdemokratus 
ir liberalus. Kadangi nepuolimo 
sutartyje nieko nėra naudingo 
V. Vokietijai, kancleris Įsakė už
sienio reikalų ministeriui W. 
Scheel reikalauti, kad sovietai 
sustabdytų Vakarų Berlynui da- 
romus suvaržymus.

PALEIS ARABUS
Iš Beiruto į Atėnus skridusį 

graiko multimilijonieriaus A. 
Onassio orinio susisiekimo bend
rovės “Olimpic Airways” kelei
vinį lėktuvą buvo pasigrobę kul
kosvaidžiu ginkluoti arabų par
tizanai. Po derybų Atėnų aero
drome Graikijos vyriausybė pa
žadėjo išleisti suimtus septynis 
arabus, kurių du yra teisiami už 
Izraelio orinio susisiekimo 
bendrovės “EI Al” Įstaigos ap- 
mėtymą rankinėmis granatomis. 
Šiame incidente žuvo vienas vai
kas, 13 asmenų buvo sužeista. 
Izraelis pradėjo daryti spaudi
mą, kad Graikija neištesėtų par
tizanams duoto pažado, bet Grai
kijos vyriausybės atstovai užtik
rino, jog žodis bus išlaikytas. 
Arabų kraštų ambasadoriai su
silaukė pakartotinio įspėjimo, 
kad Graikija yra pasiruošusi nu
traukti su jais diplomatinius 
santykius, jeigu partizanai vėl 
pakartotų panašius išsišokimus.

NESUDARĖ VYRIAUSYBĖS
Italiją Į dar didesnę politinę, 

socialinę ir ekonominę krizę 
Įstūmė nesėkmingos krikščionių 
demokratų partijos atstovo Giu
lio Andreotti pastangos sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Viltis su
griovė perdideli socialistų reika
lavimai, nesutarimas pačių 
krikščionių demokratų eilėse. 
Premjero M. Rumoro koalicinė 
vyriausybė buvo priversta pasi
traukti liepos 6 d. dėl visuotinio 
darbo unijų streiko grėsmės. 
Streikas buvo atšauktas, bet da
bar partijų atstovai neįstengia 
sulipdyti naujos vyriausybės.

ATIDĖJO DERYBAS
Po 25-kių susitikimų Austri

jos sostinėje Vienoje pagrindi
niai JAV ir Sovietų Sąjungos 
delegatai G. Smith ir V. Semio- 
nov nutarė atidėti derybas ato
minių ginklų apribojimo klau
simu. Jos bus tęsiamos rudenį 
Suomijos sostinėje Helsinkyje^ 
Lig šiol nebuvo padaryta jokių 
konkrečių nutarimų, tik pasi
keista nuomonėmis. Abu kraštai 
yra linkę sumažinti raketų su 
atominiais užtaisais ir didžiųjų 
bombonešių skaičių, bet didžiau
sią problemą sudaro keliais ato
miniais užtaisais ginkluotos ra
ketos. Jų dėka vienu šūviu gali
ma pasiekti kelis taikinius.

JAUNIMO KONFERENCIJA
Jungtinių Tautų Niujorke su

rengta tarptautinė jaunimo kon
ferencija visą laiką buvo domi
nuojama Sovietų Sąjungos atsto
vų ir juos remiančių kairiųjų. 
Kaikurie “jaunuoliai” jau turė
jo žilas barzdas ir nuplikusius 
pakaušius, nors dalyvauti buvo 

(Nukelta j 7-tą psl)
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Istorinės lietuvių dienos Romoje
tapo krikščioniška, ir antrasis, 
dalyvavęs šios koplyčios šventi
nime.

Priėmimas ir vaišės
Vaišės ir oficialus priėmimas 

svečiams įvyko liepos 8 d. va
karą Jeruzalės Šv. Karsto Rite
rių Rūmų sode, prie Kolumbo 
viešbučio, netoli Vatikano. Pro
gramos vadovas prel. V. Mince
vičius, pasveikinęs garbingus 
svečius ir lietuvių visuomenę, 
žodį pakvietė tarti Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefą St. Lo
zoraitį. Pastarasis nušvietė kop
lyčios reikšmę, dėkojo visiems 
už dalyvavimą šventinimo iškil
mėse ir priminė, kad tai buvo 
istorinė diena lietuviams. Sve
čių tarpe buvo trys kardinolai, 
aštuoni vyskupai, eilė diploma
tų, televizijos ir spaudos atsto
vų, tik niekas jų nepristatė ir 
neišvardijo. Atskirai buvo pami
nėti kardinolas A. Samore ir 
dail. V. K. Jonynas.

Meninę programą atliko iš 
Vokietijos atvykusi Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama mokytojos E. Ta
mošaitienės. Lietuviams ir sve
čiams buvo malonu stebėti “Ke
purinę”, “Lenciūgėlį”, “Miki- 
tienę”, “Blezdingėlę” ir “Sadu
tę”. Vienintelės lietuviškos gim
nazijos jaunimas ne tik mokosi 
lietuvių kalbos, bet ir perduo
da lietuviškus papročius, dai
nas, šokius jaunajai kartai, ku
ri jau yra gimusi ne Lietuvoje. 
Kiekviena proga stengiamasi 
dalyvauti lietuvių šventėse, at
stovauti mūsų tautinei kultūrai, 
būti Lietuvos ambasadoriais su
sitikimuose su svetimtaučiais.

Po programos prel. V. Mince
vičius padėkojo grupės vadovei 
E. Tamošaitienei. Baigminį žo
di tarė koplyčios šventinimo iš- 

tuvos įsijungimą knkščionišku vyr vadovas ir globėjasI.UVW 1^, XUU1M.U kardinolas A Samore. Tada pra
sidėjo 500 pobūvio dalyvių vai
šės. Visi pasijutome laisvai, kaip 
Lietuvos gegužinėje. Gražiabal
siai lietuviai, kun. V. Šarkos in
spiruoti, taip traukė lietuvių 
liaudies dainas, kad net aplinki
nių namų langai buvo užpildyti 
stebėtojais. Roma turbūt nieka
da nėra girdėjusi lietuviškos 
dainos Vatikano pašonėje.

Katalikų taryba
JAV Lietuvių Katalikų Fede

racijos iniciatyva Romoje taip
gi įvyko Šv. Kazimiero kolegi
jos rektoriaus prel. L. Tulabos 
globojamas pasaulio lietuvių at
stovų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 65 kviesti asmenys iš 
įvairių pasaulio šalių. Suvažia
vimo dalyvius sveikino lietuviai 
vyskupai V. Brizgys ir A. Deks- 
nys. Pranešimą apie steigiamos 
institucijos pobūdį padarė prel. 
L. Tulaba. Z. Kleiva pasiūlė pri
imti statutą ir pravesti centrinės 
valdybos rinkimus. Steigiamą 
instituciją buvo nutarta pava
dinti Pasaulio Lietuvių Katali
kų Bendrija. Jos tikslas — in
formaciniu keliu siekiama visų 
pasaulio žemynų lietuvių kata
likų jungtis. Centrinį organą sm 
daro 10 rinktų valdybos narių 
ir 90 įvairių kraštų rinktų at
stovų. Kadencija — ketveri me
tai. Čentrinėn valdybon išrinkti: 
p. Kleiva, p. Gailiušytė, p. Vy
gandas, kun. Bagdanavičius, 
kun. Stankevičius, p. Miniotaitė, 
p. Povilaitis, p. Baužas, o du 
narius pristatys Kanados posky
ris. Rinkimuose tebuvo vienas 
kandidatų sąrašas, nes kitam 
sudaryti trūko dalyvių ir įgalio
jimus davusių asmenų. Dėl šios 
priežasties greitu laiku numato
mas kitas suvažiavimas.

(Atkelta iš 1 psL) 
mūsų tautą. Bendroji audienci
ja užtruko apie porą valandų, 
bet nuovargio nejautėme. Prieš 
teikdamas apaštališkąjį palaimi
nimą, šv. Tėvas pakvietė įsi
jungti aplink jo sostą buvusius 
vyskupus. Tada greta Pauliaus 
VI atsistojo ir mūsų lietuviai 
vyskupai V. Brizgys su A. Deks- 
niu ir kartu su juo vieningai 
pakėlė rankas maldininkams lai
minti.

Gailestingumo Motina
Po audiencijos buvo pakanka

mai laiko aplankyti koplyčias ir 
susipažinti su lietuviškąja. Mū
sų koplyčios vardinis įrašas 
“Sub tuum praesidium confugi- 
mus Mater Misericordiae”. Lais
vai sulietuvinus, tai reiškia: 
“Gailestingoji Motina, globok 
mus”. Trumpai mūsų koplyčia 
yra vadinama Mater Misericor
diae — Gailestingumo Motinos 
koplyčia. Įrašas yra didelėmis 
raidėmis po Aušros Vartų Mari
jos paveikslu sienoje už alto
riaus. Visą šią sieną dominuoja 
mozaikinė Aušros Vartų pa
veikslo kopija — paauksuota 
karūna, sidabro drabužis, ginta
ro karoliai. Marijos veidas ir 
rankos — tamsios spalvos, kaip 
ir Vilniaus originale, paveikslo 
fonas — iš raudonų, mėlynų ir 
juodų akmenėlių, išryškinančių 
Marijos veidą.

Iš pilko marmoro padarytas 
altorius yra atitrauktas nuo sie
nos, laikantis dabartinių liturgi
nių reikalavimų. Grindis puošia 
lietuviškų juostų motyvais su
kurti mozaikiniai raštai.

Šoninės sienos
Kairiojoje sienoje akis pir

miausia užkliūva už karaliaus 
Mindaugo krikštą . vaizduojan
čios skulptūros, liudijančios Lie- 

tautų šeimon. Lotyniškas užra
šas Mindaugą pristato kaip Lie
tuvos karalių: “Mindaugas Li- 
thuaniae Rex 1252 — 1263”. 
Toliau matyti nišoje patalpinta 
didoka Rūpintojėlio statula, 
tamsesnės spalvos nei visos ki
tos skulptūros. Sienos viduryje 
įmūryta marmoro lenta su kop
lyčios šventinimo metrika ir il
goku dokumentiniu įrašu loty
nų kalba. Už marmoro lentos 
yra bareljefinis Vilniaus ir Kau
no miestų vaizdas su būdingo
mis bažnyčiomis, herbais, įra
šu: “Vilnius Kaunas”. Toliau 
matyti Vytauto ir Jogailos 
skulptūros. Vytautas rankoje 
laiko Vytį, o lotyniškas užrašas 
jį pristato ne tik kaip didįjį Lie
tuvos kunigaikštį, bet ir kaip iš
rinktą Lietuvos karalių. Jogai
lai tenka Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
titulas.

Dešiniosios sienos pirmasis 
paveikslas, įėjus koplycion, yra 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės 
grafika su įrašu “Marija, gelbėk 
mus” lietuvių kalba. Toliau ma
tyti tos maldaknygės vertimų į 
kitas kalbas įrašai, bet jie ne
užgožia lietuviškojo. Sekantis 
paveikslas vaizduoja Kražių 
skerdynes — bažnyčią ir prie 
jos už religinius bei tautinius 
įsitikinimus mirštantį sužeistą 
kražietį. Trečias šios sienos pa
veikslas skirtas šv. Kazimierui, 
pagrindiniam Lietuvos globėjui. 
Tos pačios skulptūros antraja
me plane — šv. Juozapatas Kun
cevičius.

Prie įėjimo į koplyčią vieno
je angos pusėje yra Inocento IV 
herbas, kitoje — Pauliaus VI. 
Taip sujungiami du popiežiai: 
pirmasis, kurio laikais Lietuva
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Tragiškai žuvęs JAV prezi
dentas John F. Kennedy savoj . . 
kalboje Kongresui 1961 m. sa- įrankiais, surinktais mėnulio 
kė: “... dabar laikas šiai valsty- pavyzdžiais ir kitokiais įrengi- 
bei suvaidinti aiškią, vadovauja- mais.
mą rolę erdvės užkariavimo zy- Jau 1969 m. spalio mėnesį 

' * “Boeing” firmai buvo pavesta
pagaminti keturis automobilius, 
o General Motors AC Elektroni
kos Gynybos Tyrimų Laborato
rijai pavesta būti svarbiausiu 
antriniu rangovu šiame 20 mili
jonų dolerių projekte. Visas šis 
planas pavadintas “Project 
LR V.” Pastarasis turi veikti mė
nulyje be jokių kliūčių, įskaitant 
beorę erdvę, 500° temperatūros 
skirtumą, neįprastas fizines, ge
ologines sąlygas bei paviršių.

Turėdami prieš akis tokį už
davinį, technikai ėmėsi darbo — 
pagamino automobilį paprastos 
dėžės pavidalo iš specialaus aliu- 
miniaus lydinio, panašaus į var
tojamą lėktuvų sparnų galams. 
Kiekvienas ratas veikia neprik
lausomai nuo kitų ratų ir gali 
būti išjungiamas pakeitimui. 
Dėl storo mėnulio dulkių slougs- 
nio ir kaikur grūdų pavidalo pa
viršiaus ratai sudaro patį kritiš
kiausią LRV objektą. Tačiau ši 
problema buvo sėkmingai iš
spręsta — panaudotas vielų su
penimas su ypatingais sustipri
nimais ir iš kiečiausio plieno.

Motorai ir vairas
Visiškai naujos medžiagos pa

naudotos naujo tipo elektri
niam motorui, kurio šepetukai 
gali duoti energinjos 14 — 20 
dienų laikotarpiui (mat, atrasta, 
jog įprastiniai elektros motorai 
mėnulio sąlygose gali veikti tik 
30 minučių). Motoras yra 4 co
lių skerspjūvio ir sveria vos 6 
svarus. Tokių motorų LRV bus 
keturi. Vienam sugedus, likusie-

giuose, kuri daugeliu atvejų gali 
būti raktu į mūsų ateitį žemėje. 
Aš tikiu, kad ši valstybė dar 
prieš dešimtmečio pabaigą turi 
ryžtis tą tikslą pasiekti — išlai
pinti žmogų mėnulyje ir saugiai 
sugrąžinti jį vėl į žemę.” Po aš- 
tuonerių metų buvusiojo prezi
dento žodžiai visiškai išsipildė! 
1969 m. liepos 20 d. daugelis 
mūsų buvome liudininkais, kai 
astronauto Nei! Armstrongo ko
ja palietė mėnulio paviršių. Pa
gal N. Armstrongą, tai "buvo 
“mažas žmogaus žingsnis, milži
niškas žmonijos šuolis”.

Tai tik pradžia. Kaip antrasis 
mėnulyje išlipęs astronautas 
pik. Edward Aldrin pavadino, 
šioji “didinga tuštuma” yra ne 
tik visiškai negyvenama, bet ir 
jokios gyvybės turėti negali. 
Praeis dar nemaža laiko, kol ki
ti pasiųstieji astronautai bei 
mokslininkai mėnulį ištirs.

Po pirmojo skrydžio jau buvo 
ir kitų. Iš mėnulio atgabenta 
dulkių" bei uolų pavyzdžių, o da
bar jau ruošiamasi nuodugnes
niam tyrinėjimui vietoje, t. y. 
pačiame mėnulyje. Pėstieji 
mokslininkai tiek daug nepa
sieks, kiek motorizuoti, todėl 
jau visu rimtumu ta linkme ne 
tik galvojama, bet ir dirbama. 
Jau daromi tyrimai ir bandymai 
su pagamintu automobiliu. Tam 
reikalui iki šiol išleista apie $20 
milijonų. Buvo pagaminta nema
ža įvairių mėnulio automobilių, 
tačiau dauguma jų dėl vienos ar 
kitos priežasties mokslininkų 
buvo atmesti kaip netinkami tai 
paskirčiai. Sustota ties paskuti
niu modeliu “Lunar Roving 
Vehicle”, kurį bandysime čia 
panagrinėti.

1969 m. liepos mėn. NASA 
Marshall Erdvių Tyrinėjimo 
Centras buvo paskelbęs priva
čioms firmoms paruošti pasiūly
mus pagaminimui mažo, žmonių 
važiuojamo ir mėnulyje tinkamo 
keliauti automobilio, kuris turi 
būti užbaigtas 1971 m. NAS iš
dėstė pagrindinius reikalavi
mus: šis mėnulio kelionių veži
mas, daug mažesnis už paprastą 
automobilį, turi turėti 4 ratus 
ir sverti apie 400 svarų, būti pa
jėgus vežioti du astronautus su 

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

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Keturi prieš dešimtį
Gegužės 7 d. keturi naikinto

jai vėl skridome į Moresby. Tik 
šį kartą skridome rinktiniai la
kūnai: aš su 22 laimėjimais, Niš- 
izawa — 13, Ota — 11 ir Takat- 
suka — 9. Mūsų Nišizawa paste
bėjo 10 priešo naikintojų. Ketu
ri iš jų atsiskyrė ir iš "viršaus 
puolė mus. Mes, užuot pasukę į 
šalį, beveik vertikaliai kilome Į 
viršų. Pirmasis P-40 padarė stai
gią kilpą. Aš pagavau progą ir 
paleidau šūvių seriją į jo lėktu
vo apačią. Patrankėlių ugnis nu
plėšė jo lėktuvo sparną. Netru
kus mano draugai numušė liku
sius tris P-40. Dabar mus puolė 
šeši likusieji P-40. Bet ir iš jų 
trys buvo numušti, o trys pabė
go.

Gegužės 8 ir 9 dienomis nu
mušiau po vieną priešo naikinto
ją. Ypač įdomus buvo numuši- 
mas P-39, kurį pastebėjau skris
damas virš Koralų jūros. Lydi
mas savo sparninių lėktuvų, pri
artėjau prie jo iš užpakalio ir 
apačios. Padariau foto nuotrau
ką, pasukau į šoną ir kelias se
kundes sekiau P-39 lakūną su 
balta kepure. Aš jo negalėjau 
suprasti — skrido vienas ir visai 
nesižvalgė, kas dedasi aplinkui. 
Tada vėl palindau po jo lėktuvu, 
gerai nusitaikiau ir paleidau pa
trankėlių šūvių seriją. Jo lėktu
vas trūko pusiau, o lakūnas iš 
lėktuvo neiššoko.

XIV
Gyvenimas Lae aerodrome 

buvo vienodas. Beveik kasdien 
vykdėme žvalgybinius skridimus 
arba budėjome prie lėktuvų, pa
ruoštų skridimui. Mūsų maistas 
buvo menkas, gyvenamosios pa
talpos taip pat. Bet tie dalykai 
buvo neesminiai. Labiausiai 
mus vargino neišmiegojimas ir 
rūkalų trūkumas. Priešas puolė 
dieną ir naktį ne tik mūsų aero
dromą, bet ir laivus, gabenan
čius mums reikmenis. O ir ame- __  _ __ _______
rikiečių povandeniniai laivai pa- sų eskadrilės vadui. Dėl tokio 
siimdavo savo duoklę. ‘ * - - -

Kova už cigaretes
Lakūnai nebuvo mėgėjai ger

ti, bet rūkė beveik visi. Tiesa, 
karininkai buvo geriau aprūpi
nami rūkalais, net administraci
jos karininkai gaudavo savo rū
kalų davinį. Mums, puskarinin
kiams, rūkalai buvo lyg dovana 
už laimėjimus oro kovose. Kar-

vežimui varyti. Lygiame pavir
šiuje vežimo greitis sieks 10 my
lių į valandą.

Motorams jėgą duos 36 voltų 
baterijos, sveriančios po 57 sva
rus ir duosiančios 4000 vatų/va- 
landų jėga. Tai geriausios ir 
stipriausios baterijos, iš sidabro 
oksido-cinko, įdėtos į labai bran
gius, specialaus metalo laikik
lius. Kiekviena baterija turi sa
vyje apie $1.000 vertės sidabro. 
Baterijos iš naujo pakrauna
mos energija iš saulės celių, lai
komų mėnulio erdvėlaivyje. Be 
šių baterijų, mėnulio automobi
lis" turi ir mažesnių, sveriančių 
po 30 svarų ir gaminančių 2000 

tabletes prieš tropikų ligas. Taip 
darydavusi jo motina, kai jis 
mažas sirgdavo ir nenorėdavo 
priimti vaistų. Jis išaugo stiprus 
vyras, buvo baigęs Eta Jima ka
ro laivyno mokyklą, kuri pri
lygsta JAV Annapolio karo lai
vyno akademijai. Toje mokyklo
je jis buvo dziudo čempijonas, 
o aviacijos mokykloje buvo pir
mas mokinys atletikoje.

Mes Itn. Sašai vadindavome 
“skrendančiu tigru”. Jis dėvėjo 
diržą su sagtimi, kurioje buvo 
tigro paveikslas. Tai dovana jo 
tėvo, buvusio Japonijos karo lai
vyno kapitono. Tokias sagtis tė
vas padovanojo ir savo žentams, 
karo laivyno leitenantams. Pa

dalinau lakūnams, kurie tuo me- gal japonų pasakojimą, tigras 
savo medžioklėse nukeliauja per 
1.000 mylių ir vėl sugrįžta at
gal.

Tarp gegužės mėnesio 1 ir 12 
dienos mūsų grupė oro kovose 
nenustojo ne vieno lėktuvo. Ge
gužės 13 d., dėl mano lėktuvo 
mažų sužalojimų nebuvau pa
skirtas žvalgybiniam skridimui 
ir turėjau laiko perskaityti laiš
kus, gautus iš artimųjų. Tą ry
tą laiškus atgabeno mūsų po
vandeninis laivas. Paštą papras
tai gaudavome kartą į mėnesį.

Laiškai
Motina rašė, kad mano abu 

broliai jau kariuomenėje. Vie
nas laivyne, o kitas — armijo
je. Pastarasis buvo paskirtas į 
Kiniją ir žuvo karo veiksmuose 
Burmoje.

Maloniausiai skaičiau Fudži- 
kos laišką. Ji rašė apie pasikei
timą tėvynėje. Labiausiai nuste
bau, kad ji jau dirbo šaudmenų 
fabrike. Ji rašė: “Ministeris pir
mininkas pasakė, kad šiandien 
nė vienas asmuo negali būti be 
darbo savo tautai, įskaitant ir 
moteris. Mano dėdė, norėdamas 
mane išlaikyti kartu su mūsų 
šeima, pakvietė dirbti jo bendro
vės fabrike..

Man buvo nuostabu, kad Fu- 
džiko, būdama žymios šeimos 
dukra, taip pat turėjo dirbti fab
rike. Vargšė mano motina. Ji tu
rėjo dirbti savo ūkelyje be sūnų 
paramos.

Mano pusseserė Hatsuyo rašė, 
kad jos tėvas vėl perkeltas į To
kijo. Tik grįžus į Tokijo, balan- ’ 
džio 18 d., ji pergyveno ameri
kiečiu bombonešių B-25 puoli
mą. Ji dar lanko mokyklą, bet 
popietinėmis valandomis, kartu 
su kitomis mokinėmis, siuva ka
riams uniformas. (Bus daugiau)

apsilankymo proga jis visuomet 
pas mus “pamiršdavo” savo-ci
garetes. Bet jis atsilankydavo 
retai. Kapitonas Saito buvo rū
pestingas ir laimingas vadas. Iš 
mūsų grupės lakūnų, jis, berods, 
vienas praleido karą be sužei
dimu.

Norėdamas apsirūpinti rūka
lais, aš kartą griebiausi tokio 
metodo. Porą savo vyrų pasiun
čiau, pas vietos gyventojus nu
pirkti vietos gamybos cigarų. 
Mums buvo uždrausta rūkyti 
vietinį tabaką, nes jame gali bū
ti narkotikų. Kai mano vyrai 
grįžo su pirkiniu, aš cigarus iš- 

tu buvo su manimi aerodromo 
pakraštyje. Kaikurie jų bijojo 
tuos cigarus rūkyti, nes tai drau
džiama. Jiems pasakiau, kad už 
tai aš būsiu atsakingas.

Laimėjom
Netrukus atvyko mūsų eskad

rilės vadas Itn. J. Sašai." Pama
tęs mus rūkant vietinius ciga
rus, šūktelėjo: “Ką jūs darote? 
Pamišote? Meskite tuos ciga
rus!” Kaikurie lakūnai numetė 
cigarus ant žemės. Mes su Niši- 
zawa dar rūkėme. Ltn. Sašai pa
žiūrėjo į mus, neklausančius jo 
įsakymo" ir paklausė: “Kas yra 
su jumis? Ar nežinote, kad to
kius cigarus rūkyti yra nusikal
timas kariniams nuostatams?”

Aš tikėjausi tokios pastabos. 
Giliau atsikvėpęs, tariau: “Ko
dėl lakūnai negauna tabako, kai 
tuo tarpu karininkai, kurie net 
nemato priešo, gali rūkyti ciga
retes? Uždraudimas rūkyti 
mums yra didžiausia bauda.” Ni- 
šizawa stovėjo šalia masęs ir lei
do didelius dūmus į orą.

Sašai sukando lūpas. Jo vei
das apsiniaukė. Kitas karinin
kas gal būtų mane spyręs visa 
jėga, bet ne Sašai. Ir man buvo 
nemalonu, kad aš taip turėjau 
pasakyti pavyzdingiausiam mū- 

mano elgesio nustebo ir kiti la
kūnai. Sašai greitai dingo. Po 
kelių minučių jis grįžo pas mus 
prastu automobiliu, kurį turėjo 
mūsų eskadrilė, atvežė dvi dė
žes cigarečių ir įsakė cigaretes 
išsidalyti, o cigarus mesti. Tai 
pasakęs, nuvažiavo.

Tėviškas vadas
Ltn. Sašai buvo rūpestingas 

vadas. Jis tėviškai mums paro
dydavo, kaip reikia imti karčias 

vatų/valandų energiją. Tokios 
baterijos bus įjungiamos lyges
nėse mėnulio paviršiaus vietovė
se, o stipriosios baterijos naudo
jamos kopiant uolėtu, šiurkščiu 
paviršium. Taip pat baterijų 
energija skiriama ir įvairiems 
elektriniams įrankiams naudoti.

Mėnulio automobilis judės pa
spaudus pistoleto rankenos tipo 
lazdelę. Pastūmus priekin, au
tomobilis išjudinamas iš centri
nės nejudrumo pozicijos, didi
namas greitis kiekviename rate. 
Pastūmus lazdelę atgal, automa
tiškai įjungiami stabdžiai. Toji 
lazdelė stumia vežimą ir atgal, o 

, sukant kairėn ar dešinėn, auto
mobilis vairuojamas norima 
kryptimi. Galima bus atlikti ir 
siaurą, 10 pėdų apsisukimą vie
toje, vairuojant užpakalinius ra
tus priešinga kryptimi nei prie
kinių ratų.

Tepalai
Viena sunkiausių problemų 

technikams buvo automobilio 
dalių tepimas. Mėnulio pavir
šiaus temperatūra pakyla ligi 
243 ° F šilumos dviejų savaičių 
mėnulio dienos laikotarpyje ir 
krinta ligi 279° F žemiau nulio, 
užėjus mėnulio nakčiai. Todėl ir 
automobilio dalių tapimas reika
lauja ypatingo dėmesio, šia link
me tyrinėjimai truko metų me
tais. Aišku, mėnulio dienos me
tu paprastoji alyva suskystėtų 
dėl nepaprasto karščio, o mėnu
lio nakties metu ji visiškai su
kietėtų. Kur įmanoma, būsią 
vartojami plono sluogsnio tepa
lai, kurių sudėtyje yra “molyb
denum disulfidas”. Tokie už- 
purkšti ant reikiamų metalo vie
tų sluogsniai yra specialiai pri
deginami, neleidžiant susidaryti 
tuštumoms. Tada tokios dalys 
nebijo nė didžiausių temperatū
ros skirtumų.

Dydis ir kontrolė
Mėnulio automobilis yra apie 

10V2 pėdų ilgio, beveik 6 pėdų 
pločio ir turi 7¥2 pėdų ašį. Jis 
gali pavežti 970 svarų krovinį, 
įskaitant du astronautus ir jų 
gyvybės palaikymo .sistemą, ski
riant po 400 svarų kiekvienam 
vyrui su visais jo įrankiais. Taip 
pat įeina 100 sv. mokslinių-eks- 
perimentinių instrumentų ir iki 
70 svarų dėžė su surinktais mė
nulyje žemių bei uolų pavyz
džiais. Pilnas "mėnulio automobi
lio pakrovimo svoris sieks ligi 

(Nukelta j 7 psL)

Pirmieji žingsniai aukso kasyklose prieš 20 metų 
ZIGMAS GIRDAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
Pas Mažeikas buvo balius — 

naujo namo įkurtuvės mieste.
— Tai va, čia tas naujas na

melis, — su šypsena rodė kam
barius ir aiškino Zenonas.

— Na, ką jau čia smulkini,
— spyrėsi pakviestieji. — Kam 
namelis, o kam pilis. Karalienė 
Elzbieta čia galėtų gyventi: pen
ki miegamieji, šaitanas didžiau
sias, o valgomasis ir virtuvė kaip 
Holivudo paveiksluose ...

— Mes taip ir norėjom, kad 
amžiaus pabaigai galėtume tru
putį laisviau apsisukti, — jau 
sutikdamas su svečių nuomone 
pritarė Zenonas.

Svečiai, batus pakeitę į minkš- 
tapades šliuraites, vaikščiojo 
per visus kambarius, čiupinėjo, 
glostė naujus baldus, spėlioda
mi iš kokio medžio jie pagamin
ti. Paaugliai berniukai, sugulę 
ant minkšto kilimo, prieš spal
votą televiziją rūsio kambaryje, 
ginčijosi dėl savo mėgstamų 
programų. Jaunutės mergiotės 
sukinėjosi valgomajame kamba
ryje, skaičiuodamos lėkštes bei 
reikmenis svečių miniai. Virtu
vėje būrys šeimininkių, prie 
įkaitusių krosnių, rūšiavo val
gius. Pati Agutė "Mažeikienė šo
kinėjo šen ir ten, kad viskas iš
eitų taip, kaip knygose sura
šyta ...

Svečių buvo prisirinkę gau
siai — virš trisdešimt. Zenonas 
su Agute seniai buvo nutarę ką 
kviesti į įkurtuves. Sąrašo viršu
je, pagal vaikų amžių, rikiavosi 
krikšto tėvai, kurie per keturis 
vaikus sudarė septynias poras, 
o kartu su jų pačių vaikais su
darė dvidešimt šešias sielas. 
Prie jų dar prisidėjo parapijos 
klebonas, du buvę viršaičiai su 
žmonomis ir tolimas Zenono gi
minaitis. Pastarojo Mažeikos be
veik buvo nutarę nekviesti, nes 
jis turėjo aštrų liežuvį, mėgda
vo stiklelį išmetęs padorius žmo
nes užgaulioti. Keistu sutapimu, 
dvi gabios rankos irgi priklausė 
tam pačiam Anicetui Kupstui... 
Net namą statant, ne vieną sa
vaitgalį Anicetas praleido Zeno
nui betalkindamas.

Valgomajame Zenonas išmar
gino stalus įvairiaspalvės degti
nės bonkomis. Puošnios ponios 
nešė iš virtuvės šaltus ir karš
tus valgius. Visi svečiai žvalgėsi 
nekantraudami valgomojo link. 
Pagaliau, virtuvėje buvusios šei
mininkės, pasidažiusios naujai 
lūpas ir papurenusios žilstančius 
plaukus, suslinko į šaitaną. Ant 
valgomojo stalų, visų žemiškų 
gėrybių viduryje, garbingiausią 
vietą užėmęs gulėjo keptas par
šiukas, kuris savo spalvą buvo 
pakeitęs krosnyje, bet, vykdyda
mas šeimininkių valią, buvo ap
žiojęs raudoną obuolį.

Mažeikienė, su viršaičių žmo
nų pagalba, aprūpinusios jauną
ją kartą jų mėgiamais valgiais 
rūsio kambaryje, atėjo į viršų. 
Atlikusi valgomojo kambario 
stalų inspekciją, liepė Zenonui 
kviesti svečius už stalo. Svečiai 
buvo susodinti pagal jų įsigytą 
garbę ... Gale stalo sėdėjo kle
bonas, prie jo abi viršaitienės su 
savo vyrais. Toliau sekė vaikų 
krikšto tėvai, o kitame gale sė
dėjo viengungis Anicetas.

Zenono paprašytas klebonas 
pašventino namą, sukalbėjo 
maldą, pasveikino Mažeikas, pa
sidžiaugdamas jų susikurta ge
rove. Klebonas kvietė visus sve
čius išgerti taures ir sugiedoti 
šeimininkams “Ilgiausių metų”. 
Visiems vėl susėdus, kurį laiką 
tesigirdėjo indų bei įrankių terš- 
kėjimas ir trumpi pokalbiai.

Visiems išgėrus tostą už “pi
lį”, Anicetas sako Zenonui:

— Tau, broleli, dabar tetrūks
ta tik aulinių batų ir ožio ..., 
būtum tikras grafas ...

Zenonas neramiai sujudėjo, 
bet tylėjo.

— O kodėl ne šuns, bet ožio?
— užklausė storesnioji viršai- 
tienė.

— Iš šuns tik paklusnumo ir 
nuolankumo galima išmokti. 
Kas kita ožys, kuris išdidumą 
ir kitas mandrybes turi, — aiš
kino atsilošdamas Anicetas.

— Ar ne pavydas kalba tavo 
lūpomis, Anicetai?... — įsiter
pė klebonas.

— Ne, klebone, pavydo aš 
niekada neturėjau ir neturiu. 
Kodėl man pavydėti Zenonui au
linių batų ir ožio? Aš esu žmo
gus, kuris visiems tik gero lin-

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš didmiesčio ir surasti 

ramaus ir gaivinančio poilsio, tas nepravažiuos pro

kuri yra ant pat Atlanto vandenyno kranto ir turi visas 
sąlygas, apie kurios kiekvienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajojo. Dtl INFORMACIJŲ RAŠYKITE:

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, North Balm, Florida j 
33403, U. S. A. arba skambinti telefonu (305) 844-3388. L
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ki, o Zenonas dar yra mano gi
minaitis.

Iš virtuvės atskubėjusi Agu- 
tė glostė Aniceto pečius, saky
dama:

— Valgyk, Anicetėli, valgyk, 
dar mudu juk turėsime stikle
liais susidaužti ir išgerti...

Anicetaš, pamatęs, kad į jį 
nukreiptos visų akys, negalėjo 
nutilti ir tęsė toliau:

— Sakote, klebone, kad aš 
pavydžiu Zenonui jo turtų? Vi
sai ne, tik man Zenono sielos 
gaila, kuriai teks pragare bas
tytis ... Turtai visiems yra ge
rai, jei žmogus turi saiką, bet 
kai jau kas pradeda gyventi į ki
tų sąskaitas, taip sakant, lyg vel
niui dūšelę užrašo, geriau tuos 
turtus patręšti ir aparti!

— Negi, aš iš tavęs atėmiau, 
kad pats esi plikas kaip tilvikas,
— jau užraudęs atšovė Zeno
nas.

— Iš manęs netaip lengva pa; 
griebti, — tęsė Anicetas, — aš 
ir pats spėju susitvarkyti, bet 
yra žmonių, kuriems ir odas bū
tum nulupęs...

— Atmeni, Zenonai, kai iš 
nuomininkų lupai už elektrą ra
dijo priimtuvams, už dujas, už 
telefoną, net dėžutę buvai padė
jęs ir reikalavai, kad už kiekvie
ną ragelio pakėlimą dešimtuką 
įmestų...

— Suradote judu progą vi
siems svečiams nuotaiką gadin
ti, — purtė už pečių Agutė abu 
įraudusius — Zenoną ir Ani
cetą.

— Negi tas suskis atėjo derg
ti manęs visų akivaizdoje ... 
Pats prasilakęs, iššvaistęs viso 
gyvenimo sutaupąs karčiamose 
ir baliuose dabar prie manęs 
kimba!.— nejuokais širdo Zeno
nas.

— Aš atiduodu, kas Dievo
— Dievui, kas ciesoriaus — cie
soriui! Visus remiu — klebonas 
neduos meluoti — ir jaunimą, 
ir katalikes moteris — visų pa
rengimuose atsilankau. O tu, 
Zenonėli, net per Vasario 16 
drebi, kai dolerį reikia iškeisti, 
net pasakai: “tegu džiaugiasi, 
kad dar atėjom”. O jau fondų 
rinkėjams net durų neatidarai,
— jau kiek ramiau dėstė Ani
cetas. Taip sakant, Zenonai, gy
veni pagal visus suvalkietiškus 
principus, tik dar vandens netu
ri progos pardavinėti...

Zenonas, matydamas, kad Ani
ceto jau jokie žodžiai neįskau- 
dins, pašokęs griebė jį už atla
pų ir šaukė:

"— Tu žalias ir žąsies pames
tas!... Čia mane trauksi visą 
vakarą per dantį? Ne tam aš ta
ve pasikviečiau, kad purvais 
drabstytum...

Anicetas net ir nemanė prie
šintis, bet juos apspito visa vy
rija, išskyrus kleboną.

Agutė už visų nugarų šaukė 
Zenonui:

— Zenonai! Ar pasiutai!? Pa
sikvietei ir dabar užmušti nori!

— Vyrai, vyrai, ką jūs čia su
galvojot? — tėviškai ramino sto
rosios viršaitienės vyras. Nesi- 
karščiuokit!

Zenonas paleido Anicetą ir 
sunkiai alsuodamas mosikavo 
rankomis, sakydamas:

— Vyručiai, niekad nesimu- 
šiau ... Įerzino tas pasiutėlis.

Anicetas, glostydamas suglam
žytus švarko atlapus, sakė:

— Matote, vyrai, padūko, kad 
teisybę pasakiau ... Tikra tei
sybė, juk už teisybę visi pyks
ta...

— Perdaug, Anicetai, tu čia 
prišnekėjai, lyg ir pamiršai, kad 
Zenonas mus čia vaišintis susi- 
kvietė, ne muštis, — aiškino 
viršaitis.

Klebonas, pajutęs, kad įtam
pa atslūgo, pakilęs atsisveikino 
moteris ir, priartėjęs prie šaita
ne susimetusių, tarė: „

— Vyrai, nepraraskime šven
tiškos nuotaikos! Esame savi 
žmonės. Gyvenkim tad kaip bro
liai, o ne priešai.

Klebonui išėjus, visi pasijuto 
laisviau. Zenonas dar vis tebe- 
šnairavo į Anicetą, bet matėsi, 
kad jo pyktis jau buvo atslū- 

rie 
lau- 

oni vakaro dalis 
io

gęs. Agutei paraginus grįžti pri 
kavos ir pyragų, visi apsidžiat 
gė, kad ši nemal 
pasibaigė. Anicetas patapnoj 
Zenonui per petį, sakydamas:

— Nepyk, Zenonai, nes tu ir 
man daug teisybės pasakei...

Per Zenono lūpas perbėgo 
lengva šypsena.

■
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NETEKOME TAURAUS LIETUVIO

Š. m. birželio 25 d. saulėtą 
popietę, širdies smūgio ištiktas, 
mirė Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvo “Parama” vedėjas 
a.a. Aleksandras Statulevičius, 
išvykęs su dviem bičiuliais pa
žvejoti į Simcoe ežerą prie Kes
wick miestelio. Jau praėjusį ru
denį buvo sutrikusi jo širdis — 
porą kartų teko gydytis ligoni
nėje, bet pastaruoju metu svei
kata buvo pagerėjusi. Velionis 
poilsiavo savoje vasarvietėje, 
jautėsi atgavęs jėgas ir ruošė
si grąžti Į darbą “Paramoje”.

Netikėta mirtis laivelyje ant 
ežero bangų laikytina simboli
niu ryšiu su gimtine. A.a. A. 
Statulevičius buvo gimęs 1911 
m. spalio 21 d. ežeringame Za
rasų krašte, baigęs dviejų eže
rų apsuptą Zarasų gimnaziją. 
Ekonominius mokslus studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kur turėjo progą įsi
jungti į LST Korp! Neo-Lithua- 
nia. Baigęs studijas, dirbo finan
sų ministerijoje ir buvo viešo
jo atsiskaitymo kredito įmonių 
revizorium. Velionis, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių, 1944 m. 
vasarą pasitraukė į laisvuosius 
Vakarus, pasirinkdamas išeivio 
dalią.

Kanadon a.a. A. Statulevičius 
atvyko 1949 m. ir pirmiausia ap
sigyveno Hamiltone, tačiau jį vi
liojo platesni veiklos horizontai 
Toronte. Čia jam teko būti Lie
tuvių Namų ūkio reikalų vedė
ju. Velionis'taipgi priklausė To
ronto lietuvių kooperacinės 
veiklos pradininkų eilėms, di
džiąją jėgų dalį skyręs pirma
jam Kanados lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama”. Jo va
dovaujamas lietuviškas bankelis 
jau artėjo prie keturių milijo
nų dolerių balanso. Nemažos įta
kos “Paramos”' augimui turėjo 
iš nepriklausomos Lietuvos atsi
vežta a.a. A. Statulevičiaus pa
tirtis, jo malonus būdas, kruopš

MIRĖ DVI VIENUOLĖS
Nekaltai Pr. Marijos seselių 

vienuolija neteko dviejų savo 
narių. Jų skaičius Š. Amerikoje 
sumažėjo iki 44 seselių.

Liepos 9 d. nuo sklerozės mi
rė 28 m. amžiaus seselė Marija 
Rožė (Masaitytė), sirgusi 11 me
tų. Ji buvo jauniausia įžadus da
vusi vienuolijos narė. Ji į šią lie
tuviškiausią Amerikos lietuvai
čių vienuoliją įstojo būdama 14 
metų. Seselės Rožės laidotuvės 
Putname, JAV, liepos 11 d. su
traukė daugiau kaip 100 dvasi
ninkų ir pasauliečių. Karstą ne
šė penki velionės dėdės Balčiū
nai, o koncelebracines Mišias su 
kun. V. Gutausku, SJ, ir Pųtna- 
mo vienuolyno kapelionu kun. 
S. Yla laikė šeštasis dėdė prel. 
V. Balčiūnas, skubiai grįžęs iš 
Romos.

Liepos 10 d. mirė seselė Mari
ja Benigna, pirmoji Amerikoje 
įžadus padariusi vienuolijos na
rė.

N. Pr. Marijos seselių vienuo
liją yra įsteigęs vysk. J. Matule

V. Bocevičious nuotraukoje PLB pirm. Stasys Barzdukos sveikina 
''Grandinėlės” vadovą Liudą Sagį, dėkodamas už gražų lietuvių 
atstovavimą P. Amerikoje. Pagerbtuves "Grandinėlei" liepos 19 
d. Klevelando naujosios parapijos salėje surengė abiejų LB apy
linkių valdybos. PLB pirm. S. Barzdukos visiems sėkmingos išvykos 
dalyviams įteikė padėkos raštus. Po eilės sveikinimų kelionės ap
žvalgą padarė ir "Grandinėlės" rėmėjoms padėkojo L. Sogys

tus rūpestingumas bei nuošir
dus paslaugumas patarnavimo 
jieškantiems tautiečiams. Jis 
niekada neskaičiavo savo darbo 
valandų, dažnai dirbdamas net 
vakarais, kol būdavo suvedamas 
dienos balansas.

A.a. A. Statulevičius buvo 
tautinių pažiūrų lietuvis, veik
liai reiškęsis tautinių organizaci
jų vadovybėje, mokėjęs rasti 
bendrą kalbą ir su kitų nuomo
nių atstovais. Diskusijose jis vi
sada rėmėsi plačia Zarasų kraš
to sūnaus lietuviška širdimi ir. 
nuosaikia logika. Todėl nenuos
tabu, kad birželio 29 d. atsisvei
kinti su velioniu atėję Toronto 
lietuviai užpildė Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčią. Pamaldų me
tu giedojo soLV.Žiemelytė. A.a. 
A. Statulevičių į Toronto lie
tuvių kapines Port Credite lydė
jo ilga automobilių vilkstine di
delė liūdinčių tautiečių minia. 
Laidotuvių apeigas bažnyčioje ir 
kapinėse atliko bei atsisveikini
mo žodį tarė šios parapijos kle
bonas kun P. Ažubalis. Lietuvių 
Tautinės Sąjungos vardu atsi
sveikino Pr. Bastys, Korp! Neo- 
Lithuania — P. Kvedaras, To
ronto lietuvių kredito koopera
tyvo “Parama” — H. Stepaitis. 
Užbėrus ant karsto žiupsnį 
Lietuvos žemės, buvo sugiedotas 
Tautos himnas. Svetinga Kana
dos žemė priglaudė amžino po
ilsio prigulusį taurų lietuvį.

Giliausiame skausme ir liūde
syje liko velionies žmona Anelė- 
Liuda, brolis Albinas su šeima 
Toronte, sesuo Liucija Adoma
vičienė JAV, giminės, bičiuliai 
ir Toronto lietuviškoji visuo
menė.

Ilsėkis ramybėje, mielas Alek
sandrai! Tavo mirtis perdaug 
ankstyva — Tu buvai ir tebesi 
labai reikalingas Toronto lietu
vių ekonominio gyvenimo kles
tėjimui. J. R. S.

vičius 1918 m., praėjus aštuo
niom mėnesiam nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Vienuolija savo skyrius turi To
ronte, Montrealyje ir Putname. 
Lietuvoje irgi yra likusių maž
daug 160 seselių.

Šios vienuolijos atstovės la
biausiai pasižymi kazimieriečių 
pradėtame lietuvaičių auklėji
mo darbe Š. Amerikoje. Putna
me jau keliolika metų veikia vi
durinė mokykla, kurios progra
moje žymią vietą užima lituanis
tiniai dalykai. Vasaros metu ten 
buvo rengiama stovykla, kuri 
šiemet persikėlė į R. F. D. 4, 
Box 134C, West Brattleboro, Vt 
05301, ir pasivadino Neringa. 
Vasaros stovyklose visuomet bū
na lietuvaičių ir iš Kanados. Jos 
priimamos nuo 7 metų amžiaus. 
N. Pr. Marijos seselės taip pat 
padeda administruoti Dainavos 
jaunimo stovyklą JAV, visur 
skleisdamos savo stebėtinai gry
ną lietuviškumą.

V. Zalatorius

Spaudos darbuotoju išvyka
V. MATULAITIS(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

Ežero dugne
Sekantį rytą išvažiavome au

tobusu vakarų link. Prie mūsų 
prisijungė E. J. Stone, Kenoros 
rajono turizmo reikalų vedėjas, 
labai malonus ir paslaugus žmo
gus. Pavažiavę 18 mylių nuo 
Thunder Bay, sustojome prie 
gražių Kakabeka krioklių. Ka- 
ministiquia upės vanduo krinta 
128 pėdas tarp stačių uolėtų 
krantų. Aplinkui miškai, natū
rali gamta, tik toliau prie kelio 
yra keli moteliai ir prie krioklių 
— restoranas su suvenyrų krau
tuve. Pasivaikščiojame, pasi
džiaugiame kriokliais ir važiuo
jame toliau. Apsistojame 2000 
gyventojų Atikokan miestelyje 
ir iš čia vykstame į geležies 
“Steep Rock” kasyklas, kur ge
ležis yra kasama iš viršaus. Ji 
buvo rasta po ežeru. Tad pir
miausia teko išsiurbti 60 pėdų 
gilumo vandenį. Iškasama rūda 
turi iki 60% geležies. Atikokan 
miestelį sudaro beveik vien tik 
geležies kasėjai ir jų šeimos. 
Ten net batsiuvio nėra. Viskas 
pristatoma iš toliau. Miestelyje 
yra mažas, bet gražiai sutvarky
tas muzėjus su miškakirčių ir 
vietos gyventojų naudotais įran
kiais bei radiniais. Prie muzė- 
jaus yra pastatytas apie 10 ar 
daugiau tonų geležies rūdos ga
balas, rastas “Steep Rock” ka
syklose, turintis 95% geležies.

Sekantį ryM aplankome Que- 
tico centrą, viduryje miškų, prie 
labai gražaus Jievos ežero. Pri
simena Toronto skautų stovykla, 
tik čia gražesnis ir didesnis eže
ras, daugiau pastatų. Tai yra 
naujas mokymo centras Kanado
je, kuriame, susitarus su pramo
nės vadovais, pravedami 4 — 6 
savaičių specialūs kursai. Jiems 
vadovauja specialistai technikai 
ir šio centro dėstytojai. Taip su
jungiamos vienų specialybės ži
nios, o kitų — žinių perdavimo 
metodai. Tokie įvairūs kursai 
čia jau rengiami 12 metų. Stu
dentai atvyksta iš vietinių apy
linkių arba iš tolimų rajonų. 
Baigę kursus jie lieka dirbti vie
tinėje pramonėje. Studentams 
duoda paramą vietos darbo įstai
ga arba pramonė. Kiekvieną 
kartą yra ruošiami skirtingo ti
po kursai. Mums besilankant, 
120 paauglių berniukų ir mer
gaičių ruošėsi būti vasaros sto
vyklų vadovais. Ontario provin
cijos iždas į Quetico centrą jau 
yra investavęs apie milijoną do
lerių. Kursų pagrindinė idėja — 
darbas. Studentai išmoksta pasi
rinktą darbą su tom pačiom ma
šinom, kurias teks naudoti dar
bovietėje.

Etninės spaudos atstovus išvykoje lydėjęs Kenoros rajono turizmo 
vadovas E. J. Stone su žmona

Tarp Kanados ir JAV
Vykstame tolyn į vakarus. 

Gražus, ilgas ir augštas tiltas 
per Rainy ežerą, greta yra gele
žinkelio pylimas ir pasukamas 
tiltas. Rainy ežeras ir upė skiria 
Kanadą nuo JAV. Pravažiuoja
me Fort Francis miestą, turintį 
apie 9.000 gyventojų. Dabar čia 
vykdomos milijoninės statybos. 
Miestas naujai išplanuotas, vi
sur kas nors naujo statoma. Na
mai daugiausia mediniai, nes 
plytas nelengva atvežti, šioje 
vietovėje—smėlis, juodžemis ir 
akmuo, o toliau vyrauja miškai 
ir ežerai. Mūsų ekskursiją malo
niai priėmė miesto burmistras, 
pramonės, radijo ir spaudos ats
tovai. Su jais pasivaišinome ir 
pavažinėjome po apylinkes. In
dėnų rajone visi namai taip pat 
nauji ir tvarkingi, nes neperse
niai statyti.

Tą pačią dieną traukėme tolyn 
į šiaurę. Kelias vingiuoja tarp 
miškų. Kaikur prie ežerų yra ke
li vasarnamiai. Visur dar trūks
ta žmonių, kurie naudotųsi pri
mityvia ir dar nesugadinta gam
ta. Privažiuojame Sioux Nar
rows. Sioux yra indėnų genties 
vardas, čia vyko kovos tarp sio- 
ux ir odžibvai indėnų, kol sioux- 
ai buvo visai išnaikinti. Prie eže
rų sąsiaurio, ant ilgo pusiasalio, 
yra patogių Kabinų, motelių. Ap
sistojame nakvynei. Restoranas 
pusiau pakibęs prie uolos virš 
vandens. Į tris puses žvelgiant, 
matomos salos, vanduo, kaikur 
gražūs vasarnamiai. Visur jau
čiasi dar primityvios gamtos ir 
ateinančio žmogaus susitikimas. 
Vienoje įlankėlėje naras tupi 
ant lizdo, keli nariukai plaukio

ja aplinkui, o pro šalį plentu va
žiuoja automobiliai. Kitoje plen
to pusėje yra pora krautuvių, 
prie kitos įlankėlės—dar kelios 
krautuvės, pašto įstaiga, laivelių 
ir lėktuvų prieplauka.

Indėnų piešiniai
Rytą trise su miškų eiguliu 

Mike Eliuk išplaukėme jo laivu 
pasivažinėti. Už kokios mylios 
kranto uolose yra indėnų pieši
niai raudonais dažais. Jie gal 
prieš šimtmetį piešti, bet ne- 
blunka nuo saulės ar oro atmai
nų. Piešiniuose—briedžiai, žmo
nes, valtelės, paukščiai ir dar 
kažkas. Salose ir salelėse yra 
daug amerikiečiams priklausan
čių vasarnamių, nes jų miestas 
Duluth yra arčiau, negu kiti Ka
nados miestai. Kanados miškų 
departamentas paruošia žemės 
pardavimo planus ir parduoda 
sklypų vieną pėdą ant ežero 
kranto po $2.50. Varžytinėse 
kartais prideda dar kokį dolerį.

Iš privataus asmens sklypą prie 
ežero galima nusipirkti už kelis 
šimtus dolerių. Grįžę iš ežero į 
prieplauką, sėdame į nedidelį 
lėktuvą ir per 15 minučių apsu
kame didelį ratą. Visur šimtai 
įvairaus didumo salų, salelių, 
lyg primėtytų į tą didžiulį miškų 
ežerą (Lake of Woods). Jo plo
tas—1500 kv. mylių ir jame yra 
14.400 salų. Lakūnas kelią atgal 
randa be sunkumų. Nors dangus 
apsiniaukęs, keli vandens lašai 
krinta, bet vėliau aš dar kartą 
sėdu į tą pati lėktuvą ir vėl ste
biu tūkstančius salų. Nemačiau 
Zarasų krašto, bet lyginti ne
drįsčiau, t

Nuotr. V. M.
Erelių lizdas

Po pietų važiuojame autobusu 
vieninteliu plentu tarp ežerų ir 
miškų į Kenorą. Tai paskutinis 
Ontario provincijos vakarų 
miestas su 10.000 gyventojų, 
skaitomas Kanados geografiniu 
centru. Jis yra to paties miškų 
ežero (Lake of Woods) pakrantė
je, tad labai daug turistų pro čia 
pravažiuoja. Dabar čia pastaty
tas naujas viešbutis už 2 milijo
nus dolerių, yra dar keli kiti 
viešbučiai. Didžiulis popieriaus 
fabrikas kasmet pagamina apie 
ketvirtį milijono tonų popie-' 
riaus. Mus sutinka miesto bur
mistras E. L. Carter su pramo
nės, spaudos bei kitų organizaci
jų atstovais. Po vakarienės Ken- 
ricia viešbutyje išplaukiame 
ekskursiniu laivu į miškų ežerą. 
Už kelių mylių, tik apie 100 
metrų nuo kranto, kur nėra jo
kio sausumos Kelio, mums pa
rodo medyje erelių lizdą. Seniai 
stovi ant lizdo, o mažiukai juda 
prie jų kojų. Jie nekreipia dė
mesio į praplaukiantį laivą, čia 
ereliai peri jau daug metų.

Sekančią dieną apžiūrime po
pieriaus fabriką ir mielai pasi
vaišiname Ukrainiečių Literatū
ros Draugijos salėje. Ant kalne
lio stovi graži ukrainiečių bažny
čia. Po šių vaišių išvažiuojame 
apie 30 mylių šiaurėn nuo Keno- 
ros i Minaki Lodge. Tai yra tik
rai ištaiginga vasarvietė, pasta
tyta ant didelio pusiasalio tarp 
ežerų. Virš tuzino namų yra la
bai originalūs — akmens ir ap
valių rąstų derinys su škotų au
dinių ir gyvulių iškamšų papuo
šimais. Parkas turi šildomą ba
seiną, kuriame dalis mūsiškių 

paverstas gražiu parku, kuriame 
tikrai malonu pabūti. Pailsėję 
buvome pavaišinti skania vaka
riene ir vakarop grįžome į Ken
orą.

Briedžių karalystėje
Važiuodami rytų link, matė

me didžiausią briedį pasaulyje, 
pastatytą Dryden mieste, nes čia 
kasmet nušauna apie 1.300 brie
džių ir apie 2.000 stirnų. Dryden 
turi apie 7.000 gyventojų. Susto
jame Alex Wilson leidykloje ir 
spaustuvėje, kuri paskutiniai
siais metais labai sumoderninta: 
spalvų spausdinimui naudojami 
specialūs elektroniniai prietai
sai. Spaustuvės patalpos yra di
delės ir su naujomis mašinomis. 
Ji spausdina spalvotas atvirutes 
ir kitus spalvotus leidinius ketu
riomis spalvomis. Atvirutės gra
žiai atrodo, o jų kainos yra gana 
prieinamos užsakytojams. Mies
to burmistro George Rowat, lei
dėjo E. L. Palmer, Prekybos Rū
mų pirm. C. W. Sveinson ir kitų 

Gražusis miškų ežeras Lake of Woods prie Sioux Narrows vieto
vės, kurioje lankėsi etninės spaudos atstovai Nuotr. V. W.

buvome pavaišinti skaniais pie
tumis. Leidėjui E. L. Palmer ir 
turizmo vadovui E. J. Stone pa
siūliau išleisti Ontario vandens 
krioklių leidinį, kurio mums da
bar labai trūksta. Jie leidžia vi
sos Kanados atskirų vietovių 
spalvotus informacinius leidi
nius. Popiet vėl pravažiuojame 
pro popieriaus fabriką, palieka
me didįjį briedį prie kelio, o 
mus lydi miškai ir ežerai, kol pa
siekiame Thunder Bay.

Grįžtame Torontan
Sekantį sekmadienio rytą už

einu į naują, modernią katedrą, 
aplankau šimtmečio botanikos 
sodą, tik 1967 m. pradėtą įreng
ti ir vis plečiamą. Dar nuvažia
vome į amethistų (violetinės 
spalvos kristalų) kasyklas, ku
rios yra 35 mylios į rytus nuo 
Thunder Bay. Šitie kristalai bu
vo brangesni už deimantus, kol 
jų nesurado Brazilijoje. Jų kai
na žymiai nukrito, bet dar ir da
bar nėra labai pigūs. Kuo tam
sesnės spalvos kristalai, tuo 
augštesnė jų kaina.

Atsisveikindamas su Thunder 
Bay, vėl užsuku pas darbščiąją 
dr. E. Jasevičiūtę. Pas ją randu 
ir p. V. Balčytį. Jiedu nuolat rū
pinasi lietuvių parko projekto 
įgyvendinimu. Sėkmės jiems, 
nes šis projektas Kanados gy
ventojams paliks ir mūsų tautos 
pėdsakus. Vakarop pakylame 
sprausminiu lėktuvu Toronto 
link. Dar kartą pažvelgiu į Mac
kay kalno karūną, “miegantį 
milžiną”, pasiliekantį miestą ir 
pagalvoju, kad teisingas yra po
sakis: pažink Kanadą, prieš va
žiuodamas į pietus.

TORONTO 
PLAUČIU PERŠVIETIMO KLINIKA 

(CHEST CLINIC) 

IŠSIKELIA
Toronto plaučių peršvietimo klinika (seniau vadinta 

The Gage Institute Chest Clinic) išsikelia į 

880 Bay Street 
(prie Grosvenor)

Dabartinėje vietovėje klinika užsidarys liepos 30, 
ketvirtadienį, 4.30 v. p. p. ir bus atidaryta 880 Bay 

Street rugpjūčio 5 d.

Darbo valandos: kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8.15 v. r. — 4.30 v. p. p. Telefonas

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. Thomas L Wells, Minister

Iš kairės į dešinę: F. Ei-"Grandinėlės" pagerbtuves Klevelande. T ' L t “ 7
dintas, V. Čyvas, R. Kudukis, S. Barzdukos, Cap. A. Crawsord, 
A. L. Sagiai ir K. Karpius. Nuotr. V. Bacevičiaus

Daugiau dėmesio jaunųjų žodžiui
AL. GIMANTAS

Nesivaikant tuščių kompli
mentų, giliu nuoširdumu norisi 
teigti, kad šio laikraščio jauni
mo ir mažųjų skyrius yra pats 
įdomiausias ir turiningiausias 
visoje lietuviškoje spaudoje. 
Gal tai “kaltė” redaktorių, bet 
greičiausiai “kaltės” reikėtų 
j ieškoti visų tų entuziastingų 
bendradarbių eilėse, kurie juk 
ir padaro savąjį skyrių aktualų 
ir patrauklų. Iš gausių bendra
darbių vardų sprendžiant, atro
do, kad skyrius turi ir pakanka
mai savo skaitytojų. Tai ypač 
svarbu, kai prisimeni, jog nese
niai įvykusiame jaunimo simpo
ziume Čikagoje, kalbant apie 
lietuviškąją spaudą ir bandant 
suprasti jaunimo lūkesčius bei 
pageidavimus mūsų periodi
niam žodžiui, paaiškėjo, kad ap
lamai jaunimas tos spaudos ne
skaito. Ir čia susidaro užburtas 
ratas: jaunimas neskaito nes 
jam neįdomu, o neįdomu todėl, 
kad neskaito. Ir koks magikas 
galėtų rasti stebuklingą formu
lę, kuri pajėgtų pralaužti užbur
tą ratą?

Labai pagirtini jaunieji spau
dos bičiuliai, bendradarbiai, ku
rie ateina talkon savajai spau
dai. Tiesa, dar nevisi vyresnieji 
skaito jų mintis (labai, labai gai
la), nors būtų gera, jeigu jau
nųjų skyriai ‘ turėtų nemažiau 
ir tokių skaitytojų, kurie mano, 
kad “tas mūsų jaunimas neturi 
man nieko naujo pasakyti”. 
Klysta, žiauriai klysta taip gal- 
vojantieji. Mūsų jaunimėlis, 
auklėtas ir mokslus ėjęs ar dar 
einąs Vakarų kultūros aplinko
je, kaip tik turi labai daug ko 
naujo, kartais ir pamokančio pa
sakyti savo vyresniesiems. Ne
vienam mūsų vyresniųjų nela
bai suprantamos gyvenamosios

ATGYJA KARINĖ
Pralaimėjusi II D. karą kartu 

su Vokietija ir Italija, Japonija 
pokaryje labai sustiprino savo 
pramonės pajėgumą. Yra šimtai 
ženklų, rodančių, kad dabar Ja
ponija pradės stiprinti savo ka
rini pajėgumą. Pvz. Japonija 
protestavo prieš sovietų sprendi
mą daryti raketų bandymus at
viroje jūroje netoli nuo Japoni
jos. Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Kuchi Alchi pareiškė^ 
kad Japonija sieks atgauti iš So
vietų Sąjungos Kurilų salas. JA 
V-ės jau grąžino Okiriavos salą.

Ilgisi jėgos
Japonijos padrąsėjimo reikia 

jieškoti jos staigiame atsiginkla- 
vime ir suartėjime su Kinija. 
Bene pirmas mostas ta linkme 
buvo padarytas 1969 m. gruo
džio 9 d., kai po 25 metų impera
torius Hirohito susitiko su tri- 

aplinkos apraiškas, skaitant pa
čių jaunųjų rašinius kaip tik 
gali paaiškėti; pvz. kad ir mūsų 
jaunimo aspiracijos, pageidavi
mai, užsimojimai, norai, tikslai.

Šis autorius nebijo čia viešai 
prisipažinti, kad, siekdamas ge
riau pažinti šios dienos jaunimą, 
perskaito kiekvieną straipsnį, 
nuomonę, pasisakymą, nes tuo 
būdu galima geriau suprasti mū
sų gyvenamos aplinkos reiški
nius, reikalavimus, sąlygas. Jau
nimas yra apčiuopiama, labai 
jau konkreti to gyvenimo dalis, 
jie puikiai pagauna laiko spar
tą, diktuojamo momento iššū
kius, visą gyvenimiškąjį pulsą. 
Dėlto sekti mūsiškius, jų nuo
taikas yra labai pravartu, ypač 
tiems, kurie staiga nenori jaus
tis gerokai atsilikę. Ne visa, kas 
nauja, savaime priimtina, kaip 
lygiai ne visa, kas sena, atmes
tina. Bet norint, kad tarp mūsų 
kartų būtų mažesnis skirtumas, 
kad būtų Įmanomas nuolatinis 
dialogas, nuomonėmis pasikeiti
mas, — būtinas abipusis ryšis ir 
supratimas.

Jaunimas savo skyriuje bando 
išsakyti save ir prakalba apie 
gyvenamąjį laiką, kaip jį su
pranta. Tai puiki ir svarbi me
džiaga mums visiems. Reikia 
drąsinti kiekvieną jaunosios 
kartos spaudos bičiulį, palinkėti 
jam ir toliau stengtis likti atvi
ru’ sau ir gyvenamam laikui. 
Juk jie taps lietuviškosios spau
dos leidėjais, redaktoriais, bend
radarbiais ir skaitytojais. Kokie 
jie bus, tokie bus ir mūsų atei
ties periodiniai leidiniai. Ir juo 
anksčiau tas jaunimas įsijungs 
į spaudos darbą, juo mažesnis 
tarpas skirs vyresniąją ir jau
nesniąją kartą. Sėkmės jaunie
siems spaudos bičiuliams!

JAPONŲ GALYBĖ
mis generalinio štabo šefais. Po 
to susitikimo pasirodė “Baltoji 
knyga” tema: “Japonija gali bū
ti svetimų valstybių apsupta”. 
Pirmasis viešosios" nuomonės 
tyrimas parodė, jog tik 4% ja
ponų tenori, kad Amerika gintų 
Japoniją; 81% pasisakė, kad Ja
ponijos gynimas turi būti pačios 
japonų ginkluotų jėgų rankose. 
Du buvę Japonijos premjerai 
reikalauja “Japonijos konstitu
cijos revizijos” ir panaikinimo 
tų nuostatų, kurie draudžia Ja
ponijai panaudoti jėgą ginčuose 
su kitais kraštais. Tie konstituci
niai nuostatai buvo Japonijai pa
diktuoti karo laimėtoju, ypač 
JAV.

To nori Amerika
Šis japonų posūkis buvo pa

skatintas JAV noro atsisakyti 
nuo pasaulinių įsipareigojimų. 
JAV ambasadorius Meyer pa
kvietė Japoniją dalyvauti Toli
mųjų Rytų gynyboje. Amerikie
čiai nori Japoniją padaryti Azi
jos policininku ir jau leido Ja
ponijai padidinti kariuomenę iš 
250.000 iki 500.000. Tai jau di
delis šuolis į Japonijos atsigink- 
lavimą, kuris taikos diktatu bu
vo uždraustas.

Tokijo politiniuose sluogs- 
niuose manoma, kad Vietnamo 
karas baigsis Hanojaus laimėji
mu, kad Kinijos galybė be per
traukos didės ir kad dabartinės 
vyriausybės pietinėje Korėjoje, 
Filipinuose, Malezijoj, Sijame ir 
Indonezijoje išsilaikysiančios tik. 
tam tikrą laiką. Ten turės įvykti 
revoliucijos.

Kai paskutinieji rinkimai su
stiprino dabartinio premjero Sa
to ir liberalų partijos poziciją, 
Pekingas padarė perversminį po
sūkį savo politikoj Japonijos atž
vilgiu. Pekingas yra taip pat įsi
tikinęs, kad amerikiečiai pralai
mės didįjį karą Azijoje ir joje 
liks tik dvi tikros imperijos — 
komunistinė Kinija ir Japonija. 
Jos turėtų suartėsi ir uždaryti 
Aziją Sovietų Sąjungai bei ki
toms valstybėms. 1970 m. bus 
užmegzti oficialūs Kinijos ir Ja
ponijos santykiai, kuriuos vaini
kuos nepuolimo sutartis. Taigi, 
Japonija ir Kinija iš priešų tam
pa draugais. Ar JAV pral gimęs 
kara Azijoje, tai dar neaišku, bet 
Vašingtonas nėra nusistatęs 
prieš Japonijos susidraugavimą 
su Kinija. J. Gbs.



VASAROS PRADŽIA

Vilniečių vasaros problemas “Tie
sos” 145 nr., redakcijos skiltyje 
“Dienos aidai”, svarsto B. Š.: “Va
lakampių paplūdimiai atgijo — žmo
nių, ypač šeštadieniais ir sekmadie
niais tiršta. Šiemet poilsiautojai ge 
riau aprūpinami — daugiau preky
bininkų, galima nusipirkti sumuštini, 
limonado ar alaus butelį. Deja, tik 
per pusvalandi... Į pavakarę, žiū
rėk, pristinga gėrimo, užkandžių. Dar 
didesnė problema pasiekti miesto 
centrą. Prie žiedo susibūrusios mi
nios norinčių patekti į troleibusą. 
O tie troleibusai sustoja ten, kur 
jiems labiau patinka — vienas žiedo 
pradžioje, kitas prie nurodyto ženk
lo, trečias vidury. Taip ir lakstė 
praėjusį sekmadienį keleiviai iš vie
nos pusės į kitą. O juk taip nesun
ku kiekvieno maršruto troleibusui 
nurodyti sustojimą. Reiktų pagalvoti, 
kaip geriau aprūpinti vilniečius poil
sio dienomis.”

LIETUVIŠKOS MADOS
J pasaulinę parodą Osakoje išvyko 

direktoriaus A. Grendos vadovauja
ma Vilniaus modelių namų darbuoto
jų grupė. Tris mėnesius parodos lan
kytojams bus rodoma daugiau kaip 
100 moderniausių lietuviškų drabu
žių. Jų demonstravimas, deja, vyks 
Sovietų Sąjungos paviljone, vilnie
čių nuopelnai teks sovietams. Vil
niaus modelių namai iš lietuviškų me
džiagų paruošė apie 70 vienetų dra
bužių rinkinį, kuris šią vasarą bus 
rodomas Erfurte, R. Berlyne, Weima- 
re bei kituose R. Vokietijos miestuo
se. Rudenį vilniečiai lietuviškų ma
dų kūrėjai dalyvaus Maskvoj rengia
moj visasąjunginėj liaudies ūkio lai
mėjimų parodoj.

SENIEJI PASTATAI
R. Kavolio pranešimu “Valstiečių 

Laikraštyje”, Utenos medžiotojų ir 
žvejų draugijos valdyba nutarė 
įsirengti savo turistinę bazę Bikuškio 
dvaro senuosiuose pastatuose Alaušo

KNYGŲ SAUGYKLA

Vilniaus universiteto biblioteka 
400 metų sukakties proga gaus bran
gią dovaną — priestatą knygų sau
gyklai, kurioje bus galima sutalpinti 
1.200.000 knygų, kai tuo tarpu pačio
je bibliotekoje dabar yra apie du 
milijonus knygų. Saugykloje bus 
įrengtas vertikalus konvejeris kny
goms ir liftas jos darbuotojams. Le
ningrado priešgaisrinės automatikos 
montavimo specialistai nuties vamz
džius, kuriais cirkuliuos suspausta 
anglies rūgštis. Gaisrp atveju aliar
mo signalas įjungs gesinimo sistemą, 
patalpas užlies liepsną slopinantys 
dūmai. Naujoji sistema įvedama ir į 
senąsias bibliotekos patalpas. Staty
bos darbų vykdytojo J. Bingelio nuo
mone, naujasis prietaisas nesudarkys 
ligšiolinės šio jaukaus kampelio ap
linkos. Stogas bus dengtas taip pat 
raudonomis čerpėmis, langai bus to
kios pat formos kaip ir kitų aplin
kinių pastatų. Senieji pastatai su
tvirtinti šalia išvestais naujais pa
matais. Didelę darbo dalį teko at
likti rankomis, nes žemkasės būtų 
pažeidusios senuosius pamatus.

AUGŠTOSIOS MOKYKLOS
“Komjaunimo Tiesa” liepos 8 d. 

paskelbė pasikalbėjimą su augštųjų 
mokyklų viršininko pavaduotoju R. 
Trimoniu apie sekančius mokslo 
metus, šiemet pirmą kartą be 
stojamųjų egzaminų bus priimami 
parengiamųjų skyrių klausytojai iš 
Kauno politechnikos instituto ir Vil
niaus inžinerinio statybos instituto. 
Jų eilėse yra vienerių metų darbo 
stažą turintys kolchozininkų vaikai, 
demobilizuoti kariai, gamyklų darbi
ninkai. Parengiamasis skyrius sekan
čiais mokslo metais bus Įsteigtas ir 
Vilniaus universitete. R. Trimonio 
teigimu, į augštąsias mokyklas šie
met bus priimta 11.770 jaunuolių, 
bet iš jų tik 7.200 taps pilnais stu-

ežero pusiasalyje. Atremontavus su
skeldėjusius pastatus, juose savait
galiais galės ilsėtis nemažas skaičius 
medžiotojų ir žvejų. Baroko stiliaus 
rūsyje planuojama įrengti valgyklė
lę, kurios visi patiekalai bus iš seno
jo Alaušo. M. Salagiris tame pačiame 
laikraštyje turistams siūlo prieš 
du šimtmečius statytą Minčios van
dens malūną, vietinio kolchozo palik
tą likimo valiai, šiame malūne 1863 
m. sukilėliai liedinosi kulkas. Netoli 
nuo jo yra velionies T. Tilvyčio gim
tieji Tauragnai. Turizmo tikslams po 
atitinkamo remonto galėtų būti pa
naudoti Ginučių ir Gaveikėnų malū
nai, buvęs Dūkšto dvaras. V. Salagi
ris pataria atkreipti dėmesį į neblo
gai išsilaikiusias pakelių bei kryžke
lių senąsias karčiamas: šilinės kar- 
čiamą prie Kauno ir Jurbarko kelio, 
užeigos namus prie Rietavo, Kruonio 
ir Murliškių karčiamas Utenos — Za
rasų paplentėje. Jas būtų galima pa
versti nakvynės namais, valgyklomis, 
pavargusių keleivių poilsio vietomis. 
Tačiau M. Salagiris įspėja planuoto
jus neatgaivinti senųjų karčiamų bu
vusios “šlovės”.

ŽVEJŲ RŪPESČIAI
K. Jucius “Tiesos” 158 nr. atsklei

džia Rusnės žvejų rūpesčius. Lietu
vos hidrotechnikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo instituto darbuoto
jai yra padarę tikslų Nemuno deltos 
maketą, stebi vandens poveiki, bet 
nesiima jokių konkrečių priemonių 
griūvantiems upių krantams apsau
goti. K. Jucius pasakoja: “Per pas
tarąjį dešimtmetį vien Skirvytė pra
platėjo, tur būt, visu ketvirtadaliu ir, 
ko gero, tiek pat suseklėjo. Griū
dami krantai užpila sietuvas, dubu
rius. Starkiai ir kitos žuvys nebeturi 
kur laikytis, veisti. (...) O kas iš 
žvejų nesusigraudina, užsiminęs apie 
žuvingą Knypavos įlanką? Įlanka pa
skelbta nęrštaviete, joje uždrausta 
bet kokia žūklė. Niekas neabejoja:

dentais. Likusieji turės tenkintis va
kariniais ir neakivaizdiniais skyriais. 
Visose Lietuvos augštosiose mokyk
lose sekančiais mokslo metais bus 
58.000 studentų, tačiau ir jų tik 28.- 
500 turės normalias mokymosi sąly
gas. Visiems kitiems taip pat teks 
vakariniai ir neakivaizdiniai sky
riai. Į Maskvos. Leningrado, Odesos, 
Rygos, Talino bei kitų miestų augš
tąsias mokyklas bus pasiųsti 83 stu
dentai įsigyti tokių specialybių, ku
rių nėra Lietuvos augštosiose mokyk
lose. čia R. Trimonis mini valsty
binių įstaigų darbo organizavimo ir 
dokumentacijos tvarkymo, vandens 
transporto eksploatavimo bei jo eko
nomikos ir organizavimo, radijo ry
šių ir transliavimo specialybes. Į už
sienio kraštus numatoma siųsti ga
besniuosius antrakursius, kurie R. 
Vokietijoje studijuos vokiečių kalbą, 
gelžbetoninių dirbinių technologiją, 
Vengrijoje — elektroniką ir farma
kologiją, Čekoslovakijoje — mecha
nizuotą ekonominės informacijos ap-

toks sprendimas buvo būtinas. Tik 
nereikėjo tos įlankos palikti be glo
bos. Metų metais čia niekas nekėlė 
kojos. Susidarė palankiausios sąlygos 
tarpti minkštai povandeninei augme
nijai. Ji sukerojo ir neįtikėtinai spar
čiai ėmė sulaikyti Minijos ir Knypa
vos upių atplukdytą dumblą. Tik pa
lei Ventės Ragą, kur kiek stipresnė 
srovė, begalima praplaukti dore. Ne
maloni tyrimų išvada: pernelyg pri
žėlusios, seklios, pūvančiomis sąna
šomis užpiltos nerštavietės dabar 
vengia visos vertingiausios žuvys. 
Antri metai pramoninė žūklė drau
džiama ir prie Atmatos deltos pri- 
gludusiame legendomis pagarsėjusia
me Krokų Lankos ežere. Ne be pa
grindo būkštauja rusniškiai, kad ne
trukus jį gali ištikti skaudus Kny
pavos įlankos likimas. O ežeras turi 
dar vieną negailestingą priešą. Kas
met dešimtimis kvadratinių metrų 
nesulaikomai į jį brenda nendrynai, 
kita šiurkščioj! pakrančių augmeni
ja ...” K. Jucius siūlo mechaninėmis

dorojimą. R. Trimonis taipgi užsime
na apie kaikurių studentų mokymąsi 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijo
je, nenurodydamas jų specialybių.

priemonėmis šalinti besiplečiančią 
augmeniją, žemsiurbėmis iškuopti są
našas, imtis melioracijos.

V. Kst.

Vaizdas iš Suvalkų trikampio: Punsko bažnyčia ir jos klebonas 
kun. Ignotas Dzirmeika. Jo rūpesčiu bažnyčios vitraže pavaizduo
tas Vytis
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Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

Marlboro, Vermont
NAUJA JAUNIMO STOVYKLA- 

VIETĖ Neringa pašventinta birželio 
21 d. Nevisai malonus oras, besiren
kant į iškilmes, pragiedrėjo. Suva
žiavo nemaža lietuvių. Pirmąsias 
Mišias aukojo, pamokslą sakė ir 
stovyklavietę šventino N. Pr. Mari
jos seselių vienuolijos rėmėjų centro 
valdybas pirm. kun. Vyt. Zakaras.Pasistiprinę Warchesterio Aušros Vartų parapijos rėmėjų ratelio paruoštose vaišėse, vėl susirinkom sa- lėn. Rėmėjų Centro v-bos pirm. kun. Vyt. Zakaras, sukalbėjęs maldą ir taręs trumpą žodį, dienos posėdžiui pirmininkauti pakvietė prel. V. Balčiūną, sekretoriauti E. Šaulienę ir A. Lipčienę. Po motinėlės Aloyzos kalbos tėvų vardu sveikino inž. Izbic- kas, buvusių stovyklautojų — Rūta Augiūtė. Bostono rėmėjai stovyklavietei padovanojo lietuvišką kryžių, Lietuvos ir JAV vėliavas. Dovanų įteikimo metu kalbėjo J. Vembrė. Naujajai valdybai sudaryti pasiūlytas sąrašas priimtas be balsavimo. Garbės pirmininku lieka prel. Pr. Juras, pirmininku — Vikt. Vaitkus, sekr. — A Lipčienė.Atsistojimu ir malda pagerbti ir prisiminti mirę rėmėjai Pr. Pauliu- konis ir Salomėja Čerienė-Mulks. Pirmasis buvo ilgametis centro valdybos narys, korespondentas, trijų “Bendradarbio” numerių redaktorius, net paties paskutiniojo, antroji — New Jersey rėmėjų ratelio steigėja ir pirmininkė. Apie stovyklavietės dabartinę būklę labai išsamiai informavo sės. M. Paulė. Pranešė kas padaryta, daroma ir kas numatoma dar padaryti, nušvietė ir finansinę padėtį. Pinigų dar gerokai trūksta, bet vilties seselės nepraranda. Viskas daroma stovyklavietei tobulinti. Jos reikalingumu niekas neabejoja, nes tinkamesnės vietos ir įsivaizduoti negalima, tik gaila labai, kad ne visos vietos užpildytos. Aiškinama — stovykla pertoli, nauja neįprasta vieta, daugelis savas vasarvietes įsigiję. Iš tikrųjų Neringa nėra tolima, o vieną sykį nuvažiavus, jos puikumu neabejojama. Nuosava vasarvietė, nežiūrint visų patogumų, niekad stovyklos neatstos — neduos jaunuoliui tai, ką stovykla gali duoti lietuviui. Iš turtingų, patogių namų daugiausia atsirado gatvėse “pasimetėlių”. Vietinės mokyklos gana “sėkmingai” tolimesnį jaunimo nužmoginimą vykdo. Kas dar liko? Gera stovykla, natūralioj gamtoj, kur žmogus pasijunta augščiausiu Dievo tvariniu, randa tikrąjį grožį, gyvenimo pulsą. Gerose seselių ir vadovų rankose jaunimas nepasimes ir gatvėse slampinėdamas savęs nejieškos. Mergaitės jau stovyklauja. Po jų stovyklaus angliškai kalbantis lietuvių kilmės jaunimas, ateitininkai ir kt.Neringa dar labai reikalinga visokeriopos paramos, šiuo tikslu liepos 26 d. Putname buvo surengta susiartinimo šventė su įvairiomis pramogomis, bendru vaišių stalu. Pagrindiniais loterijos laimikiais buvo paveikslas, gintaro karaliai ir šimtas dolerių. Visas pelnas teko Neringai. Programą atliko iš Neringos atvažiavusios mergaitės.

A. K. Lipčienė
Margos įvairybės• Ar sulauksime kada nors televizijos priimtuvo su trijų matavimų vaizdu, kokį žmogus mato savo natūralioje aplinkoje? Atsakymą į šį klausimą mėgino pateikti Toronto universitete paskaitą skaitęs amerikiečių CBS radijo "ir televizijos bendrovės laboratorijų patarėjas dr. Dennis Gabor, holografijos išradėjas. Holografija yra naujas fotografavimo metodas,. kurio dėka objektyvo neturintis aparatas pateikia trijų matavimų vaizdus. Dr. D. Gabor mano, jog šio princijo televizijai neapsimokės pritaikyti, nes jam būtų permaži dabartiniai ekranai. Be to, būtų susidurta su didelėmis bangų ilgio problemomis, dėl kurių reikėtų praplėsti iki nepriimtino dydžio dabartinius kanalus. Mažytis televizijų ekranas nedarytų tokio Įspūdžio, kokį daro žmogaus akimi priimamas natūralus vaizdas. Pirmiausia reikėtų pagaminti ant visos kambario sienos pakabinamus ekranus, bet jie pareikalautų perdidelių išlaidų. Holografijos principas gali būti pritaikytas filmams kino teatruose. Vaizdą ten būtų galima perduoti visos scenos gilumo mastu, kaip kad būna dramos, operos ir baleto teatruose.

• Amerikiečių ir ispanų ar
cheologų jungtinė ekspedicija, 
vadovaujama Čikagos universi
teto prof. L. G. Freemano ir 
Santanderio priešistorinio muzė- 
jaus direktoriaus pavaduotojo 
kun. Gonzales Echegaray, rado 
ankstyvojo akmens amžiaus 
žmogaus kapą. Morino oloje, 
prie Santanderio. Sis ispanų 
pirmtakas buvo palaidotas 30.- 
000 metų prieš Kristaus gimimą. 
Organinės kūno dalys neišliko, 
bet suakmenėjusiame molyje 
matyti gerai išsilaikiusi kūno 
nuospauda. Palaidotasis buvo 
paguldytas ant kairiojo šono, su
kryžiuotom and krūtinės ran
kom.

• Naujosios Škotijos Long Is
land pakrančių salos gyventojai 
pasisiūlė parduoti ją JAV, ne
gavę 24 valandas veikiančio kel
to. Valstybės sekr. W, Rogers 
pasiūlymo nepriėmė.
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Mons. dr. J. Tadarauskas, išlydėdamas Hamiltono "Gyvatarą" 
gastrolių į Vakarų Kanadą, jo vadovei G. Breichmanienei įteikia 
dėžę šokoladinių saldainių.

g HAMILTON
SĖKMINGAI PRAĖJO SLA 72 kuopos gegužinė liepos 12 d. A. Pa- dolskio sodybos prie Paris, Ont. Kadangi oras buvo gražus, suvažiavo svečių iš Toronto, Londono, Delhi, St. Catharines, Montrealio, Brahtfor- do ir kt. miestų. Prie SLA gegužinės pasisekimo daug prisidėjo SLA veikėjai P. ir D. Dauginai iš St. Catharines, išplatinę rekordinį skaičių loterijos bilietų. St. Catharines lietuviai įsigijo apie 90% loterijos bilietų. Iš gauto pelno, kaip buvo skelbta spaudoje, paskirta $100 Kanados Lietuvių Fondui, paremtas gegužinėje programą išpildęs Hamiltono ir Niagara Falls lietuvių jaunimas.Ramona Ulbinaite iš Niagara Falls padainavo solo 5 lietuviškas ir 2

angliškas dainas. Hamiltono mergaičių, grupė “Lithuettes”, suorganizuota ir paruošta Rožytės Savokaitės- Voss, pademonstravo savo meną su lazdelėmis. Be to, Rožytė Voss išpildė keletą sunkių numerių ugnimi. Šiam menui R. Voss turi didelių gabumų Kanados ir JAV festivaliuose yra laimėjusi daug medalių ir taurių.SLA gegužinės loterijoje bilietas nr. 54 laimėjo radijo aparatą, nr. 1222 — rankinį laikrodį, nr. 61 — $20, nr. 723 — $15, nr. 281 — $10 ir nr. 186 — $5. Gegužinėje dalyvavęs Jurgis Aušrotas iš Londono pakvietė visus lietuvius atvykti į Kanados Lietuvių Dieną, kuri šiemet rengiama Londone. J. Šarapnickas

Hamiltono "Gyvataro" šokėjos ir šokėjai, pasiruošę gastrolėms 
Vakarų Kanadoje. Jų tarpe — vadovė G. Breichmanienė ir mons. 
dr. J. Tadarauskas

WINDSOR, ONT.
MAŽOJI LIETUVIŲ PARAPIJA Windsore atžventė savo klebono kun. Domininko Lengvino 30 metų kunigystės sukaktį. Jubiliatas yra gabus administratorius, kuriam tenka verstis su palyginti kukliomis pajamomis. Kun. D. Lengvinas, populiarus ne tik parapijoje, bet ir kaimyniniame Detroite, išsiverčia nesiskųsdamas, jokių didesnių reikalavimų nestatydamas. Visada linksmas ir paslaugus. Todėl nenuostabu, kad birželio 28 d. Šv. Kazimiero bažnytėlėje pritrūko vietų, nes sukaktuvininko pagerbti susirinko ne tik vietiniai lietuviai, bet ir tautiečiai iš Detroito, Chatham, Tilbury, Woodslee bei kitų vietovių.Po pamaldų buvo surengtos vaišės saliukėje po bažnyčia. Jubiliatą sveikino Windsoro LB apylinkės pirm, dr. č. Kuras, Detroito radijo valandėlės klubo pirm. inž. V. Urbonas, skaučių seserijos vardu p. Pačiurie- nė, tuntininkas p. Velavičius, Dainavos jaunimo stovyklos administratorius J. Urbonas, Detroito Lietuvių Namų įsteigėjas ir administratorius J. Atkočaitis. Raštu sveikino “Gabijos” tunto vardu tuntininkė P. Bau- kytė. Dvi jauniausios parapijietės R. Kuraitė ir Alma Naikauskaitė įteikė jubiliatui visų lietuvių bendrą do

vaną. Kun. D. Lengvinas padėkojo visiems jį sveikinusiems ir atsilankiusiems. Ypatinga padėka pareikšta Joanai Kurienei ir jos talkininkėms bei talkininkams už taip gražiai suorganizuotą paminėjimą ir puikias vaišes, Visi dalyviai klebonui sugiedojo “Ilgiausių metų”. Malonu buvo dalyvauti vaišėse, kur tiek daug nuoširdumo ir gražaus bendradarbiavimo. Kor.
Sault St. Marie, Ont-

PETRAS CYPAS su šeima ir iš Hamiltono į svečius atvykusiu 83 metų amžiaus tėvu Juozu Cypu išvyko atostogų į Aliaską. Kor.
Advokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

IfllinUT RADIO & 
ARIUn I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 Mrfn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Parito valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 940 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta-, 
dieniais “Talka” uždaryta._________

940 — 5 v.
940
940
940

P.P. 
PP.

5 v. p.p.
5 v. p.p.

Mokame ufc-—
depozitus __
šėrus ir sutaupąs 8% %
už vienų metų terminuotus
Indėlius 8%

aStoenines paskolas iš_____ 10%
nekito. tarto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. Nemokamas pilnas če- 
kiq patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik- ’ 
fintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš 11450.000.

I-A. Valstybės
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO

KRATŲ Sąjungos suvažiavimas — 
rugpjūčio 15-16 d.d. Klevelande, Sv. 
Jurgio parapijos patalpose. Be orga
nizacinių reikalų, bus simpoziumas 
tema “Krikščionis ir komunistas ko
voje už žmogų”, kuriame dalyvaus 
jaunimas ir vyresnioji karta. Suva
žiavimo dalyvių ir kviestinių svečių 
gerbimo vaišes rengia vietinis sky
rius.

BALFO TARYBOS SUVAŽIAVI
ME Detroite buvo iškelta mintis 
sustiprinti studentų šalpą. Projektą 
turės paruošti komitetas — Marija 
Rudienė, Vytautas Kasniūnas ir kun. 
dr. P. Gureckas. Galutiniai sprendi
mai šiuo klaustam bus padaryti ru
denį Bostone įvyksiančiame BALFo 
seime. BALFo centro valdybos nuo
mone, ypatingas dėmesys turėtų bū
ti skiriamas ne JAV, bet kituose 
kraštuose studijuojantiem lietu
viam studentam. Valdybos posėdyje 
testamentų bei palikimų reikalais 
pranešimą padarė dr. E. Armanienė. 
čia taipgi pranešta, jog Tėvų pran
ciškonų spaustuvėje jau spausdina
ma BALFo sukaktuvinė knyga. 
BALFo vajus Niujorke bus vykdo
mas nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 24 
d. Jį praves moterų organizacijų at
stovių sudarytas specialus komitetas.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA su 
G. Verdi “Likimo galios” spektak
liais turėjo $1.225 nuostolio. Pajamų 
buvo gauta $39.430, išlaidų padaryta 
$40.655. Daugiausia išlaidų pareika
lavo orkestrantų atlyginimas — $6.- 
802, dirigento, režisieriaus, dailinin
ko, chormeisterių, scenos vadovo ir 
apšvietėjo atlyginimai — $6.175, ho
norarai solistams — $5.300, salės ir 
patalpų repeticijoms nuoma — $4.- 
370, sceniniai drabužiai — $2.395, 
apšvietimo aparatų nuoma su specia
listo paslaugom — $2.270, scenovaiz
džiai — $1.960, tradicinė operos da
lyvių vakarienė — $1.840. Kitos iš
laidos yra gerokai mažesnės.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BO valdybą sekančiam veiklos sezo
nui sudarė: pirm. inž. Viktoras Ku
bilius, vicepirmininkės Danutė Bal- 
tienė ir Felicija Izbickienė, sekr. 
dail. Julius špakevičius ir inž. Algis 
Lapšys.

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO
KLUBAS Čikagoje išleido V. Pesec- 
ko ir E. Jasiūno redaguoto neperio
dinio leidinio “Plieno sparnai” I da
lį. Skaitytojai čia ras J. Rapšio ir J. 
Narako straipsnius apie Lietuvos ka
ro aviaciją, J. Krygerio rašinį “Oro 
traukinys”, J. česonio — “Lakūno 
nuotykiai”, A. Gyso — “Antroji vie
ta pasaulyje”, S. Baipšio — “Kelias 
į aviaciją”, S. Sulos — “Iš sklandy
mo mokyklos Nidoje”, E. Jasiūno —• 
“Amerikos Lietuvių Aeroklubas” ir 
kt. Klubo nariai dviviečiu lėktuvu 
“Perkūnas” jau yra skraidę apie 200 
valandų. Egzaminus išlaikė ir civilio 
lakūno teises gavo Tolius Siutas. 
Skraidymo grupei priklauso kelioli
ka lietuvių, jų tarpe komercinis pi
lotas E. Jasiūnas, civiliai pilotai P. 
Armonas, R. Augaitis, R. Paskųs, T. 
Siutas ir beveik 10 mokinių. Skrai
dymo mokestis už valandą sumažin
tas iki $7. AL Aeroklubas šį rude
nį planuoja surengti visų Amerikoje 
gyvenančių lietuvių lakūnų sąskrydį.

Argentina
ADOLFAS GIKARAS Necochea 

mieste, Atlanto pajūryje, ilgus me
tus turėjo automobilių taisymo ga
ražą, kuriame pagal savo brėžinius 
buvo pagaminęs amfibinį automobilį, 
galintį važiuoti sausumos keliais ir 
plaukti vandeniu. Jo išrądimu buvo 
susidomėjusi Argentinos krašto ap
saugos ministerija. A. Gikaro gara
že pirmąsias žinias apie automobi
lius ir jų romaną yra įsigijęs tarp
tautinių lenktynių laimėtojas Juan 
Fangio, dabar turintis keletą auto
mobilių parduotuvių Buenos Aires.

EDUARDAS L. BALTUŠIS, bai
gęs La Platos universiteto inžineri
jos fakultetą, gavo inžinieriaus diplo
mą. Mokslo užbaigimo proga jam vai
šes Berisse surengė tėvai — Bronius 
ir Liuda Baltušiai, sukvietę gimines 
ir jaunojo inžinieriaus mokslo drau
gus.

Australija
SIDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTE

RŲ Socialinės Globos Draugija, va
dovaujama Onos Baužienės, steigia 
Lietuvių Sodybą, kurioje galės gy
venti 65 metų amžiaus sulaukę lie
tuviai vyrai ir šešiasdešimtmetį at
šventusios moterys. Sodybos tikslas
— sutelkti j vieną vietą senelius ir 
tuo būdu palengvinti jų senatvės die
nas. Draugija iš valdžios įstaigų ga
vo sklypą Engadine vietovėje, neto
li Sidnėjaus ir vandens, gražioje ap
linkoje. Sklypas draugijai duotas 99 
metams, bet sutartį galima pratęsti, 
jeigu būtų reikalas. Lietuvių Sody
bos Fonde draugija jau turi daugiau 
kaip $8.000, surinktus įvairių paren- 
g mų dėka. Du trečdalius statybos iš
laidų padengs valdinė socialinio ap
rūpinimo įstaiga. Statoma tik viena 
sąlyga — sodyba negalės naudotis 
specialios medicininės priežiūros rei
kalingi asmenys. Šiaipjau valdžia:} 
Lietuvių Sodybos reikalus nesikiš. 
Jais rūpinasi patikėtinių komitetas
— O. Banžienė, J. D. Kapočienė ir 
P. Daukuvienė. Norintiems apsigy
venti Lietuvių Sodybos nameliuose 
reikės įmokėti atitinkamą finansinį 
įnašą. Jan vedamos derybos su ar
chitektu, kuris turės paruošti sody

bos projektą.
IGNAS STRANTON, kilęs iš Mažo

sios Lietuvos, verčiasi staliaus ama
tu Wacol apylinkėse, netoli Brisba
ne. Laisvalaikius jis skiria dangaus 
žvaigždėms. Prie dirbtuvės ir gyve
namo namelio turi įsirengęs mėgė
jišką observatoriją su Newton Re
flector 28 cm teleskopu ir keturių 
colių Schmidt fotografavimo aparatu, 
šių įrenginių dėka I. Stranton pasie
kia 15 milijonų šviesmečių nuotolį 
erdvėse. Jis seka, fotografuoja kin
tamąsias žvaigždes ir rezultatais da
lijasi su Australijos, N. Zelandijos 
bei kitų kraštų mėgėjais astrono
mais. I. Stranton priklauso N. Ze
landijos, Australijos Queensland ast
ronomų draugijoms.

ADELAIDES LIETUVIŲ muzė- 
jaus-archyvo steigėjas ir vadovas J. 
Vanagas pasitraukė iš vadovo parei
gų. Laikiniu muzėjaus-archyvo pri
žiūrėtoju bei tvarkytoju pakviestas 
lakūnas ir sklandytojas Jonas Pyra- 
gius.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE
RŲ Draugija Adelaidėje atžymėjo 
veiklos dešimtmetį kun. A. Spurgio, 
MIC, šv. Kazimiero koplyčioje at
laikytomis Mišiomis ir sukakčiai pri
taikytu pamokslu. Salėje surengtų 
vaišių metu šios organizacijos de
šimtmečio veiklos apžvalgą padarė 
A. Stepanienė. Pasirodo, draugija 
per 10 metų buvo sutelkusi net $20.- 
000, kurie panaudoti Šv. Kazimiero 
koplyčios, Lietuvių Katalikų Cent
ro, kultūrinio ir visuomeninio gyve
nimo, ligonių lankymo reikalams. Su
kaktuvininkes sveikino Adelaidės lie
tuvių organizacijų atstovai. Dabarti
nę valdybą sudaro: pirm. T. Gasiū- 
nienė, narės — B. Budrienė, A. Kri- 
vickienė, O. Leščinskienė, G. Opuls- 
kienė, D. Tamašauskienė, A. Vikie- 
nė ir A. Visockienė.

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ evange
likų dvasiniais reikalais rūpinęsis 
ev. kun. V. Kosticenas sekančių me
tų pradžioje grįžta i V. Vokietiją. 
Sidnėjiečiams jis pamaldas laikyda
vo Sidnėjaus vokiečių evangelikų liu
teronų bažnyčioje.

Italija
VATIKANO DIENRAŠTIS “L’Os- 

servatore Romano” pirmame pusla
pyje paskelbė pranešimą apie Lie
tuvos kankinių koplyčios šventinimą 
ir popiežiaus Pauliaus VI šventinimo 
iškilmėje tartą žodį.

KOPLYČIOS ŠVENTINIMO proga 
Romoje įvyko laisvojo pasaulio lietu
vių katalikų atstovų suvažiavimas, 
įsteigęs Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Federaciją. Jame dalyvavo atstovai 
iš JAV, Kanados, Britanijos, Italijos, 
Australijos, Prancūzijos, V. Vokie
tijos, Argentinos, Brazilijos, Urugva
jaus, Venecuelos, Kolumbijos ir ki
tų kraštų.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS- 

KULTŪRINĖS DRAUGIJOS ratelį 
įsteigė Bydgoščiaus lietuviai, susirin
kę Adomo Butrimo bute. Su LVKD 
įstatais ir veikla juos supažindino iš 
Seinų atvykusi valdybos atstovė Ele
na Nevuckytė. Sveikinimo žodį tarė 
ir brolišką globą žadėjo Vroclavo lie
tuvių atstovas Vytautas Markevičius. 
Bydgoščiaus LVKD ratelin tą patį 
vakarą įstojo 18 vietinių lietuvių. Jie 
išsirinko ir parmąją naujo ratelio 
valdybą: pirm. Adomą Butrimą, sekr. 
Reginą Lukoševičienę, ižd. Adomą 
Chomskį. Steigiamasis susirinkimas 
buvo užbaigtas lietuviškomis daino
mis.

VARŠUVOS UNIVERSITETO stu
dentai kiekvieną pavasarį aplanko 
Punsko lietuvius, šiemet koncertą 
mokyklos salėje surengė studentų 
saviveiklininkų baleto grupė. Puns
ko lietuvių kultūros namų vedėjui 
jie įteikė iš Varšuvos atvežtus tris 
paveikslus. Sekančią dieną lietuvių 
liaudies dainų ir šokių koncerto pro
gramą Vygrių ežero pakrantėje stu
dentams, apylinkės gyventojams, sve
čiams iš Seinų ir Suvalkų atliko 
punskiečių saviveiklininkų ratelis. 
Varšuvos universiteto studentams 
punskiečiai dovanojo lietuviškų tai* 
tinių juostų.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ šiemet 
baigė trys abiturientai — Rudolfas 
Landas, Gintaras Radionovas ir An
tanas Veršelis. Visi jie yra buvę pir
maujančių moksleivių gretose. R. 
Landas, gimęs 1951 m. Sianliuose ir 
Vokietijon su tėvais atvykęs 1962 m., 
mokslą Vasario 16 gimnazijoje pra
dėjo nuo I klasės. Sekančiais moks
lo metais ruošiasi studijuoti farma
ciją Miuncheno universitete. G. Ra
dionovas yra gimęs Vokietijoje, mo-. 
kęsis Tėvų saleziečių gimnazijoje 
Italijoje ir vėliau įsijungęs į Vasa
rio 16, knr buvo veiklus evangelikų 
ratelio dalyvis. Jo ateities planuose 
— chemijos studijos. Antanas Verše
lis gimė 1950 m. Britanijoje, bet su 
tėvais 1954 m. atvyko Vokietijon. 
Vasario 16 gimnazijon įstojo, baigęs 
tris klases vokiečių gimnazijoje. Pri
klausė Vytauto skautų draugovei, 
dvejus metus buvo jos drauginin
ku, 1968 m. lankėsi JAV ir Kana
doje, dalyvavo lietuvių skautų V tau
tinėje stovykloje. Studijuos germa
nistiką Bonnos universitete.

MOKSLO METAI Vasario 16 gim
nazijoje užbaigti liepos 10 d. direkto
riaus V. Natkevičiaus žodžiu. Gimna
zija išleido 3 abiturientus, 54 moki
nius perkėlė į augštesnę klasę.
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JUDITA VAIČIŪNAITĖ
Architekto J. Okunio vasarnamio projektas, laimėjęs trečią premiją PL1AS - ALIAS konkurse

Pirmasis Aleksandro Solženicino filmas
DZŪKIŠKAS SEKMADIENIS

Peizažų griūtys.
Margaskarės moterys su verbom, 

dulkėto tuščio autobuso laukiančios prie vieškelio 
. Ėriukų šūtą vilną

su jomis lyg šviesą verpdavom, 
dažydavom žievėm ir lukštais.

Dar per sapną jieškau
to vienkiemio,

kur seklios upės, saulė, smėlio proskynos, 
išsirpdžiusios melsvai raudonus drėgnus uogienojus, 
kur strazdanom lyg saule aptaškytos mano prosenės 
su krepšiais

į valtimis per ūko ežerus kilnojos...

X Z

Sušildytos vieno gaivinančio spindulio, 
Pražys ilgesingu šypsniu, 
Pashn, apsiniaukusios saulės 
Gal būt, apmaudingai tulžim

Viena man beliko diena — 
Pribrendus darbymečio pžūtis. 
Paskui — pabaigtuvės. 
Ar linksmos — 
Su smuikais, ragais ir trimitais, 
Ar liūdnos — 
Su tramdomų ašarų spindesiu, 
Dabar nežinau, 
Tik viena žinau-. 
Jei būsi arti prie manęs, 
Ir eisim kartu palydėti 
Į rimstančią jūrą beskęstančios saulės, — 
Jei ranką tu man paimsi 
Ir leisi man tavąją - širdį paliesti, 
Aš dar kartą apglėbsiu tave, 
Ir lūpas lėtai pabučiuosiu, 
Ir tarsiu — • 
Buvai man gera.

bai Sibirą primenančioje Norve
gijos gamtoje buvo atlikti šių 
metų pradžioje, kai temperatūra 
nukrisdavo 10-15 laipsnių F že
miau nulio. Filmavimo aparatas 
buvo tepamas specialia arkti- 
kos sąlygoms skirta alyva, o mo
torą šildė baterija. Nepaisant 
šių atsargumo priemonių, daž
nai nutrūkdavo sušalusi filmo 
juosta. Garso Įrašui taip kliu
dė šiaurės vėjas, jog mikrofo
ną teko pridengti moteriška ko
jine. Rez. C. Wrede ypač dide
li dėmesį skyrė tokiom detalėm, 

valandų gyvenimo iškarpėlę Si- kaip pvz. nuo šalčio varvanti ak
toriaus nosis, ledo gabaliukais 
pasipuošę ūsai ir dešimt dienų 
neskusta barzda. Ivano vaidme
nį kūręs aktorius T. Courtenay, 
norėdamas pajusti, ką iš tikrųjų 
maistas reiškia badaujančiam 
kaliniui, nevalgė ištisą parą, kai 
atėjo eilė filmuoti valgymo sce
ną Stalino laikų koncentracijos 
stovykloje. Šie realistiniai meto
dai “Vieną Ivano Denisovičiaus 
gyvenimo dieną” greičiausiai 
padarys žmogaus širdies gelmes 
sukrečiančiu filmu.

A. Solženicinas pernai žiemą 
buvo pašalintas iš Rašytojų Są
jungos. Sprendimą, savaime su
prantama, padarė ne rašytojai, 
bet kompartijos politbiuras, ne
galėdamas dovanoti už Vakarų 
pasaulį pasiekusias šio rašytojo 
knygas — “Vėžininkų palata” ir 
“Pirmasis apskritimas”. A. Sol- 
ženiciną puolę ir kritikavę Ra
šytojų Sąjungos Riazanės sky
riaus kaikurie nariai buvo pri
versti prisipažinti, kad jie tų 
knygų nėra skaitę, nes Kremlius 
nesutiko išleisti Sovietų Są
jungoje. Dėl šios priežasties kal
tinamasis aktas A. Solženicinui,

Žymųjį sovietų rašytoją Alek
sandrą Solženiciną nutarė per
kelti į ekraną britų filmų rež. 
Casper Wrede. Pirmam už lais
vę kovojančio rašytojo filmui 
buvo pasirinkta jo apysaka “Vie
na Ivano Denisovičiaus gyveni
mo diena”, išleista Nikitos 
Chruščiovo laikais, kai Stalinas 
susilaukė oficialaus nuvertini
mo už neįtikėtinus žiaurumus. 
Stalino koncentracinių stovyklų 
duonos ragavęs A. Solženicinas 
šioj knygoj atskleidžia eilinio 
kalinio Ivano Denisovičiaus 17 -

vienam talentingiausių sovietų 
rašytojų, tapo jo kaltintojus 
kompromituojančia tragikome
dija. Iš Rašytojų Sąjungos pa
šalintasis A. Solženicinas šios 
organizacijos centrinei valdybai 
pasiųstame laiške rašė: “Nusi
valykite dulkes nuo savo laikro
džių, nes jie nuo dabartinio lai
ko atsilikę keliais šimtais metų. 
Atskleiskite savo pamėgtas sun
kias langų užuolaidas ir Įsitikin
kite, kad lauke jau yra nušvi
tusi aušra. Jūs gyvenate sanda
rioje neapykantos atmosferoje. 
Tokiose aplinkybėse dingsta 
žmonijos vieningumas, ir ji pa
ti pagreitintu žingsniu žygiuoja 
pražūtin. Laikas atsiminti, kad 
mes pirmiausia priklausome 
žmonijai. Žmogus skiriasi nuo 
gyvulio iš prigimties laisva min
timi ir kalba. Užgniaužus laisvę, 
mes tampame gyvuliais ...”

A. Solženicino drąsūs žodžiai 
ir didelis rašytojo talentas jau 
yra atkreipę prancūzų rašytojų 
ir dailininkų dėmesį. Švedų 
Akademijos 'Nobelio ' premijų 
komitetui buvo pasiųstas raštas, 
siūlantis Nobelio premija atžy
mėti visą ligšiolinę A. Solženi
cino kūrybą. Jį pasirašė šimtas 
žymių prancūzų rašytojų ir dai
lininkų, jų tarpe Nobelio lite
ratūros premiją 1952 m. laimė
jęs Francois Mauriac. Galuti
nis sprendimas dabar yra Nobe
lio premijų komiteto rankose. 
Jo nariai turėjo pakankamai 
drąsos šią premiją paskirti lais
vę garbinusiam poetui ir rašyto
jui Borisui Pasternakui, “Dak
taro Živago” autoriui. Kaip jie 
pasielgs su Nobelio premijos se
niai nusipelniusiu A. Solženici- 
nu, parodys ateitis. V. Kst.

"DIENA PRIE EŽERO" VAIKAMS
Tai rašytojo Aloyzo Barono 

poemėlė vaikams, apimanti vie
nos dienos iškarpą iš mažo Gin
tarėlio gyvenimo. Rytą jis pra
leidžia prie televizijos bežiūrė
damas filmą “Micke Maus”, vė
liau vyksta su mama prie ežero, 
kur praleidžia vasaros dieną su 
nuotykiais. Čia jis susitinka 
draugą, plaukioja ežeru, išgyve
na besiartinančią audrą sugedus 
laivo motorui, kai ant kranto'jo 
įieško sargybinis. Diena baigiasi 
jaukioj šeimoj, lovytėj.

Poemėlė yra daugiau emoci
nio pobūdžio, intriguojanti nuo
tykiu. Turinys lengvai supranta
mas, įdomus ir artimas — re
miasi vaikų pergyvenimais. Ak
cija vyksta š. Amerikoje, pos-. 
mėliuose įpinti žodžiai kaip ‘se- 
ven-up”, “Lassje”, “Micke 
Maus”, “Indians”, ir net. suma
niai įterptos angliškos frazės. 
Autoriaus kalba žodinga, vaizdi,- 
eiliavimas sklandus ir skambūs. 
Ji parašyta su giliu įsijautimu į 
šio krašto vaikų psichiką ir jų 
domesį. Gintarėlis — tai tipiškas 
Amerikos lietuviukas. Jis su tė
veliais kalba lietuviškai, dekla
muoja eilėraštį apie tėvynę Lie
tuvą, bet susitikęs draugą už
klausia:

— O iš kur gi tu čia Linai, 
Tai puiku. O WHAT IS THIS 
Ar gerai užsikabina 
Tau ant meškerės žuvis?

O Lino tėtis perspėja: 
Kam jums angliškai kalbėtis 
Juk lietuviai jūs abu?

Vaikai knygutėje matys save 
ir savo draugus. Turinys, per
teiktas gražia menine forma, pa
lies vaikų estetinius jausmus, la
vins kalbinę išraišką ir jie Įsisa
vins autoriaus sukurtus meni
nius vaizdus.

Knygutė N. Vedegytės-Palu- 
binskienės gausiai Uiustrouta. 
Iliustracijos papildo turinį.

Ši Aloyzo Barono knygutė 
“Diena prie ežero” yra didelis 
Įnašas į išeivijoje negausią vai
kų literatūrą. Ji turėtų būti pa
naudota lituanistinėse 'mokyklo
se, ypač jaunesniuose skyriuose. 
Ji paskatintų vaikus kalbėti, pa
sidalinti savo vasaros atostogų 
nuotykiais.

biro šaltyje. Knygos stiprybė — 
iš pirmo žvilgsnio nereikšmin
gomis atrodančios detalės, į ku
rias remiasi beteisio Ivano iš
likimas žmogumi beviltiškoje 
kovoje už būvį. Nėra abejonės, 
kad ši apysaka atspindi paties 
A. Solženicino kančias už spyg
liuotų vielų.

Scenarijų A. Solženicino fil
mui paruošė Ronald Harwood, 
filmuoti buvo pakviestas žy
maus švedų filmų kūrėjo rež. 
Ingmar Bergmano'patyręs ope
ratorius Sven Nykvist. Pagrin
dinis Ivano Denisovičiaus vaid
muo teko “Daktaro Živago” fil
me jauną revoliucininką vaidi
nusiam aktoriui Tom Courtnay. 
Skrupulingai laikydamasis A. 
Solženicino knygos detalių, rež. 
C. Wrede autentiškumo nepri
einamam Sibirui nutarė jieškoti 
sniegu nuklotoje Norvegijos 
šiaurėje, kur žiemos metu pana
ši gamta ir net dienos šviesa. 
Seriją Sibiro koncentracinės 
stovyklos piešinių filmo kūrėjui 
parūpino Paryžiuje aptiktas vie
nas buvęs Stalino laikų kalinys. 

Filmavimo pagrindiniai dar-

Autorius, atrodo, yra alergiš
kas Klevelando konferencijos 
sutartai bendravimo formulei, 
kuri faktiškai tėra kompromi
sas, tuometinio VLIKo pirmi
ninko išspaustas iš ALTos “kon
servatyvumo” ir LB “liberalu
mo”. Nuosaikioj interpretacijoj 
Klevelando formulė nekliudo 
laisviesiems lietuviams lankytis 
okup. Lietuvoj, organizuoti bei 
lankyti čia atvykstančių okup. 
Lietuvos solistų ar ansamblių 
koncertus, menininkų parodas 
ir t.L, žinoma, su sąlyga, kad 
visais konkrečiais bendravimo 
atvejais būtų atsižvelgiama į tai, 
ką autorius vadina bendravimo 
pelno ir nuostolių sąskaitų ba
lansu. Nenuostabu, kad bendra
vimo “konservatoriai” Kleve
lando formulę klaidingai susiau
rina. Bet yra tikras nesusipra
timas, kad ir bendravimo “libe
ralai”, neišskiriant nė autoriaus, 
užuot Klevelando formulę “libe
raliau” interpretavę, oasirenka 
jos interpretavimo pačią konser
vatyviąją ir neteisingą versiją.

Apibendrinimai
Turint galvoj deklasuoto inte

lektualo publicistinio darbo ne
dėkingas sąlygas, tenka pagar
biai nusilenkti autoriaus nepa
ilstamam publicistiniam uolu
mui ir vaisingumui. Galima ap
gailestauti autoriaus polinkį, jo 
paties žodžiais tariant, į “vitrio- 
lio švirkštus”, bet negalima ne
pripažinti, kad ir tokio tipo kū
rybingas lietuvis yra geriau už 
“mirusį” lietuvį. Autoriaus min
tys laisvųjų lietuvių bendravi
mo su Lietuva klausimais yra 
nuosaikios ir rimtai svarstyti
nos. Jo išpuolis prieš Vaitiekū
no “legalizmą”, atrodo, bus dau
giau jausminis, o ne principinio 
skirtingumo padiktuotas. Ap
skritai, knygoje sutelkta didelis 
pozityvių ir negatyviu idėjų ka
pitalas, taip pat apsčiai tuščia
vidurės retorikos ir tikrovės ne
atitinkančių teiginių. Kas suge
bės tą gausų knygos derlių iš- 
arpuoti ir surūšiuoti, tas turės 
apie kaikuriuos mūsų tautinius

Aloyzas Baronas, MENA PRIE 
EŽERO. Išleido “Terra”. Čikaga 
1969 m., 37 psl., kaina $3, kieti 
viršeliai. Iliustravo Nijolė Vede- 
gytė - Palubinskienė. Gaunama 
“Drauge” ir pas knygų platinto
jus.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Autorius tvirtina, kad “komu

nistų šaudymas, kompartijos už
darymas ir jos dalyvių persekio
jimas, nuolatinis karo stovis, 
spaulos cenzūra, draugijų lais
vės suvaržymai ir jų uždarinė
jimai, darbo stovykla (“kace- 
tas”) ar režimo kritikų metimas 
Į kalėjimą (kaip pirmojo prezi
dento A. Smetonos ir daugelio 
kitu, mano pabraukta, Vt. Vt.), 
deja, buvo įvesti, įsteigti ir 
praktikuojami jau krikščionių 
demokratų valdžių nuo pat 1920 
metų” (199 p.). Maža to, autorius 
parafrazuoja “Komunistą” (1967 
nr. 1, 43 p.), kad “šimtai žmonių 

* be jokio tardymo, be jokio teis
mo buvo kontrrevoliucinių te
roristinių Plechavičiaus, Griga- 
liūno-Glovackio ir kitų baudėjų 
gaujų nužudyti” ta prasme, kad 
1919-1926 m. per dvigubai 
trumpesnį laiką, palyginti su 
Smetonos valdymo metais, kai 
“tautos laisvę kontroliavo krikš
čionys demokratai, komunistų 
buvo sušaudyta kelis kartus 
daugiau, ypač karo lauko aplin
kybėm, dažniausiai be jokio teis
mo ar tiesiog, pagal žinomą vie
no anuometinio pulkininko išsi
reiškimą, ‘pakišant po ledu’ ” 
(198 p.).

O ką sako tikrovė? “Tautos 
laisvę kontroliavo krikščionys 
demokratai” tik nuo St. Seimo 
susirinkimo dienos (1920. 5. 15) 
iki III Seimo susirinkimo die
nos (1926. 6. 2.) ir tai su I Sei
mo pertrauka (1922. 11. 13 — 
1923. 3. 12). Ypatingi valstybės 
apsaugos įstatai išleisti 1919. 2. 
7.; esant Valstybės Tarybos pir
mininku A. Smetonai ir min. 
pirmininku M. Sleževičiui. Tie 
įstatai tarp kitko nustatė, kad 
“Vietose, kuriose yra įvestas ka
ro stovis, visokie mitingai, susi
rinkimai, kaip visuomeniniai 
taip ir privatiniai, yra leidžiami 
tik karo komendantui sutikus” 
(10 str.); kad “karo komendan
tas, jei ras reikalinga, gali lai
kinai arba visam karo stovio 
metui sustabdyti laikraščių ir ki
tų spaudos veikalų leidimą” (12 
str.); kad “Vietose, kur paskelb
tas karo stovis”, už visą eilę nu
sikaltimų gali būti taikoma mir-

B. Railos "Dialogas su lietuviais”
ties bausmė (14 str.); kad karo 
komendantas už jo įsakymų ne
vykdymą gali bausti iki 10,000 
markių bauda arba iki 3 mėne
sių kalėjimo, arba abiem būdais 
drauge (9 str.).

Karo stovis Įvestas 1919. 2. 
10. “30 varstų platumo nuo 
fronto linijos”, o 1919. 2. 13. 
— Alytaus, Kalvarijos, Kauno, 
Marijampolės, Vilkaviškio mies
tuose ir apskrityse, esant Vals
tybės Tarybos pirmininku A. 
Smetonai ir mink pirmininku M. 
Sleževičiui. 1919.10. 9. karo sto
vis Įvestas visoje Lietuvoje, 
esant prezidentu A. Smetonai ir 
min. pirmininku E. Galvanaus
kui. 1920. 3. 1. ryšium su St. 
Seimo numatytais rinkimais ka
ro stovis kaikuriose Lietuvos 
dalyse panaikintas, bet visur pa
likti karo teismai ir cenzūra, 
esant prezidentu A. Smetonai ir 
min. pirmininku E. Galvanaus
kui. 1920. 7. 23. karo stovis vėl 
įvestas visoje Lietuvoje, prezi
dento pareigas einant A. Stul
ginskiui ir min. pirmininku 
esant dr. K. Griniui.

Karo teismas Įsteigtas 1919. 
3. 27., Valstybės Tarybos pirmi
ninku esant A. Smetonai, min. 
pirmininku — Pr. Dovydaičiui.

Pirmas nepriklausomos Lie
tuvos valdžios uždarytas laikraš
tis ir administraciniu būdu nu
baustas jo redaktorius buvo 
1919 m. kun. V. Bartuškos leis
tas "2aibas’r, esant Valstybės 
Tarybos pirmininku A. Smeto
nai ir min. pirmininku M. Sleže
vičiui.

P. Plechavičiaus partizanai 
Žemaitijoje veikė 1919 m., tai
gi prieš tai, kai “tautos laisvę 
kontroliavo krikščionys demo
kratai”.

Pulk. V. Grigaliūnas-Glovac
kis jau 1920 m. balandžio mėn. 
buvo paskirtas į vyr. kariuome
nės štabą, tad aktyviai kovose 
su bolševikais dalyvavo tik 1919 
m., taigi prieš tai, kai “tautos 
laisvę kontroliavo krikščionys 
demokratai.” Kad tuodu griež
ti antikomunistai kariai karo

lauko sąlygomis komunistų ne
glostė, kitaip ir būti negalėjo. 
Bet kad autorius sovietinės pro
pagandos juodviem daromus 
priekaištus peradresuotų krikš
čionims demokratams, tai jau 
daugiau nei railiškas humoras.

nepriklausomos Lietu-Apie 
vos koncentracijos ar priverčia
mojo darbo stovyklas, anot auto
riaus, “kacetus”, ir Lietuvių En
ciklopedija ir B. Kviklio “Klusų 
Lietuva” rašo, kad buv. kun. se
minarija Varniuose 1926 m. bu
vo paversta drausmės kuopos 
kareivinėmis, kuriose tuoj po 
gruodžio perversmo, 1927 m. 
pradžioj, buvo Įsteigta koncent
racijos stovykla. (Tarp kitko, jos 
pirmaisiais Įnamiais teko būti 
ats. majorui J. Tomkui ir ats. 
kapit. P. Klimaičiui, “Tautos 
Valios” bendradarbiams). Vė
liau, 1937 m. vasarą, Tarvydų 
dvaro centre buvo įsteigta Di
mitravo priverčiamojo darbo 
stovykla.

Apie teistųjų “revoliucinin 
ku” skaičių autoriaus minimas 
“Komunistas” (1967 nr. 1) skel
bia, kad per nepriklausomybės 
pirmuosius 8 metus (1919-1926) 
jų buvę 729, per sekančius 8 
metus (1927-1934) — 1475, b dar 
per sekančius 4 (1935-1938) — 
826; kad mažiausia teistųjų “re- 
voliucininkų” buvo 1922-1925, o 
daugiausia 1929 (413) ir 1936 
(422); kad iki 1927 tarp teistų
jų nebuvo nė vieno socialdemo
krato, esero ar liaudininko. Gal 
ryškiausią šios srities skirtumą 
tarp krikščionių demokratų 
valdžios laikotarpio ir Smetonos 
rėžimo laikotarpio gali rodyti 
tai, kad iki 1927 m. mirties 
bausmė buvo įvykdyta 4, o nuo 
1927 — 37 ir tarp jų net 23 
nekomunistams, o socialdemo
kratams, eserams, liaudinin
kams, Tauragės pučo ar Suval
kijos ūkininkų streiko daly
viams.

Autorius tvirtina, kad “išsky
rus Pavergtųjų Tautų Asamblė
jos apmokamus narius New 
Yorke ir gal dar porą šimtų

geros valios lietuvininkų, šian
dien būtų sunku pasaulyje su
rasti daugiau palaimintųjų, įsi
tikinusių, jog- Amerika yra pasi-. 
ryžusi ir pasiruošusi išvaduoti 
komunizmo pavergtas tautas” 
(251 p.). Faktiškai, išskyrus Pav. 
Tautų Seimo pirmininką, gau
nantį'$250 mėnesiui, joks PTS 
narys atlyginimo negauna. To
kio pat atstumo nuo tikrovės 
yra ir autoriaus tvirtinimas dėl 
PTS narių įsitikinimo, “jog 
Amerika pasiryžusi ir pasiruošu
si išvaduoti komunizmo paverg
tas tautas.”

Autorius tvirtina, kad Vaitie
kūno brošiūroje “įrodinėjama, 
kad net ir Klevelando konferen
cijos pasisakymai dėl bendravi
mo esmės ir būdų su Lietuva 
yra ‘reikšminga atrama Lietu
vos laisvės kovai’ ”(322 p.). Fak
tiškai toje brošiūroje tekonsta- 
tuota viena iš Klevelando kon
ferencijos tezių, būtent, “kad 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos tęstinumas ir Lietuvos 
aneksavimo į Sovietų Sąjungą 
tarptautinis nepripažinimas yra 
reikšminga atrama Lietuvos 
laisvės kovai” (brošiūros 24 p.).

Autorius tvirtina, kad Vaitie
kūno brošiūroje “dar rimčiau 
pabrėžiama, kad ‘mes esame su 
Lietuva aneksavusiu okupantu 
kovos padėtyje, ir kiekvieno 
laisvojo lietuvio vykimas į prie
šo pusę ne laisvės kovos, o bet 
kuria kita dingstimi, yra toly
gus dezertyravimui iš Lietuvos 
laisvės kovos pozicijų’ ” (322 p.). 
Faktiškai tuo posakiu brošiūroje 
tebandyta nusakyti ne paties 
Vaitiekūno, o tik patriotinio eks
tremizmo logika bendravimo 
klausimu.

Pagal autorių, laisvės žarijų 
pavergtajam lietuviui tegalėtų 
nunešti tik lietuvybe žėruojan
tis tautietis. Bet argi tų laisvės 
žarijų pavergtajam lietuviui ne
galėtų nunešti ir, sakysim, su- 
amerikėjęs ar sukanadėjęs lietu
vis arba ir nelietuvis, jei tik jie 
būtų nuoširdūs laisvės gerbėjai 
ir nusiteikę prieš sovietinę taut- 
žudystę?

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ IV savaite Dainavos 
stovyklavietėje — rugpjūčio 16-23 
d.d. Didžiąją programos dalį sudaro 
paskaitos: prof. dr. A. Salio — “Ko
dėl lietuvių kalba svarbi indoeuro
piečių lyginamajai kalbotyrai?”, 
“Dvikalbių vaikų tarties taisymas”, 
“Žodyno gausinimas ir Svarinimas”, 
“žodžių kirčio kilnojamumas”, “Žo- 
džio lyčių vartojimo ydos”; muz. F. 
Strolios — “Jaunimui tinkamos ir 
patinkamos lietuviškos dainos”; D. 
Orentaitės — “Vietinės mokyklos 
metodų pritaikymas lietuviškose mo
kyklose”; P. Balčiūno — “Kokį mo
kinį gauna lituanistinė mokykla iš 
vietinių mokyklų?”; J. Čeponkutės 
— “Skaityba ir skaitymas”; dr. R. 
Kriaučiūno — “Jaunuolio psichologi
ja”; J. Vaišnio, SJ, — “Religinis auk
lėjimas”; dr. I. Gražytės — “Dabar
tiniai mūsų rašytojai, kurių veikalus 
turėtų skaityti mūsų moksleiviai”; L. 
Sagio — “Jaunimo meno grupių or
ganizavimas ir išlaikymas”. Savaitės 
metu taipgi bus surengti trys sim
poziumai — “Lietuviška mokykla ir 
jaunimo organizacijos”, “Kaip page
rinti lituanistinį švietimą?”, “Mokyk
lų ateitis moksleivių ir finansų at
žvilgiu”.

VELIONIES ADOMO GALDIKO 
40 laiškų išleis dail. V. K. Jonynas, 
kurie jam buvo rašyti Freiburge ir 
Paryžiuje. Leidinys bus iliustruotas 
A. Galdiko to laikotarpio kūriniais 
ir V. K. Jonyno pieštu velionies port
retu. t

<4BOOKS ABROAD”, Oklahomos 
universiteto JAV leidžiamas litera
tūros žurnalas, pavasario tome pa
skelbė prof. dr. Rimvydo Šilbajorio 
straipsnį “The Conception of Life in 
the Art of Pasternak”, skirtą “Dr. 
Živago” autoriaus Boriso Pasterna
ko kūrybai. Ispaniškų knygų skyriu
je dr. Birutė Ciplijauskaitė recen
zuoja Briuselio universiteto išleistą 
Elsos Dehenim knygą “Cantico de 
Jorge Guillen”. Suomių ir baltiečių ' 
knygų skyriuje prof. dr. R. Šilbajo
ris recenzuoja Čikagoje išleistą Ana
tolijaus Kairio dramą “Palikimas”, 
Lietuvoje išėjusios knygos — alma
nachą “Poezijos pavasaris” ir Vytau
to Kubiliaus studiją “Šiuolaikinės 
lietuvių literatūros bruožai”, A. 
Landsbergis — didelio dėmesio Vil
niaus ir Klaipėdos dramų teatruose 
susilaukusią Justino Marcinkevičiaus 
dramą “Mindaugas”. Oklahomos uni
versiteto išleistų ir leidžiamų knygų 
skyriuje skelbiama: “Coming this 
fall — “Perfection of Exile”. Four
teen Contemporary Lithuanian Wri
ters. By Rimvydas Šilbajoris. Illust
rations. $8.50.” Prof. dr. R. šilbajo
rio knygą apie keturiolika laisvojo 
pasaulio lietuvių rašytojų išleis šį 
rudenį Oklahomos universiteto lei
dykla, gavusi $3.000 paramą iš JAV 
Lietuvių Fondo. Žurnalo “Books Ab
road” metinė prenumerata — $8. Jį 
galima užsisakyti šiuo adresu: Books 
Abroad, 1005 Asp. Ave., Norman, 
Okla. 73069, USA.

DAIL. JIEVA POCIENĖ šv. Kazi
miero koplyčiai Adelaidėje, Austra
lijoje, paruošė vitražą, kuriame tau
tiniai bei religiniai simboliai jungia 
šv. Kazimierą, Trijų kryžių kalną ir 
Gedimino pilį Vilniuje. Vitražą nori
ma įrengti koplyčios dešimtmečio 
proga. Projekto įgyvendinimas parei
kalaus apie $2.000. Adelaidės lietuvių 
parapijos klebonas kun. A. Kazlaus
kas ir kun. A. Spurgis finansinės pa
ramos lietuviškai šventovei tikisi su
silaukti iš visų Australijos lietuvių.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA iš
sirinko naują valdybą: pirm. — inž. 
Albiną Smolinską, vicepirm. — So
fiją Džiugienę, Stefaniją Lazauskie
nę, Vytautą Marčiukaitį, ižd. — Jo
ną Mockaitį, turto globėju — Jurgį 
Vidžūną. Visais Lietuvių Operos 
reikalais prašoma kreiptis į pirm, 
inž. A. Smolinską, 3721 W. 65 PI., 
tel. 582-1771.

OHIO PSICHOLOGŲ SĄJUNGA 
savo pirmininku išsirinko prof. dr. 
Vytautą Bieliauską, Xavier universi
teto Cincinnati mieste, Ohio, psicho
logijos fakulteto vadovą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. JURGIS LEBEDYS, 

Vilniaus universiteto lietuvių litera
tūros katedros vadovas, mirė liepos 
12 d. Velionis, gimęs 1913 m. Kėdai
nių rajono Devynduonių kaime, 
Kauno universitete studijavo litua
nistiką ir romanistiką, mokytojavo 
gimnazijose ir Panevėžio mokytojų 
seminarijoje. Pokario metais dirbo 
Lietuvos Mokslų Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institute, 
nuo 1946 m. iki mirties dėstė lietu
vių literatūrą Vilniaus universitete. 
Didelės reikšmės turi jo atlikti se
nosios lietuvių literatūros tyrinėji
mai, rašytojų Simono Stanevičiaus 
ir Mikalojaus Daukšos monografi
jos, studijos apie XVII š. S. M. Sla- 
vočinskio “Giesmyną”, XVII—XVIII 
š. smulkiąją lietuvių tautosaką. 
Rankraštyje liko velionies nebaigtas 
paskutinis darbas “Lietuvių kalbos 
vartojimas viešajame gyvenime 
XVn—XVIII amžiuje”.

LIAUDIES MENO RŪMAI suren
gė dvi savaites trukusį seminarą liau
dies menininkams tapytojams ir gra
fikams Ignalinoje. Seminaro vado
vais buvo dailininkai D. Karaškaitė- 
Brusokienė ir P. Paškevičius. Geriau-

_ _ si seminaro metu sukurti darbai bu-
noma, būtų buvę idealu, jei au- vo išstatyti Ignalinos vidurinėje mo
terius savo knygai būtų gebėjęs kyHoje. Didžiausio lankytojų dėme

sio susilaukė Edv. Janušo pastelės.(Nukelta į 7-tą psl.)

grafiko R. Krasniukevičiaus lino rai
žiniai, A. Skribliausko drobės, eilė 
akvarelių — P. Kalvelio “Rugiai”. 
“Sodyba”, G. Krutulio “Kaimas”, 
Vyt. Naračionio “Sodžius”, “Reginys 
j Ignaliną”.

ALDONA SKIRUTYTĖ Milano 
grafikos II parodoje laimėjo aukso 
medalį už paspalvintą lino graviūrą 
“Mano ežerėliai” iš ciklo “Gintarėlio 
kraštas”. Tai yra jau antras tarptau
tinis dailininkės pripažinimas. Prieš 
penkerius metus jos kūrinys “Žvejo 
gimimas” buvo atžymėtas trečia tarp
tautinės Liublianos parodos premija 
Jugoslavijoje.

KAUNO MEDICINOS INSTITUTO 
prof. Jurgis Brėdikis Prahoj įvyku
siame tarptautiniame simpoziume 
medicininės elektronikos klausimais 
demonstravo elektrostimuliatorių ir 
skaitė pranešimą apie Kaune prakti
kuojamą metodą, kurio dėka elektro
dais retinamas pergreit plakančios 
širdies ritmas. Simpoziume dalyvavo 
žymiausi Europos ir Amerikos medi
cininės elektronikos specialistai. Lie
tuvos mokslininkų išradimą jie pri
pažino reikšmingu indėliu medicinos 
moksle, ypač tais atvejais, kai vais
tai neduoda? reikiamų rezultatų.

UNESCO ĮSTEIGTOS Tarptauti
nės Muzikinio Auklėjimo Draugijos 
IX konferencija įvyko Maskvoje. Jos 
programon buvo įtraukta keliasde
šimt koncertų, kuriuose didžiausio 
dėmesio susilaukė Violetos Palčins
kaitės tekstu kompoz. Eduardo Bal
sio sukurta oratorija “Nelieskite mė
lyno gaublio”. Ją išpildė Vilniaus 
berniukų choras “Ąžuoliukas”, ma
žasis solistas A. Malikėnas, operos 
solistai N. Ambrazaitytė ir P. Za
remba, diriguojami J. Domarko. 
Konferencijos dalyviai sveikino E. 
Balsį, oratorijos atlikėjus, “Ąžuoliu
ko” vadovą H. Perelšteiną.

LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAU
GIJOS metinė konferencija įvyko 
Vilniaus universitete. Jos dėmesio 
centre — jaunųjų matematikų ruo
šimas, pasiekti laimėjimai tikimybių 
ir tikimybinės skaičių teorijos, geo
metrijos, funkcijų teorijos srityse. 
Pranešimai buvo skaitomi penkiose 
atskirai veikusiose sekcijose, apiman
čiose pagrindines matematikos ir ki
bernetikos tyrinėjimų sritis.

VYTAUTAS LANDSBERGIS, Vil
niaus pedagoginio instituto docentas, 
Maskvoj įvykusiame simpoziume 
apie laiko problemą mene analiza
vo M. K. Čiurlionio tapybą ir mu
ziką, supažindino dalyvius su jiems 
nežinoma M. K. Čiurlionio poetišką
ja “Rudens sonata” bei kitais kūri
niais. Jiems taipgi buvo parodytas 
pagal V. Landsbergio scenarijų su
kurtas filmas “M. K. Čiurlionis: min
tys, paveikslai, muzika”.

ŽEMAITIJOS LIAUDIES MUZĖ- 
JUS steigiamas Telšiuose, pietvaka
rinėje Masčio pakrantėje, čia jau yra 
pastatyta senovinė klėtelė, pirtis ir 
vėjo malūnas.

VILNIAUS UNIVERSITETO bib
liotekoje pernai buvo įsteigtas grafi
kos kabinetas, kuriame telkiami dai
lės kūriniai. Bibliotekos direktoriui 
J. Tornau užmezgus ryšius su Pary
žiuje gyvenančiu ir kuriančiu daili
ninku žibuntu Mikšiu, be jo paties 
kūrinių, buvo gauta vertingų leidinių 
iš kitų Prancūzijoje gyvenusių lie
tuvių paliktų bibliotekų.

NORBERTAS VĖLIUS, vadovavęs 
Lietuvos Mokslų Akademijos lietu 
vių kalbos ir literatūros instituto tau
tosakininkų ekspedicijai į Gervėčių 
apylinkes Gudijoje, pirminius duo
menis jau paskelbė “Literatūroj ir 
Mene”. Ekspedicijos dalyviai, aplan
kę 15 Gervėčių apylinkės kaimų, su
rinko apie 3.500 lietuvių tautosakos 
kūrinių — 1.200 dainų, 900 pasakų, 
sakmių, padavimų, 1.200 vienetų 
smulkiosios tautosakos. Apie surink
tą medžiagą N. Vėlius rašo: “Gilinan
tis į užrašytųjų dainų kilmę, paaiš
kėjo, kad vienos jų — senos, tradi
cijos būdu išmoktos iš tėvų ir sene
lių. Tai baladės, karo, kalendorinės, 
vestuvinės ir kitos dainos, dažnai 
susijusios su įvairiom apeigom. Jų 
archaiškumas puikiai derinasi su 
jausmo gilumu ir santūrumu, poeti
nio vaizdo grakštumu ir išbaigtumu. 
Tuo tarpu' kitą, didesniąją, dalį su
daro dainos, išmoktos saviveiklos va
karuose, rateliuose iš lietuvių — mo
kytojų, skaityklų vedėjų, — kurių 
čia daug būta lenkų okupacijos me
tais. Kadangi jų dauguma buvo iš 
Rytų Lietuvos, tai ir tos dainos tu
ri nemaža rytietiškų bruožų. Gyva 
čia ir raudų tradicija. Pasakų re
pertuaras nedidelis. Populiariausios - 
pasakos apie gaidelį ir vištytę, me
lagę ožkelę, vilką ir ožkyčius, kati
nėlį ir gaidelį, o taip pat lietuviams 
itin būdingos — apie skriaudžiamą 
našlaitę ir pamotę, raganos pagrobtą 
broliuką, žalčio žmoną ir kt Daugu
ma jų — su dainuojamais intarpais, 
o pasaka apie grojančią nendrę vir
tusi net dainuojama balade. Užra
šyta įdomių sakmių bei tikėjimų apie 
rugių raganas, “sparyžiais” vadina
mus skalsininkus, arklių jodytojus 
“koklikus” ir kitas mitologines būty
bes. čia be galo populiarios sakmės 
apie, neva antgamtinėmis savybėmis' 
apdovanotus žmones — burtininkus, 
raganas, užkalbėtojus, žmones blogo
mis akimis. Įdomu, kad raganos pa
veikslas sutinkamas ir daugelyje pa
davimų apie upių atsiradimą bei iš
nykimą...” N. Vėlius rinkini žada 
plėsti, surinktą medžiagą nagrinėti 
ir įdomesnius pavyzdžius skelbti 
spaudoje. V. Kst
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JANE — ANNETTE, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių, mūrinis namas su 
įvažiavimu ir garažu. Naujai atre
montuotas. Arti krautuvių ir susi
siekimo. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE RD., 
$12.000 įmokėti, dvibutis (duplex), 
viena atvira skola balansui. Du bu
tai po 6 kambarius, du garažai, van 
dens - alyvos šildymas Arti pože
minio.
BLOOR—ISLINGTON, $6.900 įmo
kėti, 6 kambarių, 3 miegamųjų, 
vienaaugštis namas ir butukas rū
syje. Dvi prausyklos, privatus įva
žiavimas ir garažas. Arti požeminio. 
ROYAL YORK, modernus tik 2% 
metų senumo vienaaugštis mūro ir 
akmens namas su dviem garažais. 4 
gražūs miegamieji, didelis šeimos 
kambarys, pilnai įrengtas rūsys su 
visais patogumais.

Tel RO 2-8255
SWANSEA, $4.900 įmokėti, 6 kam
barių mūrinis namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu. Moderni virtuvė, 
naujas šildymas. Arti susisiekimo 
ir požeminio.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis 7 kambarių per du 
augštus namas. Garažas ir įvažiavi
mas. Dvi virtuvės, dvi prausyklos. 
Arti visko.
BLOOR — JANE, 13 butų mūrinis 
pastatas su garažais ir privačiu įva
žiavimu. Butai po 2 ir 1 miegamuo
sius, gerai prižiūrėti. Patogi vieta 
nuomojimui. Reikalingas didesnis 
įmokėjimas.
HIGH PARK, $9.800 įmokėti ir vie
na atvira skola balansui. 10 kamba
rių atskiras mūrinis namas su pri
vačiu įvažiavimu ir garažu. 3 virtu
vės ir 3 prausyklos. Arti parko.

Reikalingi namai pardavimui
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^SPORTAS
B. SAKALAS

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.^1—

PRANEŠIMAS GOLFININKAMS
Kanados sporto apygardos golfo 

mėgėjams pranešama, kad 1970 m. 
rugpjūčio mėn. 30 d. 12 vai. George
town golfo aikštyne įvyks individua
linis apygardos golfo turnyras. Ja
me kviečiami dalyvauti ne tik sąjun
gos nariai, bet ir svečiai. Varžytis 
dėl St Kondroto įsteigtos gražiausios 
sąjungoje taurės galės tik pilnatei
siai nariai, susimokėję šių metų na
rio mokestį.

Ta pačia proga primenama visiems 
klubams ir pavieniams sportinin
kams, jog registruotis reikia iš anks
to per savo klubus. Turnyrui prasi
dėjus, dalyviai nebus registruojami. 
Tuo norima išvengti maišaties bei ki
tokių nesusipratimų ar net kombi
nacijų.

Georgetown golfo aikštynas pasie
kiamas važiuojant 10 plentu į šiau
rę. Nuo 401 plento pasukimas yra 
lygiai už 10 mylių, pravažiavus 
Brampton - Snelgrove vietoves. Suk
ti į vakarus Chinguacousy Twp. 17 
šalutiniu keliu ir važiuoti 6-7 my
lias.

Sis turnyras bus paskutinis prieš 
sąjungos ir tarpmiestinį turnyrą, ku
ris įvyks Darbo Dienos savaitgalį.

K. S. A. vadovas

VYČIO ŽINIOS
Praeitą šeštadienį, atidaryta III Vy

čio krepšinio mokykla. Šią savaitę 
stovyklauja gausus būrys jaunų krep
šininkų iš JAV ir Ontario. Stovyklai 
instruktorium pakviestas P. Čekaus- 
kas. Iš jaunųjų veikėjų stovyklą tvar
kys J. Sodonis ir V. Juzėnas. Stovyk
los metu kiekvieną vakarą 7-10 vai. 
bus žaidžiamos rungtynės ir rodomi 
filmai apie krepšinį. Vasarotojai 
kviečiami pasižiūrėti ir rungtynių, ir 
filmų. Ateinantį šeštadienį ir sekma

dienį bus vykdomi jaunių ir. vyrų 
turnyrai. Jų pradžia — šeštadienį 12 
vai. Stovyklos pirma, ketvirta ir 
penkta savaitės yra užpildytos, ta
čiau antroj ir trečioj savaitėj dar 
yra vietų. Galima registruotis tiesiai 
stovykloje. Stovyklos rėmėjams: kun. 
J. Staškevičiui už meniškus užrašus 
stovyklai, M. Legienei, Springhursto 
restorano savininkei, už paramą ir 
A. Šeiniui už pasinaudojimą vėlia
va nuoširdžiai dėkojame.

Stovyklos atidarymo proga sekma
dienį stovyklavietės krepšinio aikš
telėje įvyko draugiškos rungtynės 
tarp Detroito stovyklautojų ir Vyčio. 
Jas nežymia persvara laimėjo sve
čiai 54:43. Vyčio komandoje žaidė: 
Sodonis 4, Juzėnas 15, Nacevičius 8, 
Duliūnas, Ramanauskas, Sakylis 16.

A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Ruošiantis JAV ir Sovietų Sąjun

gos lengvaatlečių susitikimui, buvo 
surengtos geriausių disko' metikų 
varžybos Padolske. Vilnietis V. Jaras 
jose pagerino Lietuvos rekordą, dis
ką numetęs 60 m 94 cm.

Jaunimo šaudymo iš lanke pirme
nybėse Tūloje penkias pirmąsias vie
tas išsikovojo kaunietė V. Davidaity- 
tė. Komandinėje įskaitoje Lietuvos 
šauliams teko III vieta.

Lietuvos fechtuotojų varžybose 
Kaune I-sias v. kovose rapyra laimė
jo kauniečiai K. Jurevičius ir A. Sta
siukynas. Geriausiai kardą valdė vil
nietis A. Podogelis. Moterų rapyri- 
ninkių grupės laimėtoja pripažinta 
vilnietė R. Karpickaitė.

Lietuvos teniso taurės baigminėse 
varžybose Vilniuje susitiko Kauno ir 
Vilniaus rinktinės. Vilnietės įveikė 
kaunietes 3:0, vilniečiai susitikimą 
su kauniečiais laimėojo 3:0.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasidėjo lie

pos 26, sekmadienį. Oficialus atida
rymas įvyko prieš 11 vai. Mišias. 
Stovyklą atidarė V. Kolyčius ir pri
statė šią vadovybę: dvasios vadas — 
kun. Antanas Prakapas, komendan
tas — K. Manglicas, programų koor
dinatorė — G. Juozapavičiūtė, ber
niukų vadovai — Alg. Stankus, Jo
nas Nakas, mergaičių vadovės — L. 
Gustainytė, N. Vindašiūtė, jaun. ber
niukų vadovai — Eug. Girdauskas, 
P. Kuras, R. Kuliavas, V. Čyvas; 
jaun. mergaičių vadovės — R. Ul- 
bienė, L. Nakrošienė, D. Deksnytė, 
R. Kolyčiūtė, sporto vadovai — Reg. 
Kryžanauskaitė, R. Underys, vakaro 
programos — Dainora Juozapavičiū
tė, dainavimo vadovai — R. Ulbaitė 
ir R. Underys, tautinių šokių — R. 
Kažemėkaitytė, stovyklos raštinės —

L Krikščiūnaitė, stovyklos medici
nos seserys — Reg. Pikūnienė ir R. 
Girdauskaitė, administratorius ūki
niams reikalams — A. Ulba, ūkvedys 
J. Vaškevičius, vyr. šeimininkė — 
M. Razgaitienė. Dauguma vadovų yra 
studentai, įsigiję vadovavimo prak
tikos kitose stovyklose. Visa stovyk
los programa beveik iki detalių buvo 
sudaryta dar prieš stovyklai prasi
dedant. Vadovų gana daug, bet ypa
tingas dėmesys bus kreipiamas į 
kiekvieną stovyklautoją ir į įvairius 
užsiėmimus.

šeštadienio vakarą bus laužas, į 
kurį kviečiami tėvai ir kiti svečiai. 
Laužo pradžia 8.30 vai. Sekmad. Mi
šios — 11 vai. Po Mišių visi svečiai 
galės pietauti stovykloje. Tėvams ne
leidžiama išsivežti vaikus iš stovyk
lavietės. Stovyklauja 145 jaunuoliai

Skautų veikla
• įpusėjus VIII Romuvos stovyk

lai, liepos 2^28 <Ld. susilaukta daug 
naujų stovyklautojų bei svečių, ku
rių susirinko apie 200. Iškilmės pra
dėtos jūrų skautų bazėje, kur sto
vyklautojus pasveikino Kanados ra
jono vadas s. K. Batūra. Žuvusiem 
prisiminti ežere buvo paleistas vai
nikas. Po to vykusiose vandens 
sporto varžybose dalyvavo visos 
draugovės. Vakaro didžiajam laužui 
vadovavo ps. A. Volungytė'ir v. si.
J. Panavaitė. Prisimenant ir pager
biant a.a. v. s. Stepą Kairį, A. Ja- 
gėlos magnetofono juostelė perdavė 
birbynių, skudučių ir kanklių muzi
ką iš Vasario 16 minėjimo Toron
te. Iškilmingas pamaldas po atviru 
dangumi Vėliavų aikštėje laikė Ka
nados rąjono vyr. dvasios vadas v. s. 
T. St. Kulbis, SJ, Pamoksle prisimin
ti visi mirusieji skautai-tės. Po Mi
šių buvo pašventinti didieji stovyk
los vartai, kuriuos atidarė jų mece
natai Stasys ir Genovaitė Kuzmai, 
perkirpdami ramunių juostą. Para
dą priėmė iš Worcester atvažiavęs 
LSB vs. v.s. P. Molis, stovyklos va
dovybė ir didelis vadovų būrys. 
Skautininko A. Vaitekaičio diriguo
jamas stovyklos orkestras grojo mar
šus, žygiuojant stovyklos draugo
vėms su vėliavomis it gairelėmis. At
vyko nemažas būrys naujų vadovų- 
vių, kurie stovyklaus iki stovyklos 
uždarymo rugpjūčio 1 d. Taip pat 
prisijungė 60 jaun. skautų-čių.

• Skauto-tės įžodį Romuvos sto
vykloje davė R. Gudelis, V. Asevi- 
čius, M. Timmerman iš Winnipego, 
R. Dūda, G. Mackevičiūtė, K. Dam- 
baraitė, V. Stripinytė, R. Karosai- 
tė, V. Turutaitė, J. Reginaitė, J. Be- 
kerytė, R. Draugelytė, R. Pilipavi- 
čiūtė, V. Pociūtė, R. Dragunevičiūtė, 
D. Lapinaitė.

• Atlikę nustatytus uždavinius, 
jūrų budžių įžodį Romuvos stovyk
loje* davė: A. Pacevičius, Ant. Pa- 
cevičius, E. Pakštas, E. Birgiolas, A. 
Šileika, R. Stulgys, V. Žulys, L. Cip
lijauskas ir T. Akelaitis.

• Vyr. skaučių įžodį Romuvoje da
vė: A. Abromaitytė, A Senkevičiūtė, 
G. Vasiliauskaitė, R. Mažeikaitė, R. 
Šapočkinaitė, J. šeškutė, E. Jonaity
tė, V. Yčaitė, L. Yčaitė, D. Mikšytė,
K. Paškevičiūtė, K. Totoraitytė, visos 
iš Toronto; R. Bikinaitė, I. Paškevi
čiūtė, R. Markovaitė, I. Pareštytė, R. 
Bagdonaitė, visos iš Hamiltono; N. 
Gverzdytė iš St. Catharines.

• Romuvos stovyklautojai dėkoja 
A. S. Gotceitams ir Sisco firmai už 
paaukotą medžiagą rankdarbių užsi
ėmimams. *

• Detroito skaučių tuntininkė ps. 
V. Baukytė, rizikuodama savo gyvy
be, gelbėjo į krioklio sukūrius pa
tekusias mergaites Fox ežere ir pati 
į aštrius akmenis sunkokai susižeidė.- 
Jos tėvelis M. Baukys nuoširdžiai dė
koja VIII Romuvos stovyklos vado- 
vams-vėms, ypač jūr. ps. A Empa- 
įeriui, už dukters globą, parodytą 
brolišką meilę ir dovanas. Drąsioji 
jauna vadovė lieka šviesiu pavyzdžiu 
visiems skautams-tėms. č. S.

iš įvairių Kanados ir JAV vietovių.
Torontiškiai, vykstą į prieškongre- 

sinę stovyklą, prašomi pranešti Alg. 
Puteriui arba Ag. Juzukoniui.

Registracija prieškongresinei sto
vyklai, kuri įvyks rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 4 d. d. Dainavoje, baigėsi 
liepos 30 d. Kiekviena sąjunga tvar
ko savo narių registraciją. Mokslei
vių registraciją tvarko MAS cv, 20 
Humberview Rd., Toronto 9, Onta
rio; studentų — SAS valdyba, 1276 
Eastwood, Mayfield Hts., Ohio 44124, 
USA; sendraugių — Pranas Baltakis, 
7802 Temple St., Adephi, Md. 20783, 
USA.

tip-top MEATS
GERAI ŽINOMOS TORONTE KRAUTUVĖS, 

turinčios puikiausių europietiškų 
dešrų, kumpių, mėsos ir 

skanėstų

1727 BLOOR ST. W. (prieš Keel St. požeminio stoti) ir

YORKDALE SHOPPING CENTRE

0 DABAR IR TREČIOJE VIETOJE!

Iškilmingas atidarymas 
rugpjūčio 5

FAIRVIEW MALL
SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY

Pirkite Šiaurės Amerikoje^ moderniausiose ir geriausios kokybės 

europietiškos rūšies mėsos ir skanėstų krautuvėse

GERIAUSIOS KOKYBĖS GAMINIŲ 3 KRAUTUVĖS

6 pflt • ■ Tėviškės Žiburiai * 1070. VII. 30—Nr. 31-2 (1070-1)

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

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

BLOOR — ALHAMBRA, dvibutis, atskiras plytų namas per du augš
tus. Dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Garažas Apie $10.000 
įmokėti, likusi skola iš 7% %.
BABY POINT, atskiras rupių plytų namas puikiame stovyje, už
baigtas rūsys su baru, dvi prausyklos, dvi modernios virtuvės, kili
mai, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $10.000 įmokėti ir viena 
skola.
HIGH PARK AVE — BLOOR, dėmesio 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 kam bėrių 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. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA IMA

516% už depozitus 8% už asm. paskolas
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep. 8% už mortgičius 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytų 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 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKfi) VISTOSKI



tieji gali jį skaityti. Girdi, nėra

Namų tel. 277-0814Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

Parduodame ir taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu
vus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di
delį parfrinkimą lietuviškų muzikos plokštelių. 
672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

vilnietis V.
R. Misiūnas, 
ir J. Čepulis, 
minis A. 
čiaus susitikimas. A. Zurza vienuo-

Jusaitis,P.
įdomiausias

irZurzos

tapo

SPORTAS
(Atkelta

Lietuvos 
liuose čempionų
tvarka išsikovojo: V. Garbulis iš 
Kapsuko (Marijampolės) 
tis V. Pužas, vilnietis M. Morozo
vas, kaunietis A. Zurza, šiaulietis

6-to
Nrmenybėsebdtso

vardus svorių

klaipėdie->

ų kaunietis S: Adomaitis, 
’. Simonovas, kauniečiai —

Lietuvos čempionu, 
ius buvo atžymėtas 
iž geriausią techni-

buvo baig- 
Baltrimavi-

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS {STAIGA

UŽDARYTA VASAROS

LIEPOS MĖNESIO 23 DIENOS

I K I
RUGPJŪČIO MĖNESIO 9 DIENOS

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai

i

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. 
532'- 7733

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Į KITATAUČIŲ SPAUDĄ
Minint tragiškas Lietuvos sukaktis 

3 vokiečių dienraščiams pateikiau 
atitinkamos medžiagos. Vienas dien
raštis apipešiojęs mano pateiktą me
džiagą, atspausdino ir įsidėjo sukak
čiai pritaikinto mano drožinio nuo
trauką. Kiti 2 dienraščiai, laikyda
miesi kanclerio Brandto politikos Ry
tų atžvilgiu, neįsidėjo. Anksčiau taip 
nepasitaikydavo. Per 15 metų gyve
nant senelių prieglaudoje įvairiomis 
progomis ir būdais pasisekė bent 50 
kartų įsiveržti į vokiečių laikraščius, 
nors kartais ir susidarydavo sunku
mų, bet savo tikslą pasiekdavau. Su 
drožiniais vieną kartą per radiją, ki
tą kartą 1968 m. Lietuvos 50 m. su
kakties proga per televiziją buvo pa
garsintas Lietuvos vardas. Iš vokiš
kų laikraščių maža dalis yra PLB 
Vokietijos LB krašto archyve, dides
nė dalis — JAV, Putname, ALKA 
archyve-muzėjuje. Ten yra mano 70 
drožinių.

Tamstoms kils klausimas, kodėl aš 
kalbu apie save. Ne dėlto, kad pasi- 
girčiau ar kad spaudoje būčiau pa
minėtas. Noriu atkreipti Tamstų dė
mesį, kad ir bemokslis žmogus gali 
garsinti Lietuvos vardą kitataučių 
tarpe jų spaudos pagalba. Vokieti
joje ir kituose laisvojo pasaulio 
kraštuose (nekalbu apie Kanadą, 
JAV) yra žmonių puikiai mokančių 
gyvenamo krašto kalbą ir stipriai 
valdančių plunksną, bet Lietuvos 
klausimo nekelia svetimųjų spaudo
je. Tiesa, Vokietijoje tos galimybės 
pasunkėjo, bet visdėlto prasilaužti 
galima. Tai rodo ir mano paminėtas 
atvejis.

Manau, kad VLIKas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė ir lietuviški laik
raščiai išsiblaškiusius lietuvius lais
vojo pasaulio platybėse turėtų ra
ginti kitataučių spaudoje kelti Lie
tuvos klausimą. Savoje spaudoje vie
nas kitą vanojame, eikvojame ener
giją ir kenkiam savo tautos intere
sams bei laisvinimui... Labai gaila. 
Iš lietuviško peštynių kiemo reikėtų 
išeiti už vartų — į kitataučių spau
dą, nes tik kitataučių spauda yra 
stiprus ginklas Lietuvos laisvės ko
voje. Stasys Motuzas

V. Vokietija
“AMERIKOS BALSAS”

Ryšium su mano straipsniu apie 
“Amerikos Balsą” buvo pareikšta 
nuomonė, kad “Dainavos šalies pa-

B. Railos “Dialogas su lietuviais
(Atkelta iš 5-to psl.) 

praktiškai pritaikyti savo pa
ties dvi labai patrauklias tezes, 
būtent, kad “mes esam gal kiek 
per daug aklinai susitelkę tik i 
savo nusistatymus, pažiūras, no
rus ir viltis” (214 p.), ir kad 
“mes vis dėlto galėtume laikas 
nuo laiko drįsti dažniau pažvelg
ti į pasaulį ne tik pro vieną savo 
teisybės langą” (209 p.).

Nors kas autorius — tai sti
lius, visdėlto kartais gal ir tam 
pačiam autoriui derėtų kiek 
“reformuoti” savo raštų stilius 
tais atvejais, kai tie raštai iš 
laikraščių sutelkiami knygos pa
vidalu. Kas laikraštyje atrodo 
kaip šmaikštumas, knygoje gali 
virsti Įkyriu vitrioliniu žodingu
mu. Todėl vargiai ar galima lai
kyti knygos balanse aktyvu to
kius gana gausius žodžius ir po
sakius, kaip: “dvokalas”, “pa
plavos”, “pašlemėkai”, “snarg- 
liavimas”, “liežuvienos jovalas”, 
“vulgarus pliurpalas”, bliūdlai- 
žiai”. “absurdų jovalas”, “spjau
dalas”, “chamizmas iš vidurio

Žmogaus žingsnis
(Atkelta iš 2 psl.) 

1370 žemės svarų. Tai sudarys 
vos apie 230 svarų mėnulio pa
viršiuje, graviticinei jėgai su
mažėjus ligi vieno šeštadalio. 

Automobilio veikimo laikas 
yra ribotas — ligi 54 valandų. 
Per tą laiką astronautai galėtų 
nutolti nuo mėnulio erdvėlaivio 
iki 75 mylių atstumo, atlikinėda
mi įvairius uždavinius. Tačiau 
atsargumas, o ypač astronautų 
gyvybės palaikymo sistemos (de
guonies atsarga, maistas ir kt.) 
ribotumas neleis jiems atsitolin
ti nuo erdvėlaivio toliau, kaip 
3—4 mylias. Ateityje numato
mas ir automobilio kontroliavi
mas iš centrinės stoties žemėje. 
Atėjus laikui astronautams pa
likti mėnulio paviršių, automo
bilis tolimo vairavimo būdu tęs 
toliau tyrinėjimus, be žmogaus 
nukeliaudamas žymiai didesnius 
nuotolius. Jis rankios geologines 
ir geofizines žinias: žemių pa
vyzdžius, fotografuos, o taip pat 
ir žvalgysis aplink televizijos 
akimi.

Automobilis į mėnulį bus nu
gabentas specialioje erdvėlaivio

traukas. Kad minėta knyga išleista, 
gerai Bet kas žino apie ją? Žinan- 
čiūosius galima pirštais suskaičiuoti: 
a. lietuvių literatūros studentai; b. 
lietuvių kalbos ir literatūros viduri
nių mokyklų (gimnazijų) mokyto
jai, kuriems reikia labai trumpai V. 
Krėvės-Mickevičiaus kūrybą paminė
ti lietuvių literatūros pamokose; c. 
atsitiktinis skaitytojas. Tuo tarpu ru
sų rašytojų kurinius mokiniai verčia
mi skaityti; neperskaitęs atrinktų ru
sų rašytojų kūrinių nuo pradžios iki 
galo net ir patenkinamo pažymio ne
gausi. Rašydamas apie “Dainavos ša
lies padavimus”, aš norėjau pabrėžti, 
kad reikia okupuotos Lietuvos žmo
nėms, ypač jaunimui, kalbėti kuo 
daugiau apie Lietuvos praeitį.

Sakoma, kad dabartiniuose Lietu
vos istorijos vadovėliuose galima pa
skaityti ir apie lietuvių kovas su kry
žiuočiais. Taip, bet tie vadovėliai pa
ruošti taip, kad istorijos dėstymo 
svorio centras guli ant Rusijos isto
rijos. Mokinių žinojimas Lietuvos is
torijos yra labai menkas. Tuo tarpu 
Rusijos istorijos vadovėliuose neven
giama pacituoti tendencingų rusų 
metraštininkų žodžių ir tuo būdu 
ruošiamas kelias rusiškajam šoviniz
mui. Pvz. paklauski Lietuvos abitu
rientą: “Kuriais metais įvyko Kuli
kovo mūšis, padaręs galą totorių vieš
patavimui Rusijoje?” Beveik kiek
vienas duos teisingą atsakymą. Gi į 
klausimą “kada įvyko Žalgirio kau
tynės?” — retas Lietuvos abiturien
tas atsakys.

Straipsnyje siūliau, kad “A. Bal
sas” daugiau propaguotų šiandieni- 
ninius lietuvių kovos su rusiškuoju 
okupantu metodus. Vienas skaityto
jas rašo, esą nėra prasmės sudaryti 
okupanto kolonistams-rusams neįma
nomas gyvenimo sąlygas, takoti,su 
okupantu galima tik turint jėgą. 
Šiuo atveju norėčiau tą skaitytoją 
paklausti: ar vien karinė jėga įgalina 
pavergtą tautą kovoti su okupantu? 
Ar kasdieniniai nemalonumai kolo
nistams, kuriuos lietuviai jiems su
daro krautuvėse, darbe ir kitur nėra 
būdas ar ne tik rusų infiltracijai ma
žinti, bet ir lietuvybei palaikyti? Kas 
gi palaiko tautps dvasią, jei ne kas 
dieninė kova su okupantu?

J. Laisvuž*'

specialiu prizu 
ką šiose pirmenybėse.

SPORTAS VISUR
Naują pasaulio rekordą 20 kilo

metrų ėjime pasiekė R. Vokietijos 
pirmenybėse Erfurte P. Frenkel, šį 
nuotolį įveikęs per 1 vai. 25 min. 
ir 50 sek.

Australas K. (FBrayan tarptautinė
se varžybose Vakarų Berlyne 3.000 
metrų su kliūtimis nubėgo per 8 
min. 22 sek., pagerindamas 0,2 sek. 
kauniečio V. Dudino pasaulio rekor-

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

1613 Bundas St. W. Sav. R. Svasiulis

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

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

◄

<
i

EUROPE

DUEjFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 • s... P. UzbalH

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 t, t 1

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239460L DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.

IZZ^l/A C0NSTRUCTI0N COMPANY LIMITED 

v X atlieka visus statybos darbus. 
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt 
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

miško”, “neapykantos kliedėji
mai”, “piemeniškas liežuvio kai- 
šiojimas”, “socialistinio realiz
mo antsnukis”, “prakalbų pu
tos”, “suseilintos teorijos”, “pa
švinkusių kepenų bliurbtelėji- 
mas”, “maištaujančios tulžies vi
sai idiotiškas sugurgimas”, 
“pliurpalų taškytojai”, “jie gali 
dvigubi (tur būt dvilinki? Vt. 
Vt.) netepti lįsti okupantui į už
pakali”, “propagandinis plepa
las”, “degenerato tyčiojimasis”, 
“idėjos eunuchas”, “haliucinaci- 
nuojantis krikdemas”, “nusei- 
linti ‘mislijimai’ ”, “dvasinis iš- 
sikastravimas”, “grandiozinė 
kvailybė”, “degeneracijos nasi- 
kapstymai”, “maskolinių kvis- 
lingu enkavedistinis žmogpalai
kis” ir t.t. Vt. Vt.

Bronys Raila, DIALOGAS SU 
LIETUVIAIS. Akimirksnių kro
nikos nr. 2, 560 psl. Iliustravo 
dail. Kostas Jezerskas. Tiražas 
1000 egz. Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla, Boston, Mass., 1970 
m. Kaina nepažymėta, bet skel
biama $7.00.

Pasaulio čempionėmis buvo pripa
žintos Danijos futbolininkės, baigmi
niame susitikime Turine nugalėju
sios itales 2:0. Trečioji vieta teko 
meksikietėms, laimėjusioms rungty
nes su britėmis 3:2.

Škotijos sostinėje Edinburge įvy
kusiose Britų Bendruomenės IX žai
dynėse Kanada išsikovojo III vietą, 
surinkusi 506 taškus. Pirmoji vieta 
teko Australijai su 644 taškais, II 
— Britanijai su 631 tašku. Kanadie
čiai sportininkai laimėjo 18 aukso 
medalių, 24 sidabro ir 23 bronzos 
medalius.

Pajieškojimai
Aldona Jurevičiūtė, duktė Česlovo, 

jieško savo krikšto tėvo Juozo Staš
kevičiaus, sūnaus Juliaus. Jos adre
sas: Kaunas, Salomėjos Nėries 32a-9.

Pasaulio įvykiai 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kviečiamas jaunimas tik iki 25 
metų amžiaus. Paskutinę dieną 
buvo' priimta rezoliucija, smer
kianti JAV už karą Indokinijoje 
ir Izraelio vykdomą savo teri
torijos didinimą arabų kraštų 
sąskaitom Toks vienašališkumas 
įsiutino su komunistais nieko 
bendro nenorėjusį turėti jauni
mą. Minėtą rezoliuciją jiems pa
vyko papildyti reikalavimu, kad 
Sovietų Sąjunga tuojau pat ati
trauktų savo kariuomenę iš Če
koslovakijos. Priimtoji rezoliu
cija bus perduota Jungtinėms 
Tautoms.

GAISRAS JŪROJE
Sprogus motorui, netoli Ka

narų salų užsidegė 17.000 tonų 
ekskursijų laivas “Fulvia”, tu
rėjęs 270 vyrų įgulą ir 451 ke
leivi. .Nors nelaimė įvyko nak
ties metu, įgulai pavyko apsau
goti keleivius nuo panikos. Visi 
laiku buvo išlaipinti į gelbėjimo
si valtis. Nenukentėjo nė vienas 
keleivis, išskyrus vieną moterį, 
kuri nusilaužė koją lipdama val
tim Keleivius ir įgulos narius 
iš gelbėjimosi valčių surinko 
prancūzų laivas “Ancėrville”.

Mandagumas kenkia
Pilname autobuse prie sėdin

čio vaiko stovinti senutė:
— Aš, vaikeli, sergu reuma

tu, turiu žemą kraujo spaudimą, 
be to, man dreba kojos. Kai bu
vau tavo amžiuje, senesniems 
žmonėms visuomet užleisdavau 
vietą...

— Dabar pati matai prie ko 
tai privedė, — atsakė sėdintis 
vaikas. ■

Mirties sprendimas
— Mano sužadėtinė atsisakė 

už manęs tekėti. Man tai pri
lygsta mirties sprendimui,

— Nenusimink. Geriau mir
tis, negu amžinas kalėjimas. ,

— Atleiskite, ponia, kad mes 
išgėrėme ir visi trys atėjome 
jus sutrukdyti.

— Kokiu reikalu?
— Kad pasakytumėte, kuris 

iš mūsų yra jūsų vyras.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visą rūšią automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas

«• BATHURST ST.
Tel WA 14225 arta WA 44M1

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

, BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tek LE 4 -1403
30 Dewson St, Toronto, Ont.

-žmonijos šuolis
patalpoje, tarytum garaže, su 
visais keturiais ratais, palenktais 
po vežimu. Automobiliui iškelti 
į mėnulio paviršių pakaks vieno 
astronauto pastangų.

Vairuotojas sėdės tokioj padė
tyje, kad galėtų matyti prieki
nius ratus. Bus pajėgus nugalėti 
(apžergti) 1 pėdos augštumo 
kliūtis arba pervažiuoti per 20 
colių plyšius, net ir abiem prie
kiniam ratam sykiu pereinant 
Pilnai pakrautas automobilis ga
lės užkopti ir nusileisti šlaitais 
ligi 25° statumo. Stabdžiai išlai
kys šį automobilį ant 35° statu
mo šlaitų, bet ir pakrypus ligi 
45°, vežimas dar laikysis.

Kruopštus darbas
Kiekviena mėnulio automobi

lio dalis buvo mėnesiais ir net 
metais tyrinėjama, bandoma ir 
tobulinama. Chemikai, inžinie- 
riai-metalurgai bei technikai at
liko begales tyrimų, taisymų, 
iki preciziškumo ištobulindami 
kiekvienam pavestą uždavinį. 
Apollo projekto pasisekimas įro
do, jog ir LRV bus tokio pat 
preciziškumo pasiekęs, nes Apo-
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llo projekte net ir pastaboms su
rašyti astronautams skirtasis po
pierius buvo specialiai gamintas, 
kad būtų atsparus ugniai.

Nepraleista jokia detalė. Kaip 
ir Apollo erdvėlaiviai, taip ir LR 
V yra savitos, atskiros sistemos, 
su patikimiausiais įrengimais ir 
instrumentais automobilis. Juk 
astronautams, važiuojantiems 
šiuo automobiliu ir turintiems 
dėl gyvybės palaikymo sistemos 
ribotą laika, nebebus kitos išei
ties, kaip užtikrintai grįžti į erd
vėlaivį. Juk automobiliui suge-, 
dus, neras nei mechanikų, nei 
gazolino stočių...

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

Savininkas V. BAOtNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijomsbe atskiro atlyginimo • parūptu eismo priemones ekskursijoms

o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278*7261 dienos metu arba vakarais

Rekordininkas...
Brazilas Paulo Darvalesas pa

sidarė savotiškas rekordininkas. 
Nors jis tik futbolo mėgėjas, 
bet jau dvidešimt kartų buvo 
dėl futbolo sužeistas. Kiti mėgė- 
J’ai jį yra 12 kartų sumušę. Du 
:artus sugriuvo tribūna, kurio

je jis sėdėjo. Keturis kartus jis 
buvo patekęs po policijos arklių 
kojomis. Vieną žaizdą jam pa
darė lietsargiu įsikarščiavusi 
mergina.

Pažadų tikrumas
— Ar esi tikra, jog Antanas 

rimtai galvoja tave vesti?
— Aišku, jis nuolat primena, 

kad aš geriausiai atrodau pi
giausiose suknelėse.

Vienintelis pasaulyje
Praėjus pusei metų po ves

tuvių, sužavėta dukra sako mo
tinai: <

— Man egzistuoja tik vienas 
žmogus pasaulyje!

— Gerai, brangioji, tik žiū
rėk, kad tavo vyras apie tai ne
sužinotų.

Rūpestingumas
Išsiųsdama didelį pluoštą 

laiškų/pagyvenusi moteris krei
piasi į pašto tarnautoją:

— Tik duokite, prašau, pašto 
ženklus ne iš tos serijos, kur su 
gandrais... Matote, tai kvieti
mas į mano dukters sužieduotu
ves.

— Mano žmona pabėgo su 
mano geriausiu draugu.

— Ir tu jos gailiesi?
— Ne jos, bet draugo.

Geras patarnavimas
Prancūzas, pas notarą sura

šęs testamentą:
— Pageidaučiau, kad mano 

laidotuvėse grotų labai geras 
smuikininkas.

— Puiku, tai padarysim. O ką 
ponas norėtum išgirsti?

Harmonija
Pora sutuoktinių pragyveno 

65 metus. Jis turi 100 metų, ji 
— 92. Jubiliatė, paklausta, kam 
turi būti dėkinga už tokį ilgą ir 
laimingą gyvenimą, atsakė:

— Visą gyvenimą buvau tos 
nuomonės, kad susipykus nieka
da neverta bartis. Tokiais atve
jais geriau išeiti iš namų ir il
giau pasivaikščioti.

— O kur yra jūsų vyras?
— Nuo ryto vaikšto lauke.

. Pietūs
Vyras grįžęs iš biuro į namus 

ir radęs visišką netvarką:
— Pietūs negatavi? Esu alka

nas kaip vilkas ir išeinu į res
toraną.

— Palauk penkias minutes. -
— O po penkių minučių jau 

bus?
— Ne, bet aš eisiu su tavim Į 

restoraną. Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

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 “ 
v.r. iii 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.)
TĖL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-
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DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 
(prie Queensway) 

Tel. 762-1009.
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IK (VAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegtntaa 
kilimus. P. KARALIONA& 

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL QD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How* 
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo lt 
vaL ryto iki 640 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 940 vx—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefono

SVEIKATA 
YRA TURTAS! 
TIKRAS, NATŪRALUS, 

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

IDA 769-4612
2231 Bloor Street W.
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Sf. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiadienį 7.30 v. — 

už a.a. U. Mickevičiūtę, užpr. p. Poš
kienės; šeštadienį 8.30 v. — už a.a. 
M. štuikienę, užpr. p, Štuikio; sek
madienį 9 v. — tretininkų int; 10 
v. — už a.a. A Balnį, užpr. p. 
Vingelių; 11.15 v. — už a.a. VL 
Navalinską, užpr. velionies bendra
darbių.

— šį sekmadienį — mėnesinė 
rinkliava parapijos skoloms suma
žinti. :

— Tretininkų mėnesinio susirinki
mo šį sekmadienį nebus; jis nukel
tas į rudenį.

— Pasibaigus Aušros stovyklai, 
nuoširdžiai dėkojame stovyklos vado
vybei, talkininkams ir šeimininkėms 
už sėkmingą jos pravedimą. Stovyk
lavo apie 100 vaikų.

— T. Antanas kapelionauja atei
tininkų stovykloje; T. Augustinas iš
vykęs poros savaičių poilsiui.

Toronto vykdomasis komite- kusijose kviečiami dalyvauti 
tas patvirtino informacijos cent
rų steigimą imigrantams. Alder- 
mano J. Piccinini pranešimu, 
pirmiausia toks centras turėtų 
būti atidarytas naujosios rotu
šės I augšte. Kiekvieną dieną 
jame patarimus savo tautiečiam 
galėtų duoti skirtingų etninių 
grupių tarnautojai ne tik die
nos metu, bet ir vakarais. Ka
dangi patarimai daugiausia lies
tų federacinius, provincinius ir 
miesto reikalus, tokio centro iš
laidas turėtų padengti minėto
sios institucijos. Vėliau tokius 
centrus planuojama atidalyti et
ninių grupių apgyventose To
ronto dalyse. Patarimai imigran
tams būtų teikiami jų gimtąja 
kalba. Anglų kalbos nemokantys 
ateiviai čia taip pat galėtų gauti 
informacijų apie darbo pasiūlą 
ir netgi konkrečias darbovietes, 
j ieškančias darbininkų.

Toronto dienraštis “The Tele
gram” skyriuje “Speak-out” lie
pos 16 d. paskelbė keletą jau
nųjų poetų bandymų. Vieno jų 
autore yra pažymėta Rūta Sa- 
banskis. Pateikiame jos eilėraš
čio prozinį vertimą: “Negaliu 
suprasti, kodėl jaučiuosi taip 
vieniša ir pasimetus, tartum be
namė gėlė, lankstoma vėjo, nie
kada nebūdama tikra, kad jos 
gyvybė nepasibaigs, kol jai pa
vyks susidraugauti su gyveni
mu.”

Toronto miestas užima dešim
tą vietą š. Amerikos žemyne 
kasmet įvykstančių suvažiavimų 
skaičiumi. Pernai buvo 304 įvai
rių organizacijų suvažiavimai, 
visu šimtu daugiau nei Monrea
lyje. Suvažiavimų dalyviai To
ronte išleido apie 8130 milijo
nų. Suvažiavimų skaičių Toron
te* turėtų gerokai padidinti aš- 
tuoni jau statomi ar planuojami 
statyti viešbučiai. Dabartiniai 
Toronto viešbučiai turi 10.183 
kambarius, o 1972 m. kambarių 
skaičių padidins 5.000. Lig šiol 
Torontu! trūko salės dideliems 
suvažiavimams. Tokiu atveju 
tekdavo naudotis nelabai pato
gia Maple Leaf Gardens sporto 
arena arba CNE parodos pasta
tais. Šiuo metu jau planuoja
mas suvažiavimų centras, kuria
me bus 20.000 vietų. Daugiausia 
suvažiavimų šiame žemyne turi 
Čikaga — 650 į metus, bet To
rontas gali prisivilioti daugelį 
jos klientų dėl ten gresiančių 
demonstracijų bei nuolatinių 
neramumų, nusikaltimų miesto 
gatvėse, kasmet didėjančios ra
sinės problemos.
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— Užbaigta šv. Jono Kr. parapi
jos Gerojo Ganytojo stovykla. Gra
žioje nuotaikoje ir jaunatvės ženk
le labai greitai prabėgo 3 savaitės. 
Pagarba ir padėka stovyklos vado
vams: kun. J. Staškevičiui, prof. R. 
Mitalui, stud. R. Sakalaitei, A Dū- 
daitei, K. Chrolavičiūtei, A Valiu
liui, R. Laurinavičiui, p. Underienei 
su dukra ir visiems geros valios tai- ’ 
kininkams. Stovyklavietę šiuo metu 
yra užėmęs Vyčio sporto klubas pen
kių savaičių krepšininkų stovyklai.

— Pirmadienį iš parapijos bažny
čios palaidotas a.a. Alfonsas Klisevi- 
čius. Velionies žmonai, broliui Mont- 
realyje ir visiems artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— šį šeštadienį šv. Kazimiero baž
nyčioje Montrealyje tuokiasi moky
tojas Algis Bačėnas su studente Lai
ma Bakaityte.

— Sveikiname Juozą ir Juzę Ja
nuškas, savo- giminių ir bičiulių tar
pe atšventusius 45 metų vedybinę 
sukaktį.

— Pamaldos: šį šeštadienį 9 vai.
— už a.a. Antaną Jonyną; 9.30 vai.
— už a.a. Oną Prušinskienę; sekma
dienį 10 vai. — už a.a. Kotryną Mon- 
kevičienę ir 11 vai. — už a.a. Povilą 
Belaišį. Sekmadienį, rugpjūčio 9, 10 
vai. Springhurste pamaldos už a.a. 
Joną Besąsparį.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje, pamaldos sekmadie
niais laikomos įprasta tvarka: 10 ir 
11 vaL

Inž. Kęstutis Simanavičius, 
torontiečių keturių Simanavičių 
jauniausias brolis, buvusio Niu
jorko vyrų okteto baritonas, dir
bąs skyriaus vedėju IBM bend
rovėje Poughkeepsie, N.Y., pa
keltas vyresniuoju inžinierium. 
Jis yra baigęs Naujorko miesto 
kolegiją bakalauro laipsniu ir 
Syracuse universitetą magistro 
laipsniu elektros inžinerijoj. I. 
B. M. dirba nuo 1960. Šią vasarą 
IBM bendrovės tarnybos reika
lais yra siunčiamas į Japoniją ir 
Europą. .

Torontietę Mariją Marcienę, 
einančią per kelią Springhurste, 
netoli lietuvių stovyklavietės, 
praėjusį sekmadienį gerokai su
žeidė pravažiuojantis automobi
lis. Nukentėjusi torontienė gy
dosi Collingwood ligoninėje.

A. a. Alfonsas Klisevičius, 53 
metų, mirė liepos 23 d. Sunny- 
brook veteranų ligoninėje. Ve
lionis, kilęs iš Kvebeko provin
cijos, buvo karo veteranas. Pa
laidotas praėjusį pirmadienį iš 
Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Lietuvių vasarvietėje Spring
hurste liepos 25 d. atšvęsta Juo
zo ir Juzės Januškų 45 metų 
vedybų sukaktis. Vaišėse daly
vavo brolis Petras su žmona ir 
dukra iš Windsoro, o taip pat 
gražus būrys sukaktuvininkų bi
čiulių. Oninių proga pagerbtos 
Spririghursto veteranės Onos — 
Jonaitienė ir Banelienė.

Bronius šimkevičius gydosi 
Sunnybrook ligoninėje.

VIENINTELĖ 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. 
Tel. LE 3-8068.

WASAGOJ PARDUODAMA mais
to ir skanėstų-delikatesų krautuvė. 
Dvigubas sklypas, vieta tinka ir mo
teliui pastatyti. Vasaros metu labai 
geras uždarbis.

DĖMESIO GAMTOS MYLĖTOJAI! 
17 akrų, 3 mylios nuo Barrie miesto, 
labai graži medžiais apaugusi vieta, 
netoli plento. '

Abiejų nuosavybių prieinamos kai
nos. Kreiptis per E. Miller Ltd. nuo
savybių pardavimo įstaigą į JUOZĄ 
GRYBĄ tiesiogine Toronto telefono 
linija 364-7941.

IŠNUOMOJAMAS didelis kamba
rys ir virtuvė High Park rajone. 
Telefonas 769-3361.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS, 
lietuviams už pusę kainos, netoli 
Springhurst lietuvių rajono. Telefo
nas 767-7717.

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

kambarius. TeL 535-4724.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE ^Tket
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.

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

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

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

bus išleistas rugpjūčio 13 d.
Kun. Antanas Račkauskas, 

Brooklyn© Apreiškimo parapi
jos šeštadieninės Maironio mo
kyklos kapelionas, vieši Toronte. 
Lydimas Prisikėlimo parapijos 
klebono kun. Placido Bariaus, 
OFM, lankėsi “Tž” redakcijoje.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimo archi
tektūros ir meno sekcija, vado
vaujama architekto dr. A. Kul- 
pavičiaus, talkinama dail. T. Va
liaus, dail. L. Urboną ir archi
tekto A. Kerelio, jau ruošia sa
vo programą.

Konferencija “Daugiakultūrė 
Kanada” įvyks Toronto univer
siteto Hart House patalpose rug
pjūčio 7 ir 8 d.d. Jos tikslas — 
apsvarstyti karališkosios komisi
jas dviejų kalbų ir kultūrų rei
kalams kovo mėnesį paskelbto 
pranešimo IV tomą “Kultūrinis 
kitų etninių grupių įnašas”. Dis- 

metropolinio Toronto etninių 
grupių veikėjai ir organizacijų 
atstovai. Kadangi šiuo metu Ka
nados vyriausybė jau svarsto šį 
pranešimą, jos planus bus gali
ma papildyti ar įtaigoti “Dau- 
giakultūrės Kanados” konferen
cijoje padarytais nutarimais. 
Iniciatyvos ėmėsi Ukrainiečių 
Studentų Klubas, vadovaujamas 
Y. Zajaco. Pagrindiniais kalbė
tojais yra pakviesti ir jau suti
ko dalyvauti: ministeris be port
felio R. Stanbury iš Otavos, už
sienio reikalų ministerijos par
eigūnas M. Yalden, Ontario vy
riausybės atstovas universitetų 
reikalams E. E. Stewart, Ukrai
niečių Studentų Sąjungos pirm. 
B. Krawchenko M. A., Italų 
Klubų ir Draugijų Federacijos 
vicepirm. prof. A. Costa; Onta-. 
rio Indėnų Sąjungos atstovas P. 
Kelly, Kanados Folkloro Tary
bos vadovas L. Kossar. Kiekvie
nas kalbėtojas, padaręs savo 
pranešimą, atsakys į klausytojų 
keliamus klausimus. Užbaigus 
visus pranešimus, jie sudarys 
bendrą atsakinėtojų grupę tęs
ti diskusijoms. Numatyta konfe
rencijos darbotvarkė: rugpjūčio 
7, penktadieni, 7 v. v. — spau
dos konferencija ir registracija, 
8 v.v. — ministerio R. Stanbu
ry žodis; rugpjūčio 8, šeštadienį, 
nuo 9 v. r. iki 12 v. — valdžios 
kalbėtojai, 1-5 v. p.p. — etninių 
grupių kalbėtojai. Savo mintis 
“Daugiakultūrės Kanados” kon
ferencijoje turėtų pareikšti ir 
lietuvių atstovai. Platesnių in
formacijų galima gauti paskam
binus tel? 921-8544. Konferenci
jos dalyvių registracijos mokes
tis — $3. Registruotis galima iš 
anksto arba atvykus konferenci
jom

nuoširdžiausią padėką už 
man staigmeną - pobūvį

Reiškiu 
surengtą 
(baby shower), ypač šio vakaro ren
gėjoms Aldonai Stungurienei ir Ve
ronikai Aleknevičienei, taip pat vi
soms prisidėjusioms ir dalyvavu
sioms už gražias dovanas ir maloniai 
praleistą vakarą: N. Nevulytei, I. 
žurinskienei, B. Prakapienei, D. Ma
čienei, O. Ažubalienei, I. Pečiulienei,
I. Matušaitienei, A Kružikienei, V.
J. Meiluvienei, M. Genčienei, J. Ba
cevičienei, G. Bacevičienei, G. Vait
kienei, A Jonuškaitei, J. Paplauskai
tei, O. Stungurienei, A Meadenoff, 
B. Teed, O. Kiršinienei, O. Derliūnie- 
nei, V. Balaišienei, J. Kamaitienei,
A. Žakevičienei, O. Marcinkevičienei,
B. Vilkienei, O. Dirmantienei, G. Ba- 
liūnienei, A. Rickevičienei, p. Mile
rienei ir D. Pajaujienei. Visoms pasi
lieku dėkinga ir tariu nuoširdų lie
tuvišką ačiū —

Anelė Pajaujienė

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537

Y. B. M.
Business Machines Co. 
Sales - Service - Rentals 
909 DUNDAS St. W.

Tel. 364-9922
Parduodame rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku raidynu, 
taisome ir valome rašomąsias, 
skaičiavimo mašinėles ir kt. 
Nuomojame ir parduodame 
skaičiavimo mašinėles, kasos 
registratorius ir L t

ČESNAKAS-

Česnoko* (garlic) yra natūralus krau
jų voiantis vaiste* — padeda jam 

*■* 1- X Art fUdttA »aXwAK*l>vtOU T€KcTlz wpSCIlIyOjO RVO

funaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
furl *4$^^if je reilc^3Hrs^j^$* čes^^^šk^i

Per Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vertoje česnakų kelp voktų, tiki*

Dor šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC

Dalis Aušros stovyklos vadovų ir vadovių
Pr. “Tž” numeryje buvo ra

šyta apie lietuvaitę Irene Piot
rowski, dalyvavusią Britų Bend
ruomenės kraštų žaidynėse 
Edinburge. Mūsų spauda jau 
daug metų šią pavardę priskir
davo vankuverietei bėgikei Bi
rutei Macijauskaitei. Taip buvo 
pasielgta ir minėtame rašinyje. 
Jį paskelbus,' atsiliepė vienas 
Toronto lietuvis, gyvenęs Van
kuveryje ir pažinęs p. Macijaus
kų šeimą. Pasirodo, Macijaus
kaitės yra dvi seserys — Biru
tė ir Irena, abi pasižymėjusios 
bėgimuose. Birutė jau yra pasi
traukusi iš sportinių varžybų. 
Edinburgo žaidynėse dalyvavo 
jos sesuo Irena, ištekėjusi už 
Heinz Piotrowski. Minėtasis pra
nešimas “TŽ” pr. numeryje lie
čia ne Birutę, bet jos seserį Ire
ną. Apgailestaudami įvykusį ne
susipratimą, atitaisome įsisenė
jusią skriaudą Irenai.

Toronto mieste pernai buvo 
7.405 automobilių vagystės. 
Apie 7.000 automobilių policijai 
pavyko surasti ir grąžinti savi
ninkams. Statistikos biuro duo
menimis, automobilių vagystės 
Kanadoje pastarųjų trejų metų 
laikotarpyje yra* padidėjusios 
10%. Spėjama, jog draudos 
bendrovės Kanadoje šiemet tu- • 
rėš apie $100 milijonų išlaidų, 
susijusių su automobilių vagys
tėmis, savininkams padarytais 
nuostoliais. Šią problemą dabar 
žada išspręsti Karlam Sales Ltd. 
firma Toronte, išradusi aliarmo 
įrenginį, kurį kiekvienas auto
mobilio savininkas galės įsigyti

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, mielą sk. 

ALDONĄ JANKAITIENĘ ir jos visus šeimos na

rius seseriškai užjaučiame —

Toronto Skautininkių Ramovė

A. A. ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI mirus, 

jo žmonai, giminėms ir artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia —

M. Meiliu na šeima V. Pazukaitė

TORONTO MUZIKINIAI KONCERTAI 
1970 METAIS

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

RUGPJŪČIO 2 — RUGPJŪČIO 9 SAVAITEI

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 2

2.30 v. p. p. High Park Ellis McLintock ir jo orkestras
2.30 v. p. p. Kew Gardens Toronto jgulos artilerijos orkestras 

svečias — Remo Marinucci
2.30 v. p. p. Willowvale Park Enrico Farina ir jo orkestras
5.30 V. p. p. High Park vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v. v. Earlscourt Park Toronto jgulos artilerijos orkestras
8.00 v. v. Nathan Phillips Square Lloyd Bradshaw, jo orkestras ir choras

PIRMADIENI, RUGPJŪČIO 3

7.15 V. V. . Hillcrest Park vaikų teatros — "Cinderella"
8.00 v. v. Nathan Phillips Square B. H. Clarke koncertinis orkestras
8.30 v. v. Ramsden Park kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v. v. Greenwood Park Enrico Farina ir jo orkestras

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 4

7.15 v. v. Vermont Park vaikų teatros — "Cinderella"
8.00 v. v.. Allan Gardens Toronto jgulos artilerijos orkestras
8.30 v. v. . Withrow Park kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 5

12.15 v. p. p. Nathan Phillips Square Trump Davidson ir jo orkestras
8.30 v. v. Monarch Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v. v. Dufferin Grove Park kodriliaus šokiai — Angus McKinnon Ir jo ork.
8.30 v. v. Egliaton Park šokiai po mėlynu dangum su Trump Davidson

ir jo orkestru
8.30 v. v. Riverdale Park Margery Hames ir Hames seserys

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 6

7.30

8.00

v. V. Forest HIM 
Memorial Park džiazo programa, svečias — Charlie Rollo

v. v. Nathan Phillips Square Ellis McLintock ir jo orkestras
8.30 v. v. High Park kadriliaus Šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v. v. Kew Gardens kadriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestras .

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 9

2-30 v. p. p. Hioh Vark

2.30 v. p. p. Kew Garden*
2.30 v. p. p. Willowvale Perk
5.30 v. p. p. Hipli Park
740 v. v. Earfecouif Perk 

DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS IR TELEFONAS!

"TAURAS” ir kitų siuntinių bendrovių atstovybės 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus

St Prakapas Tel. 233-4486
49 NORSEMAN ST., TORONTO 18, ONTARIO

Priimami užsakymai visų leidžiamų gaminių. « Parduodamos

Nuotr. V. M.
už $19.95. Įmontuotas apatinėje 
variklio dangčio pusėje ir su
jungtas su automobilio signaline 
triūba, šis įrenginys į kiekvieną 
durų ar lango palietimą reaguos 
ausį rėžiančiu signalu. Po kiek
vieno prisilietimo garsas truks 
15 sekundžių, o tada bus išjung
tas automatiškai, jeigu ‘vagiui 
pritrūks drąsos. Sistemai įjung
ti ir išjungti reikės labai tiks
laus rakto, kurį turės tik auto
mobilio savininkas. Silpnoji šio 
išradimo pusė — gatvėje žai
džiantys vaikai, kuriems gali pa
tikti tokia mužiką. Paliesdami 
kelis automobilius su aliarmo 
sistema, jie galės surengti tokį 
koncertą, kurio neatlaikys gy
ventojų nervai.

Iš pareigų pasitraukė Ontario 
karališkojo muzėjaus. Egipto 
skyriaus kuratorė W. Needier, 
šiame Toronto mažėjuje dirbu
si jau 35 metus. Gavusi Wilbour 
stipendiją, pensininkė W. Need
ier persikelia į Brooklyno muzė- 
jų dirbti mokslinio darbo. Egip
to skyriaus kuratorium pakvies
tas N. Millet iš Harvardo univer
siteto JAV.

Toronto viešųjų bibliotekų ta
ryba įteikė raštą Ontario prem
jerui J. Robarts, siūlantį sujung
ti šiuo metu metropoliniame To
ronte atskirai veikiančias sep
tynias tokias institucijas ir kas
met parūpinti bibliotekoms $15 
milijonų. Viena viešųjų bibliote
kų taryba galėtų geriau planuo
ti darbą, išvengdama bereikalin
go pasikartojimo ir sumažinda
ma išlaidas.

48.jo škotų pulko korinis orkestras, 
svečios — Peter Glen 
Ellis McLintock ir jo orkestras 
Eddy Graf ir jo orkestras 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett

Johnny Lombardi programa

Ki’MONTREAl?®
Aušros Vartų par. žinios
— Montrealio ateitininkai stovyk

lavo Baltijoje liepos 18-25 d.d. Sto
vyklos komendantu buvo Vytautas 
Ptašinskas, SJ, vyr. berniukų vado
vu — Ladas Giriūnas, jaun. berniu
kų — Raimundas Vilčinskas, vyr. 
mergaičių vadove — Laima Undery- 
tė, jaun. mergaičių — Laima Sku
čaitė ir Vida Žitkutė, mergaičių glo
bėja — seselė Margarita Bareikai
tė, rankdarbių instruktore — sese
lė Jonė Laurinaitytė, literatūros va
karo vedėja — Bronė Lukoševičienė, 
slauge — Aldona Morkūnienė, ūkve
džiu — Albertas Jonelis, virėjomis 
— Janina Blauzdžiūnienė ir Regina 
Pocauskienė, vandens sporto prižiū
rėtoju — Jonas Abromaitis, kapelio
nu — kun. Leonas Zaremba, SJ. Lie
pos 19 d. 12 vai. stovyklautojams at
laikytos Mišios.

— Mindaugo kuopos jūrų šauliai 
P. Skruibio ūkyje Pointe Fortune 
liepos 17 d. surengė gegužinę, kurio
je didelis dėmesys buvo skiriamas 
jaunimui.

— Oninių proga liepos 26 d. at
laikytos Mišios Šv. Onos Draugijos 
intencija.

Sv. Kazimiero par. žinios
— šv. Kazimiero parapijos numa

tyti parengimai: bendras abiejų pa
rapijų piknikas — rugsėjo 13 d., gry
bų vakarienė — spalio 3 d., bingo — 
lapkričio 11-13 d.d., vakarienė ir me
tinė loterija — lapkričio 14 d., Nau
jųjų Metų sutikimas — gruodžio 31 
d. K. A

Pranas Baltuonis Montrealio 
parodos “Žmogus ir jo pasaulis” 
etninių grupių pasirodyme lie
pos 9-11 d.d. buvo išstatęs Tau
tybių paviljone 10 medžio šaknų 
skulptūrų. Lietuvių Dienos šioje 
parodoje* bus rugsėjo 6-7 d.d. 
Jų ruoša rūpinasi Tautybių pa
viljono lietuvių skyriaus koordi
natorė Birutė Nagienė. Numato
mi koncertai, per garsiakalbius 
perduodama lietuviška muzika.

KANADOS įVVKLAl
(Atkelta iš 1 psl.) 

dalius kursus, kurie pagreitin
tų imigrantų įsijungimą į Ka
nados gyvenimą. Etninę mozai
ką pranešimas laiko persilpnais 
pamatais Kanados visuomenei. 
Ontario provincijos sekr. R. 
Welch žadėjo įgyvendinti kaiku- 
riuos pasiūlymus. Pirmiausia 
bus įsteigti imigrantų sutikimo 
centrai. Pasiūlytą posūki i ame
rikietišką tirpdymo katilą jau 
pasmerkė Toronto aldermanai 
W. Archer, B. Boychuk, Y. Ho
pe, Kanados Lenkų Kongreso 
atstovas C. Bielski. Visi jie yra 
susirūpinę dėl pranešime pavar
toto integracijos termino neaiš
kios prasmės. Jie pritaria inte
gracijai, jeigu ji reiškia etninių 
grupių Įsijungimą į Kanados 
viešąjį gyvenimą, bet pasisako 
prieš ją, jeigu pranešimo auto
riai turėjo galvoje visišką asi
miliaciją.

Kanados parlamento opozici
jos vadas R. Stanfieldas lankėsi 
eilėje Europos kraštų, jų tarpe 
ir Sovietų Sąjungoje,* kur turė
jo pokalbius su vicepremjeru K. 
Mazurovu, užsienio reikalų mi
nisterio A. Gromyko pavaduoto
ju bei kitais antraeiliais parei
gūnais. Pagrindinės pokalbių te
mos — Sovietų Sąjungos ir Ka
nados bendradarbiavimas žemės 
ūkyje, pramonėje ir šiaurinių 
sričių užvaldyme. R. Stanfieldas 
susidarė įspūdį, jog Kremlius 
mielai priimtų Kanados kapita
lo investavimus ir techninę pa
ramą. Pavyzdžiu jis mini italų 
“Fiat” automobilių bendrovės 
statomą fabriką Sovietų Sąjun
goje. Jam betgi buvo visiškai 
nesuprantamos sovietu žemės 
ūkio problemos. Nepažindamas 
kolchozinės sistemos, R. Stan

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

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

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau
dę iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (reridenc. nuo- 
sav.) iš______ ____________ 9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo 9^% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

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

Tikimasi susilaukti didesnio 
skaičiaus lietuvių iš kitų Kana
dos ir JAV vietovių.

Montrealio universiteto prof. 
Andre Raynauld vadovaujamas 
komitetas paruošė pranešimą 
federacinei Kanados vyriausy
bei apie Montrealio ir Toronte 
pramonės augimą. Jame konsta
tuojama, jog Toronto pramonė 
kasmet padidėjo 18,3%, Mont
realio — 15,5%. Torontui daug 
padeda mažesnis nuotolis į Či
kagą, Detroitą, Buffalo, aplinki
niai pramonės centrai — Lon
donas, Kitchener, Peterbo
rough ir Hamiltonas. Toronto 
pramonės zona turi 4.555.000 
gyventojų, Montrealio — tik 
3.700.000. Prof. A. Raynauld ra
gina Montreal} jieškoti finansi
nių investacijų už Kvebeko pro
vincijos ribų. Priešingu atveju 
Montrealio pramonei gresia be
veik neišvengiamas atsilikimas.

Montrealio 3.700 policinin
kų jungiančios Policininkų Bro
lijos pirm. G. Marcil reikalauja 
palikti šiai unijai streiko teisę 
ir graso nauju streiku, jeigu ši 
teisė būtų atimta. Šia proga pra
vartu prisiminti, jog $162.000 
nuostolio iš Policijos Brolijos ir 
168 streikavusių policininku 
Kvebeko augščiausiajam teisme 
jieško 1969 m. spalio 7 d. Mont- 
retalyje nušauto provincinio po
licininko R. Durnas našlė. Jos 
teigimu, R. Durnas nebūtų žu
vęs, jeigu tą dieną nebūtų su
streikavę Montrealio policinin
kai, kuriuos turėjo pakeisti pro
vincinės policijos atstovai. R. 
Durnas buvo nušautas nežinomo 
asmens medžiokliniu šautuvu 
prie Murray Hill firmos garažo. 
Teisėjas P. Lamarre pripažino, 
jog R. Durnas našlė turi pilną 
teisę reikalauti finansinės kom
pensacijos už savo vyro žuvimą 
iš Montrealio Policininkų Broli
jos ir 168 toje vietovėje strei
kavusių policininkų.

fieldas sakosi negalįs suprasti, 
kodėl sovietams trūksta maisto, 
kai tuo tarpu kanadiečiai mais
to gaminiais yra užsivertę iki 
ausų.

Valstybės sekretoriatas Ota
voje paskyrė $6.325 Kanados 
Ukrainiečių Jaunimo Draugijai, 
kuri Manitobos šimtmečio pro
ga Winnipegan planuoja atsi
vežti 398 ukrainiečių kilmės 
jaunuolius iš Montrealio, Toron
to ir Edmontono. Likusią vasa
ros dalį jie praleis Winnipege 
bei jo apylinkėse gyvenančiose 
ukrainiečių šeimose, šiuo suma
nymu draugija tikisi sustiprin
ti Kanadoje išsklaidyto ukrai
niečių jaunimo ryšius.

Vankuverio burmistras T. 
Campbell skeptiškai sutiko fe
deracinės vyriausybės Įsakymą 
kariuomenės apmokymui skir
tus pastatus paversti keliaujan
čių jaunuolių nakvynių namais. 
Jis* nenori, kad šiomis lengvato
mis pasinaudotų JAV hipiai, ka
rinės prievolės vengėjai ir de
zertyrai. T. Campbell pabrėžė, 
jog žymiai geriau būtų uždary
ti Kanados sieną tokiems nepa
geidaujamiems svečiams ir grą
žinti tuos, kurie jau yra Kana
doje. Įsileidimas dezertyrų į ka
riuomenei priklausančius pasta
tus būtų jų išniekinimas. Pasak 
burmistro T. Campbell, jeigu jie 
nenorėjo kovoti už savo kraštą, 
nekovos ir už Kanadą, bet pavo
jaus atveju pabėgs į kurią nors 
trečią valstybę. Šie burmistro 
komentarai taip įsiutino hipius, 
kad jie Įsiveržė Į Vankuverio sa
vivaldybės posėdžių salę ir pa
reikalavo T. Campbell atsistaty
dinimo. Vankuverin dabar kiek
vieną savaite atvyksta 25-50 
amerikiečių dezertyrų.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0%
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas 6.5%
Term. ind. 1 metams 7.25% 
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




