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Galingu balsu
Sakoma, kad legendinis Gedimino vilkas staugė taip galingai, 

tarytum jo balsu būtų šaukęs visas pulkas. Tas geležinis vilkas tapo 
ne tik Vilniaus pilies, miesto, bet ir visos Lietuvos simboliu. Ateina 
metas, kai visa tauta prabyla sutelktiniu balsu, t. y. pareiškia savo 
valią. Tokie momentai buvo sukilimai, nepriklausomybės karas, 
partizanų kovos ir pan. šiais veiksmais tautos balsas prasiveržė 
kaip geležis — kietai, kruvinai, tragiškai. Bet tai nevienintelis pra
siveržimo būdas. Dažnai jis prasiveržia kultūrinėm pastangom — 
nekruvinai, bet atkakliai. Vienas tokių didesnių sutelktinių prover
žių yra dainų ir tautinių šokių šventės, šią liepos ketvirtąją turė
sime dainų šventę, o sekančiais metais — tautinių šokių šventę 
su jaunimo kongresu Čikagoje. Estradoje suskambės milžiniško 
choro dainps. Tai bus tarytum ano legendinio vilko balsas, kuriame 
aidės visa lietuvių tauta. Jame kiekvienas tautietis atpažins save, 
nes ir jo širdis aidės tomis pačiomis dainomis, išplaukusiomis iš 
tautos gelmių. Tai bus tikra prasme sutelktinis tautos balsas, kuris 
galės sklisti po visą laisvąjį pasaulį. Tai tas pats balsas, kuris sklin
da ir iš Vilniuje rengiamų dainų švenčių. Tik tenai jis atsimuša į 
geležinę uždangą ir nepasiekia laisvės plotų. Ten jį užslopina pla
čiojo kalėjimo sienos ir falsifikuoja politinis imperializmas. Čika- 
giškė dainų šventė bus laisvų širdžių balsas, kalbąs nepolitiniais to
nais, tačiau išreiškiąs tą patį visų Lietuvos kovotojų "mes be lais
vės nenurimsim", nes dainose slypi gyva likiminės kovos dvasia.

* * *
Taip, tokio masto dainų šventė yra prasminga savo telkiamąja 

galia. Joje tauta prabyla ne tiktai savo kultūriniu balsu, ne tiktai 
išreiškia pagrindinį savo troškimą, bet ir pažadina telkiamąją jėgą. 
Pati dainų šventės programa bus atlikta per kelias valandas, daini
ninkai išsiskirstys, o rengėjai lengviau atsidus, tačiau tai, kas buvo 
padaryta besirengiant šventei, ilgai pasiliks. Visi, kurie įtemptai 
ruošėsi dainų šventei, liko sucementuoti, sustiprinti kolektyviniame 
darbe. Lietuviškoji daina buvo tapusi centriniu reikalu, apie kurį 
sukosi ištiso laikotarpio pastangos. Ji atgaivino nevieną chorą, 
paskatino nevieną dainininką ir nevieną chorvedį naujai iniciatyvai. 
Kiekvienas vienetas, įsirašęs dainų šventės gretosna, jautėsi įparei
gotas pasitempti. Tai buvo konkretus uždavinys, kuris gaivino cho
rus. Juk gerai žinome, kaip sunku telkti choristus, kai nėra kon
kretaus uždavinio — dainų šventės, koncerto, išvykos ir pan. Tada 
chorai pradeda nykti, jaučiasi nebereikalingi. Dėlto dainų švenčių 
rengimas kas kelinti metai yra didelis telkiamasis veiksnys. Ir tai 
ne tik dainininkam, bet ir visiem tautiečiam, ypač tiem, kurie turi 
progos dalyvauti dainų šventėse. Juk tai yra dvasinė atgaiva, nutei
kianti žmogų nuoširdesniam lietuviškumui. Ji įgalina pergyventi 
lietuviškumą, jame pasinerti ir pajusti tautos širdį, kurios pulsas 
išeivijoj nevisuomet ryškiai apčiuopiamas. Tai ypač svarbu S. Ame
rikoj augančiam lietuvių jaunimui, kuris gal ir daug išmoksta žinių 
apie Lietuvą, bet jos pajusti, pergyventi neturi progų. Dainų šventė 
ir bus jiems tas momentas, kuris prabils ne geografija, ne istorija,'“ 
o lietuviška širdimi.

* * *

Dainų šventė, kaip svarbi mūsų tautinė-kultūrinė apraiška, 
turėtų išeiti už lietuvių visuomenės ribų ir pasiekti kitataučius. Iki 
šiol rengtos dainų šventės.ribojosi savąja visuomene ir nedaug dė
mesio kreipė į kitataučius. Taip elgdamiesi darome savo tautai 
skriaudą — turėdami tokią puikią progą, neišnešame savo dainos, 
vertinamos ir tarptautinėje plotmėje, į platesnius sluogsnius. Juk 
tokio masto dainų šventes rengia nedaug tautinių grupių — latviai, 
estai ir gal dar viena kita tautybė. Amerikiečiams, atrodo, tai ga
lėtų būti įdomus reiškinys. Galimas dalykas, nelengva sudominti 
amerikiečių publiką dainų švente, bet, rodos, nebuvo rimtai nė 
bandyta. Šiuo metu susidomėjimas etninėm grupėm, jų kultūrom 
yra padidėjęs ir Kanadoj, ir JAV-se. Kaikuriuose miestuose rengia
mos tautybių savaitės sutraukia šimtus tūkstančių kitataučių lan
kytojų. Juk Čikagoje yra masės įvairių tautybių žmonių. Pritaikius 
dainų šventės programą, kad būtų suprantama ir nelietuviams, 
būtų galima nukreipti prooagandą į amerikiečių visuomenę. Žino
ma nėra garantijos, kad žygis bus sėkmingas, bet yra tikra, kad 
nieko nedarant niekad neišeisime iš izoliacijos. Tos tautinės grupės, 
kurios bando prasiveržti, šį tą laimi. Pvz. slovakai savo kongreso 
proga Toronte pajėgė pasiekti ir etninę spaudą, ir angliškuosius 
dienraščius, ir kitas komunikacijos priemones, nors neturėjo paruo
šę nieko ypatingo. Lietuviai Čikagoje, turėdami tokią plačią atra
mą, galėtų net daugiau padaryti. Didžioji tautinio meno šventė 
taptų galingu balsu, girdimu visų. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
EUROPOS BENDROSIOS RINKOS KRAŠTAI NUTARĖ PRIIMTI BRITA- 
niją pilnateisiu nariu 1973 m. sausio 1 d. Šį nutarimą padarė Liuk
semburge posėdžiavę Prancūzijos, Italijos, Belgijos, V. Vokietijos, 
Olandijos, Liuksemburgo užsienio reikalų ministerial ir britų at
stovas G. Rippon. Nors Britanijos įsijungimą du kartus buvo ve
tavęs Prancūzijos prez. Charles de Gaulle 1963 ir 1967 m., šį 
kartą didžiausioj paramos britai susilaukė iš jo įpėdinio prez. G. 
Pompidou ir užsienių reikalų ministerio M. Schumanno. Didžiausią 
kliūtį sudarė Britanijos iš N. Zelandijos importuojamas sviestas, 
tris kartus pigesnis už europinį: Britanija įsipareigojo metinį 180.- 
000 tonų sviesto ir 40.000 tonų sūrio importą iš N. Zelandijos su
mažinti iki 71% ir įnešti į Bendrosios Rinkos specialų fondą ūki
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KRAŠTAS BE KONSTITUCIJOS
Kvebeko premjeras R. Bou

rassa atmetė Viktorijos konfe
rencijoje federacinės ir provin
cinių vyriausybių sutartą formu
lę, kurios dėka 1867 m. Britų Š. 
Amerikos Aktas iš Britanijos 
būtų buvęs perkeltas Kanadon 
ir padarytas jos oficialia konsti
tucija. Viktorijoje Kvebekas su
silaukė nemažų nuolaidų, 
liečiančių konstitucijos paragra
fų pakeitimus. Buvo sutarta, jog 
betkokiam pakeitimui ar pipil- 
dymui yra būtina gauti pritari
mą federacinės vyriausybės, 
dviejų Atlanto provincijų, dvie
jų Kanados vakarinių pro
vincijų, Ontario ir Kvebeko. 
Praktiškai tai reiškė veto teisę 
Kvebekui, nes be šios provinci
jos pritarimo nebūtų Įmanomas 
joks konstitucijos keitimas. Su
tarimo formulės premjreras R. 
Bourassa net nepateikė patvir
tinti savo parlamentui, pasiten
kindamas ministerių kabineto 
posėdžiu. Oficiali atmetimo prie
žastis — nepakankama laisvė 
Kvebekui socialinių programų 
reikaluose. Nedarbo d r a u d ą, 
pensijas, vaikų priedus šeimoms 
lig šiol tvarkė ir finansavo fede
racinė vyriausybė. Atrodo, kons
titucijos viltys greičiausiai bus 
palaidotos ilgesniam laikui, nors 
premjeras P. E. Trudeau yra 
linkęs'peržiūrėti Kvebekui ne
priimtiną Viktorijos sutarimo 
dali. Tolimesnių nuolaidų tur
būt nesutiks patvirtinti kitų pro
vincijų premjerai.

Skaudus pralaimėjimas ištiko

Saskačevano premjerą R. That
cher ir jo liberalus provinciniuo
se rinkimuose. Po septynerių 
metų valdžion vėl -grįžo NDP so
cialistai su savo naujuoju vadu 
adv. A. Blakeney. Naujajame 
parlamente jie turės 45 atsto
vus, o liberalai — tik 14. Kon
servatoriai neįstengė pravesti 
nė vieno atstovo. Politiniai ko
mentatoriai daro išvadą, jog dėl 
premjero R. Thatcherio pralai
mėjimo greičiausiai yra kalta 
Kanadą liberalų vardu valdančio 
premjero P. E. Trudeau politi
ka, nors Saskačevano liberalai ir 
bandė nuo jos atsiriboti. Saska
čevano provinciją buvo palietę 
nemaži ekonominiai sunkumai, 
neparduotų kviečių didžiulės at
sargos ir nedarbas.

Ontario provincijos sekr. J. 
Yaremko pateikė parlamentui 
naują alkoholinių gėrimų varto
jimo įstatymą, kuris įsigalios lie
pos pabaigoje. Lig šiol gėri
mams leidimus turinčiuose res
toranuose alkoholis buvo par
duodamas tik su maistu. Dabar- 
gi bus leista gėrimus užsisaky
ti ir be maisto, išskyrus sekma
dienius. Apartamentų gyvento
jai galės gerti ne tik savo bu
tuose, bet ir bendro naudojimo 
patalpose, lauke prie maudymo
si baseinų. Pirmą kartą alkoho
lis įsileidžiamas ir į senelių prie
glaudas. Rinkimų dieną barai ir 
tavernos galės atidaryti duris, 
kai toje vietovėje jau bus baig
tas balsavimas. Alkoholio par
duotuvėse vėl pasirodys 40 un-

Momentas iš dainų šventės rengėjų rūpesčių — dalinasi paskutinėmis žiniomis. Iš kairės: vykdomojo komiteto 
vicepirm. A. Rėklaitis, muzikinės komisijos pirm. P. Armonas, spaudos bendradarbis J. Janušaitis Ntr. Noreikos

Komunistas kunigu seminarijoje
Naujausi faktai iš okupuotos Lietuvos gyvenimo, kurio nepastebi turistai

Nors Sov. Sąjungos nuleista 
geležinė uždanga tebėra nenu
imta, bet pro joje atsiradusius 
plyšius kartais prasmunka A. 
Solženicino, J. Danielio, Siniavs- 
kio ir kitų raštai, “Samizdat” 

‘egzemplioriai ir panašūs daly
kai. Iš tokių “savileidos” eg
zempliorių užsienis sužino apie 
tikrąją padėtį Sov. Sąjungoje ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Patriarcho rinkimai
Pagal “Samizdat” pobūdžio 

informacijas, Lietuvoje tebe
vyksta tikinčiųjų persekiojimas, 
kurį žino tiktai atitinkamos apy
linkės žmonės, nes tokie faktai 
neskelbiami. Rašoma, kad Za- 
gorske įvyko Maskvos patriar
cho rinkimai, kuriuose stebėto
jais dalyvavo kard. Willebrands 
ir trys Lietuvos vyskupai. Tik
rumoje tai buvę ne rinkimai, 
o teatras. Jei Lietuvoje parapi
joms negalima paskirti kunigo, 
kokio norima, kaip galima esą 
išrinkti tinkamą patriarchą. Jis 
jau seniai buvo išrinktas, t.y. 
valdžios paskirtas. “Atvykimas 
Kristaus Bažnyčios atstovų me
lą apvainikuoja tragedija.” Kai 
trys Lietuvos vyskupai vyko Ro
mon š.m. gegužės mėnesį, niekas 
nežinojo. Apie tai buvę patirta 
tiktai iš Vatikano radijo. Vysku
pus Maskva naudoja sunkiai 
Bažnyičos būklei pridengti. Už
sienyje esą buvo skelbta, kad 
XXIV kompartijos suvažiavimas 
nepuolė Bažnyčios, bet rajonuo
se ateistinė veikla buvo labai 
suaktyvinta, ypač spaudžiami 
mokytojai kovoti su religinėmis 
“atgyvenomis”.

Matulaičio sukaktis
Kunigų veikla yra labai varžo

ma. Be religinių reikalų komi- 
saro-įgaliotinio nieko negalima 
daryti. Pvz. š.m. balandžio 3 d. 
Marijampolės (dabar Kapsuko) 
bažnyčioje buvo minima arkiv. 
J. Matulaičio-Matulevičiaus 100 
metų gimimo sukaktis. Norėta 
ją pagarbiai, iškilmingai pami
nėti, bet išėjo kitaip. Kulto rei
kalų “ministeris” Rugienius mi
nėjimą taip suvaržė, kad atvyku
siem kunigam neleido net Mišių 
laikyti šventovėje. Vysk. J. La
bukas atlaikė skaitytas Mišias, o 
trumpą pamokslą pasakė kun’ 
Leščinskas. Jis kalbėjo labai at
sargiai — nepaminėjo nė fakto, 
kad arkiv. Matulaitis atnaujino 
marijonų vienuoliją.

IŠ užsienio atsilankantiem ku
nigam leidžiama susitikti tiktai 
su okupacinei valdžiai pataikau
jančiais kunigais. Dėlto svečiai 
gauna klaidingas informacijas ir 
grįžę klaidina kitus.

ei jų didžiosios bonkos.
Ontario sveikatos drauda OH

SIP nuo š.m. rugsėjo 1 d.. įves 
pakeitimus. Lig šiol gydytojai 
turėjo teisę reikalauti iš OHSIP 
90% savo atlyginimo, o likusią 
dalį atsiimti iš pacientų. Nuo 
rugsėjo 1 d. gydytojai turės būti 
raštu įsipareigoję laikytis OH, 
SIP atlyginimo arba atsiskaity
mo per pacientus. Sveikatos mi
nisterio B. Lawrence teigimu, 
gydytojai pasirinks OHSIP 90% 

(Nukelta j 7-tą psl.)

Propagandistas seminarijoj
Vienintelė kunigų seminarija 

Kaune yra ne tik labai suvaržy
ta, bet ir verčįama įsileisti po- 
litrukus su paskaitomis. Antai, 
1971 m. kovo mėnesį semina
rijos vadovybė turėjo įsileisti 
propagandistą partietį Č. Juršė
ną, lektorių, kuris skaitė politi
nio turinio paskaitą profeso
riams ir klierikams. Po paskai
tos vienas iš profesorių paklau
sė apie Sov. Sąjimgbs santykius 
su Vatikanu. Atsakydams į klau
simą, lektorius iškoneveikė po
piežius — Pijų IX ir Pijų XII. 
Esą pastarasis laimino Hitlerio 
žygius, o kunigai palaikė ir te
bepalaiko išnaudotojus. Semina
rijos dėstytojas kun. Žemaitis 
po paskaitos tarė žodį, girdamas 
lektoriaus Č. Juršėno iškalbą. 
Klierikai ir aplamai tikintieji 
skaudžiai pergyvena politrukų 
brovimąsi kunigų seminarijon 
ir mano, kad profesūra perdaug 
nuolaidžiauja ateistinei valdžiai, 
besibraunančiai Į sąžinės daly
kus. Tai esąs padarinys perdaug 
nuolaidžios bažnytinės vadovy
bės laikysenos.

Nuolatiniai kaltinimai
Ypač persekiojami veiklesnie

ji kunigai. Valkininkų klebonas 
kun. Algimantas Keina buvo pa
skirtas į kariuomenę kaip “ne
drausmingas” ir nesukalbamas. 
Kai grįžo iš karinės tarnybos, 
buvo nubaustas 50 rb. už neva 
kulto įstatymo pažeidimą. 1970 
m. lapkričio 3 d. teisme buvo 
apkaltintas, kad jo pakviesta 
pil. Kuraitytė ruošė 3 vaikus 
pirmajai Komunijai, kad leido 
Mišioms tarnauti dviem nepil
namečiam berniukam, kad lai
kė Mišias už mokinius, kad re
montuoti bažnyčiai pasikvietė 
du nepilnamečius jaunuolius, 
kad bažnyčios stogą apdengė 
skarda. Klebonas buvo kaltina
mas medžiagos vogimu. Kai šis 
pateikė dokumentus apie teisė
tai gautą remontui medžiagą, 
valdžios atstovai pareiškė, esą 
kyšiais papiršęs įstaigų tarnau
tojus.

Kabelių parapijoj, Varėnos 
rajone, kartą vaikai pradėjo gie
doti šventovėje. Klebonas ir var
gonininkė buvo nubausti po 50 
rb. Vaikai, klebonas kun. Lau- 
riūnas ir tėvai buvo žandariš
kai tardomi saugumo tarnauto
jų. Mokytojai taipgi tardė vai
kus. Keliama teisminė byla.

Nauji vyskupai?
1971 m. vasario 4 d. Alytaus 

rajono pirmininko pavaduotojas 
kaltino Simno vikarą kun. S. 
Tomkevičių už pamokslus ir šei
mų lankymą, uždraudė be rajo
no leidimo išvažiuoti sakyti pa
mokslų, užeiti pas žmones, ne
išskiriant nė šermenų. Egzami
nuoti vaikus leista tiktai po vie
ną. Uždrausta važinėti pas kitus 
kunigus rinkti parašų seminari
jos ir panašių įstaigų reikalu.

Terorizuojami ir tie kunigai, 
kurie drįsta leisti vaikams, nors 
ir su tėvais, dalyvauti procesi
joje. Tokių eilėse yra kan. Br. 
Antanaitis, Panemunės klebonas 
kun. A. Gustaitis, kun. P. Ado
monis ir kt.

Vilkaviškio mokytoja BryRe
nė 1970 m. rudenį buvo atleis
ta iš darbo už bažnyčios lanky
mą: Rajoninis teismas atleidimą 
pripažino teisėtu. Dabar ji Vil
kaviškyje negauna net valyto
jos darbo.

Esą kalbama Lietuvoje apie 
naujų vyskupų paskyrimą. “Sam
izdat” pobūdžio lapelyje rašo
ma: “Nelaukiame jų, nes geri 
kandidatai tikrai nepraeis, o val
džiai ištikimieji tik kliudo uo
liesiems kunigams dirbti... Dė
kojame už Vatikano (radijo) lai
das, ypatingai už kun. Šeškevi
čiaus reikalo gynimą. Jis baus
mę atlieka Alytaus griežto reži
mo lageryje, kenčia, bet laikosi 
didvyriškai.”

Deginamos šventovės
1971 m. kovo 26 d. apie 4 v.r. 

dėl neaiškių priežasčių sudegė 
Sangrūdos bažnyčia Marijampo
lės (Kapsuko) rajone (1970 m. 
sudegė Batakių ir Gaurės baž
nyčios). Žmonės per dvi dienas 
pastatė nedidelę koplytėlę, ku
rioje klebonas kun. A. Lukošai- 
tis atlaikė pamaldas. Atvyko tar
dytojas ir kamantinėjo vaikus, 
kurie bažnyčios sudeginimo iš
vakarėse dalyvavo rekolekcijo
se, tarsi jie būtų kalti dėl gais
ro. Jis kaltino kleboną už bend
ravimą su vaikais. Kovo 29 d. 
Sangrūdon atvyko rajono val
džios atstovai ir perskaitė aktą 
klebonui bei parapijos komite
tui, esą koplyčia pastatyta sava
vališkai. Rajono pirm. Pačėsa 
uždraudė joje laikyti pamaldas 
ir įsakė ją nugriauti. Kovo 30 
d. į rajono centrą atvyko kulto 
komisaras J. Rugienius, pasi
kvietė kleboną ir grasino kelti 
bylą bei panaikinti parapiją. 
Klebonas betgi nepabūgo. Tada 
J. Rugienius atvyko į Sangrūdą, 
sušaukė žmones ir reikalavo nu
griauti koplytėlę, bet žmonės ne
sutiko. Pagaliau, J. Rugieniaus 
verčiamas, turėjo įsikišti vysk.
J. Labukas. Balandžio 5 d; at
vyko Sangrūdon Marijampolės 
dekanas kun. Padolskis, Alekso
to klebonas Maskeliūnas ir at
vežė vysk. J. Labuko raštą, ku
riuo kun. Lukošaitis perkelia
mas į Valakbūdį, o laikiniu kle
bonu Sangrūdoj skiriamas anks
čiau čia klebonavęs kun. Maske
liūnas. Šis Sangrūdoje išbuvo iki 
balandžio 21 d., bet pamaldas 
laikė nedidelėje “špitolėje”. Po 
jo atvyko naujas klebonas kun.
K. Skučas. Parapijiečių delega
cija lankėsi pas J. Rugienių, 
prašė, kad leistų pamaldas lai
kyti naujai pastatytoje koplytė
lėje, bet neleido. Žmonės nepa
tenkinti kun. Maskeliūno Rugie- 
niui pataikaujančia laikysena, 
kuri apramino parapiją ir suda
rė sąlygas nugriauti koplyčiai 
(dabar nugriauta).

Daugelyje medinių bažnyčių 
pastatyti sargai, nes, suaktyvė
jus ateistų veiklai, bijomasi nau
jų gaisrų, kurie pastaruoju me
tu padažnėjo. Padegėjai lieka 
vis neišaiškinti.

Tai tokia yra tikrovė paverg
toje Lietuvoje, kurios nemato 
gausūs užsienio turistai, neišski
riant nė lietuvių, nes viskas yra 
nuslėpta. Rs.

ninkams $297,5 milijono pirmai
siais įsijungimo metais. Neiš
spręstos liko žuvininkystės pro
blemos, kurios bus svarstomos 
atskiroje konferencijoje liepos 
12 d., dalyvaujant ir 'kitiems 
kandidatams į Bendrąją Rinką 
— Airijai, Danijai ir Norvegijai. 
Šie trys kraštai taip pat baigia 
pasitarimus įsijungimo klausi
mu. .Taigi, 1973 m. Bendroji 
Rinka jau turės 10 narių su 225 
milijonais gyventojų, jos eks
portas pakils iki $99 bilijonų, 
pralenkdamas JAV $38 bilijonų 
metinį eksportą. Bendrosios 
Rinkos kraštai tada pagamins 
5.600.000 tonų plieno daugiau 
už amerikiečius, tačiau gamybos 
ir visų paslaugų bendrame įver
tinime JAV ir toliau liks nepra
lenktos su metine $931,4 bili
jono suma, nes Bendroji Rinka 
turės tenkintis kuklesne $566,4 
bilijono suma. Bendrosios Rin
kos praplėtimas gali turėti dide
lės reikšmės ir politiniame fron
te, jeigu ekonominis bendradar
biavimas sudarytų pagrindą se
niai planuojamoms Jungtinėms 
Europos Valstybėms.

NEAIŠKUS PABĖGĖLIS
Sovietų elektronikos inž. Ana

tomo Feaosejevo pabėgimas iš 
Paryžiaus tarptautinės aviacijos 
parodos į Britaniją jau buvo su
tartas iš anksto su britais Mask
voje. Pabėgimo faktą britų žval
gyba bandė nuslėpti, kol paga
liau šią informaciją paskelbė ne
malonioje situacijoje atsidūrusi 
Prancūzija. Britanija dabar tei
gia, jog pabėgėlis nėra sovietų 
erdvių programų viceministeris, 
bet tik Radijo ir Elektroninių 
Instrumentų Instituto profeso
rius, technologijos daktaras. Ne
oficialių šaltinių duomenimis, 
prof. dr. A. Fedosejevas jau 
suteikė britams daug svarbių ži
nių apie sovietų satelitus ir ra
ketas. Tai patvirtina iš Maskvos 
į Prancūziją atsiųsti specialūs 
KGB agentai, kurie stengėsi su
rasti Prancūzijoje dingusį-pabė
gėlį, kol nebuvo paskelbtas jo 
išvežimas ir britų pažadėta poli
tinė globa bei apsauga. Krem
lius tuojau pat ištrėmė iš Mask
vos Britanijos ambasados I sekr. 
M. Nicholsoną ir II sekr. P. 
Jacksoną, o Britanija — sovietų 
ambasados I sekr. L. Šerstnevą 
ir III sekr. V. Čusovitiną. Abi 
pusės šiuos diplomatus apkalti
no špionažu, nors ištrėmimo tik
rasis kaltininkas yra pabėgėlis 
prof. dr. A. Fedosejevas.

ŽYDAI PROTESTUOJA
Moldavijoje teisiami 9 žydai, 

kurie, sovietų teigimu, yra įsi
vėlę į nesėkmingą bandymą pa
grobti keleivinį lėktuvą Lenin
grade. Tas planuotas, bet ne
įvykdytas lėktuvo pagrobimas 
kaltinamųjų suolan jau yra pa
sodinęs 34 žydus. TASSo prane
šimu, 5 liudininkai Moldavijos 
teisme atšaukė tardymo metu 
padarytus pareiškimus ir atsisa
kė liudyti, nors už tai jiem gali 
būti iškelta byla. Maskvos cent
riniame pašte 33 žydai iš Balti
jos kraštų buvo pradėję bado 
streiką, reikalaudami vizų išva
žiuoti Izraelin. Milicininkams 
pagrasinus suėmimu, bado strei
ką teko nutraukti ir išsikraus
tyti iš pašto. Apie 50 žydų pa
našų bado streiką bandė Latvi
jos sostinėje Rygoje. Apie jų li
kimą šiuo metu nėra duomenų.

PAKEITĖ PLANĄ
Buvęs lenkų kompartijos va

das W. Gomulka 1971-75 m. eko
nominiame plane pagrindinį 
vaidmenį buvo numatęs sunkia
jai pramonei. Po darbininkų 
maištų W. Gomulką pakeitęs E. 
Gierekas savo ekspertams įsakė 
paruošti naują planą, kurį kom
partijos centriniam komitetui 
dabar pateikė premjeras P. Ja- 
roszewicz. Naujame plane pirmą 
kartą komunistinės Lenkijos is
torijoje dėmesio centre yra 
lengvoji pramonė, kasdieninių 
reikmenų gamybos padidinimas 
ir atlyginimų pakėlimas darbi

ninkams 18%. Centrinis komi
tetas iš kompartijos sekretoriaus 
pareigų atleido pagrindinį E. 
Giereko varžovą M. Moczarą, bu
vusį vidaus reikalų ministerį ir 
saugumo viršininką, bet jis ir 
toliau paliktas politbiuro nariu. 
Katalikų Bendrijos vadas kardi
nolas S. Wyszynski pareikalavo, 
kad kompartija atsisakytų da
bartinių trukdymų tikintiesiems 
ir pagerintų ryšius su Bendri
ja. Kardinolas nusiskundė, kad 
kompartija ir vyriausybė nelei
džia katalikams statyti naujų 
bažnyčių ir trukdo religinių ap
eigų atlikimą.

BADO ŠMĖKLA
Žemės ūkio specialistų nuo

mone, dėl karo veiksmų ir pavė
lavusių sezoninių lučių R. Pa
kistano 70 milijonų gyventojų 
šiemet trūks milijono tonų ry
žių. Jų laukia bado šmėkla, jei
gu nebus užbaigtas pilietinis ika
ras ir gauta parama iš užsienio. 
Pasaulio Bankas nutraukė visą 
ekonominę paramą Pakistanui, 
kol V. Pakistano kariuomenė ne
sustabdys karo veiksmų R. Pa
kistane ir kol prez. gen. Y. Kha- 
nas nesiims priemonių būklei 
sunormalinti. Šią savaitę jis tu
ri pasakyti kalbą per radiją ir 
atskleisti ateities planus. Indija 
skelbia, jog jai šešių milijonų 
pabėgėlių našta taip pat yra ne
pakeliama. Jos vyriausybė vis 
dažniau prasitaria apie galimą 
karą su V. Pakistanu, jeigu pa
saulis nesiims priemonių pabė
gėliams grąžinti ir jų saugumui 
užtikrinti R. Pakistane.

NAUJAS POSŪKIS?
Amerikiečių konservatyviems 

žydams Jeruzalėje tartame žo
dyje Izraelio užsienio reikalų 
ministeris A. Ebanas pranašavo, 
jog bovietų Sąjunga yra pasiruo
šusi atstatyti ryšius su Izraeliu 
ir siekti tiesioginių pasitarimų, 
nes tolimesnis ignoravimas esąs 
neįmanomas. Toks atviras val
džios pareigūno prasitarimas 
primena premjerės G. Meir ke
lionę iš Stockholmo į Rovaniemi 
miestelį Suomijoje, kur, sako
ma, ji turėjo slaptą pokalbį su 
sovietų atstovais. Sovietų Sąjun
ga ir visi jos satelitai, išskyrus 
Rumuniją, nutraukė diplomati
nius ryšius su Izraeliu po 1967 
m. karo. Tel Avivo laikraščio 
“Maariv” pranešimu, derybos 
jau vyksta Helsinkyje.

REIKALAUJA FORMOZOS
Kinijos premjeras Čuenlai, 

pietavęs su trijų JAV laikraščių 
leidėjų atstovais Pekinge, pabrė
žė, kad prez. R. Niksonas turi at
sisakyti Formozai pažadėtos ap
saugos, jeigu»nori diplomatinių 
ryšių su Kinija. Pasak Čuenlai, 
Formozos klausimas yra Kini
jos vidaus reikalas, kurį galima 
išspręsti taikiomis priemonėmis. 
Jeigu Formoza sutiktų grįžti Ki
nijos globon, jos gyventojai su
silauktų ne bausmės, bet atitin
kamo atlyginimo už parodytą iš
tikimybę.

UŽMIRŠTAS POETAS
1938 m. pabaigoje sovietų 

koncentracinėje stovykloje, mi
rė žydų kilmės poetas Osip 
Mandelstam, kurį literatūros 
kritikai priskiria žymiausiųjų 
poetų gretoms. Kančias ir mirtį 
stovykloje jam atnešė prieš Sta
liną nukreiptas eilėraštis. N. 
Chruščiovui nuvertinus Staliną,
O. Mandelstam buvo rehabili- 
tuotas, tačiau leidyklos nesku
bėjo išleisti jo poezijos naujų 
laidų. Tai padaryti dabar oficia
liai pažadėjo sovietų rašytojų 
leidyklos vadovas N. Lisučevs- 
kis. Galimas dalykas, šį žingsnį 
paskatino žuvusio poeto senutės 
našlės Nadeždos užsienyje nele
galiai išleista atsiminimų knyga 
“Viltis prieš viltį”, kurioje ji at
skleidžia teroro laikus ir dabar
tinio jaunimo laisvės siekius, 
savo žvilgsnio platumu pralenk
dama siauresnių rėmų A. Solže
nicino romanus.
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Kas bus sekančiu kancleriu? Kanados premjeras Kudirkos reikalu

Laisvės žaibas
Tautos sukilimo trisdešimtmetį atžymint

DR. J. VIDZGIRIS

Birželio 22 — 27 dienomis su
ėjo 30 metų nuo tų lemtingų 
dienų, kai lietuvių tauta, pasi
naudodama kilusiu Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos karu, sukilę 
prieš pavergėjus, o išlaisvintojo 
Kauno radijo siųstuvas perdavė 
Lietuvos laikinosios vyriausybės 
atsišaukimą, skelbiantį neprik
lausomos Lietuvos atstatymą.

Tautos sukilimu buvo padary
tas galas vienerius metus truku
siai sovietinei okupacijai, kuri 
primetė Lietuvai smurto ir klas
tos vergiją ir pareikalavo daug 
aukų. Karo išvakarėse įvykdyti 
masiniai žmonių trėmimai į Sibi
rą perpildė engiamos tautos 
kartybių taurę. Degdami kerštu 
ir įsitikinę savo tautinės bylos 
teisingumu, lietuvių sukilėlių 
būriai puolė Raudonosios Armi
jos dalinius, enkavedistų būsti
nes ir savo veiksmais palengvino 
Vokietijos kariams žygiuoti į ry
tus.

Sovietų dr jų šalininkų šalti
niai visuomet mėgino už Lietu
vos garbę, laisvę ir teises kovo
jusius sukilėlius suplakti su hit- 
lerizmo simpatikais ir kolabo
rantais. Jie iki šiandien sąmo
ningai nesiliauja vaizdavę suki
lėlius “nacių penktąja kolona” 
ir jiems priskiria nežmoniškiau- 
sius karo nusikaltimus, visų pir
ma nekaltų žmonių žudynes, kad 
tuo būdu pasaulio akyse būtų 
apjuodinta nepriklausomos Lie
tuvos valstybės idėja, už kurią 
sukilėliai kovojo ir liejo savo 
kraują. Bet tai okupantams ne
pavyko ir niekad nepavyks, nes 
savo beviltiškais šmeižtais ir įtū
žiu jie daugiau parodo, kokią ne
paprastai svarbią istorinę ir po
litinę reikšmę turėjo lietuvių su
kilimas, kuris taip smarkiai su
krėtė okupanto pozicijas, kad jis 
iki šiandien neįstengia to už- 
miršti.

Iš tiesų niekas negali paneig
ti sukilimo reikšmės lietuvių 
tautai. Naujausioje mūsų istori
joje šalia 1918 m. vasario 16- 
sios nėra kito tokio svarbaus įvy
kio, kaip 1941 m. tautos sukili
mas. Abu šiuos istorinius Įvy
kius sieja viena bendra gija — 
visam pasauliui deklaruota lie
tuvių tautos valia atstatyti savo 
valstybę, valia nepriklausomai 
gyventi kitų tautų tarpe ir pa
tiems lemti savo likimą.

Jeigu 1941 m. Lietuvos laiki
nosios vyriausybės paskelbtojo 
valstybės atkūrimo nelydėjo to
kia pat istorinė laimė, kurią ga
lėjo pasidžiaugti 1918 m. nepri
klausomybės aktą pasirašę Lie
tuvos Tarybos nariai, tai priežas
čių reikia jieškoti grynai išori
nėse nepalankios tarptautinės 
padėties sąlygose. Pirmojo pa
saulinio karo gale, Vokietijai ir 
Rusijai vienodai nusilpus ir Va
karų santarvininkams aktyviai 
parėmus prez. Vilsono paskelb
tąją tautų apsisprendimo teisę, 
nors ir ne be sunkumų ir kovu, 
— Lietuva galėjo įkūnyti savo 
nepriklausomos valstybės, idea
lą. Tokių palankių išorės sąly
gų nebuvo 1941 metais, kai ant
rojo pasaulinio karo eiga dar bu
vo nenulemta, o hitlerinė galy
bė buvo pasiekusi savo viršūnę.

Nors sukilimas neatvėrė Lie
tuvai naujo nepriklausomo lai
kotarpio, tačiau jis nebuvo vel

LIETUVIŠKA NERINGA AMERIKOJE
Kur ji yra? Tai gražus kampelis 

pietinėj Vermonto valstijos dalyje, 
kur Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys pernai įsteigė gražią jaunimo 
stovyklavietę. Ten pereitą vasarą pa
statyti nauji gyvenamieji nameliai, 
talpinantys po 10 stovyklautojų ir 
dvi vadoves. Yra ir gražus stovykli
nio meno centras, kuriame pastoviai 
dygsta nauji kūriniai. Įrengta val
gykla ir mažutė salė, čia pat ir gra
žioji beržų alėja, vedanti į beržų 
šventovę. Ten kils ir augs kiti pa
statai, tačiau šiuo metu didžiausias 
rūpestis yra pripildyti šią stovykla
vietę jaunimu.

Galima sakyt, kad gerai suorgani
zuota stovykla yra tęsinys to lietu
viško darbo, kurį atliekame mokslo 
metais. Taip sakau dėlto, kad metai 
iš metų stebėjau Putnamo seserų va
dovaujamas mergaičių stovyklas ir 
jų rezultatus. Tai stovykla, kurioje 
darniai jungiasi krikščioniškai tauti
niai elementai su individualiais ga
bumais ir jų išraiška, čia išauga ir 
stiprios vadovės, kurios ateina tal
kon kitom stovyklom. Visos šeimos 

tui — užėmė žymią vietą istori
joje. Trumpai sutraukus, sukili
mo reikšmę galima nusakyti 
taip:

1. Sovietų atžvilgiu sukilimas 
buvo gaivalingas lietuvių tautos 
protestas pries 1940 m. smurto 
ir klastos veiksmus, kurie išplė
šė Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę ir ją padarė Sov. Są
jungos sudėtine dalimi. Sukili
mas nuplovė be pasipriešinimo 
įvykusios okupacijos gėdą ir nu
plėšė skraistę, kuria nuo pasau
lio akių buvo slepiami bolševiki
nio okupanto nusikaltimai Lie
tuvoje.

2. Nacionalsocialistų atžvilgiu 
1941 m. tautos sukilimas buvo 
įspūdinga lietuvių tautos de
monstracija, kad ji pasiryžusi 
pati savo jėgomis ir aukomis at
statyti krašto laisvę neiš kieno 
malonės, bet ta teise, kuri pri
klauso kiekvienai tautai. Po še
šių savaičių darbo, protestuoda
ma prieš vokiečių okupacinį re
žimą, sukiliminė Lietuvos laiki
noji vyriausybė sustabdė savo 
veikimą, įspėjo tautą dėl naujo
jo pavergėjo kėslų ir davė pra
džią lietuvių antinacinei rezis
tencijai.

3. Sukilimas sustiprino pačių 
lietuvių sąmonę ir ryžtą, atgaivi
no pasitikėjimą savomis jėgo
mis, davė vėlesniems Lietuvos 
laisvės kovotojams sektiną pa
vyzdį. Be 1941 m. sukilimo ir 
laikinosios vyriausybės neįsi
vaizduojama vėlesnė lietuvių 
tautinio pasipriešinimo kova ir 
tokie laimėjimai, kaip SS legijo- 
no boikotąvimas Lietuvoje, iš
saugojimas vokiečių okupacijos 
metais lietuvių jaunimo, didelės 
krašto gyventojų daugumos nuo 
įtraukimo į karo verpetus. Prasi
dėjus antrajai sovietų okupaci
jai, sukilėlių dvasia didvyriškai 
reiškėsi partizanų sąjūdyje ir 
pogrindžio veikloje.

4. 1941 m. tautos sukilimo 
reikšmė šiandien nesiriboja pra
eities perspektyva, bet toliau 
veikia ir stiprina kovotojus už 
Lietuvos nepriklausomybę. Su
kilimas nekilo savaime be pa
stangų. Jį paruošė ryžtingi ir ko
vingi vyrai, susispietę į pirmo
sios sovietinės okupacijos me
tais krašte ir užsienyje veikusią 
vieningą Lietuvių Aktyvistų 
Fronto kovos organizaciją. Joje 
didelį vaidmenį atliko jaunimas 
ir nauji, okupacijos sąlygomis 
iškilę vadai. Tai didelė, nuolat 
prisimintina pamoka, kad tauta, 
atsidūrusi sunkioje padėtyje, be 
vadų, be draugų, be sąjunginin
kų, išduota, apgauta, varginama 
ir engiama, neturi nusiminti, 
nes joje su naujais bandymais 
atsiranda ir nauji pajėgūs vadai. 
Pamokančios buvo ir sukilėlių 
klaidos. Pradinis laimėjimas su
silpnino jų vienybę, LAF suski
lo, nedidelė dalis, net iš LLV 
tarpo, nuėjo bendradarbiauti su 
okupantu. Tai buvo išimtys.

1941 m. sukilimui nebuvo 
lemta suspindėti nepriklauso
mybės saule Lietuvos danguje, 
bet jis perskrodė jį galingu lais
vės žaibu. Jo uždegtos lietuvių 
širdys dega ir niekad nesiliaus 
degusios tuo pačiu troškimu ligi 
jis galutinai išsipildys, kaip to 
troško visų laikų mūsų sukilėliai 
ir laisvės kovotojai, laisvoj ne
priklausomoj Lietuvoj!

turėtų susidomėti šia stovyklaviete, 
nes tai didelė pagalba lietuviškom 
šeimom.

Šią vasarą “Neringoj” vyksta šios 
stovyklos: birželio 20 d. — mergai
čių stovyklos vadovių paruošiamoji 
stovykla; birželio1 27 — liepos 24 d. 
mergaičių stovykla, 7-15 m.; liepos 
25 d. — berniukų stovykla 7-14 m.; 
rugpjūčio 1 d. — Worcester, Mas., 
parapijos tarniukų stovykla; rugpjū
čio 8 d. — Rytinio Pakraščio ateiti
ninkų stovykla; rugpjūčio 22 d. — 
lietuvių kilmės vaikam — anglų kal
ba; rugpjūčio 29 d. — Studentų 
Ateitininkų Sąjungos stovykla.

Šią vasarą “Neringos” mergaičių 
stovyklai vadovauja: Sesuo M. Igne, 
Dalia ir Oliveta, Faustas Strolia, 
Laima Gustainytė, Regina Kryža- 
nauskaitė, Gintaras Aukštuolis, Vy
tenis Čyvas, Vaidotas Vaičiūnas, 
Kristina Baltramiejūnaitė.

Informacijų kreiptis šiuo adresu: 
NERINGA, R. F. D. 4 Box 134 C., 
West Brattleboro, Vermont 05301, 
USA. Telefonas 802 - 254-8090. Dar 
nevėlu registruoti. Steb.

V. Vokietijos vyriausybę su
daro kancleris ir ministerial. 
Kanclerį renka parlamentas, gi 
ministerius pasirenka pats kanc
leris. Jo pasirinktus ministerius 
oficialiai skiria valstybės prezi
dentas, bet pastarojo aktas tėra 
įvykusio fakto patvirtinimas.

Pagal V. Vokietijos konstitu
ciją, visa valdžia yra sukoncent
ruota kanclerio rankose. Jis nu
stato vidaus ir užsienio politiką 
bei jos kryptį, jis yra ir planuo
tojas, ir vykdytojas. Valstybės 
prezidentas tėra oficialus res
publikos atstovas. Todėl į kanc
lerio vietą veržiasi visos parti
jos.

Iki šiol kancleriais buvo kvie
čiami rinkimus laimėjusių par
tijų pirmininkai. Pvz. iki 1969 
m. jais buvo CDU pirmininkai— 
Adenaueris, Erhardas ir Kiesin- 
geris. Šiuo metu krikščioniškų 
grupių politikų tarpe atsirado 
balsų uz atskyrimą partijos pir
mininko pareigų nuo kanclerio 
tarnybos. Pagal juo, dėl dvigubo 
apkrovimo to paties asmens at
sakingomis pareigomis nukenčia 
ypač partijos reikalai. Todėl esą 
būtų tiksliau, jei kancleriu būtų 
renkamas ne sąjungos pirminin
kas, bet kuris kitas tinkamas po
litikas. Jei ši tvarka įsigalėtų, 
tai grupės, rinkdamos kandidatą 
į kanclerius bei patį kanclerį, tu
rėtų laisvesnes rankas ir dau
giau naudos savo partijoms.

Nuo kandidato į kanclerius 
arba kanclerio populiarumo daž
niausiai priklauso ir pačių rinki
mų laimėjimas. Todėl partijos 
iš anksto parenka pačius popu
liariausius bei tinkamiausius po
litikus.

Populiariausi politikai
Tokių politikų turi visos poli

tinės grupės. Daugiausiai jų turi 
CDU/CSU. Iš pastarųjų grupių 
politikų paminėtini ypač šie: 
Rainer Barzel, 46, m., katalikas, 
vedęs, turi vieną dukterį; parla
mente nuo 1957 m.; buvęs mi- 
nisteris Vokietijos reikalams, 
dabar CDU/CSU grupės vadas 
parlamente. Gerhard Schroeder, 
60 m., evangelikas, vedęs, turi 
dvi dukteris ir sūrių; nuo pat 
pradžios, yra V. Vokietijos par
lamento narys, CDU pirmininko

| Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVENAS į

Vienos apylinkės laisvės kovos, budingos ir visai Lietuvai
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Rizikinga kelionė
1943 m. prieš Kalėdas staiga 

iš Dusetų paskambino į Rokiš
kio paštą, kad manęs laukia 
draugas savo tėviškėje. Atva
žiuojąs jo brolis inžinierius iš 
Kauno ir dar su svečiu. Taigi, 
gali būti nemažai įvairių žinių. 
Arklį savo kelionėm paprastai 
išsinuomodavau netoli Rokiškio. 
Gavau ir dabar. Važiuodamas 
dar užsukau trumpai šalia Ra
gelių pas vieną savo draugą, 
bet jis negalėjo važiuoti — per
šalęs gulėjo lovoje. Neilgai, ro
dos, užtrukau, bet prie Kalbū- 
tiškių nusileido saulė — visas 
kelias buvo pašniaukštas. Dar 
daugiau pašniaukštas buvo ant 
Sartų, kur vėžių dažnai nesi
matė. Norėjau dar pasukti Du
setų pusėn į Jaskoniškes, bet 
pagalvojau, kas gi manęs ten 
lauks, kai iki draugo sodybos 
tik koks geras kilometras. Taip 
ir pasukau tiesiog mišku, kur 
siauras keliukas buvo kaip 
stiklas.

Vos pasprukau!
Prieš pat vieškelį lyg. kas 

trakštelėjo, lyg šmėstelėjo. Ark
lys suprunkštė, bet bėgo lyg 
niekur nieko. Tik Staiga “stoi” 
ir griebė vienas už kamanų. 
Arklį gerai pažinojau ir dar 
prieš Sartus buvau išžabojęs 
— nenorėjau jo varginti žabok- 
liais, o laukuose, kur nesutinki 
šunų,, jis būdavo labai ramus. 
Tik pamatęs šunį įsinešdavo jo 
gaudyti-, todėl būdavo sunkoka 
nežabotą valdyti. Šiaip jis la
bai nemėgo svetimų žmonių, 
kąsdavo ir griebdavo kaip šunį 
kojomis. Taip ir dabar atsitiko. 
Nepajutau kaip per suniurkytą 
žmogų pervažiavau. Antrasis 
draugas, taip pat su rusiška ma- 
šinpistole, tuo pačiu laiku iš 
už kito medžio šūstelėjo ir no
rėjo griebti už vadžių, bet buvo 
taip pat parmuštas. Kai palei
do šūvius, buvau jau toli nulė
kęs, atsakiau pora pistoleto šū
vių. Į sodybą lėkte įlėkiau per
mirkęs šaltu prakaitu. Už pasi
tikėjimą ir drąsą galėjau ir 
daugiau sumokėti... Ar mano 
sutiktieji buvo ten atsitiktinai 
užklydę, ar tai iš Girios ir gre
timųjų miškų sovietų desanti
ninkų dalinio vyrai, nebuvo aiš
ku. šiame miškų masyve laikėsi 
keliolika sovietinių partizanų, 
kurie kartais ateidavo į Duse
tas ir grasindavo vietos poli
cijai. Nebeprimenu gerai, 1943 
ar 1944 m. pavasarį, Sartų eže
ro ledui ištirpus rado 4 vyrus, 
nuskendusius su visais rusiškais 
ginklais kaip tik netoli tos vie

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

pavaduotojas, buvęs vidaus, už
sienio ir krašto gynybos ministe- 
ris. Franz Josef Strauss, 55 m., 
katalikas, vedęs, turi dukterį ir 
du sūnų; nuo V. Vokietijos par
lamento pradžios yra jo narys, 
buvęs ypatingų reikalų, gynybos 
ir finansų ministeris, CSU pir
mininkas. Gerhard Stoltenberg, 
42 m., evangelikas, vedęs, turi 
dukterį ir sūnų; parlamento na
rys Schleswig - Holstein parla
mente, vėliau V. Vokietijos par
lamento narys, buvęs mokslų 
ministeris, CDU jaunimo pirmi
ninkas, Bundestage CDU atsto
vas ūkio reikalams, CDU pirmi
ninko pavaduotojas ir Schles- 
wig-Holsteino krašto ministeris 
pirmininkas. Helmut Kohl, 40 
m., katalikas, vedęs, turi du sū
nų; Rheinland-Pfalz o parlamen
ta narys, buvęs CDU ir frakcijos 
pirmininkas, ministerių pirmi
ninkas, V.Vokietijos CDU pirmi
ninko pavaduotojas, CDU prog
ramos kūrėjas. Heinrich Koepp- 
ler, 45 m., vedęs, buvęs katali
kų centro komiteto generalinis 
sekretorius, Nordrhein-Wesfalen 
krašte CDU pirmininkas ir vie
tos parlamente opozicijos vadas, 
buvęs valstybės parlamentinis 
sekretorius V. Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijoje. Be to, ne
užmirštini buvę kancleriai—Er
hardas ir Kiesingeris.

Visi jie yra akademikai ir 
daugumas jų turi mokslinius 
laipsnius.

Dienraščio anketa
Dienraštis “Bild”, kuris yra 

laikomas 'gatvės laikraščiu ir ku
rį skaito milijonai, paprašė savo 
skaitytojus pasisakyti, kas iš 
krikščioniškų grupių CDU/CSU 
ir socialdemokratų partijos poli
tikų turėtų būti sekančiu kanc
leriu. Š. m. birželio 8 d. numery 
paskelbė rezultatus. Atsiliepė 
80.537 skaitytojai. Statistikai te
buvo pripažinti 78.571 atsaky
mai. Kiti nesilaikė taisyklės — 
nurodyti tik vieną asmenį, ir 
dėlto iš statistikos buvo išjungti. 
45.101 pasisakė už CDU/CSU 
kaikuriuos politikus ir 33.478 už 
socialdemokratų žmones. Pagal 

tos, kur aš įvažiavau į Jaskoniš- 
kių mišką. Vieną iš tų sovieti
nių partizanų atpažino — tai 
buvo turtingo Dusetų pirklio 
žydo sūnus.

Jaskoniškių pasitarimas
Pagridinis pasitarimo tikslas 

buvo turimų ginklų ir šaudme
nų tvarkinga dislokacija, jų vie
tovių sužymėjimas ir kiti pana
šūs reikalai. Svarstyta ir čičirio 
apygardos apimtis, t. y. kiek jos 
priskirti Audros apygardai ir 
kaip paskirstyti vadovybę — ka
rininkus, nes šiuo metu čia jų 
trūko. — turėjo būti atsiųsta 
iš kitur. Turėjom vokiečių, rusų, 
lenkų karinių žemėlapių ir vie
ną Įritą lietuvių. Pasitarimas 
truko ir sekančią dieną. Į Ro
kiškį Veršeliui paskambinome, 
kad galiu užtrukti porą dienų, 
prašėm susisiekti su ūkininku 
dėL arklio. Taip ir užtrukau 
tris dienas, nes su kapitonu nu
važiavome dar į Avilius, Imra- 
dą. Jis per kokias dvi savaites 
aplankė Zarasų ir Rokiškio ap
skričių LF svarbesniuosius as
menis, susipažino su ginklų 
paskirstymu vietoje. Pamatyti 
kraštą ne žemėlapyje, bet tikro
vėje yra labai svarbu ruošiant di
desnius gynybos planus. Jis ta
da sutiko, kad mes teisingai pa
darėme sustabdydami LF veik
lą ir pereidami į L L A, nes 
“Kęstučio” vardas gyventojus 
klaidino. Antra, didesnėm ko
vom reikia vienos vadovybės. 
O LLA visi mes laikėme mums 
labai gimininga bei sava orga
nizacija.

Baltinis — Įpėdinis
Balys Budrūnas buvo ramus 

žmogus. Kalbėdavo gana ne
daug. Nežinau kuriais metais 
jis pradėjo dirbti Dusetų pie
nininku, bet visos apylinkės pie
ninės žinojo, kad jo sviestas vi
sada patenka į pirmą rūšį. Pie
nininkystės mokslus buvo bai
gęs Latvijoje, kur išmoko gerai 
latviškai, rado daug artimų 
draugų.

Kaip vėliau paaiškėjo, dar 
prieš II pas. karą jį buvo pa
sikvietęs gen. štabo pik. Dulks- 
nys kažkokiem darbam. Taip 
susidarė savo talkininkų būrelį 
ir sekė atklystančius šnipus ga
na nemažame plote. Jis buvo 
pavaldus tik pik. Dulksniui ir 
laikas nuo laiko su juo susitik
davo, bet daugiau niekas Įpėdi
nio nežinojo. ŠĮ vardą gavo juo
kais, nes turėjo didelį šunį, ku
rį kažkas pavadino įpėdiniu.

1940 - 41 m. Įpėdinis dirbo. 
Vienu laiku turėjo slaptą siųs
tuvą, kuris labai trumpai vei
kė, nes sugedo kažkokia dalis ir 

“Bildo” apskaičiavimą, iš krikš
čioniškų grupių pirmuoju eina 
Barzelis, surinkęs sau 14.265 
balsus, antruoju — Schroederis
— 12.397, trečiuoju Straussas— 
9.036, toliau Stoltenbergas — 
3.482, Kiesingeris—3.090, Kohl
— 1.559 ir Koepler — 225. Iš 
socialdemokratų pirmuoju eina 
Helmut Schmidt, dabartinis gy
nybos ministeris (už jį pasisakė 
12.442); antruoju eina Miunche
no burmistras Vogei, surinkęs 
9.454 balsus, trečiuoju—dabar
tinis kancleris Brandtas, surin
kęs 7.121 balsus; 3.216 skaityto
jų pasiūlė į kanclerius dabarti
nį susisiekimo ministerį Leberį, 
685 — socialdemokratų frakci
jos pirmininką Herbertą Weh
ner} ir 556 — dabartinį ūkio ir 
finansų ministerį SJchillerį.

Kaip minėta, 45.101 “Bild” 
skaitytojai pasisakė už CDU/ 
CSU politikus ir 33.478 už so
cialdemokratų. Tai ta pati ten
dencija, kuri prasikišo ir rinki
muose per paskutinius nepilnus 
dvejils metus į kraštų parlamen
tus (landtagus). Atėjus socialde
mokratam į valdžią, jų populia
rumas ėmė mažėti. Jei dabar 
įvyktų rinkimai į V. Vokietijos 
paralmentą (Bundestagą), tai 
krikščioniškos grupės laimėtų 
absoliučią daugumą ir galėtų pa
statyti savo kanclerį.

Kas bus kancleriu?
Pagal “Bild” duomenis, lai

mėjus rinkimus krikščioniškoms 
grupėms, kancleriu turėtų būti 
Barzelis. Bet yra priimta, kad 
kandidatą į pirmininkus ir tuo 
pačiu į kanclerius renka partijos 
atstovų suvažiavimai. Todėl jie 
gali ir kitaip nuspręsti. Bet jo 
kandidatūra yra stipri. Jis pa
garsėjo ypač būdamas CDU/ 
CSU frakcijos pirmininku par
lamente.

Sekantis stiprus politikas yra 
Schroederis. Be to, ir Straussas 
yra 'galvotas vyras, gal net gal- 
vočiausis už visus kitus V. Vokie
tijos politikus, bet CSU, kurios 
jis yra pirmininku, veikia tik 
Bavarijoje. Žinoma, ir CDU ga
lėtų apsispręsti už jį. Socialde
mokratai, atrodo, laikysis ir to
liau Brandto, nors Schmidtas 
yra jam didelis konkurentas.

iki karo pradžios jos negavo. Jo 
siųstuvas buvo skirtas ryšiui su 
Švedija. Sukilimo metu į kovo
tojų eiles nesijungė ir savo 
veiklos neparodė, ja nesigyrė. 
Sudarė įspūdį, kad liko nuoša
lyje.

Slapta veikla
Užėjus vokiečiams, jis liko, 

kaip visiems atrodė, tik pieni
nėje, į kokį sąjūdį ar rezisten
ciją nesijungė. Bet dar 1941 m. 
vasarą už sviestą pirko pirmuo
sius ginklus Latvijoje ir aprū
pino jais savo draugus. Tik jo 
brolis Jonas žinojo tų draugų 
dalį, nes vienam kitam buvo 
ginklų nuvežęs. Atrodo, kad ir 
brolį Justiną buvo palikęs nuo
šalyje, nes tas turėjo sugyven
tinę merginą, šiek tiek daugiau 
paslapčių žinojo mjr. Urbanas. 
Ar žinojo ką iš B. Budriūno 
Dusetų policijos viršininkas, li
ko neaišku. Su Įpėdiniu mane 
suvedė mjr. Antanas Andriū- 
nas, liepęs pas Dusetų pieninin
ką užeiti ir suderinti žygius. Ap
žiūrėjo jis mane, mažokai pažįs 
tarną, nors ir į jo tėviškę kar
tas nuo karto su kitais užsuk
davau. Atvertęs savo švarko at
lapus, pabraižė kažkokius ženk
lus, kurių nesugriebiau atsaky
ti. Tik po poros metų pasakė, 
kad nesu pik.. Dulksnio žmogus, 
kai iškilo lenkų karinio tinklo 
reikalai, kai jam reikėjo mano 
vyrų talkos. Jis dalyvavo mūsų 
pasitarimuose, išklausydavo, su
spausdavo kietai lūpas ir tik pa
sakydavo — “žiūrėsim”. Tai 
reiškė, kad -mums nekenks, bet 
veiks slaptai ir tik kartais tai 
pajusime. Jis apie mūsų veiklą 
sužinodavo ir kitais keliais. Tu
rėjome savo eilėse ir jo keletą 
vyrų, kurie jį informuodavo, bet 
mes apie tai nežinodavom. Tai 
buvo paslaptis, kaip ir visi jo 
apylinkės miškai, kuriuose pra
leido vaikystę.

Kai reikdavo, mane asmeniš
kai žodžiu, kartais per sutartą 
žmogų painformuodavo. Tas 
žmogus buvo jo brolis Jonas. 
Vienintelį kartą pasiuntė mjr. 
Urbaną, kad mano vyrai sustip
rintų sekimą vienos apylinkės 
lenkų judėjimo ir perdavė są
rašą, kuri turėjau įsiminti.

(Bus daugiau)
Kanados pašto ministerio J.

P. Cote pranešimu, nuo š.m. lie
pos 1 d. visi laiškai i užjūrio 
kraštus bus pervežami lėktuvais. 
Jų tarifas uncijomis: 0-1 — 15 
centu, 1-2 — 30 et., 2-4 — 40 
et. ir 4-8 — 90 et. Ta pati kaina 
taikoma laiškams į visus užjū
rio kraštus. Ne oro paštu laiš
kus bus galima siųsti tik į JAV. 
Vietiniai laiškai nuo liepos 1 d. 
pabranginami iki 7 et.

Ryšium su žiniomis apie Simo 
Kudirkos nuteisimą dešimčiai 
metų koncentracijos stovyklos, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės specialus komitetas (Ad Hoc 
Committee for Human Rights), 
kuriam pirmininkauja V. E. 
Gruodis, kreipėsi į Kanados vy
riausybę, prašydami užtarti ne
kaltai nuteistąjį, remiantis žmo
niškumo motyvais. Š. m. birželio 
4 d. gautas atsakymas iš premje
ro įstaigos, pasirašytas kores
pondentinio sekretoriaus asis
tento T. W. Trousdell. Štai jo 
tekstas:

Gerbiamasis Pone Gruodi,
Ministeris pirmininkas man pave

dė padėkoti Jums už telegramą, lie
čiančią žmoniškumo teises Sovietų 
Sąjungoje.

Individai, kaip ir vyriausybės, 
daug prisideda prie žmogaus vertės 
respektavimo ir pagrindinių laisvių 
įgyvendinimo. Dėlto Jūsų raštas yra 
didžiai vertingas.

Vyriausybė, spręsdama klausimą, 
liečiantį savo veiksmus užsieniuose, 
turi neužmiršti, kad nesikišimas į ki
tos valstybės vidaus reikalus yra vie
nas pagrindinių principų tarptauti
niuose santykiuose. Visdėlto Kanados 
vyriausybė laikas nuo laiko daro žy
gių, vadovaudamasi žmoniškumo mo
tyvais ir siekdama žmogaus teisių 
įgyvendinimo. Tokie žygiai daromi 
tarptautinėse brganizacijose, derybo
se su kitais kraštais ir abišalėse dis
kusijose. Jie buvo mažai pastebimi, 
bet dažnai dėlto sėkmingi.

Baigdamas norėčiau Jus užtikrinti, 
kad Kanados vyriausybė ir toliau 
naudosis progomis pagelbėti atskirais 
atvejais, kai bus tikra, kad jos veiks

PADĖKA

Dėkojame visiems mus užjautusiems liūdesio valan
dose, mirus mūsų brangiam TĖVELIUI Suvalkų 
trikampyje. Ypatingą padėką reiškiame J. K. Kaknevi- 
čiams ir D, A. A. Stunguriams už paaukotas šv. Mišias. 
Liekame visuomet dėkingi —

Irena, L. J. Žiurinskai

Mylimam Tėveliui
Lietuvoje mirus, sūnus KAZIMIERĄ ir JUOZĄ 

KAKNEVIČIUS bei jų šeimas liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. Akelaičiai A. V. Mikelėnai

A. J. Vanagai A. S. Petraičiai

J. Z. Klevinai

Brangiam Tėveliui
Lietuvoje mirus, KAZIUI KAKNEVIČIUI ir jo 
šeimai bei kitiems giminėms reiškiame gilių 
užuojautų —

B. A'. Matulaičiai A. V. Ramanauskai

A. B. Vitkai

—----- ---- --- —T.,
Af A

Viktorui Kaknevičiui
mirus Lietuvoje, sūnus KAZĮ ir JUOZĄ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

R. P. Bražukai

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio ''The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ? redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TZ’.

Pas savo draugus sužinojau, kad viena firma įieško raštinės tar
nautojos - mašininkės. Paskambinau ir priminiau, kad jau šešeri me- ' 
tai nesu rašiusi mašinėle ir dėlto mano sparta gana lėta. Savininkas 
atsakė, kad jam svarbiausia būtų turėti tarnautoją raštinėje prie te
lefono. Sutiko mokėti po $2 į valandą. Padirbėjusi tris dienas, ga
vau pranešimą, kad savininkas rado kitą tarnautoją, mane atleido ir 
pažadėjo atsiųsti čekį. Deja, iki šiol negavau, o raštiško įrodymo, kad 
pas jį dirbau, neturiu. Tiktai vieną kartą pasirašiau ant atmatas iš- 
vežančios bendrovės blanko. Dirbdama firmoje samdžiau moterį pa
saugoti mano vaikams, mokėjau už keliones-ir turėjau kitų išlaidų. 
Be to, buvo įžeista mano ambicija.

Savo ambicijai nuraminti gausite $28.61. Employments Standards 
įstaiga gavo Jums $30.60 (15 valandų po $2, be to, atostogų pinigai). 
Atskaityta $1.99.
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Mielam Tėveliui
Lietuvoje mirus, KAZĮ ir JUOZĄ KAKNEVIČIUS

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

L. I. J. Žiurinskai

mai nepakenks tiems, kuriems nori
ma padėti.

Nuoširdžiai Jūsų —
T. W. TROUSDELL, 

korespondentinis sekretorius 
asistentas

P. S. Jūsų telegramos kopiją siunčiu 
užsienio reikalų sekretoriaus įstaigos 
dėmesiui.

Telegramos kopija buvo pa
siųsta ir pažangiųjų konservato
rių partijos vadui R. L. Stan
field, kuris savo atsakyme, tarp 
kitko, rašo:

Užtikriname Jus, kad pažangiųjų 
konservatorių partija pilnai rems vy
riausybės pastangas daryti žygių So
vietų Sąjungos vyriausybėje. Tačiau 
atrodo, ryšium su ministerio pirmi
ninko pareiškimais, kad ši vyriausy
bė nebus linkusi kreiptis į Sovietų 
Sąjungą, nes tą klausimą laikys vi
daus reikalu. Apgailestauju, kad ne
galiu Jums daugiau padėti.

Naujųjų demokratų partijos 
vadas per savo sekretorę Jean 
Gaudet padėkojo už telegramos 
kopiją.

S. Kudirkos reikalu į premje
rą kreipėsi ir parlamento nariai 
— dr. S. Haidasz ir W. Deakon.

Šia proga dera pažymėti, kad 
minėtieji parlamento nariai yra- 
torontiečiai ir palaiko nuolatinį 
ryšį su lietuviais — dalyvauja 
jų iškilmėse, stengiasi susipa
žinti su jų problemomis ir, rei
kalui esant, ginti jų reikalus val
džios įstaigose bei tarpininkauti.

Specialusis komitetas, suren
gęs sėkmingą demonstraciją To
ronte S. Kudirkos reikalu, tęsia 
savo veiklą ir toliau, rūpinda
masis jo teisių gynimu. Inf.
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Kodėl tas senukas toks liesas? Įspūdžiai iš Britų Kolumbijos
Iki pilvo sodrios žolėn jsibridę ga

nėsi tamsiai rusvi bizonai. Lygumos,
prerijos atsiremia į mėlynų kalnų si
luetus tolumoje. Sen bei ten kalnų 
viršūnes puošia snieguota karūna. 
Oras ramus, šaltokas. Jame sukinė
jasi trys didžiuliai paukščiai. Aitva
rai, sakytum — ištiesti platūs spar
nai nejuda. Vėjelis nešioja paukščius 
šen bei ten, tarsi popieriaus gabalė
lius. Ore sušvilpia keletas strėlių, 
pralekia ir dusliai įsibeda į didelio 
bizono krūtinę. Krūpteli gyvulys, pa
kelia galvą ir tyliai susmunka žolėje. 
Sutrukdyta banda paeina keletą žings
nių ir vėl ramiausiai ėda žolę. Trys 
paukščiai sparnais suplasnoja ir su
kasi virš mirštančio gyvulio. Iš krū
mokšnio išeina trys pasilenkę pus
nuogiai indėnai. Už minutės kitos sa
vo aštriais peiliais jie lupa gauruotą 
bizono odą.

* * ♦
Ilgai varčiausi patogioj, minkštoj 

motelio lovoj. Bandžiau įspėti to 
sapno reikšmę. Sapnas maišėsi su 
tiktai vakar matytais vaizdais...

Iš Kalifornijos vakar , pasileidau į
šiaurę ir beveik pravažiąvau Orego
no valstiją. Nemačiau bizonų, indė
nų. Pro automobilio langą regėjąu 
lygias pievas, ganyklas. Jose žolę plė
šė ramios, gyvenimu patenkintos kar
vės ir i jas niekas strėlių nešaudė.

Kalvų pašlaitėse augo miškai, gi
rios. Jos buvo tokios, kaip Aukštai
tijoj prie Sartų ežero, tik daug di
desnės; tiesiog begalinės.

Mačiau lentpjūves. Už jų laukus, 
medžių lavonais nuklotus. Pušų, eg
lių tiesūs, liemeningi kamienai gulė
jo ant žemės, suversti vienas ant ki
to, pjūklo parblokšti, traktorių at
vežti. Pjūklas juos pakirto, kaip šau
tuvas, granata, kulkosvaidis pakerta 
pačius liekniausius, gražiausius ir 
sveikiausius jaunuolius kovos lauke.

Už lentpjūvės — gintaro spalvos 
kalnas, augštesnis už skardini stogą 
ir elektros laidų stulpus.

— Įdomu, ką jie čia iš pjuvenų 
gamina?

Kiek toliau baltavo antras skardi
nis pastatas. Diržais į jį keliavo pju
venos. Nesunku atspėti — kitoj pa
stato pusėj į sunkvežimius darbinin
kai krovė visokio storumo ir pločio 
lentas, pagamintas iš suspaustų pju
venų.

4c * *
Vašingtono valstija prabėgo grei

tai, lengvai, dingo po automobilio ra
tais. Mašina sustojo prie Kanados 
sienos. Išvažiuojančiais amerikiečiais 
visai čia nesirūpina, netikrina. Ka
nados muitinės ir imigracijos tarnau
tojai draugiški, palankūs, žvilgtelėjo 
į automobilį, prašė sukrautus pa
veikslus pavartyti. Valdininko akys 
kiek ilgiau sustojo ties Vydūno por
tretu.

— Ką gi valgo tas senukas, kad 
jis toks liesas? — klausia aptukęs

Maceinos "Bažnyčia ir pasaulis"
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2. Bažnyčios šiandienėjimo 
pobūdis

Bažnyčios šiandienėjimo po
būdis yra dvejopas: vadinamas 
Bažnyčios demokratėjimas ir 
tautėjimas.

a. Bažnyčios demokratėjimas
Šiandieną “vis primygtiniau 

pradedama reikalauti, kad de
mokratinis pradas persunktų vi
są bažnytinę sąrangą, pradedant 
viršūne (popiežium) ir baigiant 
jos šaknimis (Dievo Tauta”, p. 
61). Kitaip sakant, vis primygti
niau reikalaujama, kad visa 
bažnytinė sąranga, t.y. pati Baž
nyčia būtų jos šiandienintojų 
sudemokratinta. O ji turinti bū
ti sudemokratinta taip, kad ga
lia valdyti eitų iš apačios į 
viršų, laikantis štai kokios hie
rarchinės valdžios: tauta,, jos at
stovai, nuo kurių priklauso ku
nigai, vyskupai, popiežius ir, 
nežinia kokiu būdu, net pats 
Kristus...

Tokios hierarchinės “valdžios” 
Bažnyčioje reikalautojai net ir 
nesuvokia ar nenori suvokti, kad 
Katalikų Bažnyčia nieko bendro 
neturi su demokratine santvar
ka politine prasme, kuri yra vi
siškai skirtinga nuo demokrati
nės santvarkos bažnytine pras
me.

Kalbėdami apie demokratiją 
Bažnyčioje, turime atsiminti 
svarbausia tai, kad iš viso de
mokratija yra dvejepo pobū
džio: kaip valdymo ir kaip gy
venimo būdas (p. 71). Demo
kratija Bažnyčioje kaip valdy
mo būdas reiškia tokią bažny
tinę valdymo galią (nuodėmėms 
atleisti ar joms sulaikyti), ku
rią pats Kristaus (be jokio tau
tos ir jos atstovų atsiklausimo!) 
yra suteikęs apaštalams ir jų 
teisėtiems įpėdiniams (Mat. 16* 
19; 18, 18). Tik paties Dievo 
vardu, Jo suteiktąja galia reiš
kiasi valdžia Bažnyčioje. Pati 
žmogiškoji valdžia tiek verta, 
kiek ji turi pagrindo Dievui pri
klausančioje valdžioje. Todėl ir 
Bažnyčia, ką nors (tikėjimo ir 
dorovės srityse) įsakydama ar 
drausdama, visada veikia ne pa
gal žmonių įsakinėjimus ar nuo
sprendžius, bet pagal Dievo va
lią, kurią tobuliausiai apreiškė 
Kristus. Seniau neviena ir vals
tybinė konstitucija prasidėdavo

pagyvenus muitinės tarnautojas.
— Jis nieko nevalgo, jis yra mires 

prieš 17 metų. Buvo vegetaras.
— No wonder! — sako žmogelis. 

— God bless him, anyway, and God
bless you too, my son! — Tuo bai
gėsi ceremonija, ir štai esu Kanadoj. 
Neilgam šį kartą. Už savaitės dide
lis metalinis paukštis pakils aerodro
me ir, kaip aitvaras, sparnais neplas- 
nodamas, neš į vakarus Australijos 
link.

• ♦ ♦

Ne tik pušų ir eglių sakais, bet ir 
britiška atmosfera kvepia šimtame
tė Britų Kolumbija.

Vankuverio priemiestyje įžengiau į 
motelio raštinę ir drįsau užsisakyti

rališkos. Jos žymiai prastesnės už ma
tytąsias amerikiečių žemėje, čia er
zino popieriaus lopas, prilipintas ant 
sienos prie lovos. Jame aiškiai nu
meruoti paragrafai, grasinimai už ga
dinimą, pasisavinimą neegzistuojan
čių patogumų. Ar gi to reikia?

Gražus Vankuveris. Tai žino vieti-
niai. Graži Britų Kolumbija — tai 
sako užrašas ant plokštelės virš au
tomobilio numerio. Uoste mirksta lai
vai, medžio gaminiais pakrauti. Mirks
ta sieliai, o kalnų viršūnes dengia 
miglos, debesys. Kai debesis vėjas iš-

pažiūrė-

sklaido, akys ganosi šveicariškuose 
reginiuose.

Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas pasiūlė konjako.

— Gavau Jūsų laiškus, dailininke. 
Paristu aš mūsų mažos kolonijos 
kiekvieną tautietį. Dirba, pluša, visi 
užsiėmę. Nerūpi jiems menas, ne
rūpi menininkai. Nerūpi,
jo į laikrodį pirmininkas ir ruošėsi 
eiti dirbti popietinėj pamainoj.

— Jei mėnesį čia pabūtumėt, tai 
ateitumėt į gegužinę, žadam ruošti 
Jonines užmiesty prie upelio, žmo
nių sutiktumėt, susipažintumėt, — 
tęsė geras, ramus vyras, per storo
kus akinių stiklus pro langą žiūrė
damas.

— Bet, ponas, — sakau, — juk 
prieš tris mėnesius rašiau Jums, kad 
aš čia savaitei sustoti tegaliu, neilgai. 
Gegurinėn ateiti neteks. — Ant sta
lo lietuviški laikraščiai.

— “Tėviškės Žiburiai” ir čia atei
na!? — nutraukiu tylą.

— Ateina, bet nėra laiko skaityti. 
Užsisakėm, nes savą spaudą reikia 
remti.

— Remiu ir. aš, netgi parašau, lai
ko turėdamas. Remiu, kaip išgaliu.

— Tai kokia slapyvarde rašote? 
Gal ir skaityti teko? — klausia pir
mininko žmona.

— Be slapyvardės, drįstų tėvo pa
vardę naudoti, kartais ir vieno kito 
paveikslo nuotraukas puslapiuose at
muša, — pridūriau.

— Dabar, kai poną pažįstam, reiks 
jau pažiūrėti, paskaityti. O apie ką

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

taip pat Dievo vardu, kad tuo 
būtų pabrėžta, jog ir valstybės 
narių valdymas tegali būti vyk
domas tik Dievui priimtinu bū
du (p. 73), nes žmogaus asmuo 
(po Dievo) šiame pasaulyje yra 
savo rūšies absoliuti vertybė ir 
tuo pačiu tikslas savyje, o Die
vas — žmogaus galutinis tiks
las (šv. Tomas Akvinietis). To
dėl tik Dievas gali valdyti žmo
gų kaip asmenį, o ne koks nors 
kitas žmogiškasis asmuo. Prie
šingi šiuo požiūriu atvejai reiš
kia žmogaus pavergimą, o ne 
valdymą (p. 72-73).

Bažnyčios demokratinė san
tvarka nėra politinė, bet religi
nė dar ir dėlto, kad Bažnyčią 
Įsteigė ir valdo “Viešpats ir Mo
kytojas” (Jon. 13, 14), kuris at
ėjo čia tarnauti, o ne kad Jam 
būtų (vergiškai) tarnaujama, at
sisakant žmogaus asmens lais
vės, kurios pagrindų net pats 
Dievas negalėtų sugriauti pats 
sau neprieštaraudamas (šv. To
mas Akvinietis). Ir visdėlto 
tas Viešpats ir Mokytojas — 
Kristus surinko Dievo Tautą ap
link save, o ne žmonės ar jų at
stovai Jį išrinko, kaip kokį Baž
nyčios pirmininką ar preziden
tą. Kristus, viešpataudamas ir 
mokydamas, visada lenkiasi sa
vo mokiniams, geros valios žmo
nėms — savo “pavaldiniams”, 
kad nuplautų jų kojas, atleistų 
jų nuodėmes' šia prasme demo
kratėjimas yra Katalikų Bažny
čiai esmingas, nes jis vis labiau 
kelia aikštėn tikrąją bažnytinės 
demokratijos prasmę, “kad Baž
nyčią valdantieji yra ne jos val
dovai pasauline prasme, bet tar
nai: valdomoji tarnyba Bažny
čioje iš esmės yra tarnavimas” 
(p. 80), kuris mažiausiai rūpi 
Bažnyčios demokratintojams. 
kaip tai liudija ir jau minėti 
jų talkininkai. Tokį Bažnyčios 
demokratėjimą dr. A. Maceina 
vadina “sveika ir sveikintina 
atoveika” (p. 79) į vadinamą 
monarchizmą bažnytiniame gy
venime. Bažnyčios demokratėji
mas. kaip toks, visada gi yra 
sveikas ir sveikintinas ir kaip 
atoveika, nes kitokio Bažnvčios 
demokratėjimo, priešingo “Vieš
pačiui ir Mokytojui” iš viso nė
ra ir negali būti. Kai nesvei
ko ir nesveikintino "demokra
tėjimo” atsiranda, tai jis pri-

gi rašote, jei... ne paslaptis?
— Apie save. Daugiausia apie save. 

Parašydavau apie kitus, bet užsigau- 
na, užpyksta kaikas; apie save da
bar rašau.

♦ ♦ ♦

Savaitė ištirpo. Buvo šaltokos, lie
tingos dienos. Gamta šykštėjo, nelei
do mano akims kalnų mėlynėse pasi
ganyti. Užsiėmęs buvau — reikėjo 
paveikslus į dėžes krauti, automobi
lį parduoti. Juk čia baigiasi penkio-
likos mėnesių parodų kelionė — nuo 
Atlanto iki Pacifiko.

Vietinių lietuvių susitikti neteko. 
Čia jie taip užsiėmę. Mačiausi dar 
su Bendruomenės galva. Jis sakė, 
kad Joninių gegužinę dėl nenumatytų

kambarį poilsiui. Nustebino mane ■ priežasčių gali tekti mėnesiui atidėti 
karališka kaina. Patalpos nebuvo ka ar net iki kitų metų.

Teko susitikti su jaunesnės kartos

JŪS MAŽAI ŽINOT APIE MUS
Britanijos lietuvių gyvenimas, organizacijos, rūpesčiai
Britanijos lietuviškos bendruome

nės gyvenimas ir istorija siekia pra
eitą šimtmetį. Kaip ir šiaurės Ameri-
koj, yra dviguba išeivija — senoji ir 
naujoji, atvykusi po II-jo pasaulinio 
karo.

Londono lietuvių parapija įsteig
ta dar praeitame šimtmetyje. Pirma
sis parapijos komitetas buvo suda-
rytas 1901 m. Anglų parapijos tik da
bar steigia panašius komitetus. Da
bartinė Šv. Kazimiero bažnyčia pasta
tyta kun. K. Matulaičio pastangomis 
1912 m. šita parapija atliko ir atlie
ka labai svarbų darbą ne tik dvasi
nėj, bet ir lietuvybės išlaikymo sri
tyje. Dabartiniu metu parapijos kle
bonu yra kun. J. Sakevičius, MIC. 
Jam talkina kun. K. A. Matulaitis, 
MIC. Klebonijos adresas: 21 The 
Oval, Hackney Road, E. 2, London, 
Gr. Britain.

Nuo 1912 m. veikia Londono Lie
tuvių Sporto ir Socialinis Klubas. 
Nors patalpos keitėsi, bet jo tikslas 
nesikeitė. Kai Lietuvoje įvyko pir
moji tautinė olimpiada, Londono 
sporto klubas ten gausiai dalyvavo ir 
laimėjo nevieną premiją. Jos daly
viai šiltais žodžiais ir šiandien apie 
tai kalba. Dabartinėse patalpose (345 
A Victoria Park Road, London E. 9) 
vyksta Londono minėjimai, parengi
mai, savaitgalio mokykla.

Lietuvių Katalikių šv. Onos Drau
gija, kuri greitai minės savo 60-metį, 
rūpinasi savo narėmis ligoje ir ne
laimėse. Ji talkina visom kitom drau
gijom rengiant minėjimus, šventes. 
Per savo ilgą veiklos laikotarp ji yra 
gana gausiai parėmusi tas draugijas 
ir institucijas, kurios buvo reikalin
gos globos.

Po II D. karo buvo įsteigtas Lon
dono Moterų “Dainavos” Sambūris, 
kuris rūpinasi ligoniais, seneliais, da
lyvauja tarptautiniuose bazaruose. Jo 
tikslas daugiausia labdarinis.

klauso ne pačiai Bažnyčiai, bet 
bažnytinio gyvenimo “demokra
tintojams”, nors jie ir hierar- 
chai būtų. Kaip niekas negali 
Bažnyčios* sušiandieninti, taip 
niekas negali jos ir sudemokra- 
tinti. “Kai hierarchai asmeniniu 
savo gyvenimu — vis tiek ar 
jie- būtų popiežiai, ar vyskupai, 
ar kunigai — darosi peiktini, 
jiem galima, o kaikada net ir 
reikia pasipriešinti visų akyse... 
Tačiau tai nėra jokia opozicija 
Bažnyčioje. Tai greičiau mėgi
nimas įtaigoti atskirą hierarchą, 
kad jo asmeninis gyvenimas ne
būtų ‘opozicijoje’ Evangelijai” 
(p. 90), nes kitokios evangeli
jos skelbti neturi jokios teisės 
niekas, net ir “angelas iš dan
gaus” (Gal. 1,8). Tai ir yra tik
roji demokratija Bažnyčioje 
kaip valdymo būdas.

Pagaliau demokratija Bažny
čioje kaip gyvenimo būdas reiš
kia lygias teises ir pareigas, 
kiek jos teisėtai priklauso kiek
vienam Bažnyčios nariui pagal 
jo individualybę, užsiėmimą, 
profesiją, pašaukimą ir t.t. Toji 
teisėta lygybė labiausiai bažny
tiniame gyvenime pasireiškia 
kaip tik ten, kur ji labiausiai 
reikalinga — tai sakramentų ir 
šiaip reikalingų išganymui prie
monių teikime.* Net ir popiežius 
šiuo atveju nesiskiria nuo pa
sauliečių, nes ir jis yra bejėgis 
pats sau nuodėmes atleisti. Ir 
jis, kaip ir visi kiti žmonės, pri
klauso nuo “Viešpaties ir Moky
tojo”, bet ne priešingai, žo
džiu, nei demokratija, nei mo
narchija Bažnyčiai visiškai ne
tinka pasaulieti ne prasme. 
“Kaip Bažnyčia negali būti de
mokratinė pasauline prasme to
dėl. kad ji turi Viešpati, taip 
lygiai ji negali būti nė monar
chinė pasauline prasme, nes 
jos Viešpats atėjo žemėn tar
nauti” (Mat. 20, 28)... Pasau
lietine prasme “demokratija 
Bažnyčioje būtu galima tik tuo 
atveju, jei valdomoji galia bū
tų atjungta nuo Kristaus... Mo
narchija Bažnyčioje būtų gali
ma tik tuo atveju, jei bažnytinis 
valdymas būtų atjungtas nuo. 
tarnavimo” (p. 78, 80). Tačiau 
abiem atvejais turėtume tam 
tikrą politine ar socialine drau- - ruotnenė apima visus lietuvius. Suva

žiavę draugijų ir organizacijų atsto
vai išrenka tarybos prezidiumą ir 
krašto valdybą. Bendruomenės vado-

giją, o ne Bažnyčią, nekalbant 
jau apie jos sakramentinį pobū
dį ir katalikiškumą • visuotinu
mą. (Bus daugiau) 

tautiečiais. Jie padėjo man apylin
kes pamatyti, į Vankuverio salą nu
važiuoti. Domėjosi jie menu ir apgai
lestavo, kad aš jau spėjau paveikslus 
į Australiją pasiųsti.

Sudrebėjo galingi sprausminiai mo
torai. Metalinis aitvaras pariedėjo ir 
pakilo miglotame ore; pasuko į va
karus, pasinešė virš beribių vande
nyno plotų. Pasiliko apačioj tiltai, 
šakota Fraser upės delta, uoste su
merkti laivai ir sieliai. O tų namų, 
namukų — tūkstančiai. Namuose gy
vena žmonės ir kalba įvairiomis kal
bomis. šimtas kitas kalba lietuviškai. 
Už mėnesio kito kelios dešimtys lie
tuvių gal susitiks gegužinėj prie upe
lio Port Coquitlam. Suvažiuos, pasi
kalbės, pasilinksmins... Jei ne šie
met, tai kitais metais.

LEONAS URBONAS

Po II D. karo atvykus naujiems 
lietuviams iš Vokietijos, įsteigta Lie
tuvių Namų Bendrovė, kuri įsigijo
namus Londone. Tai bendrovei vado
vavo veiklus tuometinis bendrovės 
direktorius Mečys Bajorinas. Jis ją 
praplėtė, nupirkdamas Pietų Angli
joje ūkį, kuris vėliau tapo pavadintas 
Lietuvių Sodyba. Ta bendrovė lei-
džia “Europos Lietuvį”, kuris išeina 
kas savaitė. Prie tos bendrovės dirb
dami, Bronius Daunoras ir Vladas 
Dargis įsteigė “Nidos” knygų klubą, 
kurio tikslas leisti knygas. Lietuvių 
Sodyba lietuviai naudojasi kaip atos
togų vieta. Ten vyksta ir skautų va
saros stovyklos, lietuvių sąskrydžiai.

Veikia Londono meno klubas, ku
ris leidžia lietuvių dainininkų plokš
teles, rengia meno parodas. Britų 
Lietuvių Draugija informuoja britų 
visuomenę apie lietuviškus reikalus. 
Socialdemokratų sąjungos skyrius 
leidžia savo idėjom skleisti žurnalą 
“Mintis”. Gyvuoja Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio vietininkija su keliais 
skyriais Londone, Nottinghame ir 
Derby. Kruta šiek tiek ir Anglijos' 
ateitininkai, bet kažin kodėl bijo pa
sirodyti. Pradžioj stovėjo augštokai, 
bet paskutiniaisiais metais nesigirdi.

Įsteigta Britanijos lietuvių katali
kų sielovada su centru Nottinghame. 
Jai vadovauja kun. dr. S. Matulis, 
MIC. 1970 m. rudenį įsteigta Angli
jos Katalikų Bendrija. Ją sudaro vi
sos lietuvių kolonijos įvairiuose Ang
lijos miestuose, kur tik lietuviai ku
nigai lanko su pamaldomis. Centri
nės vietos yra Londonas, Bradfordas 
(kun. J. Kuzmickis) y Mančesteris 
(kun. V. Kamaitis).

Nottinghame vdtkia Jaunimo židi
nys. Jam vadovauja kun. dr. S. Ma
tulis, MIC, talkina kun. A. Gėryba. 
Ten yra ir Šv. Kazimiero Sąjungos 
centras, kuris kartu su Tėvais mari
jonais leidžia dvimėnesinį žurnalą 
“Šaltinis” ir katalikiškas knygas. Jau
nimo židinio ir “šaltinio” adresas: 
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham, NG. 2 6AH, Gr. Britain.

Didžioji Anglijos lietuviška koloni
ja yra Mančesteris. Jos širdis — Lie
tuvių Namai (121 Middleton Road, 
Manchester 8). ši kolonija taip pat 
turi seną istoriją, kaip ir Londonas. 
Ten veikia ir prieglaudą randa Lie
tuvių Namuose: LVS Ramovės sky
rius, Moterų būrelis, Mindaugo ir 
Živilės skautų draugovės, savaitgalio 
mokykla. Visas šias draugijas jungia 
koordinacinis komitetas, kuriam va
dovauja kun. V. Kamaitis. Leidžia
mas biuletenis “šiaurės Anglijos Lie
tuviai”.

Nuo Mančesterio sukdami į rytus, 
pateksime į kitą didelę lietuvišką 
Bradfordo koloniją. Jos ir tolimesnių 
kolonijų gyvenimas sukasi apie “Vy
čio” klubą, čia kun. J. Kuzmickis 
turi savo namus Ir aptarnauja visą 
šiaurės rytų Angliją.

Negalima nepaminėti Lietuvių 
Skautų Anglijos Rajono, kuriam va
dovauja nieko nesigailįs s. J. Mas- 
lauskas. Rajonas leidžia savo laik
raštį “Budėkime” (88 Byron Street, 
Derby DE.3 6TT). Jį administruoja 
s. B. Zinkus.

Koventrio mieste gražiai veikia 
“Gražinos” moterų draugija, kuri tal
kina visiems.

Nebūtų pilnas Britanijos lietuvių 
gyvenimo vaizdas, jeigu neįjungtume 
Škotijos lietuvių. Ten yra daugiau se
nųjų ateivių kolonijos — jų daug, 
lietuviškos, bet mažos.

Nors Glasgowas nėra Škotijos sos
tinė, bet ji pasidarė Škotijoje gyve
nančių lietuvių sostine. Glasgowas su 
labai plačiais priemiesčiais turi daug 
lietuvių. Tos kolonijos didysis lietu
vis prel. J. Gutauskas yra daugiau 
kaip 35 metai širdis ir variklis. Jam 
labai daug talkina didelė patriotė 
muzikė Joana Sarafinaite ir visa eilė 
įvairių draugijų bei jų vadovybės. 
Jų pirmininkai su prel. J. Gutausku 
sudaro Škotijos Lietuvių Tarybą. 
Veikia du chorai. Glasgowo chorui 
vadovauja Joana Sarafinaitė, o šv. 
Cecilijos — Pranas Dzidolikas. Ško
tijos lietuviai leidžia dvisavaitinį “Iš- 
eivių Draugą” (1 Calder Road. Bel
lshill, Lanarkos, Scotland). Garbė 
Škotijos lietuviams turėti tokią dide
lę asmenybę ir vadovą prel. j. Gu
tauską (74 Hopehill Road, Glasgow 
N. W. Tel 041-3324530).

Britanijos Lietuvių Bendruomenė 
yra sudaryta kitaip, negu kituose 
kraštuose. Ją čia sudaro visos draugi-

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių ketvirtosios dainų šventės rengėjai. Iš kairės į dešinę: archit A. Kerelis, 
kun. dr. J. Kubilius, SJ — Kanados LB atstovas, dr. G. Batukas — vykd. komiteto pirmininkas, inž. V. Volertas 
— JAV LB centro valdybos pirmininkas, A. Rėklaitis vykd. komiteto vicepirmininkas, dail. A. Valeška ir 
vicepim. St. Balzekas, jun. Nuotraukoje nėra vykd. komiteto vicepirmininko ir muzikinės komisijos pirmininko 
muz. P. Armono, vicepirm. J. Paštuko, sekretoriaus V. Grėbliūno, iždininko inž. K. Dočkaus, nario inž. J. Jur
kūno ir JAV LB Čikagos apyg. atstovo J. Vaičiūno Nuotr. V. Noreikos

Kanados lietuviai ir dainų vente
JAV-se ir Kanadoje lietuviai 

gyvena IV dainų šventės nuotai
komis. Šis reikšmingas kultūri
nio gyvenimo įvykis bus liepos 4 
d. Čikagos amfiteatre.

Dainų šventes rengia JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės sutartinai, gražiai sutarda- 
mos. šventei rengti komitete 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei atstovauja kuri. J. Kubilius, 
SJ.

Ši dainų šventė vadinama ket
virtąja. Matyt, pradėta skaičiuo
ti jų eilė po antrojo pasaulinio 
karo. JAV lietuviai mažesnio ir 
didesnio masto dainų švenčių 
yra surengę ir praeityje. Jos bu
vo didingos, sutraukė iki 10.000 
žiūrovų — klausytojų, o jungti
niai chorai pasižymėjo gausumu.

Kanados lietuviai visuomet 
talkino rengiant dainų šventes.

BALTASIS SPAUDOS VĖŽYS
AL. GIMANTAS

šios ligos epidemija po ilges
nės pertraukos vėl pradėjo 
reikštis lietuviškoje . išeivijos 
spaudoje. Jos ženklai labai ne
komplikuoti: nepatiko, sakykim, 
man tas ar anas straipsnis, min
tis ar pasiūlymas, rašau laišką 
redakcijai (gal geriau tiktų ad
ministracijai?), prašydamas laik
raščio siuntinėjimų sustabdyti. 
Tekainuoja pašto ženklas, o su- 
taupymas neabejotinas: neberei
kės atnaujinti leidinio prenume
ratos. Kadangi vargiai čia rasi
me periodinį leidinį, su kurio 
mintimis visada sutiktume, tai 
palaipsniui turėsime atsisakyti 
ar tik ne visu lietuvišku laikraš- ± *

PILNAI APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS 

POPULIARŪS SIUNTINIAI 
10 SKARELIŲ _______ $46.80

5 vilnonės skarelės su didelėm 
arba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
5 vilnonės skarelės
1 moteriškas oriono megztinis 
$48.00 JAV.

5 vilnonės skarelės
5 jrd. vilnonė “challis” medžia
ga $55.00 JAV.

5 vilnonės skarelės
2 itališki nailono lietpalčiai 
$59.00 JAV.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS
TAI
Nepaprastos vertės — didelis 
pasirinkimas — minkų (lygios 
ar juostelėmis), persiško ėriuko 
(broadtail), avies kailio. PIL
NA KAINA TIK $99.00 JAV.

SPECIAL 1__________ S47.00
10 sv. kiaulės taukų
10 sv. kviet. miltų, 10 sv. ryžių
10 sv. cukraus
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ N A U J Ų ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
TIKTAI PER

INTERTRA DE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA 
TeL 982-1530

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

organizacijų bei draugijų valdybo
mis, o šios remia krašto valdybos 
darbą. Krašto valdyba palaiko ryšius 
su kitomis lietuvių bendruomenėmis, 
kitų tautinių mažumų organizacijo
mis Britanijoje, šiais metais Bend
ruomenė švenčia savo veiklos 20-me- 
tj. P. Papievis

JURGIS JANUŠAITIS

Ir šią šventę rengiant jie atėjo 
talkon. Sukruto ten veikią lietu
vių chorai ir nuoširdžiai atsilie
pė'į šventės rengėjų kvietimą 
dalyvauti. Sklaidant Čikagoje 
gautas kanadiečių žinias, ima 
tikras džiaugsmas ir visa širdimi 
norisi šūktelėti tikrai nuoširdų 
ačiū. Štai keletas faktelių, kurie 
akivaizdžiai liudija Kanados lie
tuvių didelį įnašą į IV dainų 
šventę.

Šventėje dalyvaus net penki 
chorai, štai Hamiltono šaunu
sis mergaičių choras “Aidas”, 
vadovaujamas sol. V. Verikaičio 
atvažiuos su 67 dainininkėm; 
Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras, vadovaujamas po
nios M. D. Roch — su 56 daini
ninkais; Toronto “Varpas”, va

čių. Jei dar ne šiais, tai jau se
kančiais metais. Ir taip (teko tai 
girdėti jau ne iš vieno redakto
riaus) naujoji padėtis yra dėme
sio ir susirūpinimo verta. Laik
raščių tiražai nėra dideli, tad 
kiekvieno prenumeratoriaus ne
tekimas jau yra apgailėtinas, 
juo labiau, kad ir naujos prenu
meratos tuzinais neateina.

Redaktorių susirūpinimas vi
sai vietoje, keista nebent tai, 
kad tokie reiškiniai, ilgus metus 
gyvenant demokratinėje bend
ruomenėje ir pilnai įpratus prie 
laisvos spaudos palaimos ir plo
nybių, daug kam buvo nelaukti. 
Pvz. po vieno straipsnio pasi
rodymo X leidiny prenumeratos 
atsisakė 16 ėmėjų. Gerokai nu
stebtumėte, jei kas viešai pa
skelbtų jų pavardes. Tai ne eili
niai mūsų visuomenės., nariai, 
kurių intelektualiniu subrendi
mu ir demokratiniu nusistaty
mu, bent iki šiol, nebuvo pagrin
do abejoti. Pasirodo, ir jų nusi
leista iki tokio supratimo, kad 
pripažįstama tik savoji tiesa, be 
jokios teisės kitai nuomonei ar 
tolerancijai. Atseit, kito kelio 
nėra — arba su manim, ar prieš 
mane...

Nereikia ir aiškinti, kad iki 
tam tikro laipsnio redaktoriai 
bus priversti skaitytis su tokiu 
spaudimu ir drastiška akcija, 
nes nė vienas lietuviškas laik
raštis negali leisti sau tokios 
prabangos, kaip prenumeratorių 
nustojimas. Tačiau patys leidi
niai bus susinami, silpninami te
matikos atžvilgiu. Ilgainiui nuo 
to nukentės ir bendroji veikla, 
nes karštesnės ar kontraversinės 
(nebūtinai klaidingos) temos ne
galės būti keliamos, diskutuoja
mos. Pagaliau priartėsime prie 
taip vadinamos kontroliuojamos 
spaudos, vienašališko, vienpu
sio ir lėkšto turinio, spaudos, pa- 
siduodančios vienų ar kitų gru
pių spaudimui ar net ir tiesiogi
niam kišimuisi į redagavimo 
darbą. Ką tai reikštų lietuviškos 
laisvos spaudos pobūdžiui ir tra
dicijoms, šiandien būtų sunku 
tiksliai pasakyti, bet galimą žalą 
nėra sunku jau ir dabar įžvelgti. 
Taip pat, galimas dalykas, tokia 
blogėjanti padėtis ves ir prie 
kaikurių leidinių uždarymo tiek 
dėl skaitytojų trūkumo, tiek ir 
dėl neradimo tinkamu redakto
rių. kai jų sąžinė neleis toliau 
redaguoti to ar kito laikraščio.

Panašūs reiškiniai matyti ir 
visuomeniniame gyvenime. 
Triukšminga mažuma užsimoja 
primesti savąją valią gausiai, bet 
pasyviai daugumai, kurios tikra
sis balsas tiek mažai girdimas. 
Su triukšmu skaitomasi, neretai 
net manant, kad tai daugumos 
balsas. Nusileidžiama, pataikau
jama, tenorint ramybės ir nusi- 
angažavimo. Bet ar tai teisingas 
ir vienintelis sprendimas?

dovaujamas A. Ambrozaičio — 
su 57 dainininkais; Toronto lie
tuvių Prisikėlimo parapijos ir 
Toronto studentų chorai, vado
vaujami kun. Br. Jurkšo, — su 
71 choristu. Iš viso šventėje da
lyvaus 251 dainininkas iš kaimy
ninės Kanados. Proporcingai 
imant, Kanada tikrai praturtins 
-ketvirtąją dainų šventę savo 
stambiu įnašu (iš JAV turėtų bū
ti 10 kartų daugiau).

Dainų švenčių reikšmė išeivi
joje neginčijama. Tai yra pla
tūs, porą metų trunka sąjū
džiai, kuriuose aktyviai dalyvau
ja keliasdešimt veikiančių cho
rų su keletu tūkstančių daini
ninkų. Tokios šventės chorams 
yra tiesioginė paskata imtis ryž
tingo darbo, išmokti naujų dai
nų, kurios paprastai vėliau ne
kartą yra dainuojamos vieti
niuose parengimuose, koncer
tuose, minėjimuose, tautinėse 
šventėse. Besiruošdami šventei,, 
chorai gyvena pakilia nuotaika, 
turi konkretų tikslą, dirba sutar
tinai, jungia į savo gretas naujas 
pajėgas. Dainų šventės yra tie 
šviesūs žiburėliai išeivijoje, liu
diją lietuvių tautos dalies gyvas
tingumą, savojo meno, savosios 
kultūros puoselėjimą.

Tiek JAV-se, tiek Kanadoje ir 
kitur chorai per šimtmetį yra 
atidavę didžiąją duoklę mūsų 
tautinei kultūrai, skaidrinę išei
vijos lietuvių ūkanotas dienas, 
džiuginę šventėse ir daugelyje 
parapijų budėję, kad lietuviško
ji ugnelė nebūtų laiko užpūsta.

Tad artėjant ketvirtajai dainų 
šventei, malonu, nors kukliu žo
deliu, prisiminti iš Kanados at
vykstančius svečius-choristus, jų 
vadovus ir daugelį mielų lietu
vių, kuriuos svetingieji Čikagos 
tautiečiai ruošiasi nuoširdžiai 
sutikti.

Rengėjų komitetas ir kelioli
ka komisijų — iš viso gal pora 
šimtų talkininkų šventės dieną 
priims visais keliais į lietuvišką
ją Čikagą plaukiančius svečius 
ir stengsis užtikrinti, kiek bus 
įmanoma, geriausią tvarką.

Chorus ir jų vadovus, suaugu
siųjų ir lituanistinių mokyklų, 
pasitinkame su dėkingumu, ži
nodami kiek širdies, aukos, lai
ko, darbo įdėjo besiruošdami 
šiai dainų šventei. Tikimės, kad 
visų pastangos bus sėkmingos.

Ketvirtosios dainų šventės vykdomo
jo komiteto pirmininkas dr. Gedimi
nas Batukas, parodęs daug širdies bei 
rūpesčio, kviečia JAV-ių ir Kanados 
tautiečius dalyvauti dainą šventėje 
liepos 4 d. Čikagoje

Nuotr. V. Noreikos



© PAVERGTOJE T»E
TEISMAS PANEVĖŽYJE
Vladas Mikšys “Gimtojo Krašto” 

24 ar. aprašo prieš kelias savaites 
Panevėžyje įvykusį teismą, kuris nu
baudė Stasį Lauraitį ir Juozą Jucį už 
komjaunuolių Karecko, Katolniko, 
Nevedomskio ir Niurbės sušaudymą 
1941 m. birželio 24 d. Upytėje, Pane
vėžio rajone. Nd įrodymų, nei pa
skirtos bausmės V. Mikšys nepaskel
bė, didžiąją rašinio dalį “Nusikaltė
liai slapstosi Kanadoje” skirdamas K. 
Grudzinsko, B. Markevičiaus ir K. 
Huberto puolimui. Pasak V. Mikšio, 
jie priklausė “baltaraiščių gau
jai”. O tokiais kompartija vadina vi
sus sovietų-vokiečių karo pradžioje 
sukilusius lietuvius. Apie nuteistuo
sius V. Mikšys rašo: “...Lauraitis, 
Jucys įstojo į “savisaugos” batalio
nus, karui baigiantis dirbo Vokieti
joje...” Kaip jie iš Vokietijos atsi
dūrė Panevėžyje ir buvo pasodinti 
kaltinamųjų suolan lygiai po 30 me
tų, V. Mikšys nepaaiškina, karingai 
šūktelėjęs: “...minimas teismo pro
cesas Panevėžyje dar kartą įrodė, 
kad ne tik įstatymas, bet ir paprasti 
Lietuvos žmonės neužmiršo ir neuž
mirš nusikaltimų, nors ir prieš kiek 
metų jie būtų padaryti...” Argi? 
Lig šiol neteko girdėti, kad būtų 
buvę nuteisti komunistai už žudynes 
pirmosiomis karo dienomis Rainių 
miškelyje ir pačiame Panevėžyje, 
masinius beginklių ir bejėgių kalinių 
šaudymus Pravieniškėse ir prie Čer
venės. Niekas, berods, nė nebandė 
išaiškinti ir nubausti pirmųjų ir vė
lesniųjų masinių trėmimų iniciato
rius bei vykdytojus, nors Sibire žuvo 
dešimtys tūkstančių lietuvių. V. Mik
šio propaguojamo sovietinio “teisin
gumo” lazda turi tik vieną galą — 
už dešimtis tūkstančių žuvusių lietu
vių jai yra svarbesni... keturi kom
jaunuoliai. Atrodo, jau seniai atėjo 
laikas užbaigti tokių teismų kome
diją ir išmesti į šiukšlių dėžę Įstaty
mus, darančius gėdą civilizuotam 
kraštui.

UŽMIRŠO KOLCHOZININKUS
Maskvos augščiausiojo sovieto pre

zidiumo pirm. N. Podgornas ir sekr. 
M. Georgadzė birželio 3 d. Kremliuje 
pasirašė įstatymą, kuriame skelbia
ma: “Minimalus senatvės pensijos dy
dis nustatomas 45 rubliai per mė
nesį”. Nors tie 45 rubliai labai maža. 
ir pragyventi nepakankama suma, 
bet ir ji netaikoma visiems pilie
čiams. “Valstiečių Laikraščio” 69 nr. 
paskelbtame N. Podgomo ir M. Geor
gadzes pranešimo pilname tekste at
skleidžiama didžiulė skriauda kolcho- 
zininkams: “Kolūkių nariams padi
dinti senatvės pensijos minimalų dy
dį iki 20 rublių per mėnesį (esant 
maksimaliam šios pensijos dydžiui 
— 120 rublių per mėnesį). Padidinti 
kolūkių nariams minimalius invalidu
mo pensijų dydžius: dėl suluošinimo 
darbe arba profesinio susirgimo: I 
grupės invalidams — iki 35 rublių, 
II grupės invalidasis — iki 25 rub
lių, III grupės invalidams — iki 16 
rublių per mėnesį; dėl bendro susir
gimo: I grupės invalidams — iki 30 
rublių per mėnesį, II grupės inva
lidams — iki 20 rublių per mėnesį. 
Kolūkiečių šeimoms padidinti mini
malius pensijų, netekus maitintojo, 
dydžius: trims ar daugiau nedarbin
gų šeimos narių — iki 30 rublių, 
dviem nedarbingiems nariams — iki 
20 rublių, vienam nedarbingam šei
mos nariui iki 16 rublių per mėne
sį...” Taigi, kolchozininkai, lig šiol 
gavę 10-12 rublių mėnesinę pensiją, 
dabar turės džiaugtis 20 rublių, ži
noma, tai neliečia kolchozų pirminin
kų ir administracinio personalo, nes 
juk maksimalinė riba yra 120 rub
lių į mėnesį.

Otavos lietuvių šeštadieninė mokykla, užbaigusi 1970-71 mokslo metus: mo
kytojos. mokinės, apylinkės valdyba ir dalis tėvų

LONDON,
LONDONISKIAI LABAI JAUT- 

RIAI reagavo į iškeltą sumanymą 
pastatyti a.a. Stp. Kairiui paminklą 
ir nuoširdžiai stengiasi prie to prisi
dėti. Ligi šiol aukojo po $50: apy
linkės valdyba, dr. A. Kaveckas, kun. 
B. Pacevičius; $20: A. O. Ratavičiai; 
$10: J. P. Butkai, P. D. Judickai, A.
A. Pociai, Daniliūnai; $5: Cicėnai, A.
B. Eimantai, P. Genčius, Grigeliai, 
A. Jonynas, Medeliai, Tumosai; $2: 
E. Bersėnienė, P. Dragūnevičius, Ja
kaičiai, Jokšai, A. Kalnėnas, B. Ke- 
buris (Strathroy). A. Kudirka, Pet
rašiūnai, Ramonai, S. Žulpa; $1: L. 
Mačys. Iš viso $266. Visiems aukoju
siems didelis ačiū. Stp. Kairys dirbo 
lietuvių bendruomenei, skautijai, tau
tinių instrumentų puoselėjimui ir t.t. 
Jaunimui buvo paskirtas visas jo gy
venimas. Savo pagalbą jis buvo pa
siūlęs ir Londonui. Porą sykių jis čia 
koncertavo. Jis buvo ir vienas iš 
“Baltijos” ansamblio krikšto tėvų. 
Aukų rinkimas tęsiamas. Kreiptis į 
Daniiiūną 438-7694. D. E.

GINČAS SPAUDOJE
“Tiesa” 98 nr. paskelbė Janinos 

Šinkūnaitės paruoštą skaitytojų laiš
kų santrauką “Man taip atrodo...” 
Bene pirmą kartą atskleidžiama auto
mobilių nelaimių ir neegzistuojan
čios draudos problema. J. Šinkūnai
te rašo: “žmonės svajojo apie nuo
savą mašiną. Vardan jos atsisakė 
daug ko — taupė, dirbo antraeilėse 
pareigose. Ir štai naujutėlis “Mosk- 
vičius” jau rieda Rygos pajūrio link. 
Vairuoja jį savininkas Mykolas, ša
lia — nušvitusiu veidu žmona. Vai
kai pas senelius kaime, o jiedu bene 
pirmą kartą išsiruošę atostogauti 
prie Baltijos. Spidometro rodyklė 
nejučiomis pašoka iki 90. Keliuku iš 
dešinės kaip patrakęs atbirbia moto
ciklas. Ir — avarija... pėkęs į 
“Moskvičių”, motociklininkas žūva 
vietoje. Mykolas su žmona atsiduria 
ligoninėje. Lengvoji mašina sudau
žyta. Mykolas pasišovęs žūt būt iš
reikalauti iš nukentėjusiojo našlės 
pinigus mašinos remontui, žmona 
apie tai nė girdėti nenori. Jai sąžinė 
neleidžianti paimti tų dviejų tūkstan
čių. Ji susikrimtusi, nežino, ką da
ryti... Šią istoriją “Tiesos” laikraš
tyje pernai papasakojo “Spartos’’ ko
jinių ir trikotažo skyriaus viršininkas 
Vyt. Morkūnas...” Cituojami laiš
kai, pritariantieji Mykolui ir ginan
tieji vyro netekusią našlę su vaikais. 
Civilinio kodekso 493 straipsnis yra 
“Moskvičiaus” savininko Mykolo pu
sėje. J. Šinkūnaitė teigia: “Avarijos 
kaltininkas — motociklininkas, šiuo 
atveju jam pačiam asmeniškai nebe
galime pareikšti jokių pretenzijų, jo 
nebėra gyvųjų tarpe. Bet užtat yra 
teisė reikalauti, kad padarytus mate
rialinius nuostolius padengtų jo ar
timieji. Tai garantuoja įstatymas Ci
vilinio kodekso 594 straipsnyje, ži
noma, kaltininko žmona ir įpėdiniai 
atsako tik tiek, kokį jie gauna paliki
mą ...” Kenčia žuvusio motocikli
ninko našlė, kenčia ligoninėje gulė
jęs ir sudaužyto “Moskvičiaus” savi
ninkas Mykolas. Iš tikrųjų yra kal
čiausia kompartija bei jos planuoto
jai, kurie, didėjant automobilių skai
čiui, lig šiol nesusiprato ir &ar nesu
sipranta įvesti specialios draudos 
tokiem atvejam. Tada išlaidas pa
dengtų valstybinės draudos instituci
jos, pasirūpindamos ne tik automo
bilio sutaisymu, bet ir našlės su vai
kais likimu.

RŪMAI NOREIKIŠKĖSE
Iki 1975 m. tikimasi užbaigti Lie

tuvos žemės ūkio akademijos agro- 
technikos-hidromelioracijos fakulteto 
rūmus prie Kauno esančiose Norei
kiškėse. Projekto autorės architektės 
V. Jakučiūnienės teigimu, centrinia
me penkių augštų pastate įsikurs ka
tedros, dalis mokomųjų ir pagalbi
nių patalpų, antrame pastate bus di
delės auditorijos, trečiame — aktų 
salė. Statybai yra numatyti 5 mili
jonai rublių.

MARIŲ APLINKA
“Ministerių” taryba įsakė Kauno 

miesto vykdomajam komitetui iki 
1972 m. paruošti Kauno marių po
ilsio zonos išplanavimo schemą. Pra
nešime nusiskundžiama savavališko
mis statybomis, pakrantes pasieku
siais kolektyviniais sodais, netvarko
mais paplūdimiais, netvirtinamais ir 
blogai valomais marių krantais. Kol 
bus paruoštas galutinis poilsio zonos 
išplanavimas, neleidžiama skirti 
sklypų statyboms, veisti sodus ar 
plėsti jau užveistus. Kauno ir Kai
šiadorių vykdomieji komitetai iki 
1971 m. įpareigojami likviduoti sa
vavališkas statybas marių pakrantė
se. Nemuno laivininkystės valdyba 
turės suprojektuoti ir iki 1974 m. 
pastatyti prieplauką prie Lietuvos 
liaudies buities muzėjaus. V. Kst.

ONTARIO

D. ir E. Bliskiai jiems surengtų iš
leistuvių metu Londone. Eugenijus 
šiemet čia baigė statybos inžineriją. 
Abu gyvai reiškėsi lietuviškoje veik
loje Nuotr. Daniliūno

KVIEČIAMI I PENKTĄJĮ VAKARŲ KANDAOS T 1 1?'T'T 1 J/T T T 
SĄSKRYDI
liepos 10 ir 11 dienomis ("CALGARY STAMPEDE WEEK" SAVAITGALIS) 

NAKVYNIŲ IR INFORMACIJŲ 

reikalais kreiptis į KLB Kalgario 

apylinkės pirm. P. A. Ne vadą, 

4520 Varsity Dr. N.W., Calgary 49, 

Alta. TeL 288-3342.

• Dr. S. Čepas, K LB krašto valdybos pirmininkas
• Choras ir šokėjų grupė — 30 asmenų iš Winnipego
• Solistė Aldona Lederytė, sopranas, iš Kalgario
• Svečiai bei viešnios iš visų Vakarų Kanados apylinkių

Penktojo V. Kanados lietuvių sąskrydžio komiteto pirmininkas yra profesorius K. Lederis. 
Jo adresas: 1515 Cavanaugh PL N. W., Foot Hills Estate, Calgary, Alta.
Sąskrydis prasidės liepos 10, šeštadienį, 7 v. v., St. Joseph's Parish Hall (20 Ave. — 7th St., 
N. W.).’Liepos 11, sekmadienį, 11 v.r., pamaldos Šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje; gegužinė
1 v.p.p. p. Wakeford ūkyje. Rengėjai

S HAMILTON*!
BIRŽELIO TRĖMIMUS lietuviai 

studentai paminėjo McMasteryje įdo
miu simpoziumu, kuriam vadovavo 
čikagietis Romas Sakadolskis. Jis iš
kėlė tris diskusines temas: santykiai 
su namais, tautinis komunistas ir ką 
mes turime daryti politiškai. Sim
poziumo dalyviai įsitraukė tik į tre
čiąją temą. Tautžudystės (genocido) 
vardo naudojimas buvo užginčytas 
Rusijos istorijos profesoriaus, nes de
portacija dar nesanti tautžudystė. Pa
tys rusai prisipažįsta deportuoją ne
patikimą elementą. Parlamento atsto
vas J. Smith buvo nuomonės, kad 
Kanadoje dabar vykstančios vadina
mos komunistinės demonstracijos yra 
daugiau priešamerikinės. Latvių at
stovas Mr. Ozols, jaunosios kartos 
žmogus, pareiškė, esą nepatyrusiam 
sunku susidaryti tikrą komunizmo 
vaizdą. Atrodo, kad senieji visa tai 
pristato perdaug sudraminę. Estų at
stovas Mr. Heinsoo mano, kad nau
joji tremtinių karta daugiau atsiekė 
savo veikla, negu senoji. Baltiečiams 
esą reikia jungtis į bendrą antikomu
nistinį judėjimą, iškeliant Rusijos 
apgaulystes Pabaltijy. Istorijos profe
sorius dr. R. Johnston mano, kad 
Pabaltijo reikalas po 30 metų yra 
visų gana primirštas. Laikas atnešė 
naujų problemų, daug naujų neiš
sprendžiamų konfliktų. Ką pabaltie- 
čiai gali šiandien savo reikalu pa
daryti? Nedaug, tik garsinti ir vi
siems priminti. Daug galima tikėtis 
iš čia priaugančių mūsų tautiškai 
galvojančių intelektualų. Reikalas 
nėra palaidotas ir užmirštas, jei jis 
visą laiką keliamas. Buvo daug pa
klausimų kalbėtojams iš publikos. 
Klausė jaunas gimnazistas, klausė ir 
senasis tremtinys. Minėjimui pasi
baigus, Liet. Stud. Sąjungos skyr. 
pirm. Andrius Gutauskas kalbėto
jams įteikė po knygą “Lithuanians 
in Canada”, žmonių nebuvo daug, 
daugiausia jaunimo, kuriam šis mi
nėjimas ir buvo rengtas. Kita dieną 
miesto dienraštis “The Spectator” 
aprašė įvykį su didele anrašte “Give 
up on homelands, Baltic people 
told”, kaip visada, įveldamas istorijos 
ir geografijos klaidų, čia primintas 
ir buv. jninisterio pirm. J. Diefen- 
bakerio Pabaltijo reikalo 1957 m. iš
kėlimas Jungtinėse Tautose.

PER AMERIKĄ KELIAUJANTIS 
lietuvių jaunimas buvo gražiai pri
imtas Hamiltone. Atvykę čia sekma- » 
dienį, jie išbuvo pas mus ligi antra
dienio ryto. Juos globojo Bendruo
menė, jų priėmimui paskyrusi lėšų, 
taip pat ir kitos organizacijos. Jiems 
čia buvo aprodytas miestas, buvo pri
statyti miesto burmistrui, turėjo lau
žą, iškylą ir gegužinę. Darbščiosios 
šeimininkės O. Deksnienė ir M. Bo- 
rusienė pavalgydino juos lietuviškais 
balandėliais. Visų jų priėmimu ir or
ganizacija rūpinosi Darija Deksnytė. 
Jaunieji svečiai, laikydamiesi kelio
nės plano, išvyko toliau.

ST. JANKAUSKIENĖS pusbrolis 
Ant. Šidlauskas atvyko čia ilgesnėm 
atostogom iš Lenkijos, Wroclowo 
miesto. Jis iš Lietuvos buvo išvežtas 
į Sibirą ir ten iškentėjo 7 metus.

VASAROS ATOSTOGAS pradeda 
mūsų kolonija. Nieko ypatingo arti
moje ateityje nėra įregistruota Bend
ruomenės parengimų tvarkaraštyje. 
Dalis jaunimo jau stovyklauja, kita 
ruošiasi. Paskiros šeimos planuoja 
atostogines keliones. Dauguma mūsų 
čia dirba įmonėse, tad tik vasarą, 
turint laisvą atostogų laiką, gali to
liau pavažiuoti. Skautai vyksta į sa
vo Romuvos stovyklą, kuri šiemet or
ganizuojama liepos 17—31 d. d. Sto
vyklos vadovybėje iš Hamiltono yra 
dr. V. Kvedaras ir Aid. Pietroanto- 
nio. Ateitininkai turi dvi stovyklas: 
Dainavoje birželio 20—liepos 4 d. d. 
ir Wasagoje liepos 25 — rugpjūčio 8 
d. d. Į Dainavą iš Hamiltono jau iš
vyko 13 stovyklautojų su savo vado
vais: G. Juozapavičiūte, Kęst, šešto
ku ir D. Juozapavičiūte. I Wasagą

A dvokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614,

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario 

vykti įsiregistravo 19. Mergaičių cho
ras “Aidas”, neseniai sėkmingai kon
certavęs Čikagoje, ruošiasi antrai ke
lionei Čikagon — į dainų šventę lie
pos 4 d. Sekmadieniais prie bažny
čios jau nebesimatys tiek daug žmo
nių. Dėl kaitrios vasaros saulės žmo
nės pasitrauks daugiau į paplūdi
mius ir į paežares, ten įsirengtus vė
sius vasarnamius. Kuriam laikui ne” 
besigirdės jaunimo klegesio J. Cent
re, tik remonto plaktuko dūžiai. K.M.

SLA 72 KUOPOS VALDYBA nu
tarė įamžinti Simo Kudirkos vardą 
įnošant $100 į Kanados Lietuvių Fon
dą. Tam tikslui ji ruošia gegužinę lie
pos 25, sekmadienį, nuo 12 v. Antano 
Padolskio sodyboje, 158 Willou St., 
Paris, Ont. Programą atliks Hamilto
no “Lithuettes”, kuriom vadovauja 
Rožytė Vass. Bus lietuviškų valgių 
bufetas. Kelias į gegužinę: iš Ha
miltono 2-ju keliu važiuoti tiesiai iki 
sutampa su 5-tuoju, kirsti 5-tą kelią 
tiesiai, pavažiuoti vieną su puse my
lios ir sukti į kairę. Už pusės mylios 
prie kelio plevėsuos Lietuvos trispal
vė. Važiuojant 5-tuoju, sankryžoje 2- 
rojo ir 5-tojo kelio yra šviesos. Va
žiuojant rytų kryptimi prie šviesų 
sukti į kairę, vakarų kryptimi — į de
šinę pusę. Gegužinė įvyks net ir lie
tingo oro atveju — yra pakankamai 
patalpų. Sodybos savininkas yra sa
vanoris - kūrėjas, lietuviškos veiklos 
rėmėjas. Rengėjai kviečia visus da
lyvauti gegužinėje.

RAMOVĖNAI — KARO VETERA
NAI pasveikino skyriaus garbės na
rį, savanorį-kūrėją, Vyčio Kryžiaus 
kavalierių Joną Mačiulaitį jo gimta
dienio proga. R. f

PADi&KA *

Hamiltono ramovėnams — karo 
veteranams — J. Petraičiui, dr. A. 
Gailiui, V. Čėsnai, A. Mingėlai, K. 
Mikšiui, J. Švabaičiui, V. Kunkuliui, 
J. Tarvydui, J. Mačiulaičiui, M. Re-^ 
pečkai ir J. Lekučiui, surengusiems 
man tokią malonią staigmeną-sveiki- 
niirią vardo dienos proga ir tokį šau
nų priėmimą vet. J. Švabaičio bute 
nuoširdžiausiai dėkoju —

Jūsų A. Ruzgys, 
skyriaus pirmininkas

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man su
rengtą priešvestuvinį pobūvį. Ypatin
ga padėka už gražaus pobūvio suor
ganizavimą ponioms: B. Vytienei, I. 
Steigvilienei, O. čaikienei, V. Jaku- 
bickienei, M. Vieraitienei. Esu labai 
dėkinga ponioms, atvykusioms iš to
limesnių vietovių — Toronto, Hamil
tono ir St. Thomas. Visoms už atsi
lankymą bei prisidėjimą prie vertin
gų dovanų dar kartą nuoširdus 
ačiū —

L. Rugienytė

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

v. p.p.
V. p.p.
V. p.p.
V. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.500.000.

KNIGHT
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

RADIO & 
TELEVISION

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA — DESROS

'enntn^er Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 _ 740 Upper Jomet St. — 389-4113 '
Hamilton — ^torio f Nemokamos autoaikštės

OTTAWA ONT. _
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA 

mokslo metus baigė gegužės 29 d. 
Tai jau tretieji metai, kai ši mokyk
la sistemingai veikia gerose Ottawa 
Teachers College patalpose. Mokyk
lą lanko 16 mokinių 4—-13 metų am
žiaus ribose. Yra dvi klasės: jaunes
niųjų ir vyresniųjų, kurie kiekvieno
je klasėje paskirstomi į grupes. J 
baigiamąjį mokyklos aktą atsilankė 
tėvai, apylinkės valdyba ir tie, ku
riems ji rūpi.

Trumpai iškilmei vadovavo vedėja 
Alė Paškevičienė. Po oficialios da
lies atlikta trumpa programėlė. Vie
noje iš klasių buvo mažųjų darbų 
parodėlė, kurioje stengtasi pavaiz
duoti visą pradedančiųjų mokymosi 
eigą. Mokiniams mokslo metų baigi
mo pažymėjimus buvo paprašytas 
įteikti apylinkės valdybos pirm. A. 
Paškevičius. Jaunesniųjų klasei, bai
gusiems parengiamąjį ir pirmąjį sky
rių buvo įteikti įrėminti pažymėji
mai, o patiems jauniausiems — J. 
Balsevičiui ir R. Jurkutei — įrėminti 
Vyčiai. Padėkota ir mokytojams: ve
dėjai bei jaunesniųjų klasių mokyto
jai Alei Paškevičienei ir vyresniųjų 
— Paulei Ancevičienei ne tik už jų 
darbą mokykloje, bet ir už paruoši
mą programų įvairiems B-nės minėji
mams, kaip Vasario 16, Motinos 
Diena, Kalėdų eglutė ir kt. Tėvų ko
miteto pirm. p. Radžius įteikė moky
tojams dovanėles, o apylinkės valdy
bos pirm. Paškevičius tarė nuoširdų 
padėkos žodį.

MŪSŲ MOKYKLA turi chorelį, 
kuriame dalyvauja visa mokykla; 
taip pat padaryta gera pradžia tauti
nių šokių grupei, kuri per Motinos 
Dienos minėjimą pasirodė su dviem 
šokiais. Ypač džiugu, kad tėvų pa
stangomis visos šokėjos ir šokėjai 
buvo pasipuošę tautiniais drabužiais. 
Šiai grupei daug padėjo ponios Bal- 
sevičienė, Valiulienė, Radzevičienė ir 
kitos.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI mūsų 
mokykla savųjų mokinių tarpe pada
rė rinkliavą ir surinko $10. Pinigai 
įteikti būrelio vadovui p. Radžiui.

PER IŠTISUS METUS šeštadieni
nėj mokykloj vyksta lietuviško raš
to skaitymo konkursas. — Buvo bai
mintasi, kad ateinančiais mokslo me
tais, p. Radzevičiams išsikėlus į To
rontą, sumažės mokinių skaičius net 
3 mokiniais, bet toji spraga, atrodo, 
galės būti užpildyta naujai atvykstan
čių į Otavą lietuviškų šeimų vaiku
čiais. Albinas Vilniškis

EDMONTON, Alta.
MEČISLOVAS IR LINA URBO- 

NAI, ilgus metus gyvenę Toronte, 
Ont., persikėlė gyventi į Edmonto- 
ną. Dr. Urbonas ir ponia daugeliui 
Edmontono lietuvių pažįstami iš 
ankstyvesnio laikotarpio, kai jiems 
prieš daugelį metų teko gyventi Ed- 
montone. šio miesto lietuviai džiau
giasi malonios ir draugiškos šeimos 
atvykimu bei apsigyvenimu mūsų 
tarpe ir linki geriausios sėkmės. J.P.

Mokame už:
depozitus __  5%
šėrus ir sutaupąs ............... z 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ _____ _ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS GARBĖS KONSULAS 
adv. Antanas Osvaldas Šalna-Shallna 
mirė birželio 19 d. Bostone. Konsu
lu jis buvo paskirtas 1939 m. Gimė 
1894 m. Scrantone, Pa. Studijavo 
Cornell universitete, dirbo advokatų 
firmose, teismuose, I D. karo metu 
tarnavo JAV kariuomenėje, 1921 m. 
baigė teisės studijas Vašingtone. Nuo 
1922 m. su žmona pradėjo advokato 
darbą Bostone, kur dalyvavo ir lietu
vių veikloje. Rusams okupavus Lie
tuvą, velionis sušaukė Bostone pla
tų amerikiečių susirinkimą ir supa
žindino su Baltijos kraštų problemo
mis bei kultūra. Tada buvo įsteigta 
Naujosios Anglijos Baltiečių-Ameri
kiečių Draugija. Velionis yra parašęs 
ir atspausdinęs visą eilę darbų tei
sininkų spaudoje. Velionis palaido
tas birželio 22 d. Campridge, Mass, 
kapinėse.

LB INFORMACIJOS KOMISIJOS 
pastangų dėka Niujorko dienraščiai 
“The New York Times” birželio 21 d. 
ir “Daily News” birželio 16 d. 
įdėjo vedamuosius, kurie primi
nė skaitytojams prieš 31 metus Bal
tijos kraštus užgulusią sovietinę oku
paciją. Ilgą rašinį ta pačia tema bir
želio 15 d. paskelbė ir “Evening Out
look” dienraštis Kalifornijoje, Santa 
Monica mieste, pridėdamas pastabą/ 
kad ji paruošė “representatives of 
Santa Monica-West Los Angeles divi
sion of the Lithuanian American 
Community of the U.S.A.. Inc.” Bir
želio 14 d. tame dienraštyje tilpo il
gokas lietuviam palankaus dr. Russell 
Kirk straipsnis apie kun. Antano 
Šeškevičiaus, SJ, nuteisimą “Lithua
nian Priest Jailed For Teaching Ca
techism” su jo gynimosi kalbos iš
traukomis. Greičiausiai šis rašinys 
bus pasirodęs ir kituose laikraščiuo
se. Lietuviai autoriui padėkos laiš
kus gali siųsti šiuo adresu: Dr. Rus
sell Kirk, Mecosta, Michigan 49332, 
USA.

“THE WALL STREET JOURNAL” 
Niujorke savo korespondento prane
šime iš Londono mini Lietuvos pa
siuntinį V. Balicką, Estijos ir Latvi
jos atstovus, dirbančius diplomatinį 
darbą, kuris esąs apribotas teisiniu 
požiūriu. Atstovybės išduoda savo pa
sus ir tautinių švenčių proga iškelia 
vėliavas. Laikraštis taipgi konstatuo
ja gėdingą britų ir sovietų sandėrį 
— Baltijos respublikoms Britanijoj 
priklausiusio milijono dolerių vertės 
aukso nusavinimą sovietų padary
tiems nuostoliams padengti.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE
TO posėdyje Čikagoje buvo nutarta 
tradicinį paradą rengti liepos 17 d. 
Lietuviams šiame pasitarime atstova
vo Čikagos ALTos vicepirmininkai 
kun. A. Stašys ir Pr. Pakalkienė, 
LB nariai adv. P. žumbakis ir p. 
Sadauskas. Stebėtojų taisėmis daly
vavo ALTos pirm. dr. K. Bobelis ir 
Čikagos ALTos pirm. J. Pakalka.

KALIFORNIJOS KARLSBADO va
sarvietės Šv. Patriko bažnyčioje pir
mąsias Mišias laikė į kunigus įšven
tintas Charles Meconis (Karolis Me
čioms), dalyvaujant dėdei vyskupui 
Charles Salatkai ir šios parapijos kle
bonui. Dalyvių tarpe buvo plati Sa- 
latkų ir Mečionių giminė ir daug 
apylinkės lietuvių. Giedojo jaunimo 
choras.

Argentina
DEŠIMTĄ KARTĄ metinius pietus 

pensininkams surengė lietuvių drau
gija “Nemunas” Berisse, La Platos 
apskrityje. Dalyvavo apie 100 pensi
ninkų ir svečių. Susirinkusiuosius 
sveikino Buenos Aires provincijos 
Pensininkų Federacijos vicepirminin
kas Raimundo A. Marconi ir sekr. 
dr. Pedro Trujan Russo, Daniel Bu- 
jani, B. Remeikytė-Bražiūnienė, A. 
Kalibatas, F. Dulkė, pabrėždami tra
dicinio parengimo reikšmę. Pensinin
kams patarnavo vietinis lietuvių jau
nimas, daugiausia studentai.

PROF. DR. E. PARŠELIS, be dės 
tytojo darbo Buenos Aires valstybi
niame universitete, yra paskirtas ir 
švietimo ministerijos pedagoginių 
institutų inspektorium, šias pareigas 
jis pradėjo gegužės 15 d., pakviestas 
švietimo naujojo ministerio. Prof. dr. 
E. Paršelis taipgi priklauso Buenos 
Aires komisijai, kuri tiria ir paruošia 
mokslo programas La Platoje.

Australija
MELBURNO KATALIKIŲ MOTE

RŲ Draugija jaunimui iki 19 metų 
organizuoja jdomias atsakymų Į klau
simus varžybas. Tai bus savotiškas 
lietuviškojo aruodo žinių patikrini 
mas: klausimai lies Lietuvą, jos isto
riją, geografiją, kalbą, literatūrą, 
muziką, tautinę kultūrą ir bendruo
menini gyvenimą. Jaunesniosioms gru
pėms klausimai bus paruošti pagal 
jų šeštadieninių mokyklų progra
mą. Baigminiam susitikimui rugpjū
čio 8 d. stipriausius varžovus atrinks 
A. Karazijienės vadovaujama komisi
ja. Laimėtojai bus atžymėti pinigi
nėmis premijomis. Šiuo nauju su
manymu, atrodo, galėtų susidomėti 
ir JAV bei Kanados kolonijos, kur 
dažniausiai rengiamos tik rašymo, 
skaitymo ir deklamavimo varžybos, 
neišryškinančios jaunimo bendrojo 
žinių krūvio.

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTE
RŲ Socialinės Globos Draugija jau 
pradeda prieglaudos statybą Lietu
vių Sodyboje, iš valdžios gavusi 
sklypą h* atitinkamą finansinę para

mą. Pirmiausia dviejuose pastatuo
se bus įrengti keturi butai, turin
tys po du kambarius, virtuvę ir 
prausyklą. Juose galės apsigyventi 
pensininkų amžiaus tautiečiai.

PERNAI MELBURNE SURENG
TOS Lietuvių Dienos bus atžymėtos 
specialiu visų renginių albumu. Nuo
traukas renka LD komiteto pirm. A. 
E. Liubinas, 8 Lebanon St, Vic. 
3041. Lietuvių Dienų dainų šventei 
atžymėti yra išleista ilgo grojimo 
plokštelė, kurion Įrašytas visas jung
tinio choro koncertas ir po vieną 
dainą kiekvieno šventėje dalyvavu
sio choro. Plokštelę platina Melbur
no Dainos Sambūris. Plokštelės kai
na — australiški $3. Užsakymus pri
ima B. Vingrys, 70 Manningtree Rd., 
Hawthorn, Vic. 3122, Australia.

Britanija
LIETUVIAI STUDENTAI. Leeds 

universitete šiais mokslo metais ku
ro inžinerijos studijas baigia Jonas 
Petkevičius, o jo brolis komercinius 
mokslus studijuoja Thames politech
nikume. Abu jie yra buvę Wolver- 
hamptono “Vilties” klubo krepšinin
kai. Londono universitete teisės stu
dijas pradėjo Andrius Juras, Bir- 
minghamo universitete civilinę inži
neriją studijuoja Petras Gugas.

LONDONO LIETUVIAI LAUKIA 
Toronto skautų suorganizuotos eks
kursijos. “Europos Lietuvis” infor
muoja skaitytojus: “Liepos pradžioje 
į Europą specialiu lėktuvu atskren
da Kanados lietuvių, ekskursija, kuri 
sustos kelioms dienoms Londone. Su 
ekskursija vykstanti Toronto liet, 
tautinių šokių grupė “Gintaras” su
tiko suruošti koncertą Londone. Kon
certas įvyks vienoje iš didžiųjų sa
lių Londone liepos 10 d., šeštadie
nį. “Gintaro” ansamblis yra gerai 
žinomas Kanadoje ir Amerikoje. Ja
me dalyvauja apie 90 šokėjų, ir jo 
pasirodymus yra gerai įvertinę ne 
tik lietuviai, bet ir kanadiečiai. An
samblio vedėjų per 10 metų yra bu
vęs londoniečiams pažįstamas V. Tu- 
rūta. šiuo metu “Gintarui” vadovau
ja Karasiejus su ponia.”

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA prašo 

tėvus, kurie savo vaikus į ją lėis 
sekančiais mokslo metais, atsiųsti 
išeito mokslo fotokopijas iki š. m. 
rugpjūčio 1 d. Mokslas pradedamas 
rugsėjo 6 d.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ XVIII 
SAVAITĖ šiemet bus liepos 18-25 d. 
d. Rottenburgo vyskupijos Katalikų 
Akademijos namuose, 7000 Stuttgart- 
Hohenheim, Paracelsus Str. 91. Mo
deratorius dr. K. J. Čeginskas, Švedi
jos lietuvis, jau yra sudaręs progra
mą, kurioje numatytas susipažinimo 
vakaras, tėvynės valandėlė, Toronto 
“Gintaro” ir soL L. Stepaitienės kon
certai. Paskaitas skaitys: Oklahomos 
universiteto prof. dr. V. S. Vardys 
— “Lietuva ir išeivija”, kun. B. Liu
binas — “Vokietijos LB istorinė ap
žvalga”, dr. A. Gerutis iš Šveicari
jos — “Sovietinimo ir rusinimo poli
tika bei jos padariniai okup. Lie
tuvoje”, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius — “žemi
ninkai ir “bežemiai” mūsų literatū
roje”, kun. prof. dr. J. Juraitis iš 
Šveicarijos — “Meilės problema Jobo 
knygoje ir A. Camus romane “Ma
ras”, V. Banaitis iš Bonnos — “Kom
pozitorius Juozas Gruodis — simfo- 
nistas”, Bonnos universiteto prof. dr. 
Z. Ivinskis — “Lietuva” ir žydai isto
rijos šviesoje”, dr. J. Grinius iš 
Miuncheno — “Meilė, džiazas ir vel
nias”, arba Juozo Grušo dramaturgi
ja”, Lietuvos atstovas prie šv. Sos
to S. Lozoraitis, jaun., — “Lietuvos 
situacija naujojo dešimtmečio ango
je”, dr. K. J. Čeginskas iš Švedi
jos — “Tautos sukilimo 30 metų su
kaktis”, dr. G. Bauras iš Ev. Jauni
mo Akademijos Radervormwalde — 
“Lietuvių tradicinė šeimyna ir kai
mas”. Užbaigos pamaldos bus sek
madienį, liepos 25. Numatomos dvi 
parodos: dail. A. Krivicko grafikos 
darbų ir 1970-71 m. okup Lietuvoje 
ir išeivijoje išleistų knygų. Į studi
jų savaitę registruotis šiuo adresu: 
J. B a rasas, 6750 Kaiserslautern, 
Schliessfach 848, W. Germany.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Miunchene šiemet surengė jaunimas, 
vadovaujamas VLB apylinkės valdy
bos nario jaunimo reikalams studen
to Petro Nevulio. Pastarasis perskai
tė studento S. Boehmo minėjimui 
pritaikytą žodį, Ritos Pauliukevičiū- 
tės dekoruotoje scenoje jaunimas pa
šoko keletą tautinių šokių, padaina
vo M. Petrausko “Motuš, motuše*’, 
porą liaudies dainų. Dailiojo žodžio 
srityje reiškėsi Aušra ir Mindaugas 
Skeberdžiai, Ingė Žagarinskaitė. Stu
dentas R. Landas dalyvius supažin
dino su Neringos padavimu, pasinau
dodamas dr. M. ir V. Anysų knyga 
“žymios lietuvės moterys”, šokėjams 
ir dainininkams akordeonu akompa
navo studentas Rudolfas Landas. Pro
gramą papildė iš plokštelės nuskam
bėjęs Kipras Petrauskas, atliekan
tis P. Mascagni operos “Cavalleria 
rustieana” atsisveikinimo su motina 
ariją. Visas minėjime dalyvavusias 
savo motinas vaikai papuošė gėlė
mis. Minėjimo dalyvius džiugino pa
lyginti gausus mažųjų Įsijungimas 
programon. Kuklesni minėjimai buvo 
surengti ir kitose lietuvių koloni
jose — Hanau, Salzgittery, Kaisers- 
lauterne, Stuttgarte, Rastate, Pforz- 
heime.



PRAEITIS PRIKLAUSO ARCHYVAMS
Asmenys ir organizacijos kviečiami siųsti istorinės vertės 

dokumentus Kanados archyvams Otavoje
Viešieji Kanados archyvai nados etninių grupių, gavo visą 

(The Public Archives of Cana- eilę reikšmingų dokumentų. Pra
da) yra federacinės valdžios 
Įstaiga, kuri renka šio krašto is
torinę medžiagą. Archyvai buvo 
įsteigti 1872 m., kad apsaugotų 
visus federacinės valdžios isto
rinius liudininkus, kurie turėjo 
Įtakos šio krašto ir žmonių isto
rijai. Archyvų apimtis yra labai 
plati. Ji priklauso nuo gaunamų 
finansinių išteklių ir asmenų bei 
organizacijų, kurios turi istori
nės reikšmės dokumentų ir su
tinka bendradarbiauti jų apsau
gojime.

Dviejų kalbų ir kultūrų ko
misija pastebėjo: “praeityje ne
buvo pakankamai rūpintasi 
krašto istorijos apsaugojimu... 
kad vieši archyvai būtų aprūpin
ti tinkamomis patalpomis ir lė
šomis.” Visdėlto archyvai suda
rė didelius rinkinius, nes pagel
bėjo daugelis asmenų ir organi- 

' zacijų. Yra sutelkta 80.000.000 
dalykų, Įskaitant žemėlapius, 
planus, paveikslus, fotografijas, 
filmus, daug valdžios, bažnyčių, 
bendrovių, draugijų ir pavie
nių asmenų dokumentų. Tie da
lykai pavaizduoja Kanados isto
rijos politines institucijas, geo
grafinį paskirstymą, ekonominį, 
socialinį ir kultūrini augimą.

Šie rinkiniai yra Įvairaus di
dumo: nuo kelių iki milijono la
pų. Ten paminėtos etninės, kul
tūrinės ar socialinės grupės bei 
atskiri Įvykiai. Stropiai jieškant, 
galima rasti žinių apie tokius 
Įvykius, kaip islandiečių apsigy
venimas Manitoboje, japonų 
imigracija i Britų Kolumbiją ir 
italų bendruomenės Montrealyje 
ir Toronte.

Kanadiečiai dabar nori dau
giau sužinoti apie savo krašto 
praeitį. Jie labiau supranta “ki
tas etnines grupes” ir jų reikš
mę bendroje istorijoje. Dar dau
giau — etninė bendruomenė su
brendo ir reikalauja savo teisių. 
Jei archyvai turi pavaizduoti tik
rą krašto būklę, tai visų etninių 
grupių darbas turi būti gerai do
kumentuotas. Paskutiniu laiku 
archyvai specialiai prašo etni
nes grupes jiems pagelbėti. Pa
stogėse, rūsiuose, Įstaigose ir ki
tur yra popierių (laiškų, užrašų, 
apyskaitų, fotografijų, laikraš
čių ir kitos spaustos ir rašytos 
medžiagos), kurie buvo Įdomūs 
rinkėjui, bet dabar yra nenaudo
jami ir pamiršti. Tokie dalykai 
gali būti labai svarbūs istorikui. 
Dėlto viešieji archyvai juos no
rėtų turėti.-

Daugelis asmenų gali turėti 
archyvinių dokumentų. Įvairių 
organizacijų bei klubų pirminin
kai ir sekretoriai, etninių laik
raščių leidėjai, rašytojai, kuni
gai, advokatai, o taip pat organi
zacijos, bažnyčios ir visuomeni
nės grupės gali turėti vertingų 
dokumentų, kurių jau nenaudo^ 
ja ir net gali išmesti dėl vietos 
stokos. Betkuri organizacija ar 
asmuo gali perduoti savo popie
rius viešam archyvui. Jei ta me
džiaga turi istorinės vertės, ji 
bus apsaugota ateities kartoms.

Kai vieši archyvai ryžosi su
rinkti daugiau medžiagos iš Ka-
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H KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
ėjusį sausio mėnesį Kanados vo
kiečių sąjunga sudarė su archy
vais sutartį, kad visus dokumen
tus, kurie nėra naudojami, per
duos archyvų apsaugai. Tokios 
derybos vyksta su kitomis gru
pėmis dėl nuolatinio dokumen
tų perdavinėjimo archyvams. 
Paskutiniaisiais mėnesiais ar
chyvai gavo įdomios medžiagos 
iš Kanados olandų, įskaitant įdo
mius giminių laiškus iš Olandi
jos ir Indonezijos, rašytus tuoj 
po antro pasaulinio karo. Taip 
pat yra gauta ir iš Britų Kolub- 
bijos duchoborų istorinės me
džiagos.

Viešuose archyvuose yra di
džiausias rinkinys apie etninių 
grupių atvykimą į Kanadą. Jis 
yra sudarytas iš federacinės val
džios imigracijos ir pilietybės 
įstaigos dokumentų. Ten yra mi
lijonai lapų, iš kurių matyti, 
kaip imigrantai buvo atrinkti, 
kaip jie atvyko ir Įsikūrė Kana
doje. Bylos liečia lenkus, bulga
rus, belgus, italus, japonus, ar
mėnus, indiečius ir kitus.

Dokumentai, kurie yra pri
imami i archyvus, gali būti nau
dojami tyrimams asmenų ir or
ganizacijų, kurie juos dovanojo, 
o taip pat ir kitų, kurie domisi 
istoriniais tyrinėjimais, jeigu jų 
savininkai nėra įrašę suvaržy
mų.

Visi valdžios Įstaigų raštai, ku
rie yra nesenesni kaip 30 metų, 
gali būti naudojami tik su tą 
raštą davusios įstaigos sutikimu. 
Tai reiškia, kad daug raštų, iš
leistų po 1941 m., dar negalima 
laisvai pamatyti 1971 m., bet vi
si raštai rašyti prieš 1941 m. lei
džiami pamatyti. Raštai, prista
tyti privačių asmenų ar organi
zacijų, gali būti su panašiais lai
ko apribojimais. Paprastai visi 
seni raštai yra atviri, bet gyve
nančio asmens laiškai yra nelei
džiami naudoti. Dokumentai-raš- 
tai gali būti slaptai laikomi 10, 
20 ir 30 metų arba reikia gauti 
specialų gyvenančio ar doku
mentą davusio leidimą tą raštą 
pamatyti. Reikalui esant, sąly
gas nustato archyvai su doku
mentų dovanotoju.

Viešų archyvų vadovybė kvie
čia kiekvieną asmenį, kuris tu
rėtų ar žinotų archyvinės me
džiagos ir norėtų perduoti ją ar
chyvams, o taip pat norinčius 
gauti daugiau žinių apie archy
vus rašyti: The Dominion Ar
chivist, Public Archives of Ca
nada, 395 Wellington Street, Ot
tawa, Ont. KIA ON3.

Canadian Scene

Atsiųsta paminėti
Naujoji Viltis nr. 2, 1971 m. Po

litikos ir kultūros žurnalas. Metinė 
prenumerata — S4 (už du nume
rius). Redakcinė kolegija: pirm. dr. 
Jonas Balys, Aleksas Laikūnas ir dr. 
Bronius Nemickas. Leidėjai — lietu
vių studentų tautininkų “Neolithua- 
nia” korporacija ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Administraci
jos adresas: 1750 So. Spaulding Ave.. 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Faustas Strolia

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ
[ŠVENTĖR
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 v. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
4330 So. Hoisted Street, Chicago, Illinois Bronius Budriūnas

Jungtinis suaugusių

Diriguoja -----------------
I

! Petras Armonas, Bronius Budriūnas,
į Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 

Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis,

Palydi akordeonų

orkestras

Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO:
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Varnelis, bosas

Akompanuoja:
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

Petras Aimanas

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami MARGINIUOSE ir šventės dieną prie Įėjimo nno 1 vai. popiet Užsakant 
bilietus paštu, prašoma siųsti čeki LITHUANIAN SONG FESTIVAL vardu, kartu su sau pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: 
MARGINIAI, 2511 West 69th Street Chicago, Illinois 6062®, USA. Bilietus į BANKETĄ, kuris jvyks LIEPOS 4 d., 7 v. vakaro, Conrad 
Hilton viešbutyje, galima įsigyti pas O. Gradinskienę, 2512 W. 47th Street Chicago, HI. 60632, USA, arba Marginiuose.

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

Čiurlionio Ansamblio vyrų choras prieš išvyką P. Amerikon su savo vadovu A. Mikulskio. Viduryje — svečias iš 
Venecuelos inž. V. Venckus, besirūpinąs ansamblio išvyka Pietų Amerikon Nuotr. V. Bacevičiaus

Neklastokime istorinių šaltinių
Algirdas Gustaitis straipsnyje 

“Nelaidokite savųjų svetimame 
kapinyne” (“Tėviškes Žiburiai”, 
1971 m. balandžio 25 d., 17 nr.) 
pasisako prieš Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos centro valdy
bos pirmininko Kazio Veikučio 
paskaitos sakinį: “Jeigu mūsų 
istorikai ir archeologai aiškiai 
pasisakytų, kad prūsai -ir jot
vingiai yra lietuvių kiltys, būtų 
galima tas kiltis laikyti lietu
vių tautos žemėmis už Lietuvos 
etnografinių sienų”.

A. Gustaitis, kaip iš jo dau
gelio straipsnių matyti, nesutin
ka su nuomone, kad jotvingiai 
ir senprūsiai negali būti lietu
vių tautos dalys. Jis yra Įsitiki
nęs, kad jų kalbo’s esančios lie
tuvių kalbos tarmės, nors mes 
šiandien mums žinomos senprū- 
sių kalbos, išskyrus koki tuziną 
žodžių, nesuprantame. Aš kilęs 
iš Mažosios Lietuvos, bet tos 
kalbos nesuprantu, nors ji turi 
panašumo i baltų kalbą. Man 
šiandien yra lengviau suprasti 
latvių laikraštį, negu senprūsių 
katekizmą. 0 apie jotvingių kal
bą mes neturime jokio suprati
mo, niekas neužrašė nė jų “Tė
ve mūsų”.

-Savo tezei įrodyti A. Gustai
tis šaukiasi į pagalbą visą eilę 
mokslininkų, bet nė vienas jų

NERINGA-
NAUJA LIETUVIŠKA STOVYKLAVIETĖ 

JAV VERMONT VALSTIJOJE
LIETUVIŠKOJ - KRIKŠČIONIŠKOJ DVASIOJ

VADOVAUJA NEK. PR. M. SESERYS

STOVYKLA MERGAITĖMS 7—16 metų: birželio 27— 
liepos 10; liepos 11 — 24 arba birželio 27 — liepos 24 
BERNIUKAMS 7—14 metų: liepos 25—liepos 31 d. d.
Adresas: Neringa, Box 134 C, W. Brattleboro, 
(802-254-9819) Vermont 05301, USA

Lietuvos Pajūris nr 1(39), 1971 m. 
pirmasis ketvirtis. Leidėjas — Kana
dos Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

DR. MARTYNAS ANYSAS

neduoda aiškių žinių apie jot
vingių kalbą, necituoja nė vie
no žodžio jotvingiškai ir net 
nemini, kur jie gyveno, kada ir 
kaip yra dingę.

Galiausiai jis sustoja prie 
okupuotoje Lietuvoje 1966 m. 
išleistos mokslinės knygos “Prū
sų kalbos paminklai”. Knygą 
parengė: Vytautas Mažiulis, re
dakcinėje komisijoje dirbo: J. 
Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. 
redaktorius), J. Marcinkevičius 
ir V. Mažiulis. Toje knygoje ra
šoma apie senprūsių (prutėnų) 
kalbą, pateikiami išlikę jų kal
bos paminklai. Kartu ši kalba 
lyginama su lietuvių kalba. A. 
Gustaitis cituoja ištisą pastrai
pą iš tos knygos: “Prūsai yra 
tie patys baltai kaip lietuviai 
bei latviai...” Toliau seka il
gesni išvedžiojimai apie senprū
sių (prutėnų), lietuvių bei latvių 
kalbas. Išvedžiojimai baigiami 
sakiniu: “Tą pati baltų tautinio 
bendrumo nuvokimą atspindi ir 
Lietuvos did. kunigaikščio Vy
tauto teisėtas reikalavimas 1413 
m. (Salyno derybose), pareikš
tas apsilpusiam po Žalgirio mū
šio (1410) kryžiuočių ordinui: 
“Prūsai yra buvę taip pat ma-, 
no tėvų žemė ir jos, kaip savo

I

gijos centro valdyba, vyr. redakto
rius — A. Lymantas, 5260 10th Avė., 
Rsmt., Montreal 405, Que., Canada. 

tėvų palikimo, aš reikalausiu 
net iki Ossos upės” (Cod. Ep. 
Vitold, 257).

Palyginęs šitą posakį su mi
nėtu kodeksu, pastebėjau stam
bias klaidas: 1. istorinių faktų 
sumaišymą, 2. klaidingą* istori
nių šaltinių citavimą.

1. Labai keista, kad minėtie
ji Vilniaus universiteto moksli
ninkai nežino, jog Salyno dery
bos buvo ne 1413 m., bet 1397 
m., kurios privedė prie Salyno 
sutarties sudarymo 1398 m. su 
Prūsijos ordinu. Metais vėliau 
įvyko pagaištingas mūšis prie 
Vorkslos, kur Vytautas palaido
jo % savo kariuomenės.

2. Osses atveju ėjo pasitari
mai dėl Žemaitijos, kuri anks
čiau Jogailos, kaip ir Vytauto, 
buvo pakartotinai Ordinui užra
šyta. Ordinas iš Vytauto reika
lavo perduoti Veliuonos pili ar
ba ją nugriauti, remiantis anks
tyvesniais dovanojimo aktais. 
Ta proga Vytautas Ordino mar
šalui sakė: “Jūs norite paimti ir 
mano tėvišką paveldėjimą, reiš
kia Veliuonos pili; tuomet dau
gelis turės savo galvas padėti.” 
Ordino maršalas jam atsakęs: 
“Lieber herre! Mes tam turime 
gerų laiškų, įrodymų ir nieko 
nenorime paimti neteisėtai.” 
Tuomet Vytautas supykęs tarė: 
“Pruszen is och miner elder ge- 
weszen und ich wil is anspre- 
chen bis an die Osse, wenn is io 
min vetirlich erbe ist” (Prūsi
ja irgi yra buvusi mano pavel
dėjimas, ir aš noriu jo reika
lauti ligi Osse, nes tai mano tė
vų palikimas” (Cod. Ep. Vitoidi. 
257). Po to jis klausė marš J 
kas esąs Ordino paveldėjimas? 
Šis atsakė: “Lieber herre! Mes 
gerai žinome mūsų tėvų paliki
mą ir, jeigu reikia, mes jį gali
me įrodyti.” Po keleto vėlesnių 
sakinių Vytautas supyko ir nu
jojo.

Toks yra šaltinis. Kur tad 
galėjo Vilniaus universiteto 
mokslininkų kolektyvas rasti 
posakį “ligi Ossos upės”, jeigu 
originale yra tik “bis an die 
Osse”? Tame pasikalbėjime nie
ko nesakoma apie upę Ossą. O 
tų laikų vokiečių terminologi
joje “Osse” reiškia “Ostsee” — 
Baltijos jūrą. Žemaitija gi kaip 
tik siekė Baltijos jūrą. O gin
čas ėjo dėl Veliuonos, esančios 
Žemaitijoje. Ta proga ir impe
ratoriaus a t s i ų s tas delegatas 
Macro pranešė imperatoriui, 
kad Veliuona ir Klaipėda esan
čios Žemaitijoje. Pastarosios pa
jūrio dalis jau buvo Ordino už
kariauta, įjungta į Ordino Prū
sijos žemes, ir Vytautas todėl 
pagrįstai kalbėjo apie “Prus
zen”.

Savo tezei paremti A. Gustai
tis cituoja dar. dr. V. Sruogie
nės, dr. A. Šapokos, prof. K. 
Būgos ir Pr. N. Savėno posa
kius, kurių nė vienas netyrinė
jo jotvingių ir neduoda smul
kesnių žinių, kas buvo tie jot
vingiai, kokia kalba jie kalbėjo 
ir kur gyveno. To neišaiškino 
nė A. Gustaičio cituotas šve
dų prof. Knut Olof Falk, kuris 
greičiausiai nemoka nė vieno 
žodžio lietuviškai ir senprūsiš
kai. šiam klausimui išaiškinti 
reikia gilesnių studijų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PIRMĄJĮ REČITALĮ ČIKAGOJE 
surengė sopranas Danutė SUnkaity- 
tė/dainavimą studijavusi pas Stp. So
deiką, J. Būtėną, A. Dičiūtę-Treeio- 
kienę, VL Jakubėną ir Metropolitan 
operos soL Bianca Soroya. Jau 1958 
m. D. Stankaitytei teko atlikti San- 
tuzzos vaidmenj American Opera Co. 
statytoje P. Mascagni operoje ~Ca- 
valleria rusticana”, bet ją subrandino 
pagrindinių soprano vaidmenų atliki
mas Čikagos Lietuvių Operos pasta
tymuose — G. Verdi “Trubadūre”, 
“Aidoj”, “Rigoletto”, “Likimo ga
lioj”, G. Bizet “Carmen”, J. Gaidelio 
“Danoj”, G. Puccini “Toscoj” ir jau 
anksčiau amerikiečiams dainuotoj P 
Mascagni operoj “Cavalleria rusti- 
cana”. Rečitalį D. Stankaitytė pradė
jo italų ir vokiečių klasikų originalo 
kalba atliktomis dainomis, R. Wagne- 
rio operos “Tannhaeuser” arija. Ant
roje dalyje skambėjo rečiau koncer
tuose girdimos lietuvių kompozitorių 
dainos: VI. Jakubėno — “Spindulė
lis vakarų”, “Ežerėlis”, J. Kačinsko 
— “Triptikas”, “Nerimas” ir “Auš
ra”. Koncerto užbaigai D. Stankaity
tė buvo pasirinkusi Hagemanno, 
Horsmano ir Verdi kompozicijas. 
Akompanavo muz. Alvydas Vasaitis.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
SE Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bendro
vės suvažiavimo proga buvo sureng
ta dail. Marijos Baras 28 tapybos 
darbų paroda. Skulptoriaus A. Braž- 
džio teigimu, dail. M. Baras ypač 
stipri yra portretuose. Lankytojus ža
vėjo “Kunigaikštis Kęstutis”,“Vienuo
lio Veronika”, “Krėvės kunigaikštis 
Šarūnas”, “Lietuviškos ramunės". 
“Portreto škicas”, “Svetimame kraš
te”, “Meditacija IV”, “Mergaitė”, 
“West Ealing Common” if kiti kūri
niai. Dail. M. Baras britų dailininkų 
parodose yra susilaukusi I premijos 
už natiurmortą ir augšto įvertinimo 
už “Portreto škicą”.

KANADOS AUGŠTASIS KOMISA
RIATAS Britanijoje surengė trijų 
kanadiečių dailininkų — Sam Krizan, 
David Partridge ir skulptorės Elenos 
Gaputytės darbų parodą Londone, 
Canada House galerijoje. “Europos 
Lietuvio” pranešimu, Toronto Meno 
mokykloje studijavusi E. Gaputytė 
parodos kataloge apie savo kūrybą 
rašo: “Dirbant man mieliausia stul- - 
binanti tyla, nebent klausyčiausi Si
belijaus muzikos. Mano nenoras žo
džiais aiškinti savo skulptūras gal 
kyla iš to, kad jos yra susijusios su... 
žudikišku ginklo šūviu į metaliniu 
dangum sekmadienį skrendančias 
gerves ... didinguoju kaimiečiu iš 
šiaurės, benamiu ir pilku, kaip dul
kė, atsirėmusiu į barako sieną tą 
baisiojo karo baisų rudenį. Tai buvo 
ruduo, kai lietuvės motinos slaptai 
laidojo savo sūnus plikomis ranko
mis ir auksinis kvietys ir miežis, 
brangesni už auksą, grįžo į žemę, ne
paliesti pjūties...”

THE CIBA FOUNDATION tarptau 
tiniame simpoziume Londone neuro- 
hipofizinių hormonų klausimu prane
šimą “Exocytosis in the neurohypop
hysis” skaitė Kanados Kalgario uni
versiteto medicinos fakulteto prof, 
dr. Karolis Lederis, kadaise profeso
riavęs Bristolio universitete Britani
joj. The Ciba Foundation tarptautinį 
centrą Britanijos sostinėje Londone 
yra įsteigusi šveicarų vaistų gamin
tojų Ciba firma skatinti bendradar
biavimui, vykdyti medicininiams bei 
cheminiams tyrimams.

LIDIJA KALIBATAITE, Meno 
Akademijos baigminio kurso studen
tė Argentinoje, laimėjo aukso meda
li ir antrąją 10.000 pežų premiją už 
“La Plata Salon IX de Arte” parodo
je išstatytą kūrini “Y despues que?” 
(“Ir kas paskui?”). Jaunos Berisso 
lietuvaitės laimėjimą teigiamai įver
tino dienraštis “EI Dia”.

JONO BILIŪNO “Laimės žiburį”, 
išverstą Rainer Eckert, paskelbė vo
kiečių kalba Miunchene leidžiamas 
ELTOS biuletenis “Elta-Presse- 
dienst”.

DETROITO LIETUVIAI STUDEN
TAI savo paskutiniame posėdyje ap
tarė veiklos planus. Jie nutarė spa
lio 16-17 d. d. Lietuvių Namuose su
rengti Montrealyje gyvenančio me
džio šaknų skulptoriaus Prano Bal* 
tuonio parodą, kuri Detroite jau bus 
antrą kartą. 1972 m. pradžioje stu
dentai planuoja surengti jaunųjų 
dailininkų parodą ir jaunųjų solistų 
dainos vakarą. Programą atliks Det
roito, Čikagos ir Toronto daininin
kai. Parodos organizavimas pavestas 
Algiui Skrebutėnui, dainos vakaro — 
Jonui Nakui.

LEIDINYS APIE LIETUVIŲ liau 
dies dainas, jau senokai paruoštas 
kanadiečio Kenneth Peacock ir pava
dintas MA Garland of Rue: Lithua
nian Folksongs from the Mating 
Cycle”, šiuo metu yra spausdinamas 
Otavoje. Leidėjas — National Muse
um of Man, Canadian Centre for 
Folk Culture Studies. Numatoma, 
kad šis leidinys pasirodys šią vasarą. 
Tas pats muzejus išleidžia ir visą 
eilę kitų leidinių apie ukrainiečių, 
kašubų ir suomių tautosaką.

VIOLETA BALČIŪNIENE, sopra 
nas, Bostone vėl turėjo progą du kar
tu atlikti Gobineau vaidmenį Carlo 
Menotti operoje “The Medium”, ku
rią statė Cambridge Opera.

ČIKAGOS PRIEMIESČIO WINET- 
KA parodoje <cVillage Green Art 
Fair” čikagiete dail. Zita Sodeikienė 
laimėjo n premiją už savo tapybos 
darbus.

WUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO vitteinės me

no mokyklos choreografuiio skyriaus 
diplomantų koncertas buvo sureng
tas Vilniaus operos ir baleto teatre. 
Ištraukas iš baletų ir P. Čaikovskio 
“Gulbių ežero” III veiksmą atliko 
diplomantai: L. Navickytės mokinės 
A. Bezborodova ir T. Smirnovą, P. 
Petrulyeio mokiniai J. Katachinas ir 
E. Petravičius, P. Sargūnaitės moki
nės L Buišaitė ir V. Berezkaitė, V. 
Sasnausko mokiniai V. Chlebinskas 
ir R. Mžriūnas. Visi astuoni diplo
mantai jau priimti į Vilniaus baleto 
teatrą. “Gulbių ežere” taipgi dalyva
vo mokytojos B. Navickaitės liaudies 
šokių klasės diplomantai D. Petraus
kaitė, S. Bičiulytė, M. Budrikas, A. 
Skuodis ir R. Stunžėnas. savo at
skiruose pasirodymuose pašokę “Pa- 
krėstinį” ir “Vyžą”.

KGMPOZ. KONSTANCU A BRUN 
DZAITE, eidama trisdešuntnosins 
amžiaus metus, mirė Vilniuje. Velio
nė buvo baigusi Vilniaus konserva
torijos E. Balsio kompozicijos klasę 
1964 m., diplominiam darbui sukū
rusi simfoninę poemą “Baltosios vir
šūnės”. Iš kitų jos kūrinių minėtini: 
“Dialogai vargonams ir styginiam or
kestrui”, “Septynios mįslės iš lietu
vių tautosakos” kameriniam chorui, 
vokalinis ciklas pagal S. Nėries die
noraščio fragmentus “Jei nebūtu sau
lės”, J. Degutytės tekstu sukurtos 
“Dvi raudos” balsui su fortepijonu, 
eilė romansų, pramoginių dainų ir 
kūrinių vaikams.

PABALTIJO MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ 
IV festivalyje Rygoje pagrindinį pri
zą ir aukso medalį laimėjo Kauno 
politechnikos instituto studijos do
kumentinė juosta “Metai ir žmonės”. 
Aukso medaliu taipgi buvo atžymė
tas ir kauniečių “Bangos” studijos 
filmas “Ego sum” už originalų kine
matografinį sprendimą. Festivalyje, 
be estų, latvių, lietuvių, svečių tei
sėmis dalyvavo ir savo filmus rodė 
suomiai, lenkai ir R. Vokietijos at
stovai.

ŽURNALAS “KULTŪROS BARAI” 
5(77) nr. paskelbė dviejų dalių rasi
nį “Stiklo ir plieno poezija” apie 
du išeivijos dailininkus — čikagietį 
Adolfą Valės ką ir Britanijoje pripa
žinimo susilaukusį skulptorių Anta
ną Brazdi. Su A. Valeškos kūryba 
skaitytojus supažindina Marija Maci
jauskienė, su A. Braždžio — Jonas 
Valaitis. Straipsnis iliustruotas abie
jų dailininkų nuotraukomis, A. Va
leškos vitražo “Gyvybės medis” spal
vota reprodukcija, nespalvota tapy
bos darbo “Žvejai” nuotrauka, A. 
Braždžio skulptūrų “Dangus—žemė”, 
“Vedybos” ir “Ritualas” nespalvoto
mis nuotraukomis. “Kultūros Barai” 
taipgi turi nuolatinį skyrių “Lietu
viai užsienyje”, kuriame kondensuo
ta forma pateikiama išeivijos kultū
rinio gyvenimo apžvalga. Šiame nu
meryje pvz. rašoma apie Čiurlionio 
Ansamblio 30 metų sukaktį Kleve- 
lande, E. Dauguvietytės-Kudabienės 
vadovaujamą “Aukurą” Hamiltone, 
apie dail. A. Tamošaičiui pavestus 
katologuoti lietuvių liaudies meno 
dirbinius Kanados valstybiniame ma
žėjuje Otavoje ir ten įvyksiančią jų 
parodą, apie Zigmą Lapiną ir Mont- 
realio lietuvių jaunimo ansamblį 
“Gintaras”, Australijoje gyvenančias 
pianistes Nemirą Masiulytę ir Rasą 
Kubiliūtę, dailininkių Eleonoros Mar
čiulionienės ir Magdalenos Stankū
nienės parodas. Trumpiau yra pami
nėta Miuncheno lietuvių tautinių šo
kių grupė su jos dalyvių pavardė
mis, Argentinos jaunimo tautinių šo
kių ansamblio “Ateitis” gastrolės 
Montevideo mieste ir programoje da
lyvavęs vietinis lietuvių moksleivių 
ansamblis “Ąžuolynas”.

DIDELIO DĖMESIO IR GAUSIŲ 
LANKYTOJŲ susilaukė Vilniuje su
rengta niujorkiečio dail. Vytauto Ig
no apie 90 tapybos, grafikos ir ak
varelės darbų paroda. Svečias iš 
Niujorko susipažino su naujausiais 
Vilniaus ir Kauno dailininkų darbais, 
šių miestų muzėjais. Išvykdamas dail. 
V. Ignas Vilniaus dailės muzėjui pa
dovanojo 52 savo kūrinius.

J. S. BACHO MUZIKOS 46-tajame 
festivalyje V. Vokietijoje dalyvavo 
vargonų virtuozas Leopoldas Digtys, 
vokiečius žavėjęs talentingai atlik
tais J. S. Bacho ir P. Ebeno kuri
niais. L. Digrio koncertai buvo nu
rengti Tiubingene ir Bremeno ka
tedroje. Jo koncertą magnetofono 
juoston įsirašė Bremeno radijas.

MASKVOS DIDŽIAJAME TEAT
RE birželio 8 d. G. Puccini “Toscos” 
premjeroje Cavaradossi vaidmenyje 
dainavo Vilniaus operos tenoras Vir
gilijus Noreika.

VILNIAUS KONSERVATORIJA 
mokslo metus užbaigė operinio pa
rengimo katedros diplomantų ir stu
dentų spektakliais, kuriems šiemet 
buvo pasirinkta G. Puccini opera 
“Bohema”. Vilniaus operos scenoje 
vaidmenis atliko: Mimi — diploman
tės R. Maciūtė ir J. Bukauskaitė, 
Miuzetos — diplomantė L čyžaitė ir 
IV kurso studente N. Šimkiene, Ko- 
leno — diplomantas V. Bakas, Sona 
ro — IV k. studentas E. Getmans- 
kis, Benua — IV k. studentas R. 
Kasneriūnas, Alcindoro — IV k. stu
dentas R. Daunoras. Jų dainavimo 
mokytojai konservatorijoje yra V. 
Fakejavaitė, L. Kalasauskas, S. Vai- 
džiūnaitė, A. Andriuškevičienė, V. 
Adamkevičius, Z. Paulauskas ir V. 
Daunoras. Operą dirigavo J. Aleksa, 
režisavo R. Siparis. V. Kst
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QUEBEC AVE, $2,500 įmokėti, 6 
kambarių namas, dvi virtuvės, 
vieta, garažui ir įvažiavimui. Pra
šoma kaina $19,500. B. Sakalas 
teL 762-8255.
RONCESVALLES — HOWARD 
PEL, $2,900 įmokėti, 6 kambarių, 
mūrinis namas, moderni virtuvė, 
įvažiavimas ir vieta garažui. Vie
na skola. Tuojau galima užimti. 
B. Sakalas tel. 762-8255.
BABY POINT, $38,000 prašoma 
kaina. Mūrinis 10 kambarių dvi- 
butis (duplex). Du garažai, van- 
deniu-alyva šildomas. Viena sko
la. Arti visko. B. Sakalas tel. 762- 
8255.
BLOOR — ROYAL YORK, 
$32^900 prašoma kaina, 6 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), 
mūrinis namas su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Viena skola. B. 
Sakalas tel. 762-8255.
KIPLING — RICHVIEW, $10.000 
įmokėti, 4 miegamųjų, moder-

B. SAKALAS

naus stiliaus vienaaugštis (bunga
low) su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Kilimai ir pilnai 
įrengtas rūsys. B. Sakalas tel 
762-8255.
NEW TORONTO, $15,000 įmokė
ti 6-šių butų (six-plex) mūrinis 
pastatas su privačiu įvažiavimu 
ir vieta 10-čiai mašinų. Nupigin
ta kaina $74,900. Viskas išnuo
mota. B. Sakalas tel 762-8255.
JANE—EGLINTON, $3,900 įmo
kėti. 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), mūrinis namas su 
dviem įrengtais kambariais rūsy
je. Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Prašoma kaina $31,700. Tuo
jau galima užimti. B. Sakalas tel. 
762-8255.
BLOOR — RUNNYMEDE, nau
ja krautuvė ir butas viršuje. 
$15,000 įmokėti, viena skola. 
Tuojau galima užimti. Tinka 
betkokiai prekybai. B. Sakalas 
tel. 762-8255.

Tel. 762-8255
LAKESHORE — MISSISSAUGA, 
pilna kaina $24.500, dviejų šeimų 
namas, garažas, 58’9 pėdų pločio 
sklypo priekis, daug priedų. St. 
Vaupšas tek 249-7691.
PARKSIDE RAJONE, $5.000 
įmokėti, 12 kambarių 3 šeimų na
mas. Prašoma $34.900, galima 
tuojau užimti. Ilgalaikė paskola 
su žemomis palūkanomis. St. 
Vaupšas teL 249-7691.
JANE — BABY POINT, $15.000 
įmokėti, 2 šeimų namas, garažas, 
3 prausyklos, R. R. 2O’xl8’, pui
kiai atrodantis namas iš vidaus ir 
iš lauko, geras rajonas, daug prie
dų. St Vaupšas tel. 249-7691.

ST. VAUPŠA

LAWRENCE — SCARLETT RD., 
$5.000 įmokėti, pirmas mortgičius 
7%, sklypas 15O’x5O’, dideli kam
bariai, beveik užbaigtas rūsys. 
St. Vaupšas tel. 249-7691.
JANE — WESTON RD., $23,900 
prašoma kaina, viena paskola, 
mažas nuošimtis ilgalaikiam išsi- 
mokėjimui, arti visų patogumų. 
St. Vaupšas 249-7691. .
COLLINGWOOD — W A S A G A 
BEACH, $7.000 prašoma kaina, 4 
sklypai SO’xSOO’ dydžio arti 26 
kelio. Gera vieta moteliams, gazo
lino stočiai. St. Vaupšas tel. 249- 
7691.

i Tel. 249-7691

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

Kasos valandos:
Pimnad. ........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad. ....10-3 

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

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

MOKA:
už term, indėlius 2 metam..... 7 %
už term, indėlius 1 metam.....6^2%
už taupomąsias s-tas (savings) 6%
už depozitus-čekių

DUODA PAS 
asmenines — iki 
nekiln. turto — iki

s-tas......... 5]Ą%

KOLAS:
$10.000 .872%
$30.000. ..8Va %

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi *ki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
KING CITY — HWY 9 EAST, apie 30 mylių nuo Toronto, 10 akrų 
žemės ir mažas namukas. 500 pėdų prie kelio. Skubus pardavimas. 
Prašo $13,500. '
RONCESVALLES — HOWARD PARK AVE., 9 kambariai, 2 prau
syklos, prie namo garažas ir dirbtuvė. Tinkama amatininkui. Didelis 
sklypas, namas be skolų, įmokėti $7-8,000.
DAVENPORT — OAKWOOD, atskiras su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu, 10 didelių kambarių, alyva-vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 3 
prausyklos. Sklypas 45x120. Įrengtas rūsys. Įmokėti $10.000.
KIPLING — RATHBURN, gražus 3 miegamųjų kambarių yienaaugš- 
tis (bungalow), 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos, didelis skly
pas. Arti mokyklų ir susisiekimo. Įmokėti $10,000.
GRENADIER RD. — RONCESVALLES, arti krautuvių ir puikaus 
susisiekimo, 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 
garažai, naujas šildymas alyva. Įmokėti apie $10,000. Namas be skolų. 
WINONA DR. — VAUGHAN RD., naujos statybos originalus tri
buris (triplex). Idealus nuomojimas, arti susisiekimo. Įmokėti apie 
$20,000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — nomų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage DBA? frKcu«ee>’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

P. T. SERVICE CENTRE (b<>vo — 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 L

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-666L DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.

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

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

SPORTAS LIETUVOJ
Metinės lengvosios atletikos rung

tynės tarp Amerikos ir Sov. Sąjungos 
lengvaatlečių įvyks liepos 2-3 <Ld. 
Berkeley, JAV-se. Į Sov. Sąjungos 
grupę yra pakviesti net 5 Lietuvos 
lengvaatlečiai: vilniečiai — R. Bitė, 
N. Sabaitė, K. Sapka, kauniečiai — 
R. Plungė, P. Šimonėlis.

Kauno lengvosios atletikos pirme
nybėse studentas Antanas Cieliešius 
nusviedė jietį 76.38 m.

Per runktynes Indianapolyje tarp 
Sov. Sąjungos ir JAV krepšininkų ge
riausiu krepšininku buvo išrinktas 
M. Paulauskas. Jam buvo įteikta šių 
rungtynių taurė.

Europos bokso pirmenybėse Sov. 
Sąjungai atstovauja lietuvis J. Juo- 
cevičius. Antrame vidutiniame svory
je jis nugalėjo visus priešininkus ir 
pateko į baigmę. Čia dėl pergalės ir 
Europos meisterystės jis kovos prieš 
rumuną A. Nestak. Iki šiol buvo du 
lietuviai Europos meisteriai — Soči- 
kas ir Tamulis. Šiose pirmenybėse iš 
viso dalyvauja 194 boksininkai iš 27 
šalių.

SPORTAS VISUR
1971 m. Europos vyrų krepšinio 

pirmenybės įvyks rugsėjo 10-19 d. 
Esseno mieste V. Vokietijoje. Jau už
baigtos atrankinės rungtynės ir pa
aiškėjo dalyviai. Salia praėjusių pir
menybių laimėtojo Sov. Sąjungos ir 
V. Vokietijos, dalyvaus Prancūzija, 
Čekoslovakija Lenkija, Rumunija, Is
panija, Izraelis, Jugoslavija, Turkija, 
Bulgarija ir Italija. Komandos bus 
suskirstytos į du pogrupius, kurių 2 
pirmą vietą laimėjusieji varžysis dėl 
Europos meisterystės.

Toronte atsirado labai gabi ir daug 
žadanti lengvaatletė. Ji tėra dalyva
vusi 3 kartus penkiakovos varžybose 
ir du kartus yra pagerinusi šios 
rungties rekordus. Neseniai įvykusio
se rungtynėse penkiakovoje ji surin

ko 5.052 taškus. Pasaulio rekordas 
šioje rungtyje yra 5.406 taškų. Tose 
pačiose rungtynėes P. May iš B.C. su
rinko 5.011 taškų. S. Amerikos rekor
das šiose varžybose yra 4.965.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio stovyklos registracija ar

tėja prie pabaigos. Norintieji stovyk
lauti prašomi pasiskubinti. Stovykla 
prasidės liepos 31 d.

Krepšinio turnyrai, kurie kasmet 
ruošiami Wasagos Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje, šiais metais įvyks 
Dominion Day — savaitgalio metu. 
Turnyrai įvyks vyrų ir jaunių klasė
se. Jei bus įrengta antroji aikštelė, 
numatomos ir moterų rungtynės. Tur
nyrų laimėtojams taures yra pasky
rę “Victor Builders” ir A. Skrebū- 
nas.

Metiniams šokiams pakvietimai bus 
pradedami platinti artimiausiu lai
ku. šokiai įvyks spalio 30 d. Seaway 
Towrs viešbutyje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos pirmenybės 

įvyks liepos 24 d. Centennial Park 
stadijone Etobicoke. Aušros atletus 
treniruos A. Malinauskas ir R. Pet
rauskas Parkdale stadijone, Close ir 
Queen St. Informacijų teirautis pas 
K. šapočkiną 762-0455.

Krepšinio kursai berniukams ir 
mergaitėms bus Wasagoje, Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje, nuo 
rugpjūčio 21 iki 29 d. Instruktoriai 
— F. Miniotas ir A. Stonkus. Re
gistracija jau pradėta. Blankus ga
lima gauti parapijos raštinėj: 1011 
College St., Toronto 4, Ont.

Atviras Aušros golfo turnyras — 
rugpjūčio 15 d., 12 v., Glen Eagle 
aikštyne. Liepos 11 d., 1 v.p.p., Geor
getown aikštyne įvyks dėl lietaus 
atidėtas Vyčio atviras golfo turny
ras, kuriame bus ir komandinės Auš
ros — Vyčio rungtynės.

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

LIEPOS 4Į — 8 SAVAITEI
Sekmadienį, liepos 4

2.30 v.p.p. High Park Bernard H. Clarke koncertinis orkestras
Svečias — Bozha Grahovic

2.30 v.p.p. Kew Gardens 7 Toronto pulko artilerijos orkestras
Svečias — Remo Marinucci

5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v.v. Willowvale Park Eddy Graf orkestras
7.30 v.v. Earlscourt Park Pat Riccio orkestras
7.30 v.v. Greenwood Park Frank Szoke kaimo polkos orkestras

Pirmadienį, liepos 5
7.15 v.v Glenview School Vaikų teatras — "Samboz/- rr "The Tigers"
8.30 v.v. Ramsden Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Antradienį, iliepos 6
7.15 v.v. Runnymede Park Vaikų teatras — "Sambo" ir "The Tigers"
8.00 v.v. Allan Gardens 411 eskadrono motoriAiotojo dalinio

orkestras
8.30 v.v. Withrow Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Trečiadienį, liepos 7
12.15 v.p.p. Nathan Phillips Eddy Graf orkestras

Square
7.15 v.v. Davisville Park Vaikų teatros — "Sambo" ir "The Tigers'*
7.30 v.v. ' Monarch Park Johnny Lombardi įvairi programa
8.00 v.v. Eg 1 inton Park Eddy Graf orkestras
8.30 v.v. Riverdale Park Kenny Hepburn grupė. Svečias—Tom Kelly

Ketvirtadienį liepos 8
7.15 v.v. Ravina Gardens Vaikų teatras — "Sambo" ir "The Tigers"
8.00 v.v. Nathan Phillips ♦ i

Square Kontinentai inis koncertas
8.00 v.v. Forest Hill i

Memorial Park Ted Mosses kvintetas
8.30 v.v. High Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v.v.

>------------------------------ —
Kew Gordens Kadriliaus šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

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

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

YORKDALE SHOPPING CENTRE
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

I I ,<> hum . I ■

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ |

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

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

ATVYKITE IR PAMATYKITE
MŪSŲ NAUJAI PASTATYTUS NAMUS GRAŽIOJE 

SOUTH KINGSWAY apylinkėje! 
Plytiniai, atskiri 3 ir 4 miegamųjų, namai su didelėm 
virtuvėm ir vieta pusryčiam; dideli gyvenamieji ir valgo
mieji kambariai; kaikurie namai turi ir užbaigtus šeimos 
kambarius. Garažai ir išvelėnuota aplinka, elektros įren
gimai, dvigubi langai ir sieteliai, garatraukiai virtuvėse 
ir daug kitų ekstra įrengimų.
Kiekviename name mažiausiai 1 Vi prausyklos. Namai 
yra arti požeminio, tramvajų ir prekybos centrų. Vieta:

Ormskirk Court—į šiaurę nuo Queensway ir į rytus 
nuo South Kingsway. INFORMACIJŲ TEIRAUTIS 

tel.: 767-2441 - 636-0483 - 651-6464 
ir prašyti JOE ar STEVE
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blankai gaunami Prisikėlimo par. 
raštinėje ir pas V. Kolyčių, 86 Glen- 
holme Avė. Į stovyklą priimami sto
vyklautojai nuo 7 iki 18 metų. Bus 
dvi atskiros vadovybės ir programos. 
Ypač raginami registruotis vyresnie
ji, nes daug kas mano, kad 16 ir 17 
metų jaunuolis jau yra persenas sto
vyklauti.

Žygis “Ateičiai” įvyks ir šiais me
tais stovyklos metu. Prašome rinkti 
globėjus (sponsorius). Kiekvienas, 
kuris turės surinkęs virš $60, gaus 
$10 premiją. Bus žygiuojama 24 my
lios.

Vyr. moksleivių stovykloje Daina
voje stovyklauja 160 moksleivių, ku
rių 15 yra torontiškiai.

Skautų veikla
• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės 

varžybos pasibaigė. Surinkusios dau
giausia auksinių žvaigždučių už su
eigų lankymą, lietuvių kalbos varto
jimą, pareigingumą ir darbštumą vie
tomis atžymėtos: I v. R. Totoraity- 
tė, II v. A. Bartinkaitė, III v. D. 
Jurevičiūtė. Sveikiname laimėtojas ir 
naują kandidatę O. Jurėnaitę, įstoju
sią į dr-vę. Dėkojame T. T. pranciš
konams už patalpas.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, vadovaujamas Ž. šilininkai- 
tės ir G. Kalinausko, birželio 26 d. 
ištisą vakarą demonstravo lietuvių 
tautinius instrumentus tarpt, karava
no ekskursantams “Vilniaus” pavil
jone.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiya. 

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W. 
RONCESVALLES GATVĖJE, apie $15.000 įmokėti, puikus didžiulis 
12 kambarių atskiras namas, buvęs gydytojo kabinetas, užbaig as rū
sys, dvigubas garažas, viena atvira skola, puiki vieta gydytojui dan
tistui, advokatui, o taip pat ir privačiam asmeniui, atskiras iėj.mas, 
labai gera nuomojimui vieta, o taip pat investacija.
SWANSEA, gražus — nebrangus mažai šeimai vienaaugštis, moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.
BLOOR — ARMADALE, apie $6000 įmokėti, puikus 6 didelių kamba
rių su apšildymu saulės kambariai, atskiras, rupių plytų namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, moderni virtuvė, gražiai 
įrengtas didžiulis kambarys rūsyje, garažas su plačiu įvažiavimu, la
bai skubus pardavimas.
ANNETTE — DUNDAS, apie $5000 įmokėti 10 kambarių atskiras 
namas, 3 virtuvės, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, la
bai neaugšta kaina, pelningas pirkinys.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, 
apie $10.000 įmokėti, puiki vieta, tinka betkokiam verslui.
STAYNER, beveik pačiame miestelyje, 260 x 150 pėdų sklypas su 
.didele kabina, miesto vanduo ir elektra ant nuosavybės, galima leng
vai padalinti į atskirus sklypus, prašoma kaina tik $4.900.
BLOOR — DUNDAS, apie $6000 įmokėti, 8 kambarių, gerų pajamų 
namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai. Prašo $30.500, gauna apie 
$300 mėnesiui nuomos, plius butas savininkui.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

• Gauta nauja skaučių unifor
moms medžiagos siunta. Kreiptis į 
ps. A. Jankaitienę teL 762-3838.

• Devintoji Romuvos stovykla 
prasideda liepos 17 d. Registracijos 
lapai su mokesčiu vienetų vadovams 
grąžinami šią savaitę. Stovyklos mo
kestis: 1 asm. 1 sav. — $23; 2 sav — 
$40; 2 asm. 1 sav. — $40; 2 sav. — 
$70; 3 ar daugiau asm. 1 sav. — $50; 
2 sav. — $90. Išsiuntinėtuose tėvams 
pranešimuose per neapsižiūrėjimą 
mokestis klaidingai paskelbtas. Vado
vai reg. lapus su mokesčiais perduo
da stovyklos registratorei s. L. Sen- 
džikienei, 19 Bermuda Ave., Tor. 18, 
tel. 233-4188. Stovyklai, ypač antrai 
savaitei, dar vis trūksta šeimininkių. 
Galinčios padėti teskambina s. I. 
Meiklejohn tel. 449-1092 arba ps. P. 
Saplienei tel. 537-1503.

• Birželio 19-29 d. Romuvos talko
je dalyvavo: J. Mačiulis, J. Damba- 
ras, vilkiukai R. Jokubauskas ir B. 
Ardavičius, p. Grybas, K. Batūra, D. 
Batūrienė, p. Narbutienė, P. Balsas 
ir Br. Saplys. Liepos 3-10 d. Ro
muvoje stovyklaus apie 170 latvių 
skautų.

• Į IX Romuvos stovyklą važiuoja 
šios Toronto vadovės: ps. R. Žilins
kienė, ps. P. Saplienė, s. L. Sendži- 
kienė, ps. G. Stripinienė, drauginin- 
kės R. Mažeikaitė ir B. Paliulytė.

• Karavano metu skautų būklas 
atidarytas kiekvieną vakarą nuo 6 
v.v. iki 12 v. v. Būkle budi skautai- 
tės ir gausiems lankytojams atsaki
nėja į klausimus. Svečių knygoje 
kiekvieną vakarą pasirašo apie 300 
lankytojų, č. S.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m A n A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAfkA/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

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

IMA

8% už asm. paskolas

8V2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

TORONTO, ONT.
Ukrainiečių studentų sąjunga 

šiai vasarai yra gavusi $23.000 
įvairiems kultūriniams projek
tams, kuriuose dalyvauja 20 as
menų. Visoje Kanadoje jie sten
giasi * pagyvinti kultūrinę savo 
tautiečių veiklą. Toronte iš tos 
grupės darbuojasi du studentai 
iš McGill un-to Montrealyje — 
G. Bondarchuk ir A. Olynuk. Jie 
suorganizavo specialią radijo 
programą ukrainiečiams šešta
dieniais 12.30 v. p.p.

W. Deakon, federacinio par
lamento atstovas, lankęsis su 
premjeru P. E. Trudeau Sov. 
Sąjungoje, viename susirinkime 
Toronte pareiškė, kad jis, prem
jerui ' leidus, iškėlęs Kieve ir 
Maskvoje reikalą palengvinti vi
zų gavimą etniniams kanadie
čiams, leisti jiems lankyti tėviš
kėse, nekliudyti šeimų sujungi
mo, paleisti kaikuriuoš kalinius 
iš kalėjimų. Visa tai jis taikęs 
ir baltiečiams. Šis pareiškimas 
paskelbtas “The Globe a. Mail” 
birželio 22 d. laidoje.

Lenkų ekonomistas dr. Korey- 
Krzeczkowski iš Montrealio pa
kviestas nuo liepos 1 d. užimti 
dekano vietą Ryersono Instituto 
pramonės administracijos sky
riuje ir būti Instituto prezidento 
administracinių - finansinių rei
kalų patarėju, šiame institute, 
turinčiame universiteto teises, 
studijuoja 6000 reguliarių ir 
12.000 vakarinių studentų. Iš 
lietuvių dėsto inž. V. Sičiūnas, 
o bibliotekos vedėju yra A. 
Paulaitis.

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
INDIAN RD., $4.500 įmokėti, plytinis, 9 kambariai, 5 virtuvės, 2 prau
syklos, nauja šildymo krosnis. Palikimas; prašo $23.900.
QUEEN — SORAUREN,, įmokėti $2.000, atskiras, 6 kambariai, nau
ja šildymo krosnis, 2 prausyklos, 2 virtuvės, platus šoninis įvažiavi
mas, garažas; prašo $18.900.
SWANSEA, $8.000 įmokėti, atskiras, 6 šviesūs kambariai, plytinis, 
naujoviška šildymo krosnis, privatus įvažiavimas, 1 mortgičius, savi
ninkas turi išvykti.
MARTIN GROVE — PRINCES MARGARET, $12.000 įmokėti, viena
augštis (bungalow), plytinis atskiras, 4 miegamieji, prie namo gara
žas. nauji kilimai, didelis patrauklus poilsio kambarys.
BLOOR — GLADSTONE, dvibutis (duplex) 10 kambarių, plytinis, 

atskiras, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas, pra
šo $37.000.

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. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garite) yra natūralus krau< 
fo valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
raaeikk»a.*ADAMS GARLIC PE ARLES"
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per litisus Hmtmečius mikjoaai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar iiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
HARLE3" dėžutą vaistinėje. Jausies

ilos česnako kapsulės netvr
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Ligoniai
Paryžiaus naktinio klubo tar

nautojas pašaukė taksį ir suso
dino tris nusigėrusius svečius.

— Žiūrėk, — aiškina šoferiui, 
— šitą nuvežk i Wagram Ave
nue, kitą į Beaumarchais bulva
rą, o šį dručkį — į Rue de Ser
ves. — Šoferis nuvažiavo, bet 
po keliu minučių susirūpinęs 
grįžo- ’ .

— Kas nutiko, ko grjzai? — 
klausia durininkas.

— Besiglamonėdami jie susi
maišė ir as dabar jau nebežinau 
kurį kur vežti. Juos reikia vėl 
iŠ naujo “surūšiuoti”, — paaiš
kino šoferis.

Tėvas su sūnumi nutaria 
daugiau nebegirtuokliauti. Tik 
ligos ar blogos savijautos atve
jui laikė spintoje užkimštą bute
lį degtinės. Po dviejų dienų sū
nus skundžiasi tėvui:

— Tėte, šiandien aš prastokai 
jaučiuosi. Ar tik nepradeda jau 
prie manęs kibti kokia liga?

— Pervėlu, sūnau, nes aš va
kar visą dieną rimtai sirgau.

• Taupyk tada, kol dar mai
šas pilnas (jugoslavai).

• Nemaloniausi dalykai: ne
ištikimas draugas, atšildytas 
maistas ir plepi boba (kiniečiai).

ŠYPSENOS
Eksportuoja prezidentus

Argentinoje vyksta dažni per
versmai. Po paskutiniojo argen- 
tiniečiai juokavo: Argentina nuo 
užsienio toli atsilikusi įvairių 
prekių gamyboje, tačiau prezi
dentų ji prigamina daugiau už 
kitas valstybes ir juos ekspor
tuoja, kaip Peroną, kuris dabar 
gyvena Ispanijoje.

Okupuoto j Lietuvoj
— O už kritiką — ačiū! — pa

sakė kolūkio valdybos pirminin
kas agronomui, prieš tai prane
šęs, kad šis atleistas.

• Sakydamas kitam teisybę, 
laikyk vieną "koją įdėjęs į balno 
kilpą (turkai).

• Kas save laiko labai gud
riu, pradeda lygintis su pačiais 
kvailiausiais (arabai).

Paveikslas ir parašas
Dailės parodoje kalbasi du 

lankytojai:
— Kodėl dailininkai savo pa

vardę visada rašo apačioje pa
veikslo?

— O gi todėl, kad paveikslo 
nepakabintų augštyn kojom.

Vynas ir actas
Šnekučiuojasi du rašytojai:
— Sakyk, kaip paaiškinti, kad 

mūsų bendras pažįstamas dra
maturgas buvo menkas, tapęs 
teatro kritiku iškilo į padanges?

— Iš blogiausio vyno galima 
padaryti geriausią actą, — pa
aiškino antrasis.

• Namai turi du gerus mo
mentus: kai į juos grįžti ir kai 
gali iš jų išeiti (bulgarai).

Parinko Pr. Alš.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

w v s | s REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

BALIO MASKELIŪNO 
□RAUDOS {STAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV j
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS •

EDVARDAS
RAŠANT ŠIUOS ŽODŽIUS, Čika

goje karšta ir tvanku. Daugelis tau
tiečių bėga užmiestin prie ežerų. Tik 
IV-sios dainų šventės rengėjai pra
kaituoja, atlikdami paskutiniuosius 
paruošiamuosius darbus šiam neeili
niam renginiui. Kai ką jaudina, jog 
salė gali būti nepilna, nes ji talpina 
apie 10.000 žmonių. Kurie bijo karš
to oro, gali vistiek eiti į dainų šven
tės programą, nes Amfiteatro patai- 
pos yra vėsinamos ir prakaituoti ne
beteks. — Kitus jaudina, kur bus 
apnakvydinti dainininkai, suvažiavę 
iš tolimų vietų, kas juos pasitiks au
tobusų, traukinių stotyse ar aerodro
muose. Rengėjai kreipiasi į geros va
lios tautiečius, kviesdami talkon. Tos 
talkos niekada nebus perdaug, nes 
rengiant milžiniškos apimties rengi
nį — dainų šventę, visos tautiečių 
jėgos turėtų burtis į bendrą tikslą. 
Ypač turėtų būti įdomus vaikų cho
ras, kuris praėjusioje šventėje visus 
jaudino. Šį kartą jis žada būti gauses
nis ir geriau paruoštas. Ir patiems 
jauniesiems dainininkams šventė bus 
neeilinis pasirodymas, o taip pat ir 
nemaža pramoga. Tad liepos 4 d., 3 
v.p.p., visi keliai ves į International 
Amfiteatro pastatą, kur susirinks 
tūkstančiai tautiečių ne tik iš JAV 
bei Kanados, bet taip pat ir būrys iš 
P. Amerikos bei Australijos!

DAINŲ ŠVENTĖS PROGA rengia
mas ir puošnus banketas Conrad Hil
ton viešbutyje. Jis įvyks tuoj po dai
nų programos — 7 v.v. Žinoma, ne 
visi jame galės dalyvauti dėl augštos 
kainos — $12.50. Šalia banketo salės 
bus kita patalpa šokiams, į kuriuos 
jaunimas galės patekti už $2.50.

Ryšium su dainų švente bus ir kitų 
susibūrimų. Be jau minėto Spacken- 
bergo gimnazijos mokinių bei moky
tojų suvažiavimo, bus ir Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos na
rių bei prijaučiančių konferencija 
Diamond Head restorane. Suvažiavi
mas bus liepos 3 d. Pagrindiniu kal
bėtoju čia bus M. Mackevičius.

Iš Niujorko kartu su dainininkais 
atvažiuoja ir vietinio “Atletų” klu
bo futbolininkai, kurie čia sužais 
rungtynes su Čikagos “Lituanikos” 
futbolo vienuolike.• • •

SU DAINŲ ŠVENTE nesibaigs di
desnieji renginiai Čikagoje. Liepos 
17 d. Čikagoje bus atžymėta Paverg
tųjų Tautų savaitė, kuri JAV prezi
dento potvarkiu kiekvienais metais 
minima. Vėl bus paradas Čikagos vi- 
durmiestyje, kur lietuviškos organi
zacijos bei pavieniai asmenys yra 
laukiami. Liepos 18 d. Marquette

BULAITIS
Parke prie Dariaus ir Girėno pa
minklo bus tradicinis transatlantinių 
lakūnų Dariaus ir Girėno pagerbi
mas. čia vėl turėtų susiburti bent 
pora tūkstančių tautiečių.• • •

GERAS PUSŠIMTIS Cicero ir Či
kagos vyr. moksleivių ateitininkų bir
želio 20 <L išvyko į Dainavos stovyk
lavietę prie Detroito. Ten dvi savai
tes truks gimnazistinio amžiaus atei
tininkų stovykla, kurioje taip pat pa
sirodys ateitininkai ir iš kitų vieto
vių. Pasibaigus šiai stovyklai, nemaža 
jaunųjų Čikagos ateitininkų pakeis 
vyresniuosius savo draugus toje pa
čioje vietoje, šiemet dėl dainų šven
tės tarp stovyklų bus trijų dienų per
trauka, nes nemažai stovyklautojų 
dalyvaus šventės programoje. Taip 
pat į savo stovyklą Rako vasarvietėje 
jau yra pasiruošęs važiuoti gausus 
Čikagos skautų bei skaučių būrys. 
• • •

KAIP PRANEŠĖ “CHICAGO” TRI
BUNE” dienraštis, Jonas Stankus, ku
ris yra “Stankus Construction Co.” 
savininkas, nupirko Oak Park pra
džios mokyklą ir aplinkui ją esantį 
trijų akrų plotą ir ten žada statyti 
5 didelius pastatus. Vienas tų namų 
bus augščiausias pastatas Čikagos 
šiaurės vakąrų dalyje ir turės 35 
augštus. Kiti 4 namai turės po 16 
augštų. Taip pat žadamas statyti po
žeminis garažas, kuris talpins 758 
automobilius. Stankus už mokyklą 
(ji bus nugriauta) ir žemę Oak Par
ko pradinių mokyklų tarybai sumo
kėjo $1.400.000. Laikraštis praneša, 
jog Stankus į šį didelį projektą yra 
pakvietęs ir daugiau bendradarbių, 
tačiau kas jie yra — nepranešama. 
Atrodo, jog šis pirkinys ir būsimas 
projektas yra pats didžiausias, kokį 
lietuvis yra įsigijęs ar užplanavęs 
visoje Amerikoje. J. Stankus yra 
naujasis ateivis, jau kuris laikas be
siverčiantis namų statyba.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Birželio 
9 ir 11 dienomis Čikagoje įvyko du 
lietuvių šachmatininkų žaibo turny
rai. Vieną jų laimėjo Al. Zujus, ki
tą — Čikagoje viešėjęs bostonietis K. 
Merkis. — čikagiečiai P. Tautvaišas 
ir dr. V. Palčiauskas vėl sugrąžinti 
į JAV šachmatų meistrų klasę. Apie 
tai skelbiama “Chess Life” žurnalo 
birželio mėn. laidoje. — Lietuvos vy
čių gegužinė rengiama jų organiza- 
zijos namo sodelyje Brighton Parko 
kolonijoje liepos 5 d. — šv. Mykolo 
parapijos bažnyčia, vienintelė lietu
vių bažnyčia Čikagos šiaurinėje daly
je, neseniai buvo nugriauta ir liko 
tik tuščias sklypas.

CALGARY, ALTA
PENKTASIS VAKARŲ KANADOS 

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS įvyks Kepas 
10 ir 11 dienomis Kalgary. Tikima
si. kad dalyvaus daug tautiečių ne 
tik iš Vakarų Kanados, bet ir toli
mesnių vietovių, nes tai bus “Cal
gary Stampede Week” savaitgalis. 
Sąskrydį rengia specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja prof. K. Lede
lis. Nakvynių ir informacijos reika
lais kreiptis į A. P. Nevadą. Sąskry
dyje dalyvaus ir Kanados Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas dr. S. Če
pas iš Toronto. Tikimasi ir daugiau 
svečių iš Rytų Kanados. Liepos 10, 
šeštadienį, sąskrydžio programa pra
sidės 7 v.v. St Joseph’s Parish Hall, 
20 Ave. — 7th St N. W. Liepos 11, 
sekmadienį, 11 v.r. pamaldos katali
kams Šv. Kryžiaus ligoninės koply
čioje; 1 v.p.p. — gegužinė p. Wake 
dorf ūkyje (5 mylios į rytus nuo 
miesto). Apie programą skaitykite 
skelbime 4 psl.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
mokamą atlyginimą, nes prie
šingu atveju pacientai jiems ga
li likti skolingi didžiules sumas. 
Naujojo įstatymo pagrindinis 
tikslas — priversti gydytojus 
laikytis OHSIP kainaraščio ir 
nereikalauti papildo iš pacientų.

Sveikatos ministeris J. Mun
ro pateikė federaciniam parla
mentui projektą, kuris uždraus
tų betkokią cigarečių reklamą, 
nustatytų gamintojams privalo
mas nikotino bei dervos ribas 
ir priverstų juos ant kiekvienos 
dėžutės atspausdinti įspėjimą, 
kad rūkymas yra žalingas svei
katai. Šis projektas gerokai pra
šoka rūkymo problemą tyrusios 
federacinio parlamento komisi
jos pasiūlymus. Reklamų už
draudimas padarys didelių nuo
stolių laikraščiams, radijo ir te
levizijos stotims. Rūkoriams di
džiausią problemą gali sudaryti 
vyriausybės nustatyta ir kontro
liuojama peržema riba nikotinui 
ir dervai. Perdaug silpnos ciga
retės gali duoti priešingų rezul
tatų — padidinti surūkomų ci
garečių skaičių. Tokiu atveju 
taipgi gali prasidėti cigarečių 
kontrabanda iš JAV. Pats J. 
Munro yra labai didelis rūkorius, 
kelis kartus viešai Įsipareigojęs 
mesti rūkymą, bet netesėjęs pa
žadų. Laikraščių karikatūrose 
jis vaizduojamas su keliomis ci
garetėmis burnoje.

• Nuomonėmis pasikeitimas 
Įvyksta tada, kai eini pas bosą 
su savo nuomone, o grįžti su jo.

® ShAI l TTOMI HSISAIiO
TORONTO JAUNIMO GRUPĖS 
PAREIŠKIMAS

Atsakydami į neigiamus komen
tarus, kurie pasirodė “T. ž.” pasku
tiniame numery, kad Toronto jauni
mas nuvylė S. A. ekskursantus, vie
tinis jaunimas norėtų pasisakyti. Bu
vo suplanuota visa eilė įvairių užsi
ėmimų atvykus plačiai reklamuotai 
ekskursijai. Pagal duotas žinias lau
kėm keliautojų maždaug 30, jei ne
daugiau. Buvo surastos nakvynės, pa
ruošti šokiai ir panašiai. Atvykęs į 
Torontą su vienos dienos pavėlavi
mu, kelionės vadovas sakėsi ‘ turįs 
keliautojų daug daugiau, negu iš 
tikrųjų buvo. Paaiškėjo, kad ekskur
santų buvo tiktai du. Visdėlto gau
sus būrys jaunimo (apie 30) susirin
ko su jais pasilinksminti. Sekantį va
karą virš 50 jaunuolių susirinko pa
dainuoti, pašokti ir praleisti laiką 
lietuviškoje dvasioje. O sušaukti vi
suomenę į dviejų ekskursantų pager
bimą, kaip kad ekskursijos vadovas 
pageidavo, būtų nerealu ir grynas 
žmonių išnaudojimas.

Bet didžiausia klaida, kad redakci
ja nepagalvojusi ir savo nepatikrin
tais duomenimis šališkai apkaltino 
Toronto jaunimą. Tokios naujienos 
nepasitarnauja lietuviškam jaunimui. 
Būtų malonu, kad ateityje redakci
ja pirma apgalvotų, o vėliau savo ko
mentarus viešai skelbtų.

Užsigavus! Toronto jaunimo grupė

Red. prierašas, šis pareiškimas “T. 
Ž” redakcijai buvo įteiktas trijų as
menų, atstovaujančių Toronto gru
pei. Tai reakcija į “TŽ” 25 nr. pa
skelbtos žinutės sakinį: “Iš jų (eks
kursinės grupės vadovų) buvo jau
čiamas nusivylimas Toronto lietuvių 
jaunimu, nes čia nebuvo surengtas 
joks platesnis priėmimas.” Tokio po
būdžio priėmimas buvo surengtas 
Montrealy ir kitur, nes šios ekskursi; 
nės grupės tikslas yra ne vien pra
moginis, bet ir visuomeninis. Kodėl 
taip įvyko Toronte, paaiškina čia 
spausdinamas pareiškimas. Iš jo ma
tyti, kad atitinkama torontiečių gru
pė padarė visa, kas esamomis aplin
kybėmis buvo galima padaryti. Ypač 
ryšio stoka, atrodo, kliudė plačiau 
užsimoti. Dėl “TŽ” prikišamos “di
džiausios klaidos”, galime pasakyti, 
kad jie anksčiau cituotu sakiniu jos

nepadarė — konstatavo tiktai susida
riusią padėtį. Tai nėra joks kaltini
mas. Redakcijai būtų malonu, jeigu 
panašiais atvejais rengėjai laiku in
formuotų ją apie parengimus, užuot 
reiškę savo nepasitenkinimą po jų. 
Apie čia minimą ekskursinę grupę 
atėjo informacijos iš Bostono, Mont; 
realio, Londono, Hamiltono, bet jų 
nebuvo iš torontiečių. Reikia tikėtis, 
kad ateityje ši spraga išnyks, kar
tu su tuo ir nesklandumai.

RUSĖS?
Pasipiktiname, kai Vakarų pasau

lio spauda, radijas ir televizija pa
vergtos Lietuvos sportininkus pava
dina rusais. Tačiau kaip paaiškinti 
š.m. birželio 10 d. “TŽ” sporto sk. 
įdėtą žinutę, kad moterų krepšinio 
pirmenybes laimėjo rusės, nors 
Sov. Sąjungos rinktinėj, be lietuvai
čių L. Vinčaitės ir A. Jankūnaitės 
(tai pažymėjo ir“TŽ”), dar dalyvavo 
kt. pavergtų tautų atstovės — lat
vės, ukrainietės ir tt Tad kur “TŽ” 
rado rusių laimėjimą pasaulinėse 
krepšinio pirmenybėse?

K. Baronas
Red. pastaba. Taip, būtų buvę 

tiksliau rašyti “Sov. Sąjungos rink
tinė”, bet praktinėje vartosenoje so
vietai ir rusai laikomi sinonimais. 
Dėlto ir minėtoje žinutėje žodis “ru
sės” pavartotas sovietų prasme. Juk 
dažnai sakoma “rusiškoji okupacija” 
vietoj “sovietinė okupacija”, nes 
faktiškai Lietuvos pavergėjai ir yra 
rusai. Lietuvių nuopelnai sporte ir 
kitose srityse oficialiai eina rusų 
naudai. Tad ir pavergtų tautų spor
tininkės savo laimėjimus turi ati* 
duoti rusams. Tai aišku iš minėtos 
žinutės konteksto.

NORI UŽMEGZTI RYŠIUS
II-jo pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso rengimo reikalams Britani
joje sudarytas jaunimo komitetas 
Lietuvių Bendruomenės krašto val
dybos. Jam pirmininkauja krašto 
valdybos vicepirm. Kastytis Baublys, 
B.Sc.BA. Nariai: Gajutė Valterytė- 
O’Brien, Kunigunda Kaminskaitė- 
Gough, Petras Viržintas, Antanas Pa
rulis, Viktoras Lagunavičius.

Britanijos jaunimas pageidauja už
megzti ryšius su kitų kraštų pana
šiais komitetais: K. Baublys, 30 Bel
le Vue Drive, Lancaster, England.

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI 

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 

Tel. 531-6165 

Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė.
Tel. 536-1373 

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/£ svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661 

REAL ESTATE IR APDRAUDA 
3828 B L OOR W., ISLINGTON (6 - POINTS PLAZA)

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,.

Illinois 60650, U. S. A.

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

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co 480 RONCESVALLES AVE., 

•TORONTO 3, ONTARIO

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

A & B TAILORS
I Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS 
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403 
30 DEWSON SL, Toronto, Ont

JEHmpLid tų

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: Įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

Paprasta skalbiamoji mašina

ŽINOMA! Mes esame vienintelė bendrovė Kanadoje, gaminanti
beveik penkiasdešimt metu t i k skalbiamąsias mašinas ir džio
vintuvus. Visi mūsų tyrimai, laikas, energija ir sugebėjimai sudėti 
j puikius gaminius. Iš tikrųjų galime sakyti puikius gaminius, nes
"Simplicity" automatinės skalbiamosios ma
šinos ir džiovintuvai yra negendantys — 
duodame dvejų metų garantiją.
Mes gaminame tik geriausios kokybės skal
biamąsias mašinas ir džiovintuvus. Tad kodėl 
Jums nepasinaudoti mūsų penkiasdešimties 
metų patirtimi!

Automatinė 

skalbiamoji 

mašina ir 

džiovintuvas

SIMPLICITY GAMINIAI DABAR 
PARDUODAMI SPECIALIAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS

MOHAWK
FURNITURE LTD.

D R. E. ZUBR1ENE

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDžiŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS 

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

470 College St. Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9J0 v.r.—6 v.v.

KRAUTUVĖS: Vakaruose —
137 Roncesvalles Avė.—Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 Danforth Ave. — 
Tel. OX 94444 Krautuvės atidarytos 
nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galas ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS, 

Skambinkite LE. 3 -4912.

Dėl priėmimo skambinti telefono

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms z
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
30 Dewson SL, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534-0563

DŪDA 769-4612
2231 Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pamaldos Springhursto stovyk

lavietėje sekmadieniais 10 ir 11 vai. 
Tomis pačiozdis valandomis sekma
dieniais pamaldos laikomos ir Toron
te par. bažnyčioje.

— Birželio 29 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a. a. Edmundas 
Vindašius. Velionies artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— šį penktadienį, pirmąjį liepos 
mėnesio, pamaldos vakare 7.30. Jose 
prisimenamas a.a. Eugenijus Bute
lis.

— Pamaldos šeštadienį 9 v.r. už a. 
a. Antaną Repšį; sekmadienį par. 
bažnyčioje: 10 v. už a.a. Praną Gau- 
rilių, 11 v. už aja. Justiną Kuncaitį. 
Springhurste 10 v. r. už a. a. Vikto
rą Kaknevičių, 11 v. už a.a. Mykolą 
Slapšį.

— Susituokė: Aras J. Balsys su 
Sharyn N. Harbison.

— Pakrikštyta: Paulius Algirdas 
Šukys.

Gerojo Ganytojo stovykla praside
da liepos 3 d. ir baigsis liepos 25 
d. Stovyklauti gali visi lietuviukai 
nuo 7 iki 16 metų. Registracija — 
Šv. Jono Kr. par. klebonijoje. Ne
spėję įsiregistruoti, galės tai padary
ti nuvykę į stovyklavietę. Kaina: 1 
vaikui už 1 sav. — $25, už 2 sav. — 
$40, už 3 sav. — $50; 2 vaikam už 
1 sav. — $40, už 2 sav. — $70, už 3 
sav. — $90; 3 vaikam ar daugiau iš 
vienos šeimos už 1 sav. — 50, už 2 
sav. — $90, už 3 sav. — $110. Sto
vyklautojai atsiveža: pagalvę, antklo
dę ir porą paklodžių arba miegmai
šį, šventadienišką aprangą sekmadie
niams ir stovyklinių-sportinių dra
bužių (vėsių dienai ir šiltų vakarui). 

, Kas turi, tepasiima muzikos instru
mentus, piešimo reikmenis ir vieną 
kurią savo mėgstamiausią eilėraščių 
ar apysakų knygutę. Valgio indų bei 
įrankių atsivežtTnereikia.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos: liepos 25 d. skautų 

stovykloje; rugpjūčio 8 d., 9.30 v. r., 
bažnyčioje.

— Kun. A. Žilinskas su šeima ato
stogauja liepos 3-16 ir liepos 26 — 
rugpjūčio 6 d. Reikalui esant, pasto
racinį patarnavimą atliks kun. S. H. 
J. Otto, Toronto uosto liuteronų ka
pelionas. Tel. 691-2337. Ypatingu at
veju Skambinti parapijos pirmininkui 
Gyčiui Šernui 279-5076 arba 233-6367, 
arba tarybos nariui O. Delkui 233- 

' 8510.
Dr. Aras Balsys birželio 26 d. 

Šv. Jono Kr. bažnyčioje susituo- 
. kė su kanadiete gailestingąja se

sele S. N. Harbison.
PADĖKA

Toronto Lietuvių Vaikų Na
mų seselės nuoširdžiai dėkoja 
ateitininkų tėvų komitetui už 
$50 auką.*

City Driving Schoo!
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
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

DARAU NUOTRAUKAS 
vestuvių, krikštynų; 
atvežtuoju fotografuoti į namus.

Stambinti B. TARVYDUI, 
telef. 767-4737.

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

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

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

-r..—j i_--irl— j—

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

£ 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių ;
S. B
S Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažyrrias, | 
B w &
| perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

25 Le Page Court, Downtview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vol. ryto — 6 vol. vokoro, 
trečiadieniais, ketvirtod., penktod., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
MEAT 
MARKET i 

335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258 
Įvairios savo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, lietuviški sūriai, paršin- 

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

Namų: 920-2501

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIE2I0RA IR KITI DARBAI 

ELEKTROS RANGOVAS

I

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktadienį, 8 v.r., me

tinės už a. a. Mykolą Slapšį, užpr. 
Slapšienės; šeštad. 8 v. už a. a. Vaš
kelių šeimos mirusius, užpr. V. Vaš
kelio; šį sekmadienį 8 v. už Petro
nėlę Žilienę, užpr. Laimos Senkevi- 
čienės; 10 v. už a.a. Joną Grikinį, 
užpr. J. A. Šulcų.

— šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios 8 v J. ir 7.30 v. vakaro.

— Reiškiame gilią užuojautą: prel. 
J. Balkūnui, jo mamytei ir artimie
siems, eismo nelaimėje žuvus sesu
tei a.a. Kotrynai Balkūnaitei; Teles
forui Valiui, Lietuvoje mirus jo bro
liui a.a. Petrui; Juozui ir Kaziui Kak- 
nevičiams bei jų artimiesiems, mirus 
Lietuvoje jų -tėveliui a. a. Viktorui 
Kaknevičiui.

— Tretininkų susirinkimo nei lie
pos,' nei rugpjūčio mėnesį nebus.

— Stovyklavietės darbai jau eina 
prie galo. Jei kas gali, kviečiame į 
valymo talką šį savaitgalį. Dėkojame 
visiems iki šiol prisidėjusiems prie 
stovyklavietės paruošimo. Stovykla 
oficialiai bus atidaryta šeštadienį, lie
pos 10 d., 3 v. p.p. Labai prašome 
vaikus užregistruoti iš anksto ar bent 
paskambinti telefonu, kad vadovybė 
galėtų orientuotis dėl vaikų skai
čiaus. Stovyklos kainos: 1 vaikas: 1 
sav. $25, 2 sav. $45; 2 vaikai — 
1 sav. $45, 2 sav. $75; 3 ar daugiau 
— 1 sav. $55, 2 sav. $95. Kas iš vai
kų norėtų išmokti aust lietuviškas 
juostas stovyklos metu, tegul iš anks
to nusiperka siūlų.

Toronto “Gintaro” vadovybei 
pakvietus ir susitarus dėl pro
gramos, sktn. Stepo Kairio mu
zikinis vienetas, kad ir nepilnos 
sudėties, dalyvaus visuose “Gin
taro” koncertuose Europoj. Tam 
intensyviai ruošiamasi ir atlie
kami paskutiniai techniški pasi- 
tvarkymai, 1 i e č rą daugiausia 
instrumentų pergabenimą ir ap
saugą.

Kredito Kooperatyvo “Para
ma” raštinė nuo liepos 3 d. iki 
rugpjūčio 31 d. šeštadieniais bus 
uždaryta. Ji taip pat bus uždary
ta liepos 1 — Dominion Day.

Vedėjas
Tautinių šokių grupė “Ginta

ras” dalyvaus radijo stoties CH 
IN rengiamoje gegužinėje liepos 
4 d. Centre Island ir atliks dali 
programos.

Dr. Jonas Kiškis baigė Ota
vos universiteto medicinos fa
kultetą ir šiuo metu vienoje li
goninėje atlieka praktiką. Jis 
yra sūnus torontiškių inžinie
riaus ir agronomės A. Kiškių. 
Gimnaziją baigė Toronte, čia 
dalyvavo lietuvių skautų ir stu
dentų veikloje. Jaunasis gydy
tojas yra vedęs stud, otavietę 
Vilčinskaitę, kuri irgi studijuo
ja mediciną. Po sėkmingų moks
lo metų abu lankėsi Europoj.

Antanas Kiškis yra priimtas į 
Ontario profesijonalų inžinierių 
sąjungą. Inžinerijos mokslus ji- 
sarstudijavo Lietuvos ir Vokie
tijos universitetuose.

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

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

ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
»r naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMU MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 535-4724.

PARDUODAMI 5 mėnesių šuniukai 
ir vienas 2 metų šuniukas (puddle). 
Teirautis 2 Churchill Ave. prie Os- 
sington ir Dundas gt.

Kelionės j Europą organizavi
mas yra baigtas. Iš lėktuvų 
bendrovės ir kelionės agentūros 
yra gauti visi reikalingi raštai 
bei dokumentai. Birželio 26 d. 
kiekvienam keleiviui buvo iš
siuntinėti vokai pirmos klasės 
paštu su smulkiu kelionės pla
nu, paskutine informacija, 
dviem raštais, kuriuos pasirašius 
reikia tuojau grąžinti nurodytu 
adresu, šie vokai turėtų visus 
180 pasiekti per 2-4 dienas. Ke
liaujantieji renkasi Toronto ae
rodrome liepos 9 d., 5.30 v.p.p. 
Lėktuvas išskrenda 7.30 v.v. IŠ- 
skrendant reikia atlikti nemažai 
formalumų. Atminkime: 1. pa
vėlavusių lėktuvas nelauks; 2. 
bilietai kitam skridimui nega
lioja; 3. pinigai negrąžinami. B.

Toronto tautybių paradas 
Įvyks liepos 1 — Kanados dieną. 
Jame atskira grupe dalyvaus es
tai, latviai ir lietuviai.

Tautybių savaitėje — karava
ne lietuvių paviljonas “Vilnius” 
iki šiol susilaukė nemažai kita
taučių dėmesio. Atidarymo va
karą, birželio 24 d., lankytojų 
nebuvo daug, bet savaitgalio va
karais atsilankė labai daug — 
apie 3000 (iki sekmadienio va
karo). Visos tarnybos buvo labai 
užimtos. Programoje dalyvavo 
jaunimo ansambliai — Toronto 
“Gintaras”, Stepo Kairio muzi
kinis vienetas, Hamiltono “Gy- 
vataras”, Londono “Baltija” ir 
Hamiltono “Aidas”. Kitataučiai 
lankytojai domėjosi dailės bei 
rankdarbių paroda, gėrimais ir 
valgiais, atliekama’ programa, 
ypač paviljono kieme. Daug kas 
teiravosi žinių apie Lietuvą, pa
geidavo žemėlapio (buvo dalina
mos informacinės brošiūros). 
Jaunos lietuvaitės turėjo progos 
painformuoti lankytojus apie sa
vo tėvų kraštą. Tikimasi, kad 
iki liepos 1 d. dar daug kas ap
lankys “Vilniaus” paviljoną. Ga
limas. dalykas, kad staigus pa
viljono adreso pakeitimas ap
sunkino jo suradimą (buvo pla
nuotas Bloor gt.). Anksčiau" 
spausdintuose leidiniuose “Vil
niaus” paviljonas n u r o d y t as 
Bloor gt., o Įrengtas College gt. 
Prisikėlimo patalpose. Iš žymes
niųjų asmenų iki šiol atsilankė: 
min. J. Yaremko, parlamentų 
atstovai .— dr. S. Haidasz, W. 
Deakon, De Monte, G. Ben ir kt. 
Jaunieji lankytojai ypač domė
josi į pasus lipinamomis Lietu
vos vėliavėlėmis. “Vilniaus” pa
viljonas atidarytas kasdien nuo 
6 v.v. iki 12 v., Įskaitant liepos 
1 d. Jame ypač uoliai darbuo
jasi jaunimas ir moterys.

ONTARIO VYRIAUSYBĖ KVIEČIA JUS f

LIEPOS

ANT VEJOS PRIEŠ QUEENS PARK (atvykite su visa šeima)

PIRMOSIOS PIKNIKĄ
Pradžia — 11 v.r. Čia galėsite pasiklausyti... RCMP 
orkestro . . . Ontario Place dainos grupes ... vaikų choro .. . 
Dixieland Music's Midnight Specials . . . pamatyti spalvinga 
etninių grupių pasirodymą... Bus balionai ir skrybėlės 
vaikams . . . Užbaiga — 2 valandą ryto.

KODĖL? NES TAI KANADOS GIMTADIENIS

TORONTO MIESTO VIEŠAS PRANEŠIMAS 

KANADOS SAVAITĖ 
nuo birželio 27 iki liepos 4 dienos

Kanada yra tėvynė visų kanadiečių, gaivinamų dviejų 
kultūrų, stiprinamų ir kitų tautybių žmonių, semianti savo 
pajėgumą iš gyventojų, kurie visi drauge kuria valstybę, at
spindinčią jų didžius idealus.

Kanada yra platus kraštas, kuriame 22.300.000 kana
diečių gyvena laisvėje ir gerbia individą bei jo pagrindines 
teises.

Kanada yra graži, spalvinga šalis, kurios išvaizda kei
čiasi kiekvieną sezoną, niekad nėra tokia pati, tačiau nėra 
ir labai skirtinga.

Kanados Savaitės Komitetas, kurio pirmininku yra Ka
nados ministeris pirmininkas, kviečia visus piliečius birže
lio 27 — liepos 4 savaitę laikyti "Kanados Savaite", geriau, 
pažinti kraštą, pagerbti mūsų valstybinį simbolį-vėliavą ir 
didžiuotis kanadiečio vardu, vardu, kuriuo pagrįstai di
džiuojamės.

Šiuo raštu skelbiu 1971 metų birželio 27 — liepos 4 
savaitę "Kanados Savaite".
Burmistro įstaiga W. Dennison,
Miesto rotušė, Toronto, miesto burmistras
1971 m. birželio 25 d.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ ££ S 
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rekiominioi
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

PARDUODAMOS lietuviškos il
go grojimo plokštelės, su lietu
višku raidynu rašomosios maši
nėlės, ODINIAI LIET. ALBU
MAI ir kt.

Priimu siuntinių užsakymus į 
LIETUVĄ ir kitur. Didelis pa
rinkimas iš pavyzdžių — eilu
tėms, suknelėms ir kt 
Taip pat priimu rašomosioms 
mašinėlėms, akordeonams Hoh- 
ner ir kt. užsakymus.

Maisto siuntiniai tiesiog iš 
DANIJOS.

Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Kreiptis bet kada:

St. Prakapas

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

Netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu MONTREAL®
Edmundui Vindašiui, 

didžio skausmo prislėgtus tėvus, seserj, brolius ir 
jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime — 
A. B. Arūnai 
A. B. Stonkai H. S. Kairiai

Mylimam Tėveliui '
Lietuvoje mirus, mielų KAZ| KAKNEVIČIŲ ir 

jo šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

R. A. Siručiai

AtA Mylimam Tėveliui
mirus Lietuvoje, nuoširdžių užuojautų reiškiame 
KAZIMIERUI ir JUOZUI KAKNEVIČIAMS bei 
jų šeimoms —

P. Gulbinskas Br. Mackevičius

A.a. Edmundas Vindašius, 28 
m. amžiaus, birželio 25 d. ras
tas negyvas gatvėje. Mirties 
priežastis nėra tiksliai žinoma, 
tik spėjama. Velionies tėvai gy
vena Delhi, Ont., apylinkėje. 
Palaidotas iš Delhi lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčios Šv. Jono 
kapinėse birželio 29 d. Apeigas 
atliko kun. dr. J. Gutauskas, 
dalyvaujant gausiai susirinku
siems tautiečiams.

Toronto Women’s College li
goninėje gydosi Danguolė Bazi- 
liauskienė iš Midlando, inž. P. 
Ščepavičius ir Marija Borstienė.

Veronika Ottienė, katalikių 
moterų draugijos veikėja, gydo
si Šv. Juozapo ligoninėje.

Staigiai susirgusiam Karoliui 
Rusinui Šv. Juozapo ligoninėje 
padaryta operacija. Ligonis sėk
mingai sveiksta ir netrukus tiki
si grįžti i darbą.

Etninių grupių rankdarbių 
gaminimu ir pardavimu rūpina
si International Institute of To
ronto, 321 Davenport Rd., To
ronto. Tel. 924-6621.

Vakarų Kanados penktasis lie
tuvių sąskrydis rengiamas Kal- 
gary liepos 10-11 dienomis. Tą 
pati savaitgalį įvyks ir garsusis 
paradas “Calgary Stampede”. 
Važiuojantieji ta linkme tautie
čiai prašomi dalyvauti lietuvių 
sąskrydyje. Programa žiūr. 4 ir 
7 psl. Iš Toronto tame sąskry
dyje dalyvaus KLB krašto val
dybos pirmininkas, dr. S. Če
pas.

Daug torontiečių — choristų 
ir nechoristų šį savaitgali ren
giasi dalyvauti dainų šventėje 
Čikagoje.

Didieji Toronto dienraščiai 
gana plačiai rašė apie tautybių 
karavaną. “Star” birželio 23 d. 
laidoje įsidėjo B. Dilkutės nuo
trauką ir cepelinų receptą, bet 
nenurodė lietuvių paviljono ad
reso. “Telegram”* birželio 26 at
spausdino ilgoką rašinį apie 
įvairius paviljonus. Jo autorė E. 
Dingman apie “Vilniaus” pavil
joną rašo:

Vilniuje, įrengtame Prisikėlimo 
bažnyčios patalpose College gatvėje, 
besišypsančios lietuvių mergaitės, pa
sipuošusios šviesiomis kasomis, karo
liais ir ilgais, išsiuvinėtais drabu
žiais, vaišino krupniku (medus, alko
holis, prieskoniai — o, gerkite at
sargiai), juoda duona su naminiu sū
riu ir medumi. Cementiniame kieme, 
atskirtame nuo gatvės krūmais (ber
želiais), 40 berniukų ir mergaičių šo
ko vestuvinį šokį po kaspinų linijo
mis, palydint smagiam akordeonui.

Rašė apie karavaną “Star” ir 
birželio 26 d. laidoje. Reporterė 
Nora McCabe sako apie “Vil
nių”: \ -

Pirmasis sustojimas yra Vilnius, 
lietuvių paviljonas 1573 Bloor St. W. 
(nurodė klaidingą adresą — Red.), 
kur “burmistras” R. Stirbys, pasipuo
šęs raudonu burmistro apsiaustu ir 
tarnybine grandimi, laukia lankyto
jų... Tai buvo ankstyvas vakaras, 
kai autobusas privežė mus prie Vil
niaus — pačiu laiku, nes pamatėm 
mišrią 12 asmenų grupę iš Hamilto
no šokant paviljono kieme ūkininkų 
šokį. Dailios patarnautojos, kaip Ai
da Vekteris, 24 m. pritaikomojo me
no atstovė, pasipuošusi galvos karū
na ir Aldonos Vaitonienės išaustais 
tautiniais drabužiais, vaišino svečius 
ruda namine duona, sūriu ir medu
mi — tradiciniu lietuvių sutikimo 
valgiu. Paviljono viduje lankytojai 
gali valgyti tokius skanumynus, kaip 
“saltibarsciai”, kimštas žuvis ir gėrė
tis lietuvių choro arba šokių grupių 
programa. Yra ir lietuvių rankdar
bių, Dagio medžio skulptūrų, lininių 
užuolaidų, juostų, staltiesių, kainuo
jančių nuo $15 iki $100, taip pat gin
taro dirbinių, kuriais Lietuva yra 
garsi.

Tai tik dalis angliškosios 
spaudos atsiliepimų. Aplamai, 
šiais metais spauda daug rašė 
apie karavaną. Kaikurie jo epi
zodai buvo rodomi ir televizijoj.

Toronto 1 8, Ontario

Tel. 233-4486

Etninės mozaikos paviljonas 
atidarytas garsiojoj parodoj 
“Žmogus ir jo pasaulis”. Įreng
tas buvusiame Skandinavijos pa
viljone, turinčiame L formą. 
Čia 22 tautinės grupės Įrengė 
savo skyrius. Paviljonui vado
vauja slovakų kilmės ponia 
Dvorski. Ji yra gimusi Kanadoj, 
bet dalyvauja slovakų veikloj, 
kuria susidomėjo jau gerokai 
paaugusi. Ji yrą etninio meno 
tarybos narė ir jau antri metai 
vadovauja etninėms parodoms. 
Minėtame paviljone yra pakan
kamai erdvės paskirų tautinių 
grupių pasirodymams, čia ren
giamos tautybių savaitės, kurių 
metu paskiros grupės parodo sa
vo vokalinį, vaizdinį ir plastinį 
meną. Pirmoji savaitė buvo skir
ta žydams. Kaip atrodo lietu
vių skyrius, dar nėra žinių. Len
kų spauda savąjį skyrių jau kri
tikuoja.

TORONTO,
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$5: A. Andriuškevičius; rėmėjo 

prenumeratas po $10: už trejus me
tus — dr. J. Sungaila, už vienerius 
metus — I. Andziulienė, J. Sapočki- 
nas, dr. J. S. žmuidzinas, J. Amb
rasas, S. Yokubynienė, M. Saraus- 
kas, A. Vickosas, Z. Sodonis, K. Ka- 
reckas, J. Sepulis, B. Jurgutis, C. 
Garbus, L. Kirkilis, B. Girčys, J. La
sys, O. Staskevičienė, Juozas Bube- 
lis, J. Jakelaitis, dr. M. Žymantienė, 
dr. J. Semogas; $2: Z. Sodonis, K. 
Butkus; $1: J. Rimšaitė, B. Žutautas, 
P. Pekarskas, J. A. Stonkus, L. Vi
dugiris.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą tokį šaunų priešvestuvinį po
būvį, ypač šeimininkėms, kurios įdė
jo tiek daug darbo ir dar įteikė dide
lę dovaną. Nuoširdus ačiū atsilankiu- 
siom viešniom, mus apdovanojusiom 
vertingom dovanom, taip pat ir tom, 
kurios negalėjo dalyvauti, bet atsiun
tė dovanas.

Ne visose šalyse ruošiamas toks iš
kilmingas pobūvis kuriant šeimini 
gyvenimą. Man, neseniai atvykusiai 
iš Helsinkio Suomijoj, tai buvo malo
ni ir neužmirštama staigmena. Eida
ma į lėktuvą Helsinkyje, nė nepagal
vojau, kad čia rasiu tiek daug nuo
širdžių žmonių, kurie pasitiks ir pri
ims mane į savo tarpą, suruoš tokį 
šaunų pobūvį ir dar apdovanos bran
giom dovanom. Už visa tai dar kartą 
nuoširdus ačiū —

Pirjo Ieva Marketta Junttila 
Rojus Boris Lukas

PADĖKA
Už suruoštą mums staigmeną — 

dvidešimtmetį, puikias vaišes ir do
vanas nuoširdus ačiū ponioms ir po
nams. Ypatingai dėkojame rengė
jams: p. p. Abromaičiams, Hrajnik, 
Petrauskams ir Vaitkams. Taip pat 
nuoširdus ačiū mūsų jaunimui, kuris 
prisidėjo prie paruošimo šių gražių 
vaišių.

Galina ir Vladas Morkūnai
“Žuvėdra” — Ošavos medžio

tojų bei meškeriotojų klubo 
“Ešerys” neperiodinis biulete
nis naujausiame š.m. 2 numery
je atžymėjo klubo veiklos penk
metį. Šiai sukakčiai skirtas klu
bo sekretoriaus A. Lukošiaus 
straipsnis. Klube yra apie 60 
narių.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 
Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

49 NORSEMAN Street,

• “Lito” valdyba nutarė ateity
je visiems “Lito” narių nauja
gimiams atidaryti sąskaitas “Li
te” ir jų tėvams su sveikinimu 
pasiųsti “Lito” knygutę ir $5 
šėrą. Tuo būdu krikšto tėvams, 
seneliams ir patiems tėvams be
liks tik tęsti “Lito” pradėtus 
įnašus į jų sąskaitas.

Baltiečių demonstraciją, pri
menančią 30 metų sukaktį sibi- 
rinių trėmimų, aprašė lenkų sa
vaitraštis “Glos Polski” VI. 24 
Montrealio skyriuje. Ten sako
ma, kad birželio 14 baltieeiai 
padėjo vainiką prie Nežinomo
jo Kario paminklo Dominion 
aikštėje, nužygiavo prie Sov. Są
jungos konsulato, kur buvo per
skaitytas protesto aktas ir pra
eiviams dalinami lapeliai. Juose 
primenama, kas gali atsitikti ir 
Kanadoje, kai sunyksta asmeni
nė ir tautinė laisvė.

Visuomenės veikėjo a. a. A. 
Repšio laidotuvėse Čikagoje bir
želio 19 d. iš Toronto dalyvavo: 
p.p. Dvilaičiai, VI. Germanavi
čius, J. R. Simanavičius ir A. P. 
Stanėnas. Apeigas atliko kan. V. 
Zakarauskas. Dalyvavo daugiau 
kaip 200 asmenų/ <

Toronto tautinių grupių orga
nizacijų atstovai birželio 26 3. 
Estų Namuose turėjo progą pa
sikalbėti su feder. vyriausybės 
pilietybės ir informacijos minis- 
teriu R. Stanbury. šią progą su
darė Toronto liberalų partijos 
etninis komitetas. Keturiolikos 
tautinių grupių atstovai pareiškė 
savo nuomones dėl dabartinės 
vyriausybės politikos. Konsta
tuota, kad ši vyriausybė perma- 
žai dėmesio skirianti etninėms 
grupėms bei jų pageidavimams. 
Lietuviam atstovavo dr. S. Če
pas, KLB krašto valdybos' pirm., 
ir B. Sakalas, KLB krašto valdy
bos visuomeninių reikalų komi
sijos pirm. Dr. S. Čepas nusi
skundė, kad vyriausybė perma- 
žai rūpinasi kultūriniais reika
lais, neįsileidžia tautinių grupių 
į CBC ir panašias institucijas, 
neteikia joms finansinės para
mos ir t.t. Stipriausiai pasisakė 
latvių ir bulgarų atstovai. Lat
vių federacijos pirm. T. Kron- 
bergs nusiskundė, kad premje
ras P. E. Trudeau turi laiko vi
sur važinėti, pramogauti, bet ne
turėjo laiko priimti latvių dele
gacijos, norėjusios įteikti jam 
10.000 parašų peticiją, liečiančią 
latvių naikinamą Latvijoj. Kiek
vienam atstovui buvo leista kal
bėti 5-10 min. Į priekaištus at
sakydamas ministeris pabrėžė, 
kad vyriausybė numato skirti 
daugiau lėšų tautinių grupių 
veiklai ir daugiau atsižvelgti į 
jų pageidavimus.

Lenkų jaunimo komisija, kuri 
rengia antrąjį savo tautiečių 
kongresą šį rudenį Winnipege, 
gavo $8.000 paramą iš valstybės 
sekretoriaus G. Pelletier Įstai
gos. Be to, federacinė vyriausybė 
paskyrė $11.050 lenkų jaunimo 
laikraščiui “Echo”, kurį leidžia 
minėtoji Kanados lenkų jauni
mo komisija. Ši parama gauta 
tarpininkaujant parlamento at
stovui dr. S. Haidasz.
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