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Didieji veteranai
Rieda viena sukaktis po kitos, paliesdamos įvairių sričių ir am

žių asmenis. Vieni jų ilsisi jau pabaigę savo pjūtį, kiti tebepluša 
pasirinktose srityse. Pastarųjų tarpe yra daug ryškių veidų — vie
ni jų iškyla spaudos puslapiuose, kiti pasilieka privatumoje. Kuriuo 
atveju labiau išryškėja žmogaus didumas, sunku pasakyti, nes nėra 
aiškaus masto. Viena tėra aišku, kad asmens didumų sudaro nu
veikti darbai. Ar jie yra plačiau, ar siauriau žinomi — nėra esmi
nis dalykas. Yra betgi atvejų, kai tų darbų kėlimas nėra reikalin
gas, nes jie buvo atlikti plačios visuomenės akivaizdoje. Tokių 
tarpe šiuo atveju yra trys sukaktuvininkai prelatai — Juras, Kon
čius, Balkūnas. Pirmieji du neseniai sulaukė 80 metų amžiaus, o 
trečiasis minėjo savo kunigystės sukaktį ir artėja prie 70 metų 
amžiaus. Jie savo darbų paslėpti negali, jei ir norėtų, nes tebėra 
gyva ta visuomenė, kuriai jie dirbo ir tebedirba. Bendras jų darbų 
bruožas — lietuviškumas. Kai kiti jų kolegos nuėjo dirbti ameri
kiečių visuomenei, o lietuviams paliko tiktai trupinius, ši gyvųjų 
trijulė visa širdim atsidėjo lietuvškajai veiklai. Kai kiti jų amžinin
kai nematė prasmės dirbti mažai savųjų grupei, tai šie vyrai joje 
atrado ir savo veiklos, ir savo gyvenimo prasmę. Žvelgdami atgal į 
nueitą gana ilgę kelią, jie tikriausiai nesigaili, nes rado dirva, ku
rioje vešliai augo jų darbai. Jie praturtino lietuvių visuomenę, bet 
kartu ir patys praturtėjo moraline prasme. Tuo būdu jie parodė, 
kad dideliem darbam nėra būtini tarptautiniai vandenys, kad ir 
savoje visuomenėje yra pakankamai erdvių plotų asmeninei ir vi
suomeninei kultūrai. * * *

Kas gi paskatino juos pasilikti savoje visuomenėje? Pirmiau
sia — glaudus ryšys su tauta. Juras ir Končius yra gimę Lietuvoje, 
ten gavę dalį išsimokslinimo ir tik vėliau įsikūrę Amerikoje, kuria 
pasiekė jauni būdami, baigė mokslus ir prisiderino prie amerikinio 
gyvenimo būdo. Balkūnas yra gimęs Amerikoje, čia baigęs pradžios 
mokyklą, bet gimnaziją ir dalį kunigų seminarijos ėjo Lietuvoje. 
Grįžo Amerikon kaip sąmoningas lietuvis, baigė teologinius moks
lus ir tapo kunigu, pamilusiu savo tautiečius. Taigi, visų trijų šak
nys glūdi savoje tautoje. Jos visą laiką buvo tvirtos, nors Lietuvos 
nematė daugel daugel metų. Laiko ir geografinis nuotolis nė kiek 
nemažino jų meilės savajai tautai. Priešingai — jis didino ją, nes 
augo nostalgija, didėjo pavergtųjų ir tėvynės netekusių brolių 
šauksmas. Jie išlaikė savo pavardes lietuviškas, o Končius net atlie
tuvino. Jų pavyzdys verčia apgailestauti tuos tautiečius, neišski
riant nė kunigų, kurie dėl menkų motyvų jas iškraipė — suanglino 
arba suslavino. — Antras motyvas, išlaikęs tą trijulę savoje visuo
menėje — krikščioniškoji meilė. Jie matė, kad lietuviai yra skriau
džiami, paliekami be pagalbos, kad jų tautybė ir kultūra grasoma 
mirtinio pavojaus. Tokioje būklėje atitrūkti nuo savųjų reikštų anti- 
krikščionišką laikyseną. Leisti sunykti vertybėms, kurias galima 
išgelbėti, reikštų prisidėti prie jų naikinimo. Jų krikščioniška įžval
gą neleido pasukti-keliu, vedančių į .gilius vandenis, bet seklią są-- 
žinę. Šiandieną galime džiaugtis šia įžvalga, nes astuonios dešim
tys metų parodė jos teisingumą ir pagrįstumą.* * *

Šių trijų vyrų bendrieji bruožai nereiškia, kad juos galima 
surikiuoti vienon eilėn. Kiekvienas jų yra savita asmenybė, dirbusi 
skirtingose sąlygose ir skirtingais metodais. PreL Pr. Juras pirmiau
siai ėmė reikštis kaip sielų ganytojas, administratorius, organiza
torius. Vėliau jis perėjo visuomeninėn veiklon, kurioje paliko labai 
žymius pėdsakus. Ypač pajuto jo ranką lietuviškoji išeivių spauda. 
Jis ne tik pats rašė, vertė, kitus skatino, bet ir ją organizavo — 
įsteigė ar padėjo įsteigti nevieną lietuvišką spaustuvę ar laikraštį. 
Finansavo išleidimą daugybės vertingų knygų. Suorganizavo kultū
ros institutą, pagaliau archyvą-muzėjų, kurin sutelkė daug vertin
gos lituanistinės medžiagos. — PreL J. Končius dirbo pastoraci
nėje, visuomeninėje, mokslinėje, kultūrinėje ir labdaros srityje. Jis 
parašė visą eilę knygų lietuvių ir anglų kalbomis, bet bene žymiau
sias jo vaidmuo buvo labdaroje. Atsistojęs Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Fondo priešakyje jis daugiausia pasitarnavo lietuvių visuome
nei, ypač tuo metu, kai toji pagalba buvo reikalingiausia: Gal ne
daug kas bus skaitęs jo veikalus, bet visi prisimena jo labdaringą 
ranką. — Prel. J. Balkūnas, dešimtmečiu jaunesnis, yra pilnas di
namikos. Jo žodis visuomet gyvas, uždegantis, lengvas, paskatinan
tis, nenuobodus. Jis — dažnas didžiųjų iškilmių pamokslininkas, 
suvažiavimų kalbėtojas, lietuviškumo žadintojas. Savo žodį jis liu
dija darbais — dalyvauja visuomeninėje veikloje, vadovauja orga
nizacijoms, pirmininkauja Tautos Fondui, talkina religinei Lietuvos 
šalpai ir t.t. Tai judraus žingsnio, taiklaus žodžio, energingos veik
los kunigas. Kaip ir anie du, savo žvilgsniu jis apmeta visą lietu
viškąjį gyvenimą ir sielojasi bendru jo likimu. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

LENKTYNES LAIMĖJO VOKIETIS

Pasaulio įvykiai
po šešiolikos metų prez. sukarno tariamos demokratijos 
ir prez. Suharto karinės diktatūros Indonezijoje buvo pravesti par
lamento rinkimai. Juos laimėjo vyriausybės sudarytas nepolitinis 
Sekber Golkar Sąjūdis. Į 460 vietų parlamentą prez. Suharto be 
rinkimų paskirs 100 karininkų bei kitų šalininkų. Tuo būdu apie 
80% visų parlamento narių sudarys dabartinės prez. Suharto vy
riausybės rėmėjai. Antroji vieta teko mahometonų religinei Nahd- 
latul Ulama grupei, surinkusiai apie 25% balsų. Didžiausio pralai
mėjimo susilaukė Indonezijos tautinė partija, su kuria ryšius ban
dė išlaikyti Sovietų Sąjunga. Rinkimuose dalyvavo devynios opozi
cinės grupės, tačiau joms nebuvo leista kritikuoti vyriausybės. 
Balsavimo teisę buvo praradę beveik 2 milijonai Indonezijos komu
nistų, kurių 70.000 tebėra kon- •------- ----------------------------- ■.—

Britų Kolumbijos šimtmečio 
proga suorganizuotas mažų lėk
tuvų lenktynes iš Britanijos į 
Viktoriją laimėjo vokiečių pro
fesinis lakūnas J. Blumsėhein, 
iš 600 galimų taškų surinkęs 
591. Jam teko pirmoji $50.000 
premija ir $10.000 papildas už 
geriausius rezultatus tam tik
ruos ruožuos. II vietą ir $20.000 
su 580 taškų laimėjo airis viš
čiukų augintojas T. Philips. Tre
čioji Vieta ir $10.000 teko ame
rikiečiui dr. J. W. Reames, su
rinkusiam 572 taškus. Mažesnes 
premijas gavo visa eilė kitų la
kūnų, jų tarpe ir amerikietė L. 
Sacchi. Lenktynės buvo pradė
tos 57 lėktuvais, suskirstytais i 
atitinkamas kategorijas pagal 
jų pajėgumą, o Viktorijoje nu
sileido tik 53 lėktuvai po ke
lias paras trukusio skrydžio. Du 
lėktuvai neįstengė perskristi At
lanto — vieno jų pilotas buvo 
priverstas nusileisti ant ledo ly
ties prie Grenlandijos, kito — 
Atlanto bangose. Abiejų lėktu
vų įgulos buvo išgelbėtos. Vįe- 
no lėktuvo pilotas buvo suspen
duotas. kiti du iškrito iš lenkty
nių dėl techninių kliūčių.

Ontario teisingumo ministe- 
rio A. Lawrence pranešimu, se
kančių trejų metų laikotarpyje 
už $4,5 milijono visoje provin
cijoje bus įrengtos blaivvklos 
girtuokliams. Lig šiol gatvėse 
suimti girtuokliai buvo siunčia

mi i kalėjimus ir teisėjų bau
džiami piniginėmis baudomis. 
Visoje Ontario provincijoje yra 
apie 125.000 alkoholikų, kurių 
apie 50.000 kasmet atsidurdavo 
kalėjimuose, kaikurie net po ke
letą kartų. Toronto mieste su
imtų girtuoklių skaičius siekda
vo apie 27.000 kasmet. Blaivyk
lų tikslas — alkoholikus trak
tuoti kaip ligonius ir padaryti 
vietos kalėjimuose tikriesiems 
nusikaltėliams. Patekęs į blai
vyklą, girtuoklis nemokės jokios 
baudos ir bus išleistas, kai spės 
susitvarkyti. Norintiems bus 
įsteigti gydymo centrai ir spe
cialūs ūkiai atpratinti nuo gė
rimo.

Naujosios Škotijos premjero 
G. Regano vyriausybė pravedė 
provinciniame parlamente strei
kus draudžiantį įstatymą, kuris 
pirmiausia bus taikomas stam
besnio masto statyboms. Prieš 
pradedant tokias statybas, unija 
ir darbdavys turės pasirašyti su
tartį, kurios negalės keisti iki 
darbų užbaigimo. Jeigu kiltų 
ginčas su vėliau statybon įsi
jungusių darbininkų unijomis, 
sprendimą padarys arbitražo ko
misija. Unijos ir darbdaviai, ne
silaikantys šio įstatymo, gali bū
ti priversti kasdien mokėti po 
$10.000 baudą. Paskirų individų 
laukia $1.000 dieninė bauda.

Trys amerikiečių astronautai 
(Nukelta j 6-tą psl.)

Ontario pramonės ministeris Allan Grossman su trimis premijų laimėtojais drabužiu madų srityje. Antroji iš 
kairės yra A. M. Gabalis, Sheridan kolegijos studentė, gavusi S200 už savo suprojektuotą aprangą. Toliau W. K. 
Cook ir P. Mcdonagh. Jiems vadinamosios “eedee” metinėsT^premijos buvo įteiktos Ontario Place Forume, daly
vaujant 3000 asmenų

PRANEŠIMAS IŠJKOLUMBIJOS

■- “Tegyvuoja Ii et uva^- šaukė žiūrovai
Čiurlioniečiai Bogotoje koncertavo 7000 žiūrovų ir susilaukė ovacijų — "viva Lituania"
Prieš metus laiko “Grandinė

lė”, o dabar Čiurlionio Ansamb
lis savo kelionėse po Pietų Ame
riką apsilankė Bogotoje ir savo 
dainomis bei šokiais linksmino 
bogotiečius ir atgaivino tautines 
nuotaikas mažos lietuvių koloni
jos. Š.m. birželio 23-27 dieno
mis Bogota girdėjo ir matė lie
tuvišką muziką ir šokius. Šį kar
tą Čiurlionio Ansamblis nepasi
rodė Nacionaliniame Teatre, 
nes šis buvo užimtas iš anksto; 
koncertavo vieną kartą mažes
niame teatre lietuvių kolonijai 
ir inteligentinei publikai, o kitą 
— populiariame teatre po atvi
ru dangumi, kur susirinko visos 
Bogotos liaudis. Mat, šiame teat
re Bogotos burmistro įstaiga 
ruošia populiarius koncertus 
liaudžiai. Čia ir geriausi Bogotą 
lankantieji artistai sekmadie
niais pasirodo nemokamai pla
čiosioms masėms. Tenka pami
nėti, kad abu čiurlioniečių kon
certai buvo duoti be jokio pelno. 
Pirmasis koncertas buvo duotas 
psichiškai atsilikusių vaikų glo
bos draugijai, antrasis —- pla
čiajai liaudžiai, kurią norima su
pažindinti su kitų kraštų artis
tais.

Abiejuose koncertuose buvo 
ypatingai įvertintas ansamblio 
kultūrinis ir meninis lygis bei 
kokybė. Jeigu pirmuoju atveju 
girdėjome lietuviams labai pa
lankius dalyvių komentarus, tai 
antruoju — liaudis parodė savo 
džiaugsmą plojimais ir baltų 
skarelių mojavimu. Lietuviams 
be jokio skirtumo čiurlioniečių 
meninė kokybė buvo ypatingai 
matoma ir vertinama.

Jeigu čiurlioniečių pasirody
mas per abu televizijos kanalus 
ir per pirmąjį koncertą buvo 
pergyvenamas ir vertinamas me
niškai ir tautiškai visų žiūrovų, 
tai visai skirtinga reakcija gali
ma buvo pastebėti koncerte at
virame ore liaudžiai. Kadangi 
šie koncertai yra skirti liaudžiai 
auklėti, tai, kaip įprasta, turi sa
vo ceremonialą. Tai davė labai 
gerą progą pagarsinti Lietuvos 
vardą dalyvių tarpe ir per kelias 
radijo stotis. Koncertas pradė
tas Kolumbijos ir Lietuvos him
nais. Dabartiniu metu girdėti 
Lietuvos himną burmistro įstai
gos rengtame koncerte buvo 
ypatingai džiugu. Nors tuojau 
no himno keli jaunuoliai bandė 
šaukti “Viva Lituania Sovieti- 
ca”, bet tik jie patys tai tegir
dėjo. Visi dalyviai, pasibaigus 
koncertui, šaukė “Viva Litua
nia”. Ir kai jiems atsakė ispa
niškai per garsiakalbius A. Mi

kulskis “Viva Colombia”, apie 
7000 dalyvių nežinojo ką šaukti. 
Tokiai nuotaikai sudaryti daug 
prisidėjo komentarai radijo pra
nešėjo, kuris labai jausmingai 
komentavo ansamblio dalyvių 
tautinius drabužius ir jų asme
nybes; ypatingai buvo sužavėtas 
gražiu vienos grupės dalyvės is
panišku pristatymu koncerto ei
gos.-

Lietuviu tautodailės parodos
Valstybinio Kanados muzė- 

jaus vadovybė, kurią sudaro di
rektorius dr. W. E. Taylor, Jr., 
Etninės Kultūros Studijų Cent
ro direktorė dr. Carmen Roy ir 
vyriausioji muzėjaus kuratorė 
Barbara Taylor, birželio 28 die
nos posėdyje svarstė lietuvių 
tautodailės parodos klausimą ir 
nutarė vietoj anksčiau planuo
tos vienos parodos surengti dvi. 
Viena bus kilnojamoji, mažes
nės apimties, turės apie 100 eks
ponatų ir bus surengta 1972 m. 
sausio mėnesio gale. Ji bus ati
daryta Toronte ir keliaus per 
visus didžiuosius Kanados cent
rus. Otava ją pamatys pabai
goje.

Antroji lietuvių tautodailės 
paroda bus surengta, kaip jau 
anksčiau buvo planuota, valsty
biniame Kanados muzėjuje folk
lorinio skyriaus patalpose to 
skyriaus atidarymo proga, ši 
paroda nebus jungiama su kitos 
tautybės paroda.

Kilnojamųjų parodų planą 
jau patvirtino valstybės sekreto
riaus kultūrinių reikalų skyrius. 
Pirma kilnojamoji paroda buvo 
skirta eskimų menui. Ji rado 
gana platų susidomėjimą. Ant
roji yra skirta lietuvių tautodai
lei. Vėliau seks kitų tautybių 
parodos.

Visi muzėjaus nuosavybėje 
esantys lietuvių tautodailės eks
ponatai jau sukataloguoti. Lie
pos mėnesio gale bus pradėtos 
daryti parodai atrinktų ekspona
tų nuotraukos. Jos nebus spal
votos ir negalės kataloge paro
dyti tų subtilumų, matomų ori
ginaluose —. spalvų bei jų deri
nių žiurstuose, juostose, ‘ audi
niuose. Tai daroma taupumo su
metimais.

Valstvbinio Kanados muzė- 
ians folkloro skyriaus direktorė 
laiškais padėkojo kiekvienam 
eksponatų aukotojui 1969 m. 
rudenį, baigus rinkti tautodailės 
kūrinius. Šia proga dar kartą 
dėkojame duosniesiems tautie
čiams bei tautietėms už jautru
mą lietuviškajai kultūrai, ypač

Jeigu lietuviams patiko tauti
nis ir meninis visos programos 
lygis, tai kolumbiečių dėmesį 
ypač kreipė tautiniai šokiai ir 
kanklių muzika.

Neveltui Čiurlionio Ansamb
lis yra gavęs tiek tarptautinių 
premijų viešuose pasirodymuo
se. Jis Įrodė Bogotoje, kad tos 
premijos labai ir labai vertai 
yra nupelnytos. Kor.

už Palangos žvejo dukros gin
tarus, senelės kraičio raštuotus 
rankšluosčius, austus motulės 
rankų, kurios jau niekad nebe- 
aus, ir kitus eksponatus. Ačiū 
visiems už kantrybę, laukiant 
parodos. Muzėjaus patalpos te
bėra remontuojamos. Remontas 
bus baigtas tiktai 1973 m. sau
sio mėnesį, nes nutarta visame 
pastate įvesti vėsinimo sistemą.

Dr. Marija Ramūnienė
KLB kultūros komisijos pirmininkė

Kanados Lietuvių 
Diena

Tradicinė Kanados Lietuvių 
Diena šiemet rengiama turisti
nėje vietoje, netoli garsiojo Nia
garos krioklio — St. Catharines, 
Ont., mieste. Ji įvyks Kanados 
Padėkos Dienos savaitgalyje — 
spalio 9-10 dienomis. Tai bus iš 
eilės septynioliktoji Lietuvių 
Diena ir trečioji St. Catharines 
mieste. Ją rengia Kanados Lie
tuvių Bendruomenės St. Catha
rines apylinkės valdyba, pasitel
kusi vietinius visuomenės veikė
jus. Tikimasi, kad dalyvaus gau
sus tautiečių skaičius iš Kana
dos ir JAV-i'ų. Užsakyta pakan
kamai erdvi salė, kad visiems 
užtektų vietos. Iš viso dabar čia 
žymiai geriau su salėmis, nes 
pastaraisiais metais St. Cathari
nes miestas žymiai išaugo, pa
statė visą eilę naujų salių. Lie
tuvių Dienai paimta salė prie 
pat didžiojo greitkelio QEW, 
kad svečiams patogu būtų suras
ti. Programa dar nėra galutinai 
nustatyta, nors bendrieji apma
tai jau suplanuoti. Be kitko, nu
matoma istorinė-tautinė paroda, 
kuri bus atidaryta prieš Lietu
vių Dieną, bus įjungta į LD pro
gramą ir veiks po LD.

Sudaryta informacinė komisi
ja, kuri rūpinasi, kad Kanados 
Lietuvių Diena būtų išgarsinta 
Kanados ir JAV lietuvių spau-. 
doie. Komisijon įeina: Antanas 
Šukys, Juozas šarapnickas, Ste
ponas Setkus. Taipgi jau veikia 
ir kitos komisijos. Inf. 

centracinėse stovyklose dėl 
1965 m. nesėkmingo sukilimo. 
Jis baigėsi masinėmis komunis
tų žudynėmis, gen. Suharto iš
kilimu ir prez. Sukarno pašali
nimu. Prezidento pareigas per
ėmęs gen. Suharto kraštą rado 
prie bankroto angos. Metinė in
fliacija tada siekė net 635%, o 
dabar ji jau yra sumažinta iki 
10%. Metinis gyventojų pajamų 
vidurkis tėra $80, bet gyvenimas 
yra pasiekęs augštesnį lygį kaip 
prez. Sukarno valdymo laikais. 
Karinės diktatūros šiuo metu 
dar neįmanoma atsisakyti, nes 
ir vėl galėtų grįžti politinis 
chaosas. Spėjama, jog ekonomi
nei gerovei sukurti reikės ma
žiausiai 25 metų. Tada vėl neiš
vengiamai iškils demokratijos 
grąžinimo klausimas. Prez. Su
harto nepolitinis Sekber Golkar 
Sąjūdis turbūt bus paverstas 
politiniu ir sudarys pagrindą 
naujai partijai. Didžiausių nuos
tolių Indonezijoje yra patyrusi 
Sovietų Sąjunga, kurios karinė 
pagalba šiam kraštui matuoja
ma bilijonu dolerių. Visą so
vietų įtaką užbaigė 1965 m. ko
munistų sukilimas, kariuomenės 
reakcija ir komunistų skerdy
nės.

PASIRAŠYS SUTARTĮ?
Helsinkyje vėl tęsiamos 1969 

m. lapkričio mėnesį pradėtos 
Sovietų Sąjungos ir JAV dery
bos apriboti raketiniams ir ato
miniams ginklams. Prez. R. Nik- 
sonas gegužės 20 d. pranešė, 
jog pirmiausia bus siekiama su
tarties priešraketinių ginklų 
klausimu, šią mintį dabar pa
kartojo ir “Pravda” Maskvoje. 
Spaudoje pasirodė spėliojimų, 
jog amerikiečiams gali daug pa
dėti Britanijon pabėgusio sovie
tų mokslininko Anatolio Fedo- 
sejevo suteiktos informacijos. 
Vokiečių žurnalas “Der Spie
gei” ir kaikurie kiti laikraščiai 
teigia, jog šis pabėgėlis iš 
tikrųjų yra Ignatievas Ni- 
kitrihas, sovietų erdvių progra
mos elektronikos ir kibernetikos 
vadovas. Tokiu atveju jam tu
rėtų būti labai gerai žinomas 
tikrasis sovietų priešraketinių 
ginklų pajėgumas ir raketų su 
keliais atominiais užtaisais taik
lumas. Tačiau britų dienraštyje 
“Daily Telegraph” paskelbtame 
pasikalbėjime A. Fedosejevas 
sakosi nesąs A. Nikitrinas. Jis 
taipgi teigia, kad jam nėra tekę 
dirbti prie sovietų erdvių pro
jektų ir priešraketinių ginklų. 
Visdelto A. Fedosejevas prasita
ria, kad pabėgti jį paskatino be
veik garantuotas atsidūrimas so
vietų koncentracinėje stovyklo
je. tikrąsias priežastis ir savo 
darbą jis žada atskleisti laikraš
tyje “Sunday Telegraph”.

UŽ DERYBŲ STALO
Amerikoje kilęs triukšmas dėl 

Pentagono slaptos studijos pa
skelbimo paskatino komunistus 
imtis naujos taktikos^Paryžiaus 
derybose. KomunistiT partizanų 
atstovė Binh pasiūlė septynių 
dalių taikos planą, reikalauda
ma amerikiečių kariuomenės 
atitraukimo iš P. Vietnamo iki 
1971 m. pabaigos ir žadėdama 
iki to laiko sugrąžinti visus ame
rikiečių belaisvius, kurių š. Viet
name yra keli šimtai. Belaisvių 
paleidimo mintis yra labai viliok 
janti, tačiau tame naujajame 
plane yra Vašingtonui nepriim
tinų reikalavimų, kaip pvz. pa
galbos sustabdymas Saigonui, 
prezidento N. V. Thieu vyriau
sybės pakeitimas koalicija, ku
rion turėtų būti įsileisti ir ko
munistai. Prez. R. Niksonas at
sisakė pažadėti kariuomenės ati
traukimą iki metų pabaigos, nes 
ši rudenį P. Vietname bus ren
kamas prezidentas. Taigi, politi
nė krašto būklė tebėra labai ne
aiški ir netikra. S. Vietnamo ir 
komunistu partizanų atstovai ta
da atmetė amerikiečių siūlymą 
pradėti uždarus pasitarimus at

skiriems naujojo plano punk
tams išryškinti.

UŽDRAUSTOS TEMOS
Aštroką kritikos žodį sovietų 

Rašytojų Sąjungos V suvažiavi
me tarė kontraversinis poetas 
Jevgenijus Jevtušenka. Jo nuo
mone, rašytojai yra labai pana
šūs į mokytojus, o geras moky
tojas savo mokiniams leidžia 
kelti visokius klausimus. Litera
tūroje negali ir neturi būti už
draustų temų, bet gali būti 
draudžiamas tik priėjimas prie 
tų temų. J. Jevtušenka įspėjo 
rašytojus, jog artėja ta diena, 
kai jų pačių sunūs ir dukros 
juos paklaus: “Tėte, ką tu tada 
esi padaręs?” šiuo klausimu jis, 
matyt, norėjo priminti Stalino 
teroro laikus, nes tokiais žo
džiais į nevieną augštą partietį • 
jau yra kreipęsi jo vaikai. Kad 
kompartija vėl bando rehabili- 
tuoti Staliną, liudija 1932-43 m. 
buvusio sovietų ambasadoriaus 
Britanijai Ivano Maiskio atsimi
nimų nauja laida, iš kurios cen
zoriai jau spėjo išbraukti visus 
autoriaus prasitarimus apie Sta
lino asmenybės kultą ir jo tra
giškas pasekmes.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
, Žemės drebėjimas ištiko cent

rinę Čilę ir dalį Argentinos. 
Daugiausia nuostolių padaryta 
Valparaiso uoste, Vina del Mar 
vasarvietėje, Illapel kaime, ku
ris yra 175 mylių nuotolyje nuo 
Santiago, žuvusių jau surasta 
apie 80, sužeistų — beveik 400. 
Tūkstančiai Čilės gyventojų yra 
likę be pastogės. Gamtinės ne
laimės ištiktą sritį aplankė 
marksistas prez. S. Allende. Vi
daus reikalų ministeris J. To
ha nukentėjusiems paskyrė $3 
milijonų vertės sumą.

ŠVEDIJA PROTESTUOJA
Stockholm© gatvėje trys so

vietų ambasados tarnautojai 
bandė jėga įstumti automobilin 
vertėją M. Jakučiną, bet jį iš
gelbėjo praeiviai. Atvykusi po
licija sulaikė automobilį, kurio 
vairuotojas turėjo sovietų diplo
matinį pasą. Pasirodo, su atletų 
grupe'švedijon atvykęs vertėjas 
M. Jakučinas norėjo pabėgti ir 
ėjo policijos nuovadon pasipra
šyti politinės globos. Ši globa 
dabar jau yra jam suteikta, o 
Sovietų Sąjunga susilaukė ašt
rios protesto notos dėl savo “di
plomatų” jėgos veiksmų.

KINIJOS ĮTAKA
Rumunijos prezidentas ir kom

partijos vadas N. Ceausescu, grį
žęs iš viešnagės komunistinėje 
Kinijoje, paskelbė karą “bur
žuazinėms įtakoms” Rumunijo
je. Kompartijos centrinio komi
teto patvirtintose instrukcijose 
jis puola tėvus išnaudojantį pa
razitinį jaunimą, reikalauja di
desnės pagarbos darbininkams, 
alkoholinių gėrimų uždraudimo 
jaunimo institucijose, politinio 
darbo sustiprinimo mokyklose. 
Rumunijos jaunimas pastaruoju 
metu atsidūrė didelėje Vakarų 
kultūros įtakoje. Galimas daly
kas, iš televizijos programų bus 
pašalintos amerikietiškosios — 
“Dr. Kildaire” ir “The Un
touchables”, nors kaip tik šiuo 
metu Maskvos televizija pradė
jo rodyti pirmąją vakariečių 
programą “The Forsyte Saga”' 
Ją yra paruošusi britų BBC 
bendrovė. Sovietų teigimu, ši 
serija atskleidžia britų valdan
čios “b u r ž u j ų” klases išsigi
mimą.

SUKILIMAS MARMCE
Keturi Maroko generolai su 

1.400 narkotikais apsvaigintų 
naujokų bandė nuversti karalių 
Hassaną II ir įvesti Libijos sti
liaus karine diktatūrą- Sukilė
liai buvo užėmę radijo stotį ir 
karaliaus rezidencija puotos me
tu. čia jie nušovė keletą kari
ninku ir Belgijos ambasadorių 
M. Dupret. Sukilimą numalši
no Hassanui II ištikimi daliniai.
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LAIŠKAS IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
PRANYS ALStNAS

Nužudoma milijonai kūdikių

Mūsų gimtoji žemė neturėjo 
jokių ypatingų medžiaginių tur
tų, bet mūsų kraštas buvo tur
tingas kitomis vertybėmis, bū
tent, dvasinėmis. Pagal 1940 m. 
duomenis, 85,7% Lietuvos gy
ventojų buvo katalikai. Kiti ti
kybomis buvo pasiskirstę: 3,8% 
protstantų, 2,7% stačiatikių ir 
sentikių, 7,7% izraelitų ir 0,1% 
kitų tikybų.

Visos tos vertybės, be abejo
nės, ir sudaro lietuvių tautos 
dvasinį kraitį. Nežiūrint kur 
Lietuvos sūnūs ir dukros liko 
nublokšti — jie turi išsinešę iš 
tėvų žemės tą brangųjį kraitį, 
kurį siekia tausoti, branginti, 
nes, anot poeto Bernardo Braz
džionio:
Tenai gimtam krašte, 
Kitam krašte pasaulio, 
Kita, man rodos, saulė, 
Kiti žiedai ir kitos
Padangių žvaigždės šviečia, 
Ruduo be pikto gruodo 
Ir rožės — be erškėčių.

Mylėjo ir tebemyli lietuvis sa
vąjį kraštą ir savąjį Dievą. Ypa
tingai Jį myli jis gyvendamas 
ten, kur draudžiama Dievą my
lėti — pavergtoj tėvynėj. Kad 
taip yra, rodo mums daugelis 
pavyzdžių. Ne be reikalo mūsiš
kiai tėvynės laisvės kovotojai - 
partizanai kreipėsi laišku, prašy
dami pagalbos ir užtarimo, ne 
pas pasaulinius valdžios galiū
nus, bet pas popiežių Pijų XII. 
Ir šiandien Lietuvos žmonės, ra
šydami mums laiškus iš tenai, 
pabrėžia savo prisirišimą prie 
Dievo ir dedamas viltis į Jį. Ne
iškenčiu nepacitavęs laiško teks
to. gauto iš anapus, kurį buvo 
paskelbęs vienas išeivijos laik
raštis. Cituoju:

Viena proga padarėme ekskursiją 
į Kryžių kalną. Mano brangusis, aš 
vargiai pajėgsiu aprašyti šitokį Die
vo stebuklą. Tai kryžių miestas. Apy
linkės, kuriose yra tas stebuklingasis 
kalnas, yra labai gražios. Piliakalnis, 
kuris legendos pasakojimu, yra savo 
žemėmis bažnyčią uždengęs, yra ga
na aukštas: Kelią prie įėjimo puošia 
abiejose pusėse pastatyti dideli me
niški kryžiai. Lipant į kalną malda 
pati veržiasi iš krūtinės ir lūpų ir. 
rodos, net pats savęs nejauti, čia ge
riausiai žmogus pajunti, kad mūsų 
Tėvynės Dievo niekas nepajėgs iš 
širdžių išplėšti, ir tik čia pajunti, ko
kia kenčianti ir varginga yra mūsų 
Tėvynė... Aš lipati į kalną, o kiti 
kopė į jį keliais. Keliaklupsti kopė į 
kalną ir vaikai, kuriems mokykla 
draudžia melstis. Tik didelių kryžių 
čia yra apie trys tūkstančiai, kuriuos 
pastatė paskutiniųjų trejų metų lai
kotarpyje. Juos stato grįžę iš Sibiro 
gyvi, atgavę sveikatą, grįžę iš kalė
jimų, išlikę gyvi nuo kulkų. Netoli 
kalno yra šaltinis. Ligoniai čia maz
gojasi akis ir veidą. Senukas sargas 

PADĖKA -

Mirus Lietuvoje mano mylimai motinai
ANTANINAI J U O D I E N E I , 

pareiškusiems žodžiu, raštu ir per spaudą man užuojautą 
— D. L. K. Algirdo šaulių kuopai Hamiltone ir visiems 
bičiuliams bei draugams nuoširdžiai dėkoju —

Marcijonas Juodis

Alfonsą Vindašių ir jo Tėvus, 
liūdesio prislėgtus dėl brolio ir sūnaus EDMUNDO 

netikėtos mirties, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

Dr. ir ponia Paul Fehn 

Ona Vėlyvienė ir šeima

H A+A
Viktorui Kaknevičiui

Lietuvoje mirus, jo sūnus JUOZĄ ir KAZIMIERĄ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

Žutautų šeimos

pasakoja, kad, nors jau visos nuo 
kryžių Kančios kitur yra nuplėštos, 
čia jų niekas neliečia, ir jei kas ka- 
žinką čia palieka, niekas pirštu nepa
judins ir nepaims. Net uniformuoti 
keliais eina į kalną ar apie kalną. 
Matai, mūsų Dievo niekas neįstengs 
iš širdies išplėšti. Ir jei kada grįši, 
rasi mus senus, suvargusius, bet tuos 
pačius ir nenustojusius mylėti savo 
Tėvynės ir mūsų Dievo... Nepri
klausomybės metais pažinau vieną 
asmenį, rimtą ir padorų, bet kairiųjų 
pažiūrų, kietą laisvamanį. Kada jo 
vienas kitas draugų, taip pat laisva
manių, mirė susitaikę su Bažnyčia ir 
buvo palaidoti su bažnytinėmis apei
gomis, jis labai jaudinosi ir tarėsi su 
kitais savo vienminčiais, kas reikia 
daryti, kad jų nepalaidotų pagal re
liginius papročius, šį rudenį minimas 
asmuo mirė Lietuvoje, Kaune. Pasi
rodo, buvo iškilmingai palaidotas su 
bažnytinėmis iškilmėmis. Jis susitai
kė su Bažnyčia ne tik prieš mirtį, bet 
jau keletą metų prieš tai. Matyt, kad 
tie, kurie anksčiau save laikė laisva
maniais, šiandieninėj priespaudoj 
grįžta prie religijos. Galbūt pamatė, 
kad religija ir tautiškai stiprina lie
tuvį nepasiduoti prispaudėjams.

šis laiškas viską pasako: ko
kios nuotaikos Lietuvoje ir koks 
lietuvių prisirišimas prie savojo 
Dievo, prie religijos, kuri, be 
abejonės, yra viena didžiausių 
mūsų tautos dvasinių vertybių. 
O visa tai puikiai derinasi ir su 
Tėvynės meile bei patriotizmu. 
Štai kelios mintys iš a. a. vysku
po Kazimiero Paltaroko ganyto
jiškų laiškų:

Turime visi atsidėti šalies reika
lams, darbuotis dar su didesne meile, 
kaip ligi šiol, naikinti visa, kas tau
tai gali kenkti, ugdyti, kas ją stipri
na (p. 4). — Tėvynei, sako šv. To
mas, jokia auka neturi būti sunki: ne 
tik savo turtą, bet ir gyvybę privalo
me pašvęsti jai, kai to ji reikalauja 
(p. 7). — Ne reklaminis tautiškumas, 
ne garsus “valio” šaukimas, kurs nie
ko kito nekaštuoja, kaip tik apdraus
tą nuo užkimimo gerklę, ištvermin
gas darbas tautai (p. 9). — Žinokite, 
jog ištikimas ėjimas asmeninių, vi
suomeninių ir pilietinių pareigų dau
giausia prisideda prie bendros krašto 
gerovės (p. 13-14). — Nuodingos ne
apykantos, keršto, rietenų, šmeižimų, 
sauvalės dujos, kurios siekia kitą sro
vę naikinti, turi būti pakeistos nie
kuomet nepaliaujančios, visa pake- 
liančios, visa nukenčiančios meilės 
atmosfera ... Toksai, su žmogaus pri
gimtimi suderintas, yra skelbimas vi
sų amžių mokytojos Bažnyčios (p. 
15). — Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos — asmens gyve
nime, antrosios — pagoniškos visuo
meniniuose ir valstybiniuose reika
luose. Skaudu žiūrėti, kaip kartais tė
vynės vaikai stoja vienas prieš kitą”.

Šie žodžiai — ar ne gražus 
“credo” galėtų būti ir nūdieniam 
mūsų gyvenime?

Nors V. Vokietija yra demo
kratiškas kraštas, bet, atėjus į 
valdžią socialdemokratams su li
beralais, vis daugiau tenka nu
girsti balsų, reikalaujančių dar 
daugiau laisvių. Tokie reikalavi
mai yra dažniausiai pateisinami 
pažanga ir surišami su niekini
mu nuo seno veikiančių institu
cijų, jų atstovų ir kt Patys rei
kalautojai yra pirmoje eilėje va
dinamieji kairieji radikalai, vi
sokiais vardais pasivadinę ko
munistai ir į juos panašūs.

Moterys reikalauja
Jau kuris laikas V. Vokie

tijoje reformuojama baudžiamo
ji teisė. Ta proga kaikurie daly
kai yra panaikinami, keičiami, 
papildomi ir pan. Abortų už
draudimas tebeveikia. Ne tik 
motinos, bet ir jų bendrininkai 
abortų atvejais gali būti nubaus
ti net ilgamečiu laisvės atėmi
mu. Dabar yra varoma akcija už 
visišką laisvę daryti abortus. 
Šitą akciją pradėjo socialistės 
moterys. Pagal jas, abortų dary
mas yra jų vienų reikalas ir tei
sė. Uždraudimas daryti abortus 
esą rodo ne pažangą, bet atsiliki
mą. Girdi, jau laikas atsikratyti 
etinių, moralinių ir religinių 
motyvų, pagal kuriuos buvo 
abortai uždrausti. Čia turėtų 
lemti socialiniai bei visuomeni
niai motyvai. Uždraudimas ne
sąs pasiekęs savo tikslo, nes 
abortai daromi slaptai bei nele
galiai. V. Vokietijoje per metus 
padaroma jų apie milijoną.

Abortai — žmogžudystė
Akcija už abortų legalizavimą 

iššaukė reakciją, reikalaujančią 
palikti ir toliau uždraudimą, 
šios reakcijos šalininkai tvirti
na, jog prie V. Vokietijos dabar
tinės ūkinės gerovės negali bū-

Pr. N. SAVĖNASį Nesurašyti susitarimai 
g Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

liuose, net šiaip laukuose.
Slapti sandėliai
Ginklų sandėlius ruošėme pa

gal Įpėdinio patarimus, t.y. slė
pėme po atskirais medžiais, nes 
pasak jo, jei-ir nukirstų medi, 
tai jo kelmo tikrai niekas karo 
metu nelies. Sandėlio vieta bu
vo žymima trim skirtingais 
ženklais. Vienas jų buvo saulės 
kryptinis ir suderintas su pa
grindine laD&i dažnai medžio 
šaknimi. Kiti du — Įkaltos vi
nutės, kuriom taip pat nebuvo 
pavojaus dingti, nebent išrautų 
kas nors visą medį su kelmu. 
Kiekvienas sandėlis buvo at
skirai atžymimas plane ir 1:100.- 
000 žemėlapyje. Į lentinę dėžę, 
kurią gerai išklodavome pakulo
mis ir brezentu (iš jo buvo pa
daromas tam tikras maišas), su- 
dėdavome po 20 mašinpistolių, 
šiek tiek dar pistoletų, maž
daug po 10-12 pusiau automa
tinių šautuvų. Dėžės dydis daž
nai priklausė nuo parinktos vie
tos. Pati duobės vieta po me
džiu buvo išklojama nedideliais 
akmenukais (tai drenažas), kar
tais tiesiog šakų kūleliais, ap
kamšoma dar pakulomis ar spa
liais.

šaudmenys
Kaikurias didesnes dėžes dar 

impregnuodavome derva ir už- 
leisdavome derva sandūras. Tai 
buvo taikoma slepiamiems kul
kosvaidžiams, šaudmenims, šiaip 
mašinpistolių ir pistoletų šovi
nius dažnai supildavome i di
desnius butelius, ypač tam rei
kalui tiko dar ant ūkininkų 
augštų išlikę caristinės Rusijos 
vadinamieji “gorčiniai”. Užkas- 
davome juos po kelis nedidelėse 
dėžutėse, o laukuose ir po dides
niais akmenimis. Dažnai šovi
nius ir kitus sprogmenis dėdavo
me Į molinius puodus, juos už
dengdavome kitu tokiu pat puo
du, o sandūros plyšį užliedavo- 
me derva. Tvarkingai dirbdami 
šeši būreliai po kelis vyrus ir 
saugomi ginklo apsaugos, jau 
1944 m. gegužės mėn. įruošė pa
gal planą sandėlius ir sandėliu
kus, sukasė ginklus ir apdėjo sa
manom kasimo žymes.

Šimtai ginklų
Naujieji mūsų sandėliai pri

glaudė per 700 lengvųjų kovos 
ginklų, išskirstytų visos čičirio 
apygardos miškuose ir miške
liuose. Atsargai pas mūsų vyrus 
dar liko apie 300 vokišku ma
šinpistolių, koks 100 rusišku ir 
arti 100 pusiauautomatinių šau
tuvų, šiek tiek dar ir šiaip šau
tuvų, šiek tiek šautuvų bei pis
toletų. Tai buvo numatytasis 
mūsų pradinis kovos branduo
lys, kurį sudarė per 200 
vyrų ir kiekvienas vyras turėjo 
nors* po du ginklus su gera at
sarga šovinių, do kelias atsargi
nes granatas. Šiek tiek atsargai 
suslėpėme dalį ginklu medžių 
drevėse, ju tankių šakų vainb 
kuose ir net voveraičių lizduose. 
Mūsų įsigytas 3 lengvas lauko 
patrankėles įsodinome patogio
se vietose prie miškeliu i senas 
bulvių duobes, o 4 priešlėktuvi
nes ir prieštankines suleidome 
taip pat į senas bulvių duobes

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Sviestas ir ginklai
Užbaigiant apie Įpėdini, kuris 

tuo metu galėjo būti kokių 45 
m. vyras, dar reikia pasakyti, 
kad jis mainė Dusetų pieninės 
sviestą į ginklus visai neskriaus- 
damas ūkininkų. Tuo metu bu
vo pakeista senoji sviesto koky
bės reikalavimų tvarka. Buvo 
nustatyta vokiečių metais daug 
didesnis vandens kiekis svieste. 
Dusetų pieninės sviestas buvo 
siunčiamas tiesiog rytų frontui. 
Įpėdinis leisdavo daugiau kartų 
muštokei apsisukti, t.y. su kiek
vienu pridėtiniu statinėje svies
to plovimo volų apsisukimu bu
vo į sviestą Įspaudžiama dau
giau vandens, tuo pačiu ir svies
to svoris padidėdavo. Taip susi
darydavo daugiau sviesto fron
tui, negu galėtų būti pagaminta 
iš turimos grietinės. Tokio svies
to perteklių Įpėdinis parduoda
vo vokiečiams spekuliantams, t. 
y. iškeisdavo i ginklus. Faktiš
kai jis tuos ginklus gaudavo už 
Dusetų pieninės vandeni. Ant
ra, jei mažas pieno kiekis ir nu
tekėdavo ginklams, niekas ne- 
nukentėdavo.

Reikia persitvarkyti
1944 m. žiemos metu sutartus 

Jaskoniškėse persitvarkymus te
ko skubiai vykdyti, nes Įvykiai 
lipo ant kulnų. Diena iš dienos 
gausėjo miškuose sovietinių de
santininkų ir visokių jų tarnų. 
Antra, Zarasuose vėl staiga va
sario mėn. buvo grąžinta vokie
čių karo lauko komendantūra 
(Feldkommandantur), kurios Za
rasuose nebebuvo nuo 1941 m. 
rugpjūčio ar rugsėjo mėn. Ta 
vokiečių karo lauko komendan
tūra staiga sugrįžo ir jai turėjo 
būti surastos nemažos patalpos. 
Taip Zarasų klebonas su vika
rais ir tarnais turėjo išsikelti, o 
kleboniją užleisti vokiečiams. 
Zarasai vėl grįžo Į karo lauko 
zoną, drauge ir visas Ossersee 
Kreis (taip vokiečiai buvo išsi- 
versdinę Zarasus), kartu pradė
jo veikti ir karo lauko gana 
žiauri teisė. Tai vertė mus per- 
slėpti visus ginklus ir sandėlius.

Perkeliam ginklus
Iki 1944 m. pavasario dažnai 

ginklus slėpdavome ūkiniuose 
trobesiuose, bet ne jų stoguose. 
Taip pas patikimus žmones lai
kėme po keliolika lengvųjų 
ginklų ir šaudmenų atsargas^ 
Dalį ginklų buvome suslėpę iš
kilesnėse ežerų salelėse, kur tu
rėjome iškasę jiems slėptuves. 
Atsidūrus karo lauko zonoje, to
kiose salelėse mūsų ginklų san
dėliai buvo labai nebepatogūs 
vasaros metu: didesnių ežerų 
laiveliais judėjimas lengva sek
ti ir laivelyje žmones nesunku 
nukauti. Tokios žiaurios patir
ties turėjome mes patys 1941 
m. sukilimo metu ir tuojau po 
jo. Todėl dabar šie salų san
dėliai ir turėjo būti pirmiausia 
išvežti i naujas vietas miškuose. 
Pagrindiniai dabar mūsų gink
lų sandėliai buvo išskirstyti Pa
žemio, Antalieptės Šile, Balta- 
miškyje. Skugose, Antazavės Ši
le, Ilgašilyje, Girioje, o šaudme
nys dar ir mažesniuose miške-

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj 
ti jokių kalbų apie socialinius 
motyvus abortų pateisinimui. 
Moterys, kurios yra už abortų 
laisvę, daro tai pirmoje eilėje 
vien egoistiniais sumetimais — 
nenori turėti vaikų ir su jais 
susijusių pareigų. Leidimas 
abortų reikštų atidavimą negi
musio kūdikio likimo i egoisti
nes rankas. Jei dabar apeinami 
Įstatymai, tai nereiškia dar, kad 
jų nesilaikymas turi būti legali
zuojamas. Negimęs kūdikis 
esanti atskira žmogiškoji gyvy
bė, ir jos naikinimas esąs žmog- 
žudybė. Motina privalanti glo
boti kūdikį ir jį maitinti Jei 
baudžiama už nužudymą gimu
sių kūdikių, tai būtų nelogiška 
leisti žudyti negimusius. Visas 
žmogaus gyvenimas yra vertybė, 
ne tik tam tikras jo laikotarpis. 
Pagaliau V. Vokietijoje veikia 
gamtos ir gyvulių apsaugos Įsta
tymai o negimusius kūdikius 

. siūloma palikti už įstatymų ri
bų. Pagal konstituciją, net nusi
kaltėliai nėra baudžiami mirties 
bausme, o leidus abortus laisvai, 
būtų ja baudžiami nekalti kūdi
kiai.

Aplamai, abortų uždraudimo 
šalininkai iškelia daugybę moty
vų, kurie kalba Įtikinančiai už 
tai, jog abortai neturėtų būti 
leidžiami.

Pagal teisingumo ministerijos 
apklausinėjimus, 94% moterų 
ligų gydytojų pasisakė prieš leb 
dimą daryti abortus. Kaikurie iš 
jų pareiškė dar, jog abortai yra 
kažkas pasibaisėtino. Jie turį 
būti ir toliau uždrausti.

Abi Bendrijos — katalikų ir 
evangelikų yra prieš leidimą da
ryti abortus. Jos galvoja, jog 

problemą galima sutvarkyti ir 
be žudymo negimusių kūdikių. 
Tik Graco vyskupas Weber, 
Austrijoje, yra kitos nuomonės. 
Pagal jį, ypatingais atvejais rei
kėtų leisti juos. Iš tokių atvejų 
jis mini nėštumą, pradėtą pries 
moters valią, dėl kurio, motina 
kentėtų dvasiškai ir yra sunkio
je materialinėje padėtyje. Taip 
pat viename Berlyno sinode mo
terys pasisakė už abortų nebau
džiamumą.

Ministerio tyla
Dabartinis teisingumo minis- 

teris nėra dar pasisakęs už visiš
ką laisvę daryti abortus. Atro
do, jis norėtų, kad ir vilkas bū
tų sotus, ir ožka sveika. Jam pa
tiktų geriau, kad laisvų abortų 
reikalavimas būtų kiek galima 
platesnis, visuotinis. Bet šitaip 
nėra. Dabartinis “tautos” balsas 
kad ir yra jam prie širdies, at
stovauja mažai tautos daliai. 
Absoliuti dauguma galvojančių 
vokiečių yra prieš tokius reika: 
lavimus. Per rinkimus ministe- 
riui ši dauguma bus labai reika
linga. Todėl, atrodo, jis jieškos 
vidurio, kuris patenkintų visus. 
Greičiausiai dabartinė tvarka 
bus pakeista tokia, kuri numa
tys atvejus, leidžiančius daryti 
abortus.

Aplamai tenka pasakyti, kad 
XX amžius pasižymi žmogaus 
gyvybės nuvertinimu ir jos nai
kinimu. Masės žuvo per karus, 
mases išžudė komunizmas Rusi
joje, tebežudo ir kitur. Mases 
žmonių išžudė nacionalsocializ- 
mas, daug gyvybių sunaikinama 
ir abortais ir kitaip. Atrodo, 
augštos civilizacijos tautos pra
dėjo savo išnykimą nuo žemės 
paviršiaus, koks ištiko kadaise 
ir senovės tautas.

netoli Pažemio, Antazavės šilo 
ir čičirio ežero. Mūsų turimus 
jau 4 radijo siųstuvėlius perkė- 
lėm prie Antalieptės, netoli De
gučių, kitoje čičirio ež. pusėje 
netoli Kūdrų, o pirmosios pagal
bos priemones išskirstėme į 20 
vietų.

C-

Dinamitas tiltams
Degučių plento tiltui per 

šventąją, * Dusetų tiltui paruo
šėme -atitinkamas dinamito do
vanas ir jom sandėlius įruošėm 
liepų drevėse drauge su tų gelž
betonio tiltų reikalingų * vietų 
brėžiniais. Kitiem tiltam dova^ 
nos irgi buvo netoli jų. Įsigytas 
chemines medžiagas sprogmenų 
gamybai sandėliavome Girioje 
ir Antazavės Šile, panaudodami 
mūsų talkininkų barsukų iškas
tus urvus. Ir tie gyvulėliai jau 
1940-41 m. Įtikino, kad mūsų 
reikalams yra tikrai paslaugūs 
ir gali būti geri lietuvio kovo
tojo kaimynai.

Išlikti ir laimėti
1944 m. pavasaris nieko gero 

nežadėjo. Visiems terūpėjo iš
likti ir tuo pačiu laimėti. Kiek
vienas nepritarimas bolševikų 
žadamai išvadavimo dienai neše 
bolševikini kerštą. Prisidėjo dar 
ir lenkiškieji siekimai, kuriuos 
dažnai dengė vadinama “anglų 
talka”. Taip pat ir vokiečiai ižū- 
lėjo. Jie pikčiau reikalavo viso
kių pyliavų ir registravo jauni
mą darbams bei kitokiem pagal
biniam daliniam.

Zarasuose pasodintas Bauern- 
und Wirtschaftsfuehrer Adler 
ižūlėjo taip pat. Jis važinėjo 
po seniūnijas ir suvaręs ūkinin
kus jiems kalbėjo, kad reikia 
duoti vokiečių kariuomenei ir 
kariaujančiai Vokietijai maisto, 
nes jie vaduoja pasauli nuo žy
dų ir komunizmo. Tik Fuehreris 
išgelbėsiąs pasauli nuo Ameri
kos ir Anglijos žydų vergijos ir 
žydų keršto arijams. Savo kal
bas mano seniūnijoje baigė jis 
grasinimu, kad žydų globotojus, 
bolševizmui pritariančius lietu
vius ir vokiečių karo planus sa
botuojančius Fuehreris gali nu
šluoti ir pradėti elgtis su lietu
viais, kaip su lenkais ar čekais. 
Nei vienų, nei kitų Churchilis 
ar Rooseveltas neišgelbės. Gra
sinimus baigė primindamas 
Lentupį, Bikūnus ir kitas vie
tas. ' (Bus daugiau)

PER SPAUDĄ J LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

PADĖKA
Šių metų gegužės 26 d. mane palietė skaudi Viešpa

ties Dievo ranka — Jo pašauktas iškeliavo amžinybėn 
mano mylimas vyras

AfA STASYS NORVAIŠAS.
Mano širdį užgriuvo skausmas didesnis už kalnus. Jį 

pernešti palengvino Jūsų visų pagalba. Todėl nuoširdžiai 
dėkoju visiems, kurie a.a. Stasį lankė ligoninėje, dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse, aukojo šv. Mišias ir gėles, užjautė 
mane žodžiu ir spaudoje. Dėkoju: šv. Jono Kr. klebonui 
kun. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui, kun. A. Simanavi
čiui, OFM, už atlaikytas laidotuvių pamaldas ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą — lietuvių kapines; velionies drau
gams, nešusiems jo karstą į paskutinio poilsio vietą; gimi
nėms, su manim liūdėjusiems ir mane guodusiems. Dėko
ju tarusiam atsisveikinimo žodį p. Karpiui. Ypatingai dide
lę padėką reiškiu p.p. Čiurliams už tokią didelę globą ir 
pagalbą mano liūdesio valandoj.

Dar kartą Jums visiems mano nuoširdus ačiū.
Liūdinti žmona Marytė Norvaišienė

Atstovai nedalyvauja posėdžiuose
DR. M. ANYSAS

Toronto laikraščiai “The Glo
be and Mail” ir “The Telegram” 
birželio 19 d. numeriuose rašė, 
kad Ontario parlamento posė
džiuose išrinktų atstovų dalyva
vimas esąs apgailėtinas. Ketvir
tadienio sesijoje dalyvavę tik 
devyni iš 117 rinktų atstovų. Tą 
dieną buvo svarstoma Ontario 
provincijos sąmata. Dėl tokio 
dalyvavimo parlamento pirmi
ninkas Cass buvęs net “upset”.

Sargent, Gray Bruce rinkimi
nės apylinkės atstovas, pareiškė, 
kad pereitą ketvirtadienį, sąma
tą svarstant, parlamente nebuvo 
pakankamai atstovų nė pokeriui 
lošti — du konservatorių parti
jos atstovai ir keturi opozicijos 
nariai. “Mes esame pasiekę tokį 
laipsni, kad šita vyriausybė yra 
tiek dezorganizuota, jog niekas 
nežino kas vyksta”, — pareiškė 
Sargent. “Mums, keliems atsto
vams, jau užtenka būti vieniems 
parlamento patalpose.”

Dabartiniu metu Ontario par
lamente yra 66 pažangieji kon
servatoriai, 27 liberalai, 21 nau
jasis demokratas ir vienas be- 
partinis.

1969 m. balandžio mėnesi šio 
parlamento nariai gavo atlygini
mo pakėlimą iki §18.000 me
tams — §12.000 algos ir §6.000 
išlaidoms. Tai suma, kuri buvo 
mokama Kvebeko ir Otavos par
lamentarams. Ji buvo padidinta 
50%, kaip ir neseniai Otavoje. 
Po pirmojo padidinimo iškilo 
pirmasis paštininkų streikas, 
kuris rėmėsi Otavos padidinimu.

Otavoje parlamentarai dabar 
gauna §18.000, be to, §6.000 as
meninėms išlaidoms. Jų metinės 
pajamas sudaro §24.000. Reikia 
laukti, kad greitu laiku atlygini
mas vėl bus pakeltas Ontario ir 
Kvebeko parlamentarams.

Iš Ontario provincijos parla
mentarų 24 yra ministerial, ku
rie gauna dar didesni atlygini
mą.

Apkaltintųjų šoko ginti finan
sų ir komercinių reikalų minis- 
teris Arthur Wishart. aiškinda
mas, jog kabineto ministerių ir 
kaikurių parlamento narių ne
galima kaltinti, nes jie tomis die
nomis turėję kitų posėdžių ir 
negalėję dalyvauti parlamento 
posėdžiuose. Jis nenorįs, kad 
skaitytojai susidarytų Įspūdį, 
kad parlamentas esąs tinginių 
lizdas.

Šis bandymas pateisinti nau
jųjų demokratų vado Stephen 
Lewis buvo pavadintas “nons- 
sense”. Jis pažymėjo, jog tą ket
virtadienį svarstant turizmo ir 
informacijos departamento są
matą dalyvavę tik du atstovai — 
departamento ministeris ir Ken
nedy iš Peel South.

Šį straipsnį parašiau tam, kad 
ir lietuviai, gyveną Ontario pro
vincijoje, būtų informuoti apie 
jų rinktų parlamento atstovų 
neveiklumą - tinginiavimą. Kaip 
gali būti rimtai svarstomi sąma
tos pasiūlymai, jeigu nėra reika
lą žinančių atstovų parlamente? 
Suprantama, kad tokiu būdu 
praeina visokie pasiūlymai, iš
laidų padidinimai, sudara vis di
dėjanti sąmatų nedateklių. ku
ris turi būti užpildomas paskolo
mis arba padengtas nauju popie
rinių dolerių spausdinimu. Pi
nigų vertei menkėjant, kyla kai
nos. Tai sukelia streikus, nepri-

* Pasaulio komunikacijos die
nos proga popiežius Paulius VI 
savo pareiškime skatino įvairius 
tos srities specialistus savo dar
bu puoselėti žmonijos vienybe: 
atmesti visa tai, kas kenkia tik
ram žmonijos pokalbiui, kas už
maskuoja žmonių pareigas ir ke
lia nesusipratimą, pyktį, tolina 
nuo taikos, broliškumo, tiesos ir 
laisvės. Šios srities profesionalų 
pareiga esanti pateikti visus tik
rovės aspektus, net ir tragiš
kiausius, kuo išsamiau ir objek
tyviau.

♦ Australijoje per paskuti
niuosius dvejus metus tikinčiųjų 
skaičius paaugo 110.000 asme
nų, o kunigų 46 sumažėjo.

teklius, įmonių užsidarymus, 
vis didėjantį nedarbą ir infliaci
ja-

Kanadiškoj anglų kalba spau
doj niekur neteko skaityti, kad 
valdžios -įstaigos taupytų lėšas. 
Čia vis kalbama apie naujas iš
laidas. Tokia pat tendencija yra 
ir Toronto miesto valdybose. Čia 
vis šaukiama, kad provincija tu
ri tuoti vis didesnes sumas, bet 
jas turi sumokėti- namų savinin
kai, kurių mokesčiai kasmet pa
kyla §50 ar daugiau. Čia tėra ži
nomas šūkis “buy and save” — 
pirk ir taupyk, reiškia, taupyk 
daugiau pirkdamas. Ne be pa
grindo Kanados gyventojai yra 
daugiausia prasiskolinę. Labai 
prasiskolinę Kanados miestai ir 
valdžios įstaigos. Rezultatas — 
vis didėjantis nedarbas, didėjąs 
JAV kapitalo veržimasis ir in
fliacija.
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Vartotoju apsaugos

įstatymas, 1970

NEUŽSAKYTOS KREDITO
KORTELĖS IR PREKĖS
Provincijos vyriausybė pasiūlė, o 
parlamentas priėmė pakeitimą varto
toju apsaugos Įstatymo, liečiančio 
neužsakytas kredito korteles ir pre
kes.
Naujasis pakeitimas reiškia, kad 
neužsakytos prekės gali būti laiko
mos dovanomis ir kad priėmimas 
neprašytos kredito kortelės neįpa
reigoja priėmėjo, nebent šis raštu 
pareiškia priimąs arba ją pavartoja. 
Neužsakytos prekės aptariamos kaip 
“asmeninis turtas, Įteiktas asmeniui, 
kurio jis neprašė”. Į šią sampratą 
neįeina asmeninė nuosavybė, apie 
kurią asmuo žino arba turėtu žinoti, 
kad ji skiriama kitam asmeniui. Už
sakymu nelaikoma pasyvi laikysena 
arba tik tam tikro laiko praėjimas.
Negali būti keliami skundai prieš 
tuos asmenis, kurie gauna neužsa
kytas prekes, net ir tuo atveju, jei
gu jas vartoja, piktnaudoja, pameta, 
sugadina ar būna pavogtos. Ir jei
gu tokių prekių gavėjas raštu ne
pareiškia priimąs kredito sąlygas, 
sužymėtas neužsakytoje kredito kor
telėje arba nepavartoja kortelės, — 
teisiškai nėra Įpareigotas ja pasi
naudoti ar kitaip disponuoti.
Šis įstatymas skirtas pašalinti dide
lei Ontario gyventojų rūpesčių ir ne
patogumų priežasčiai. Vyriausybė 
manė, kad tai išnaudojimas' ypač tų, 
kurie nėra informuoti. Siuntėjai bū
na dažnai firmos, skatinančios kny
gų, enciklopedijų pardavimą. Jų tiks
las išreikalauti pinigus iš gavėjų, jei 
prekė negrąžinama.
šio įstatymo tikslas nėra uždrausti 
neužsakytas kredito korteles. Visdėl- 
to reikia manyti, kad jis sudaro aiš
kią riziką firmoms, be atodairos siun- 
tinėjančioms minėtas neužsakytas 
korteles. Tai greit padarys galą to
kiai praktikai.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIMt MINlSna OF ONTARIO



IŠKELIAVUSIĄ PRISIMENANT
Praėjusių metų birželio 15 d. iš 

Montrealio Lietuvių Bendruomenės 
tarpo negrįžtamai išsiskyrė Violeta 
Puzarauskienė-Strelytė. Ji išėjo pa
čiame gyvenimo žydėjime, po sun
kios ir ilgos ligos palikdama skaus
mą, mylimą vyrą, sūnų Audrių, mo
tina, seserį, artimuosius ir ją patinu
siems savo šviesų jaunyste žydinti 
atminimą.

Violeta buvo gimusi 1938 m. kovo 
27 d. A. Panemunėje, miškininko 
šeimoje. 1944 m. karo audros išblokš
ta iš gimtojo krašto kartu su tėve
liais atsidūrė Vokietijoje, iŠ kurios

A. a. Violeta Puzarauskienė

LIETUVOS DALIS PRIE K1NGST0N0
Jaunimo iškyla pas dailininkus Tamošaičius 

ASTA SENKEVICIŪTĖ

Ankstyvas šeštadienio rytas. 
Saulė mirguliuoja pro medžius 
ir rasa žiba pievose. Tolumoje 
matyti ilgas, nesibaigiantis ke
lias, mylia po mylios bėga pro 
mus, sėdinčias nekantriai auto
mobilyje. Galvoju — kada gi 
būsime ten? Kaip ilgai dar reiks 
važiuoti? Nejaugi Kingstonas 
taip toli nuo Toronto?

Pagaliau Įsukome i mažesni 
kelią ir netrukus atsiradome 
prie dviejų senų, nedažytų, ap
griuvusių namų. Vienas dides
nis, kitas mažesnis. Aplinkui 
kieme stovi Įvairūs geležies dir
biniai. Tai senas, aprūdijęs ratas 
guli, tai lempa pakabinta, tai 
grandinė. Kartais vienas ant ki
to sukrauti atrodo kaip geležinė 
skulptūra. Pasidairius gali pa-" 
matyti visur dar ką nors Įvaires
nio ar Įdomesnio. Pasijunti kaip 
muzėjūje.

Pro mažesnio namo duris išei
na mažas, ilgais baltais plaukais 
apaugęs senukas. Kai pažiūri iš 
arčiau — netoks senas ir gerai 
atrodo. Paskui ji atseka mote
ris su šypsančiu, maloniu veidu. 
Tai dailininkai Tamošaičiai. Ir 
kai sutinki šiuos žmones tokioje 
aplinkoje, norisi dar daugiau 
apie juos sužinoti...

Nors ir galėtum valandų va
landas čia kalbėti, reikia susi
tvarkyti popietei ir nakčiai. Su
krauname palapines, miegmai
šius ir kitus sunkesnius daiktus 
Į p. Tamošaičio automobili, o 
pačios einame pėsčios Į Tamo
šaičių vasarnami prie Šv. Laury
no upės. Kelias ilgas, bet gražus. 
Gamta stovi nepajudinta — ma
tyti tik žymės prieš mus ėjusio 
žmogaus. Nuo kalniuko matai 
pilką stogą ir žirgelius ant kiek
vieno kampo. Pastogėje kabo 
senoviškas žiburys ir matyti, 
kad ant jo paukštis susikrovęs 
lizdą. Pro medžius banguoja upė 
ir žaliuoja salos. Pasijunti esanti 
nukeliavus į kitą kraštą, mažą 
kraštą prie Baltijos jūros—Į Lie
tuvą . . .

Kai susitvarkėme, pasigami- 
nom pietus virtuvėje, kuri 
Įrengta ant pat upės kranto. Ak
meninės sienos, lubos ir grin
dys. Valgai ir negali atsistebėti 
gamtos grožiu, tyla. Pavakarv. 
kai vyresnės skautės kandidatės 
atliko užduotus popietės darbus, 
susirinkome vasarnamyje, ir 
dail. A. Tamošaitis mums papa
sakojo anie liaudies mena, kul
tūrą ir 1.1. Buvo Įdomu visiems:

368-
6813

M/UM/TE-

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

Netyčia nuplėšiau trečdali $20 banknoto ir pamečiau. Ant likusios 
banknoto dalies buvo matyti serijos numeris, o kitoje pusėje — trys Į 
skaitmenys serijos numerio. Mano bankas persiuntė aną banknotą 
Kanados Bankui ir gavo už jj tik $10. Kai pasiteiravau telefonu, kodėl 
tiek mažai išmokėta už perplėštą banknotą, atsakė, kad kaina priklauso 

Į nuo banknoto kokybės. Tada aš paklausiau, ar už perpjautą 50 et mo
netą gaučiau tiktai 25 et. Banko tarnautojai atrodė, kad tai juokingas 

! klausimas. O radijo programoje girdėjau pranešimą, kad bankuose yra 
' daug paliktu pinigų, kurių niekas nebesiteirauja. Aš norėčiau atgauti j 

likusius $10. Juk reikalauti $10 už patarnavimą banke yra perdaug.
C. K., Malton

Kanados Bankas niekad nekeičia savo sprendimo. Sužalotų pinigų 
' kaina priklauso nuo jų dydžio ir banknotų stovio. Serijos numeris ne- 
i turi reikšmės. Bankas išmatavo Jūsų banknoto atplaišą ir įvertino $10. 

Gerbiamasis, Jūs negalite kovoti su Kanados Banku.

1949 bu atvykę i Kasadą Ir apsisU-

VkleU dar tebebūdama tėvynėje 
pradėjo savo pirmuosius mokslo 
žingsnius. Vokietijoje mokėsi votie 
čių ir lietuvių stovyklų pradžios mo
kyklose. Atvykusi į Montrealį baigė 
pr. mokykla, gimnazija, studijavo Sir 
George Williams universitete socia
linius mokslus. Kartu ji mokėsi ir 
muzikos mokyklose (Vokietijoj ir 
Kanadoj).

Violeta buvo aktyvi skautė, Mont- 
realio skautų vyčių tautinių šokių 
grupės dalyvė. 1957 m. ji susituokė 
su inž. Alfredu Puzarausku, susilau
kė sūnelio Audriuko.

Kartu su vyru Alfredu gyvai reiš 
kėši Montrealio lietuviškame visuo
meniniame darbe, kartu tęsė studi
jas universitete. Deja, jinai pajuto 
sunkios ligos simptomus. Tylimai li
goninėje ir neurologijos institute nu
statė diagnozę: “multiple sclerosis”. 
Po kelių sunkesnių ligos priepuolių 
teko atsigulti į ligoninę. Ten išbuvo 
šešis su puse metų ir iš jos nebeiš
ėjo. Ji nepaprastai kantriai pakėlė 
visas kančias, guodėsi savo trumpo 
gyvenimo šviesiais atsiminimais, nuo
latos ilgėdavosi savųjų ir kūdikys
tėje paliktų žaliųjų Panemunės šilų. 
Ji skaitydavo gautuosius laiškus, sek
davo lietuvišką spauda, minėdavo ne
užmirštamus skautų stovyklos laužus, 
brolius ir seses skautus.

Ji išėjo negrįžtamai, palikdama sa
vo šviesų atminimą ne tik savo ar
timųjų tarpe, bet ir tuose, kurie ją 
pažinojo. J- ŠIAUČIULIS

ir jaunoms sesėms, ir skautinin- 
kėms, ir tėveliams. Visi negalė
jo atsistebėti A. Tamošaičio pa
sakomis ir anekdotais. Juokė
mės be sustojimo.

Po vakarienės skautės ruošėsi 
vyresniųjų skaučių Įžodžiui. Va
karas negalėjo būti gražesnis ir 
Įžodis, vadovautas sesės Ignės, 
negalėjo būti-Įdomesnis. Po įžo
džio, kai sugrįžome į vasarnamį, 
mūsų laukė kava, pyragai ir A. 
Tamošaitis su pasakomis. Po il
gos nakties dainavimo ir išdyka
vimo kritome į miegmaišius ir 
kietai miegojome.

Rytą atsikėlus mačiau saulę, 
žibančią ant vandens, ir girdė
jau paukščių garsus miške. Mes 
visos buvome labai purvinos, to
dėl nežiūrėjome, koks upės van
duo — šaltas ar ne — ėjome 
praustis. Vanduo buvo šaltas, 
bet greit nuplovė miegą nuo 
akių. Po pusryčių susitvarkėm 
palapines ir savo daiktus vėl su- 
krovėm į automobilį. Buvo sun
ku atsisveikinti su vasarnamiu, 
su akmenine virtuve, su žirge
liais ant stogo, su gamta, bet pa
galvojau, kad kada nors vėl pa
matysiu.

Nuėjome prie dailininkų Ta
mošaičių namo apžiūrėti jų tur
tų. Tikri turtai... kiekvienas 
kambarys pilnas meno. Paveiks
lų šimtai, audinių daugybė. Ma
tėm, kur A. Tamošaitienė audžia 
tautinius drabužius, tapo pa
veikslus ir kuria kilimus. Nega
liu nė aprašyti jų grožio! Kiek
vienas kitoks, spalvos tokios 
Įvairios...

Paskutines valandas šioje vie
toje žiūrėjome skaidrių ir klau
sėmės A. Tamošaičio pasakoji
mų apie lietuvių tautinius dra
bužius.

Tas savaitgalis daug ko mane 
išmokė. Aš ir visi, kurie ten bu
vo, praplėtėme savo žinojimą 
apie liaudies meną, lietuvybę ir 
aplamai gyvenimą.

Norėčiau padėkoti visoms 
skautininkėms, kurios surengė 
šią iškylą. Gal kada nors mes, 
jaunesnės ir vyresnės skautės, 
galėsime ką panašaus padaryti.

Didelė padėka sesei Ignei, 
kuri taip gražiai ir jautriai vado
vavo Įžodžiui, kad kelios mūsų, 
jau davusių Įžodi, susigraudino
me. Didžiausias skautiškas ačiū 
p. n. Tamošaičiams už visą tris
dešimties asmenų praturtinimą. 
Jie tikrai išsivežė dali Lietuvos 
su savim.

Penkioliktajame BALFo seime išrinkta naujoji centro valdyba. Sėdi iš kairės: dr. E. Armanienė — vicepinn. ir 
teisinė patarėja, kun. V. Martinkus — pirmininkas. Bostono arkivysk. H. Medeiros, E. Čekienė — vicepirm. ir

D. Jasaitis — viexpirrn.. dr. A. Skėrys — iždininkas ir kun. P. Geisčiūnas—reik, vedėjas. Trūksta vicep. St Dziko

LAIŠKAS Iš HAVAJŲ

Žydai, žvirbliai ir lietuviai
Vakaro šviesos paskutinių 

saulės spindulių apšviesti dan
goraižiai titanais pavirsta ir liu
dija žmogaus galybę. Jiem pri
taria tolumoje kalnų grandinės 
aštri ketera, apsiniaukusi tam
siais debesimis. Vaizdas baugiai 
didingas. Ant nebaigtų dango
raižių tupi kranai. Jie prime- 

milžinus aitvarus. Dinamiškai, 
energingai auga Waikiki — Ha
vajų pažiba.

Iš Ala Moana parko pasuku 
K a 1 a k u a Avenue link. Tenai 
vaikščiosiu, ant suolų sėdėsiu 
iki vidurnakčio. Kai neono švie
sos saulę pakeičia, dirbtiniai 
deglai viešbučių soduose užsi
žiebia, Kalakua tampa didžiau
sia gyvm portretų galerija. Spal
vingų žmonių, margiausių dra- 
bubužių paradas trunka ligi 
ryto. * * *

Havajų burtai sutraukia turis
tus iš Įvairiausių kraštų. Jie ap
sistoja Waikiki ir gyvena tuose 
dangoraižiuose. Maudosi, kaiti
nasi paplūdimy, o vakarais pa
raduoja Kalakua Avenue ir rodo 
naujai nusipirktus, didelėm gė
lėm išmargintus marškinius, 
kremu išteptą, saulės nusvilintą 
nosį. Čia vaikščioja vietiniai gy
ventojai ir svečiai iš kaimyni
nių salų. Jie skiriasi savo bron
zine oda. gražiais. veidais, tam
siomis akimis ir plaukais. Tur
būt niekur pasaulyje promena
doj nematysi Įvairesnio mišinio: 
net ir Jungtinių Tautų banketų 
salėse nerasi tiek spalvos.

Havajų burtai ir mane paga
vo, nors netaip lengvai pasida
viau. šešerių metų laikotarpyje 
teko tris sykius nusileisti šiame 
aerodrome. Pasidžiaugdavau 
švelniu klimatu valanda kita, 
pasižiūrėdavau Į riebius margus 
karpius upelyje ir vėl Į lėktuvą.

— Na, — sakau sau, — gyve
nu tik viena svki. — reikia su- 
stoti porai dienų, pasigėrėti El
vis Presley apdainuotais Hava
jais! — Dviejų dienų maža. Pasi
likau penkiom. Atsikračiau pa
gunda jungtis i organizuotas ke
liones ir žiūrėti specialiai turis
tams išreklamuotų vietų. Einu 
ar neinu kur man patinka. Sa
kau — deginsiu ir aš savo šlau
nis Waikiki smėlyje. Pasigausiu 
bangą kitą ir, kaip delfinas, Į 
krantą lėksiu.

Waikiki smėlis nevisiškai toks, 
kaip “Bondi Beach” arba “Cro
nulla” Sydney pakrantėse. Ko
jas sukruvino aštrus koralų žvy
ras. Koralų rifai ardo bangas, ir 
jos neatrieda iki kranto. Be len
tos čia bangos nepajodysi.

Kodėl žmonės tūkstančiais ne
keliauja į Australiją, o į Hava
jus? Polinezijos romantika? Kur 
ji yra? Ji dingo kartu su Ha
vajų pirmykščiais gyventojais. 
Ji užgeso, kaip aidas kalnuose. 
Havajų romantikos ir amerikie
čio doleris iš mirties jau nepri
kels.

Čia auga nauja romantika. 
Šviesom, spalvom, pastatais da
binasi sintetinis rojus. Jisai su
traukia, priglaudžia tuos tūks- - 
tančius turistų. Doleriai plaukia 
į Havajus. Auga vis augštesni 
dangoraižiai.

Sakyk ką nori — šitame roju
je gera, malonu pabuvoti. Kai 
kojas nuo vaikščiojimo skauda, 
nugara peršti saulės ir sūraus 
vandens nuspirginta, kas tada 
gali būti patrauklesnio, kaip vė
sus, skoningai, patogiai irenetas 
kambarys, minkšta kėdė, šalto 
gėralo stiklas, mėlyni horizontai 
už lango? Už dolerius amerikie
tis viską duoda turistui. Ameri
kietis šiandien — turizmo ir 
viešbučiu ekspertas. Mokėda
mas dolerius nesigaili, nes žinai, 
iauti. kad kas nors už ii dirba 
kaip ir tu dirbai šiuos Įsigyda
mas.

Pacifike man teko keliauti

LEONAS URBONAS
nemažai. Turizmo pramonėj 
amerikiečiui prilygti bando 
prancūzai, australiečiai, nauja- 
zelandiečiai. Jei ir prilygsta, 
gal net pralenkia, tai tik nakvy
nės kaina, toli gražu ne Įrengi
mų ir patarnavimo kokybe. Iš 
pradžios atrodo viskas tvarkoj, 
net netrukus matai, kad šio to 
trūksta, šio to perdaug, kas nors 
tave erzina. Nesijauti kaip na- 

sveikata — ji yra, tačiau jos ne
jauti.

Ramiajame vandenyne Hava
jų salų nebuvo gana ilgai ir at
rodė, kad pasaulis išsivers ir be 
jų. Vieną dieną plyšo vandeny
no dugnas, ir ugninga masė pra
dėjo verstis iš žemės gelmių. Ta 
žemės masė, lava kilo 20.000 pė
dų ir, vandens paviršių pasie
kus, nesustojo — pasinešė kai- 
kur net iki 13.000 pėdų dangaus 
link. Tos salos ir dabar kartais 
paauga. Ugnikalniai nevisi už
gesę. Krateriai prisipildo kar
tais karštos masės, kuri liejasi 
per šonus, degina medžius ir 
derlių, palengva tekėdama že
myn. Anksčiau vietos gyvento
jai tokiais atvejais manydavo, 
kad dievai užpyko ir grasina sa
las vandenyne paskandinti. Sa
koma, kad šventikas pasirink
davo gražią mergaitę, atvesdavo 
ją iki kraterio briaunos ir pa- 
stumdavo i degančią lavą, jei ji 
pati savo noru bijodavo šokti že
myn.

Panaši auka, anot legendų, 
apramindavo supykusius dievus. 
Ugnikalniai metam, kitiem už
snūsdavo.

Žudymų ar nusižudymų stu
miant ar šokant nuo stačių uolų 
Havajų istorijoj netrūksta. Sta
čių uolų bedugnių salose irgi 
užtenka.

Havajuose mirė garsusis ke
liautojas ir jūreivis kapitonas 
James Cook 1779 m. Jis mirė 
pajūry vietos gyventojų jietimis 
užbadytas. Jo kaltė buvo savo
tiška: vietiniai patyrė ir nutarė, 
kad jis yra žmogus, ne dievas, ir 
nužudė. Havajai tada buvo gen
timis, salomis pasiskirstę ir 
jiem reikėjo galingo vado, kad 

pitono Cook krauju pakrantės 
smėlys nusidažė, busimasis va
das Kamehameha buvo 21 me
tų.

Maždaug tuo metu, kai kardu, 
paraku ir išmintingais Įstaty
mais Napoleonas I Europą su
vienyti bandė, kažką panašaus 
Havajuose darė Kamehameha I. 
Narsus, stiprus ir išmintingas 
vadas jis buvęs. Oatru saloj 
priešų pulkus strategiškai suva
rė i siaurą tarpukalnę. Paėmęs i 
belaisvę, priešo karius Į bedug
nę sumetė. Kamehameha I tapo 
karaliumi, o Havajai— monar
chija.

Taika ir ramybė viešpatavo. 
Net ir ugnikalniai kuriam lai
kui lavą ir pelenus spjaudyti lio
vėsi.

Apie 300.000 polineziečiu ra
sės gyventojų gvveno tada šiose 
salose. Kaikas šios rasės atsto
vus vadina gažiausiais žmonėmis 
pasaulyje. Nors tai yra skonio 
dalykas, bet pamatęs likučius 
irgi panašų isnūdi susidarai.

Europoj kultūra jau klestėjo. 
Kaikas galvojo, kad jau laikas 
atėjo nešti šviesą ir į tamsesnius 
kontinentus bei tolimas salas. 
Devyniolikto šimtmečio vidury
je veikla įsisiūbavo. Havajų kul
tūrinimas. švietimas ėjo pilnu 
temnu. Steigėsi misijos, kurios 
statė bažnyčias.

Dvidešimto Šimtmečio pradžio
je Havajai tano civilizuoti. Mies
tai ėmė augti. Juose — mokyk
los, bažnyčios, universitetai, 
ištaigos, prekyba. Gyvenimo ly
gis tapo vienas augščiausių pa- 

šaulyje.
Visa tai atsiekta, padaryta ne

paliaujamos valios ir pijonierių 
veržlios dvasios bei energijos 
dėka. Ir tai žmonių, kurie savo 
moksle ir profesijose nenurimo, 
bet, palikę savo tėvynę, ėjo, ne
šė šviesą kitų rasių broliams. 
Tuos pijonierius vedė troškimas 
dalytis kultūros ir religijos lai
mėjimais.

1959 m. po ilgų derybų, pra
šymų ir delsimų Havajai tapo 
50-tąją JAV valstija. Buvusi po
dukra tapo pilnateise didžiulės, 
galingos šeimos dukra.

Kalakua Avenue vaikščioda
mas kiniečių, japonų, indonezie
čių, maorių ir kitų rasių mišiny
je jieškau veidų, kurie man pri
mintų tikrą Havajų sūnų ar duk
rą. Darosi skaudu ... 0 gal ir 
mūsų tautos laukia panašus liki
mas.'?

Kitoj Oahu salos pusėj yra 
Polinezijos kultūros centras. Te
nai, kaip ir indėnų rezervatuose 
Amerikoj ir Kanadoj, galėtum 
sutikti grynakraujį salos gyven
toją. Bet kam gilintis į praeitį? 
Ar negeriau, atvykus i Waikiki, 
pasinerti dabartyje! Džiaugtis, 
gėrėtis titanų — dangoraižių di
dybe. Galingi girios ąžuolai au
ga ant pustančių protėvių kūnų. 
Praeitis — dabarties trąša, kaip 
dabartis — ateities pagrindas.

Saulė nudegino nugarą ir pe
čius. Susiradau pavėsi po gro
teskišku banyan medžiu. Pora 
žvirblių strykčioja ant žolės. 
Vienas jų Įsidrąsina ir ima pešti 
laikraščio kampą. Atsiplėšęs po
pieriaus gabalėli, mikliai nu
skrenda ir dingsta medžio šako
se.

Pasklido žvirbliai, žydai ir lie
tuviai po visą pasauli — prisi
mena man kažkieno išvada. Ra
dau lietuvių Naujojoj Gvinėjoj, 
Naujojoj Zelandijoj, gal rasčiau 
ir Havajuose ... Ir tikrai radau 
apie 12 jų telefono knygoj. Pa
vardės, kaip Simutis. Sutkus, 
Bačėnas, Borelis, be abejonės, 
lietuviškos. Walter Petkus irgi 
lietuvis. Jo tėvas gimė Lietuvoj, 
jis — Amerikoj. Dabar turi pul
kininko laipsni ir tarnauja Ame
rikos aviacijoj. Lietuviškai ne
kalba. Pearl Harbor uoste prie 
kariuomenės dirba Jonas Bor- 
kųs. Jis norėtų kalbėti tėvų kal
ba. bet nėra progų. Prieš trejus 
metus iš Australijos atvyko dar 
vienas lietuvis — Petras Svets 
(buvęs Svetkauskas). Jonas 
džiaugėsi ir. iš Petro tikėjosi 
lietuviškos draugystės, bet nu
sivylė. Jono ir Petro lietuviškus 
žodynus sudėjus, sklandus po
kalbis dar nesiklijuoja. Petro 
Svets tėvas kilęs iš Alvtaus. o 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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GALIMYBĖS JAUNIMO KELIONĖMS
AL. GIMANTAS

Konkurencija ar kiti motyvai 
lėmė, kad tarptautinio susisie
kimo oro bendrovės, beveik 
lenktyniaudamos tarpusavy, tie
siog drastiškai atpigino tarpat- 
lantinio susisiekimo kelionių 
kainas jaunimui iki 25 ar 26 m' 
amžiaus ribos. Kad tai labai 
džiugi naujiena jaunajai kartai, 
netenka abejoti, kartu tikint, 
kad visai eilei kanadiečių ir 
amerikiečių jaunuolių susidarys 
neeilinė proga pažinti ir kitų 
tautų, ypač Europos, gyvenimą^ 
Bent iki šiol tai buvo tik pasitu
rinčiųjų privilegija. Dabar apie 
tokias keliones gal bus galima 
pradėti kalbėti kaip apie kasdie
nybę.

Netenka abejoti, kad žymus 
transatlantinių kelionių papigi- 
nimas palies ir lietuviškąjį jau
nimą. Dabar visa eilė planų, iki 
šiol tebuvusių tik planais, galės 
būti kur kas lenkviau Įvykdyta, 
čia įeitų jaunimo studijų die
nos, sąskrydžiai, kongresai, sto
vyklos, bendros ekskursijos, 
ideologiniai kursai ir 1.1. Tarpu- 
saviam bendravimui dabar atsi
veria neribotos galimybės, nes 
tarpkontinentiniai atstumai jau 
bus žymiai lengviau nugalimi — 
mažėja visos skiriančios kliūtys. 
Naujieji palengvinimai labai 
platūs ir beveik be jokių apribo
jimų laiko atžvilgiu. Skrisk kada 
nori ir grįžk kada nori pačiame 
turizmo sezono Įkaršty ar žiemos 
metu, būk ten savaitę, mėnesi ar 
ištisus metus. Gali vykti su sa
vo grupe ar visiškai vienas. Vi
sada turėsi garantuotą ir tau re
zervuotą vietą. Galima tarti, kad 
naujoji tvarka gali prisidėti ir 
prie Vasario 16, ir Saleziečių 
gimnazijų sėkmingesnės egzis-

SAKOMA-J UOKTIS SVEIKA
K. MEDELIS

žmogus, pamiršęs skaniai nu
sijuokti, yra arba nesveikas, ar
ba negrynos sąžinės. Juokas yra 
sveikatos laidas. Žmogaus gyve
nime liūdesio ir skausmo apstu, 
reikia tad mokėti rasti linksmų 
prošvaisčių, akimirkų. Žmonės 
mėgsta teatre, televizijoj, spau
doj komedijas, farsus, juokus, 
satyras. Tai priemonės praskaid
rinti gyvenimui, nes nevisi pa
tys individualiai sugeba.

Literatūroje humoreska yra 
gana skurdi. Tai viena neturtin
giausių literatūros šakų. Humo
ristas turi būti gimęs humoris
tu. Juo likti per prievartą, išsi
lavinimą neįmanoma. Vien jo 
pasirodymas juoką sukelia.

Pasižvalgius po pasaulinę li
teratūrą labai mažai matyti hu
moristų. Nemirštantis riteris 
Servanteso Don Kichotas, amži
nas Hašeko “Kareivėlis Švei- 
kas”. Puikus yra Gogolio “Miru
sios sielos”, “Revizorius”. Dar 
yra keliolika trumpų humores
kų rašytojų. Mat humoristo duo
na yra gana sunki. “Persūdytas” 
humoras greit nukrypsta i ciniz
mą, moralinių normų laužymą, i 
“riebumą”, žinome daug anek
dotų, kurie yra banalūs, šlykš
tūs, kurių “padorioj kompani
joj” nedrįstama pasakyti. Hu
moristą varžo aplinka, valdymo 
forma, nes ir karalių juokda
riai turėjo ribas, kurių peržengi
mą nevienas jų sava galva ap
mokėjo. Tas labai sumažina hu
moro kokybę ir kiekybę.

Lietuvių literatūroj humores
ka yra labai negausi. Gražios dr. 
V. Kudirkos satyros, bet jų la
bai maža. K. Binkio “Tamošius 
Bekepuris” buvo labai populia
rus mūsų kaime. Minėtinas Pi- 
voša-Gricius, kurio rinktinę da
bar išleistą, teko perskaityti. 
Negilus jo humoras, bet skaity
ti galima. Iš L. Janušytės buvo 
daug laukiama, net buvo pasiųs
ta studijuoti i Paryžių, bet stu
dijos baigėsi, kaip Tilvyčio“Kun- 
taplis” rašė, tik neurologija. 
T. Tilvytis buvo gyvesnis, lanks- 

tencijos, nes bus geresnės sąly
gos telkti mokinius, na, ir mate
rialinė našta bus kur kas leng
vesnė.

Stiprūs mūsų jaunimo an
sambliai Kanadoje ir JAV jau 
galės galvoti apie gastroles ir 
aplankymą visų lietuviškųjų sa
lių Europoje. Gal tuo pačiu pa
grindu bus galima tikėtis daž
niau čia susilaukti ir Europos 
lietuvių jaunimo Įvairių jungi
nių. Dabar jau visai realiai gali
ma pagalvoti ir apie galimybes 
vasaros atostogų metu kanadie
čiams ir amerikiečiams lietuvia- 
viams pagyventi Europoje gyve
nančių lietuvių šeimose ir tuo 
būdu geriau susipažinti su tų 
kraštų kalba, papročiais, kultū
ra. Aišku, tuo pačiu reikės at- 

< silyginti ir mūsiškiams — užjū
rio jaunimą priimti pasisvečiuo
ti pas save.

Jei tie papiginimai bus taiko
mi ilgesnį laiką, bus nesunku 
pradėti galvoti apie III Pasauli
nio Jaunimo Kongreso rengimą 
Europoje. Kiekvienu atveju ke
lionių atpiginimas jaunimui 
teigiamai prisidės prie lietuvių 
tarpusavio bendravimo skatini
mo bei plėtimo, šia prasme liki
mas čia itin palankus mūsų 
bendriesiems reikalams ir jauni
mo lietuviškųjų nuotaikų palai
kymui. Tik reikėtų bent kiek di
desnio planavimo iš jaunimo 
organizacijų pusės, kartu palie
kant pakankamai laisvės ir indi
vidualiai iniciatyvai. Pvz. gali 
susidaryti palankios ir patrauk
lios sąlygos akademinėms stu
dijoms Europoje, žodžiu, gali
mybių daug. Belieka mūsų jau
niesiems jomis naudotis ir orga
nizuoti keliones.

tesnis. 4o “Kuntaplį” gerai pri
simenam. Pulgis Andriušis gana 
Įdomus, bet negausus. Labai ge
ra B. Pavabalio (L. Žitkevičiaus) 
eiliuota humoreska, bet taip pat 
negausi. Iš jo laukiama ne laše
lio, bet gero lašo į mūsų šią taip 
negausią literatūrą.

Labai gyva, lanksti yra Vy
tautė Žilinskaitė, gyvenanti oku
puoto j Lietuvoj. Anksčiau per
skaičiau jos tris knygas, o dabar 
rinktinę “Karuselėje”. Man ro
dosi, kad Vytautė perjauna leisti 
rinktinę. Pas mus Įprasta, kad 
rinktinei pasirodžius rašytojas 
padeda plunksną ir padeda savo 
kūrybai tašką. Linkėtina, kad iš 
V. Žilinskaitės sulauktumėm ke
lių rinktinių ir ilgesnių gabalė
lių. Jos humoreska labai gera, 
kandi ir visuotinė. Reikia tikė
tis, kad ji gali sukurti ilgesnių 
dalykų.

Mūsų spaudoj skaitytojai įieš
ko juokų skyrelio, bet kažkodėl 
redakcijos labai šykščios — 
kyšteli gabaliuką kaip išalku
siam duonos ir gana. Gal nėra 
jėgų, o gal noro. Skaityti pasenę 
juokai yra neskanu, nes gyveni
mas nestovi vietoje ir kartais iš
krečia geras “šunybes”.

Prisimenu “Kario” gana ge
ras “Kuprinės pabiras”, o šian
die jos išnykusios. Geri yra 
“Draugo” linksmieji “Spygliai 
ir dygliai”, redaguojami dr. 
Aliūno (A. Barono). Jo plunksna 
gana gyva, yra davusi nevieną 
brandų literatūrinį kūrini. Ji 
galėtų leisti ir “savo broliui” 
dr. Aliūnui daugiau reikštis, nes 
jo satyriniai eiliuoti dalykai yra 
judrūs ir geri.

Ypač minėtinas Antanas Gus
taitis. JĮ čia miniu paskutinėje 
vietoje, tačiau jis su savo humo- 
ristika stovi pirmose eilėse. Jis 
plačiai žinomas savo humoristi
niais, satyriniais eilėraščiais, ku
riuos smagu pačiam skaityti, bet 
dar smagiau klausyti pati auto
rių skaitant. Jo knyga “Ir at
skrido juodas varnas” laimėjo 
L. Rašjdojų Dr-jos premiją.
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UNIVERSITETŲ SUTARTIS
R. Vokietijos Greifswaldo ir Vil- 

niaus universitetai plečia bendradar
biavimą. Tai liudija Vilniuje viešėju
sio prorektoriaus H. Gertnerio ifVil- 
niaus universiteto prorektoriaus J. 
Grigonio pasirašyta sutartis 1971 me
tams ir numatyta 1972-75 m. progra
ma. Greifswaldo universitetui pagei
daujant, bus bendradarbiaujama ti
kimybių teorijos, skaičiavimo tech
nikos, puslaidininkių fizikos, krauja
gyslių chirurgijos ir molekulinės 
akustikos srityse. Atrodo, šių sričių 
specialybėse vokiečiai jaučiasi silp
nesniais už vilniečius. Svečias H. 
Gertneris, remdamasis R. Vokietijos 
studentų praktikos užsienyje rezulta
tais, prasitarė, kad Vilniuje jie gau
na daugiausia žinių, ypač tiksliųjų 
mokslų. Todėl Greifswaldo universi
tetas Vilniun atsiųs daugiau studen
tų, o Greifswalde galės tobulintis vil
niečiai germanistai. Abiejų univer
sitetų mokslininkai taipgi bendradar
biaus Baltijos jūros faunos ir floros 
tyrimuose, biochemijos ir elektroni
nės mikroskopijos srityse.

MINISTERIO VIEŠNAGĖ
Vilniun su palyda buvo užsukęs 

Vengrijos krašto apsaugos ministeris 
gen.plk.Lajošas Cinegė, viešintis So
vietų Sąjungoje. Aerodrome svečią 
sutiko vilniškės kompartijos sekr. A. 
Ferensas, ministerių tarybos pirmi
ninko I pavaduotojas K. Kairys, vy
riausias karinis politrukas P. Petro
nis ir Vilniaus Įgulos garbės sargyba, 
kurioje turbūt nebuvo nė vieno lie
tuvio, nes jiem karinę prievolę tenka 
atlikti Sovietų Sąjungoje. Lietuvos 
vardu svečiams iš Vengrijos buvo 
surengti oficialūs pietūs, kuriuose 
vilniškės kompartijos vadas A. Snieč
kus bei valdžios pareigūnai atstova
vo... Sovietu Sąjungai. Taip skelbia 
“Tiesa” 148 nr. Pietus surengė Lie
tuva, o nuopelnai teko Sovietų Są
jungai. Kalbėdamas apie Sovietų Są
jungos ir Vengrijos kovinę sandrau
gą, A. Sniečkus užsiminė ir apie 
Vengrijos-Lietuvos (žinoma, “tarybi
nės”) ekonominius bei kultūrinius 
ryšius. Gen. pik. L. Cinegė didžiąją 
savo kalbos dali taip pat skyrė Veng
rijai ir Sovietų Sąjungai, bet pabai
goje pasveikino ir Lietuvos liaudį su 
vilniške kompartija.

GRYBŲ VASARA
Bern, šaknio pranešimu “Tieso

je”, Ignalinos rajono Ceiknių aštuon
metės mokyklos mokytojai Albertas 
ir Genė Pautieniai, birželio 27 d. su 
sūneliu išėję grybauti, rado net 321 
baravyką. Pasak A. Pautieniaus, tiek 
baravykų jiems dar nebuvo tekę ma
tyti. Jie auga ne tik miškeliuose, bet 
ir lankose. B. šaknys primena gry
bautojams, kad baravykus reikia ne 
nupjauti, bet išrauti. Toj vietoj, kur 
paliekamas sukirmijęs kotas, baravy
kai neatauga.

VIDURY GATVĖS
“Tiesos” 141 nr. “Dienos aidų” 

skiltyje Mindaugas Barisas rašo apie 
kolektyvinius sodus ir daržus: “Ta
čiau bėda, kai ta sodininkystė virsta 
liga. Kaip ir kiekvienas užkrečiamas 
susirgimas, ji plinta, kur tik randa 
sau bent kiek palankesnę dirvą. Kai 
kur miestuose pradėjo daržus veisti 
tiesiog vidury gatvės. Pasinaudojęs 
gazonui atvežtu juodžemiu, tūlas vil
nietis svogūnus, pomidorus ir kito
kias daržoves susisodino po savo lan
gais M. Melnikaitės gatvėje, greta 
Černiachovskio vidurinės mokyklos. 
Gauti ženklai, kad panašiai gėlynams 
skirti sklypai panaudojami ir prie 
Žirmūnų tilto. Merkantilinis požiū
ris į aplinką garbės nedaro. Juk kur 
kas gražiau būtų, jei gyventojai, 
užuot sodinę pomidorus, augintų gė
les ir prižiūrėtų jas su tokiu pat 
kruopštumu ...” Jeigu Vilniaus krau
tuvėse būtų pakankamai pomidorų ir 
svogūnų, jų turbūt niekas viduryje 
gatvės ar palangėse nesodintų. Iš gė
lių, nors ir gražiausių, vitaminų ne
turėsi.

NAUJI PAMINKLAI
“Tiesos” pranešimu, Tauragėje jau 

statomas Sovietų Sąjungos armijai 
“šlovės” paminklas, kurį sukūrė 
skulptorius Bronius Vyšniauskas. Tai 
bus 8 metrų augščio bronzinė mo
ters figūra lietuvių tautiniais dra
bužiais su ąžuolo šakute rankoje. Pa
minklo tikslas — “padėkoti” Mask
vai už “išvadavimą”. Granitas šiam

VANCOUVER, B. C.
BRITŲ KOLUMBIJOS MEDŽIO

TOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ Klubo 
surengta žuvavimo išvyka j Vanku
verio salą buvo labai sėkminga. Dvie
jų dienų laikotarpyje sugauta 67 žu
vys — visos didelės (tarp 10 ir 20 
svarų kiekviena) Prie šio pasisekimo 
daug prisidėjo Port Alberni gyve
nantieji mūsų tautiečiai — Algis 
Šimkus, Petras Radvila ir jo drau
gas W. Dievert, kurie aprūpino mus 
laiveliais. Anksti rytą, susėdę į lai
velius, pirmiesiems saulės spindu
liams pasirodžius, plaukėm į lašišų 
sritį. Po gero pusvalandžio pasiekėm 
Lasquiti salos krantus. Čia prasidė
jo žuvavimas, vienas iš geriausių mū
sų klubo istorijoje. Br. Kolumbijos 
Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas 
dėkoja vietovės šeimininkams už 
gražų priėmimą ir tikimės, kad atei
tyje tokių išvykų turėsime ir dau
giau. W. Diewert, geras lietuvių bi
čiulis, yra prieinamas su savo dide
liu laivu visiems, kurie norėtų išsi
nuomoti trumpesniam laikotarpiui. 

paminklui gabenamas iš Ukrainos. 
Taigi, ta moters statula iš tikrųjų 
bus ukrainietiškos kilmės. Kitas pa
minklas “tarybinės liaudies žygdar
biams įamžinti” bus pastatytas Vil
niuje, Tauro kalne. Atrodo, ir šiuo 
atveju bus atiduota duoklė sovieti
niams rusams ar bent jau lietuviams 
komunistams. Šiam paminklui kon
kursinius projektus paruošė trys gru
pės: skulptorius K. Bogdanas, vitra- 
žistas K. Morkūnas ir architektas J. 
Makariūnas; skulptoriai S. Šarapovas 
ir A. Žukauskas, architektas H. šil- 
galis; skulptoriai A. Belevičius, J. 
Kalinauskas, architektas V. Mikšys.

DIPLOMAI MOKYTOJAMS
Vilniaus pedagoginio instituto rek

torius V. Uogintas įteikė 426 diplo
mus šios institucijos XXVI laidos 
penkiolikos specialybių mokytojams. 
Sekančiais mokslo metais jie pradės 
darbą Lietuvos mokyklose. Naujuo
sius mokytojus sveikino Lietuvos 
profsąjungų tarybos pirm. K. Mac
kevičius, mokslo įstaigų ir organiza
cijų atstovai.

JONINĖS SANTAKOJE
Tūkstančius kauniečių į Nemuno 

ir Neries santaką, pavadintą Dainų 
slėniu, sutraukė Joninių šventė. D. 
Šepetytės teigimu “Komjaunimo Tie
soj”, organizatoriai suskaičiavo 310 
Jonų ir 312 Jonių. Vakaro prieblan
doje liepsnojo laužai ne tik santa
koje, bet ir Šančiuose, ir Kleboniškė- 
se, ir Eiguliuose. Programą Dainų 
slėnyje pradėjo Kauno profsąjungų 
kultūros rūmų išraiškos šokio gru
pės “Sonata” merginos, o ją tęsė 
Kauno politechnikos instituto mišrus 
choras “Jaunystė” ir pučiamųjų or
kestras, radijo gamyklos choras “Ban
ga”, žemės ūkio statybos projekta
vimo instituto “Rasos” ansamblis ir 
kiti saviveiklininkai. Laužo liepsnas 
saugojo vaidilutėmis apsirengusios 
merginos. Senimas ir jaunimas suko
si bendruose rateliuose, risi dalyviai 
padainavo kompoz. G. Kuprevičiaus 
dainą “Šviesią vasaros naktį”. Jonai 
ir Jonės buvo sveikinami senosios 
Kauno pilies kieme, kur jiems ir 
joms teko nekartą iškilti į orą ant 
draugų rankų. Prekybininkai parūpi
no lietuviškų riestainių, sūrių, alučio 
ir kitų skanėstų. Nemunu plaukė Jo
ninių vainikai ir spalvotomis švieso
mis iliuminuoti laivai. Anksčiau ši 
šventė, berods, buvo vadinama Rasos 
vasaros švente, o šiemet ir “Tiesa”, 
ir “Valstiečių Laikraštis”, ir “Kom
jaunimo Tiesa” ją vadina Joninėmis 
ir net mini paparčio žiedo jieš- 
kojimą.

STUMBRYNO PRIEAUGLIS
Pernai Panevėžio rajono Pašilių 

miške buvo įsteigtas stumbrynas apie 
50 hektarų rezervuotame ir masyvių 
rąstų tvora aptvertame plote. Jame 
buvo paleisti iš Pamaskvio stumb- 
ryno gauti 8 stumbrai, o vėliau pri
jungtas ir negrynaveislis stumbras, 
pagautas Ignalinos apylinkėse. Birže
lio 1 d. stumbre “Moda” atsivedė 
stumbriuką. Taigi, beveik po dviejų 
šimtmečių vėl susilaukta pirmo 
stumbrų naujagimio Lietuvoje. Spė
jama, jog paskutinis stumbras Lie
tuvoje buvo nušautas 1795 m.

JAUNIMO KLUBAI
“Komjaunimo Tiesos” pranešimu, 

Kaune yra 16 jaunimo klubų, ku
riems priklauso 3.500 paauglių, su
skirstytų į 78 ratelius. Klubų užda
riniai — susitikimai su revoliucinių 
kovų ir darbo veteranais, gamybos 
pirmūnais, įvairūs konkursai, turis
tiniai žygiai ir sporto šventės. Ka
čerginėje tris dienas trukusiose tu
ristinėse ir sportinėse varžybose da
lyvavo 600 klubų narių — jaunuolių 
ir merginų. Geriausiu buvo pripa
žintas XX namų valdybos klubas 
“Orbita”.

ATEIZMO DAKTARAS
Vilniaus universiteto filosofijos ir 

ateizmo katedros vadovas Juozas 
Barzdaitis apgynė doktorato diserta
ciją “XIX amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pradžios ateistinė mintis Lie
tuvoje”. Jo oponentais buvo filoso
fijos doktoratais prisidengę kompar
tijos propagandistai I. Zaksas ir G. 
Zimanas, istorijos mokslų dr. V. 
Merkys. Filosofijos ir ateizmo 1969 
m. įsteigta bendra katedra, kuriai 
dabar vadovauja ateizmo dr. J. Barz
daitis, yra akivaizdus liudijimas, kad 
filosofijai tenka tik ateizmo tarnai
tės pareigos. V. Kst

Norintieji pasinaudoti geru žuvavi- 
mu gali kreiptis į Mr. W. Diewert, 
R. R. 1, Port Alberni, tel. 724-1865 
Britų Kolumbijoj.

JONINIŲ LAUŽAS. Joninės yra 
tapusios didžiausiu medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo metiniu paren
gimu. Tą gražią lietuvišką tradiciją 
palaikyti mums padeda Jonas Maci
jauskas, nes jo sodyboje kas metai 
rengiamas laužas. Prie liepsnojančio 
laužo klubo nariai ir jų svečiai pa
gerbė ne tik Jonus, bet ir Antanus 
bei Petrus. I Jonines atvyko gana 
gausus būrelis tautiečių, tarp kurių 
buvo ir svečias iš Pawell River, B.C., 
A. Gudaitis^su žmona. Susirinkusius 
sveikino klubo pirm. dr. Julius Sa
kalauskas ir Bendruomenės pirm. 
Balys Vileita. Baigiantis laužui, bu
vome šeimininkų pakviesti į erdvią 
patalpą jų namuose, kur vaišinomės 
paruošta vakariene, gaivinomės atsi
neštais gėrimais ir linksminomės 
prie šokių muzikos iki vėlyvo pu
siaunakčiu V. S.

Sudburio tautinių šokių grupė “Ramunėlė” su jos Įsteigėja ir vadove Silvija Martinkute (viduryje)

Winnipeg, Man.
IŠVYKA Į KALGARĮ buvo aptar

ta liepos 5 d. specialiame apylinkės 
valdybos posėdyje, kurį sukvietė 
pirm. V. Januška klebonijoj. Išvy
koje dalyvavo apie 30 šokėjų ir cho
ristų, kurie atliko programą Vaka
rų Kanados Lietuvių sąskrydyje lie
pos 10 ir 11 dienomis. Be to, šioje 
šventėje dalyvavo visa eilė tautiečių 
iš Winnipego. Išvykai Bendruome
nės valdyba paskyrė visą gegužinės 
pelną — $77.33.

APYLINKĖS VALDYBOS POSĖ
DYJE buvo svarstytas ir lietuvaitės 
gražuolės dalyvavimas . Winnipege 
rengiamoj tautybių meno parodoj- 
folkloramoj, kuri įvyks rugsėjo mė
nesį. Šį reikalą v-ba pavedė pačiam 
jaunimui. Dar posėdžiui vykstant, 
jaunimas parapijos salėje šoko ir 
dainavo, ruošdamiesi programai Kal- 
garyje. Jaunimas tuojau pat pasiūlė 
tris kandidates: Margaritą Aškinytę. 
Vidą Balčiūnaitę ir Ireną Galinai- 
tytę. Į gražuoles tautybių meno pa- 
rodon išrinkta Vida Balčiūnaitė. Ji 
per įvairius tautinius minėjimus poe
tės Valės Vaivorytės eilėraščius dek
lamuodavo net po pusvalandį. — 
Jaunuoliai ir jaunuolės buvo apsi
rengę gražiais megztinukais ant ku
rių nugaros įrašyta “Gabalas”, “Ali 
Power to the Lithuanians”. Paklaus
ta tautinių šokių bei choro vadovė 
D. Januškaitė atsakė, kad šis užra
šas tik dėl visa ko, o į sąskrydį vyks
tančios grupės tikras pavadinimas 
esąs: “Sambūris. Sąskrydyje daugu
ma vilkėjo tautiniais drabužiais. — 
Prieš išvykstant, dalyviai buvo supa
žindinti su sąskrydžio rengėjų komi
teto pirm. prof. K. Lederio asmeny
be ir Kalgario apyl. v-bos pirm. A. P. 
Ne vados laišku, kuriame buvo iš
reikštas linkėjimas: “Dieve, laimink 
Jūsų kelius į Kalgarį”- K. Strikaitis

VEDYBINĖ SUKAKTIS. Sonios ir 
Vinco Dielininkaičių 25 metų vedy
binės sukakties paminėjimas įvyko 
birželio 12 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje atlaikytos jų intencija padė
kos Mišios, kurių metu solo giedojo 
Irutė Galinaitytė — Dielininkaitie- 
nės sesers duktė. Po Mišių parapijos 
salėje įvyko banketas, kurį pradėjo 
Dielininkaitienės brolis Povilas Mat- 
vičiukas. Sveikinimo kalbas pasakė 
klebonas kun. J. Bertašius, sukaktu
vininkų sūnus Algis Dielininkaitis. 
kuris šiais metais baigė universite
tą — pedagogikos fakultetą. Raštu 
sveikino: vysk. V. Brizgys, p. p. 
Didžbaliai ir teta Tomas. Banketą 
suruošė Galinaičių šeima. Kor.

DELHI, ONTARIO
VESTUVĖS. Gedimino ir Elenos 

Rugienių duktė Lorraine š. m. bir
želio 26 d. susituokė su Dwight Art
hur Davis. Abu iš Tillsonburgo, Ont. 
Jungtuvės įvyko St. Mary’s bažnyčio- 
je Tillsonburge. Apeigas atliko tos 
parapijos klebonas. Dešinėje pusėje 
susėdo lietuviai — jaunosios svečiai, 
kairėje — jaunojo. Grojant iškilmių 
maršą, iki altoriaus per bažnyčią žy
giavo šešios poros pajaunių, viena 
pora jaunų mergaičių, nešančių jau
navedžių žiedus, ir galiausiai Gedi
minas Rugienius su dukra. — Sve
čių tarpe matėsi Delhi Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas, Hamiltono Aušros Ver
tų par. klebonas mon. dr. J. Tada- 
rauskas ir kt. Vakare Delhi vengrų 
salėje įvyko vestuvių vaišės, sveiki
nimai, dovanų įteikimas ir pasilinks
minimas. Jaunuosius ir tėvus sveiki
no kun. dr. J. Gutauskas ir apylinkės 
valdybos pirm. S. Jakubickas, kuris 
savo žodyje iškėlė p. p. Rugienių 
veiklą lietuvių organizacijose. S. J.

Sault St. Marie, OnK
PADĖKA

Ig. ir V. Girdzevičių rezidencijoje 
mums buvo suruošta staigmena — iš
leistuvės. Nuoširdžiai dėkojame mie
liems draugams už Įteiktą mums taip 
brangią dovaną ir puikias vaišes: p. 
p. Ig. V. Girdzevičiams, A. A. Vana
gams, A. V. Motuzams, A. Skardžiui, 
J. Gasparienei, iš Wawos at- 
vykusiems G. D. Podėliams it mūsų 
mielai mažajai krikšto dukrai Nansy- 
tei Poderytei. Ypatinga mūsų padėka 
rengėjai Valerijai Girdzevičienei, ku
ri Įdėjo tiek daug darbo ruošdama 
pobūvĮ. Tai buvo mums maloni, ne
pamirštama staigmena.

Mieli draugai, suruoštosios išleis
tuvės pasiliks neišdildomai mūsų šir
dyse. Už visa tai dar kartą nuoširdus 
lietuviškas ačiū —

A. V. Gustainiai

SUDBURY,
GEGUŽINĖ. Liepos 25, sekmadie

nį, 1 v.p.p., Petro Jutelio vasarvietė
je “Baravykas” prie French River 
lietuvių sporto klubas “Geležinis Vil
kas” rengia gegužinę su jaunimo lo
terija ir programa. Tai bus įvykdy
mas S. Krivicko pasiūlymo, kurį pri
ėmė visuotinis narių susirinkimas. 
Pagal jį paskirtas $100 laimikis, ku
rį loterijos būdu galės laimėti klu
bo nario vaikai — berniukai ir mer
gaitės, kurie studijuoja universitete. 
Klubo valdyba aprūpins valgiais ir 
gėrimais visus svečius. Programą at
liks studentai, kurie dalyvaus šioje 
gegužinėje. Mes, “senieji vilkai”, no
rime, kad ir jaunieji šiek tiek pasi
rodytų lietuvių sporto klubo veik
loje. Norėtume, kad mums išėjus 
pensijon, klubas neužsidarytų ir per-

S HAMILTON”"
“LITHUETTES”, mūsų mergaičių 

grupė, vadovaujama R. Vass, gražiai 
pasirodė miesto įsteigimo sukakčiai 
atžymėti komiteto organizuotame 
Liepos pirmosios parade.

K. H. BARONAI, dukrelei Jūratei 
paūgėjus, pirko savo šeimai patogų 
namą rytinėje miesto dalyje. Šio 
mėnesio gale persikelia ten gyventi.

ALF. JUOZAPAVIČIUS šiais me
tais vadovauja Toronto Prisikėlimo 
parapijos vaikų stovyklai, kuri pra
sidėjo liepos 10 d. Tėvų pranciško
nų vasarvietėje, Wasagoje, ir truks 
dvi savaites.

M. TARAŠKEVIČIUS, 74 m. am
žiaus, senosios imigracijos lietuvis, 
čia turėjęs daug draugų tarp naujų
jų ateivių, pardavė savo nekilnoja
mą turtą ir išvažiavo į Lietuvą už
baigti savo senatvės dienų. Kanado
je buvo išgyvenęs 41 metus. Ten ap- 
sigyveno Druskininkuose, kur gyvena 
savo name jo žmona ir duktė.

J. R. BULIONIAI atostogas pra
leis Kanados vakaruose. Liepos 31 
d. jie išskrenda lėktuvu į VanĮoi- 
verį ir dvi savaites lankys įdomiąsias 
vakarinių provincijų vietoves.

INTERNATIONAL HARVESTER 
įmonė dėl nepakankamai gautų už
sakymų sustabdė 14-kai savaičių ga
mybą ir paleido visus savo darbinin
kus. Nuo gegužės 29 d. jau čia ato
stogauja apie 20 ten dirbančių lietu
vių. Jei tuo laiku neprasidės strei
kas dėl naujos darbo sutarties, įmo
nė yra pažadėjus pašaukti visus at
gal į darbą rugsėjo mėnesį.

SILVIJA MARTINKUTĖ, kuri 
Sudbury suorganizavo tautinių šo
kių grupę “Ramunėlė”, išvyko Či
kagon į tautinių šokių instruktorių 
kursus.

L. E. KLEVAI nupirko savo su-

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

“ — Mokame už:
depozitus ___ ______J___ 5%
šėrus ir sutaupąs________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _________ _ ___6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš .10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

9.30 — 5 
9 JO —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 $2.500.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

ONTARIO
eitų į jaunimo rankas. I šią geguži
nę kviečiame ne tik Sudburio lietu
vius, bet ir iš tolimesnių apylinkių. 
Tad iki pasimatymo “Baravyke”, 
kur galėsime įvertinti Petro kūrinį 
ir studentų gegužinę, kurioje laimė 
nusišypsos vienam studentui ar stu
dentei, kurių tėvas ar motina yra 
klubo nariai. Be to, šia proga į klu
bą galės įsirašyti nariais be įstoja
mojo mokesčio kiekvienas jaunuolis 
ar jaunuolė. Klnbo valdyba

KANADOS DIENOS proga mieste 
buvo surengtas paradas ir įvairių 
tautybių pasirodymas. Pastarąjį su
rengė Etninio Meno Taryba ir pa
kvietė Silviją Martinkutę programos 
pranešėja. Lietuviai šį kartą neda
lyvavo nei parade, nei programoj. R.

nui $5000 vertės “Baldwin” vargo
nus. Jų vaikai Romas ir Margarita 
rodo dideli talentą muzikoje ir viso
kių klasių varžybose yra laimėję 
daug aukso ir sidabro medalių. Kle
vas pradėjo organizuoti kapelą.

PRIE KELIAUJANČIO LIETU
VIŲ JAUNIMO ekskursijos iš Hamil
tono prisidėjo Darija Deksnytė, Mar
garita Klevaitė ir M. Panavas. K. M.

IŠSKRIDO SU EKSKURSIJA Eu- 
pon 21 dienos atostogoms Liet. Na
mų b-vės p-kas G. Palmer-Paliliūnas. 
10 dienų praleis Vilniuje ir Kaune. 
Jis atvyko į Kanadą 1927 m. ir nuo 
to laiko nė karto nebuvo Lietuvoje.

STREIKUOJANT miesto autobusų 
vairuotojams, per birželio mėnesi 
žymiai pakilo LN autoaikštės paja
mos: per gegužės mėnesį jų turėta 
$390.25. o per birželį — $535.80; 
Ankstyvesnieji š.m. mėnesiai paja
momis buvo panašūs į gegužį.

GRAŽIOJE VIETOJE prie Paris. 
Ont., A. Podolskio jaukioje tėvų 
kraštą primenančioje sodyboje lie
pos 25, sekmadieni, SLA ruošia lie
tuvišką gegužinę. Šiemet ji bus tuų 
Įvairesnė, nes nuo liepos 1 d. On
tario valdžia sušvelnino alkoholinių 
gėralų vartojimą. Sk. St.

Advokatas

EUGENIJUS. .KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

I

Hamilton, Ontario d

Tel. 522-5028

J. A. Valstybės
ALTOS IR JAV LB VALDYBŲ 

pirmininkų ir atstovų pasitarime Či
kagoje liepos 3 <L buvo aiškintasi 
Lietuvos laisvinimo veiklos reikalai 
Sutarta, kad tų veiksnių pirmininkai 
ateityje turėtų glaudesnius ryšius ir 
tęstų pradėtą veiklos derinimą. Da
lyvavo ALTos pirm. dr. K. Bobelis, 
vicepirmininkai T. Blinstrubas, dr.
K. Sidlauskas, dr. V. Šimaitis, dr. J. 
Valaitis, ALTos atstovas Vašingtone 
dr. J. Genys, JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pirm. Vyt. 
Volertas, JAV LB CV narė A. Zerr- 
Mačiulaitytė ir JAV LB tarybos pre
zidiumo pirm. Vyt. Kamantas.

VLIKO TARYBOS POSĖDYJE Niu
jorke paskutiniųjų dviejų mėnesių 
veiklos apžvalgą padarė Europon iš
vykusį pirm. dr. J. K. Valiūną pava
duojąs vicepirm. dr. B. Nemickas. 
Prano ir Algirdo Bražinskų byla 
Turkijoje tebėra neužbaigta. Jų ad
vokatui buvo pasiųsta svarbių doku
mentų bylai ginti. Pastaruoju 
metu vis daugiau atsiranda doku
mentų apie Hitlerio ir Stalino san
dėri Lietuvai pasidalinti. Jie atren
kami ir bus įtraukti i dr. B. Kaslo 
redaguojamą dokumentų leidinį. Pra
nešimą apie ELTOS biuletenį pada
rė vicepirm. J. Audėnas. Juo plačiai 
naudojasi lietuviškoji spauda, bet 
redaktoriai turi pageidavimų, išdės
tytų jiems pasiųstoje anketoje. Dėl 
pašto pabrangimo ELTOS sąmatą te
ko papildyti $200. Tautos Fondo rė
mėjams, paaukojusiems per metus 
nemažiau kaip $25, bus siuntinėja
mas biuletenis.

BRITANIJOS LONDONE, grįžda
mas iš atostogų Afrikoje, mirė Wor
cester, Mass., Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas ir Kunigų Vienybės 
centro valdybos pirm. a.a. kun. Jo
nas Jutt-Jutkevičius. Velionis buvo 
žymus Lietuvos vyčių veikėjas, JAV 
LB tarybos narys, priklausęs dauge
liui lietuviškų organizacijų. Jo ypač 
dideli nuopelnai yra laiškų rašyme 
Lietuvos reikalu JAV bei pasaulio 
politikams, kultūrininkams ir laik
raštininkams. Jo pastangų dėka to
kių laiškų pasiųsta dešimtys tūks
tančių. Palaidotas Worcester™ kapi
nėse iš Šv. Kazimiero bažnyčios.

AUKSINĮ JUBILĖJŲ Detroite at
šventė Šv. Antano parapija, vado
vaujama dabartinio klebono kun. Ka
zimiero Simaičio. Birželio 12 d. ge
dulingas Mišias už parapijos miru
sius atlaikė ir du pamokslus pa
sakė kun. Stasys Yla, Putnamo N. 
Pr. Marijos seselių kapelionas. Bir
želio 13, sekmadieni, koncelebraci- 
nes Mišias laikė vysk. V. Brizgys, 
kun. K. Simaitis, kun. St. Yla, kun. 
V. Stanevičius, kun. M. Kundrotas ir 
kun. B. Ivanauskas. Sukakčiai pritai
kytą žodi tarė vysk. V. Brizgys. Aka
deminė dalis buvo surengta Lietuvių 
Namuose. Po gausių sveikinimų žo
džiu ir raštu su parapijos Įsikūrimo 
istorija minėjimo dalyvius supažin
dino inž. Vytautas Kutkus ir Stasio 
Garliausko redaguotas sukaktuvinis 
leidinys. Pietūs buvo paįvairinti dai
nomis ir užbaigti tautos himnu.

FRANK KĘSTAUSKAS iš Grand 
Rapids pasiuntė S. Kudirką išdavu
siam laivo kapitonui Eustis S5 ir 
laišką, patardamas už tuos pinigus 
nusipirkti virvę ir ją pasikabinti sa
vo bute, kad ji visada primintų 
Įvykdytą išdavyste. ŠĮ jo laišką pa
skelbė vietinis laikraštis “The Grand 
Rapids”. Prie laiško buvo prijungtas 
ir telefoninis pasikalbėjimas su ka
pitonu Eustis, kuris apgailestavo, 
kad pabėgėlių neatidavimo klausi
mas nebuvo ankščiau išaiškintas. 
Dabar tokių nesusipratimų jau ne
bus. Kpt. Eustis taipgi prisipažino, 
kad S. Kudirkos išdavimas jam buvo 
labai sunkus Įvykis, ji sukrėtęs ir 
pakeitęs visą gyvenimą, privertęs ap
mąstyti dabartini pasauli. Atsiųstuo
sius $5 jis žadėjo panaudoti ne vir
vei, bet telefono išlaidoms apmokėti, 
nes jų ryšium su S. Kudirka susidarė 
apie S200.

DETROITO GATVĖJE banditai 
apiplėšė ir nužudė 65 metų amžiaus 
Juozą Puidą. Čikagoje negrai smar
kiai sumušė fotografą Martyną Na
gi. Iš jo buvo atimti pinigai ir foto 
aparatas.

EICHSTAETTO LIETUVIŲ GIM
NAZIJOS I-sios laidos sukakties pa
minėti ši rudenį visi renkasi į Union 
Pier, Mich., pas Viktoriją Karaitiene, 
buvusią mūsų klasės draugę. Jau 25 
metai kaip mes išsiskirstėm į visas 
pasaulio puses. Dalį adresų turiu, o 
beveik pusės neturiu. Tad kreipiuo
si į visus, viešai kviesdama buvusius 
I-sios laidos abiturientus ir Eichstaet- 
to gimnazijos mokytojus į suvažiavi
mą š.m. rugsėjo 18-19 d.d. į Union 
Pier, Mich. Informacijų prašau kreip
tis pas Nijolę Ward-Mikšytę, 2499 
Horseshoe Dr., Birmingham, Michi
gan 48010, USA. N. W.

LONDON, ONT.
JAUNIMO GEGUŽINĖ. Birželio 19 

d. Įvyko studentų organizuota gegu
žinė netoli Delhi. Registruotų buvo 
tik 120, bet vakare buvo beveik 500 
asmenų. Dienos metu jaunimas spor
tavo ir maudėsi. Maisto netrūko, 
bet nebuvo lengva laužą paruošti to
kiam būriui. Diena praėjo be nelai
mių. Londono studentai dėkoja: p. 
p. Augustinavičiams už jų ūkj. kuri 
jie numatė gegužinei, nors kitas ūkis 
buvo per klaidą panaudotas; Londo
no lietuvių katalikų organizacijai už 
$15. Delhi lietuviams šauliams už 
$50 auką; Delhi ponioms už paruoš
tą maistą. V. Jonynas

Argentina
LIETUVIŲ SUKILIMO trisdešimt

metis buvo atžymėtas pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
Avellanedoje. Mišias koncelebravo 
klebonas kun. A. Steigvila ir svečias 
iš Romos kun. P. Urbaitis, SDB. Pa
maldų dalyviai nužygiavo prie lietu
viško kryžiaus parapijos sodelyje, 
kur gėlių puokštes padėjo “Atžaly
no” ansamblio merginos, žuvusius 
sukilime ir mirusius Sibire priminė 
Ignas Padvalskis. Už juos buvo su
giedotas “Viešpaties Angelas”. Minė
jimą salėje pradėjo klebonas kun. A. 
Steigvila, pakviesdamas programos 
vadovu Vyt. Padvalskį. Sukilimo is
torinę reikšmę atskleidė Zeferinas 
Juknevičius. Kadangi salėje buvo ne
mažai argentiniečių svečių, pagrindi
nius faktus jis nušvietė ispanų kalba. 
Trumpą žodį tarė aerodroman turė
jęs skubėti svečias kun. P. Urbaitis, 
SDB. Lietuvių bičiulis prof. dr. A. 
Dussaut ragino kelti balsą už Lietu
vos ir visų pavergtų kraštų laisvę. 
Meninė programa buvo pradėta poe
zijos pyne “Tėvynės rauda”. Kanklė
mis palydimos Danutės Runimaitės, 
Maironio, Brazdžionio, Malkūnienės 
ir Mickutės eilėraščius deklamavo 
Irena Simanauskienė, Janina Macai- 
tytė ir Rasa Kairelytė. K virino Runi- 
mo režisuotą vaizdelį “Sugrįžimas tė
vynėn” suvaidino Janina Macaitytė, 
Dana Runimaitė, Jonas Baltrūnas- 
Manhe ir pats režisorius. Keletą dai
nų padainavo šv. Cecilijos ir “Auš- 
rons” jungtinis choras, diriguo
jamas muz. Vaclovo Rymavičiaus. 
Akompanavo Eleonora Mikučionienė. 
Rasos Kairelytės vadovaujamas “At
eities” ansamblis pašoko “Rugučius”. 
“Oželį”, “Lenciūgėlį” ir “Gyvatarą”. 
Baigminį žodi tarė Argentinos lietu
vių organizacijų ir spaudos tarybos 
pirm. Artūras Mičiūdas, padėkojęs 
tautiečiams ir svečiams argentinie- 
čiams už gausų dalyvavimą. Sukilimo 
sukaktį ir jos minėjimą atžymėjo 
dienraščiai “La Prensa”, “La Na- 
cion”, “Clarin” ir “La Razon”.

Italija
MILANE LEIDŽIAMAS istorijos 

žurnalas “Storia Illustrata” istorinės 
kronikos skyriuje paskelbė rašinį 
“Ginkluotas sukilimas Lietuvoje”, pa
sinaudodamas ELTOS biuletenio ita
lų kalba specialiu numeriu, kuris 
1966 m. buvo skirtas sukilimo 25 
metų sukakčiai.

Britanija
JAU TRADICIJA YRA TAPĘS 

tautiečių sąskrydis Lietuvių Sodybo
je per Sekmines. Sekminių išvaka
rėse į ją atvyko keletas ekskursijų 
ir daug tautiečių privačiais automo
biliais. šokiai senimui ir jaunimui 
buvo surengti sodybos salėje, tačiau 
ir lauke, “žaliojoj girelėj”, skambė
jo juokas ir lietuviškos dainos, nenu
tilusios iki aušros. Dėl lietaus Sek
minių pamaldas iš Londono atvyku
siam kun. J. Sakevičiui teko laikyti 
salėje. Po pietų čia bazarą suren
gė skautai, surinkę daug įdomių lai
mikių loterijai. Visi noriai pirko bi
lietus, nes pelnas buvo skiriamas ju- 
bilėjinei skautų stovyklai Vokietijo
je. B. Daunorienė buvo surengusi 
tradicinę spaudos parodėlę, kurios 
lankytojai galėjo Įsigyti knygų, lie
tuviškų plokštelių, gintaro dirbinių 
bei kitų lietuviškų suvenyrų. Sve
čiais rūpinosi naujieji sodybos tvar
kytojai Bernardeta ir Justinas Sna- 
baičiai. “Europos Lietuvyje” paskelb
tam reportaže J. Levinskas apgailes
tauja, kad nebuvo nei tautinių šokių, 
nei kitokios meninės programos, nors 
sodyboje jaunimo netrūko.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS VII ir 

VIII klasių mokiniai, vadovaujami 
lietuvių literatūros mokytojo dr. J. 
Griniaus, surengė Balio Sruogos 75 
gimimo metų sukakties minėjimą. Sn 
jo kūryba ir gyvenimu dalyvius su
pažindino aštuntokas M. Siušelis. B. 
Sruogos eilėraščius deklamavo sep
tintokai Kristina žutautaitė ir Al
gis Valiūnas. Apybraižą apie Jogai
los dalią “Milžino paunksmėj” skai
tė aštuntokė Romana žutautaitė, iš
trauką iš “Dievų miško” — aštun
tokas Edvinas Dilba. Muz. K. Mot- 
gabio sukompanuotą dainelę “Už jū
relių, už marelių”, kurios tekstas bu
vo paimtas ir B. Sruogos libreto J. 
Karnavičiaus operai “Radvila Per
kūnas”, padainavo Angelė Vilčinskai- 
tė, Marina Nonnantaitė, Kristina Ra
manauskaitė ir Justina Dirgėlaitė, 
palydimos pianisto Algio Avižienio. 
Salę B. Sruogos škicu buvo papuošęs 
dail. A. Krivickas.

MOKSLO METUS Vasario 16 gim
nazija užbaigė liepos 10 d. šiemet 
buvo trys mokiniai iš JAV. Sekan
čiais metais jų tikimasi susilaukti 
dar daugiau. Prašymai su išeito 
mokslo pažymėjimu priimami -Iki 
rugpjūčio 1 d. Jų laukia gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius, 684 Lam
pertheim • Huettenfeld, Litauisches 
Gymnasium, W. Germany. Birželio 3 
d. gimnazijoje viešėjo Ona ir Jonas 
Motiejūnai iš Los Angeles, atvykę 
aplankyti čia besimokančios dukre
lės Birutės. Birželio 29 d. gimnari- 
jon buvo užsukęs JAV Lietuvių Fon
do steigėjas dr. A. Razma su žmona 
ir sūnumis.

MIUNCHENO UNIVERSITETE 
medicinos studijas baigė ir Dachau 
ligoninėje pradėjo dirbti dr. Arū
nas Laukaitis. Jis yra VLB tarybos 
narys, priklausąs Vokietijos lietuvių 
gydytojų klubo steigėjų gretoms.
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Etninių grupių įnašas
Per daugelį metų etninės gru

pės labai praturtino Kanados 
kultūrą savo mokslu, patirtimi 
ir papročiais. Dviejų kultūrų ir 
kalbų komisija ketvirtoje savo 
darbų knygoje apžvelgia etninių 
grupių įnašą literatūroje, muzi
koje, scenos mene, dailėje. Dau
gelis menininkų yra atskirai pa
minėti, o kiti yra išvardinti 
“The Canadian Family Tree”, 
leidinyje, kurį galima gauti Ka
nados knygynuose.

Iš pasižymėjusių Kanados li
teratūroje minimas Frederick 
Philip Grove su prerijų novelė
mis, John Marlyn ir Mordecai 
Richler su miesto gyvenimo ro
manais, Louis Dudek, A. M. 
Klein, Irving Layton ir Leonard 
Cohen su poezija. Tie autoriai 
rašė angliškai, nors jie yra kilę 
iš įvairių etninių grupių: Grove 
—švedas, Marlyn — vengras, 

Dudek — lenkas, o kiti — žydai. 
Dauguma imigrantų pasirinko 
anglų kalbą, tad labai nedaug 
kas rašė prancūziškai. Atsirado 
literatūros ir kitomis kalbomis. 
Ypač minėtinos žydų, ukrainie^ 
čių ir islandiečių kultūrinės gru
pės, kurių temos rodo glaudų 
susi j imą su Kanada.

Nuo 1920 metų imigrantų įta
ka ėmė reikštis muzikoje. Atvy
kę iš Europos su geru muzikiniu 
išsilavinimu, jie pasireiškė kaip 
muzikos atlikėjai, kompozitoriai, 
mokytojai, dirigentai ir kritikai. 
Kompozitoriai, kaip Oskar Mora- 
wetz, Istvar Anhalt, ir vokalis
tai, kaip bosas Jan Rubes, užsi
tarnavo publikos ir kritikų įver
tinimo.

Daug imigrantų užsiėmė bale
tu kaip mokytojai, direktoriai ir 
planuotojai. Pirmoji profesinio 
baleto bendrovė Kanadoje yra 
įsteigta Rusijoj gimusio Boriso 
Volkoff.

Imigrantų dalyvavimas teatre 
buvo ribojamas jų kalbos mokė
jimu. Jie dažniau buvo režiso- 
riais, direktoriais, planuotojais 
ir technikais, rečiau aktoriais. 
Nuo 1963 m. Naujųjų Kanadie
čių Teatras Toronte priima ak
torius, kurių negrynas anglų 
kalbos mokėjimas būtų kliūtimi 
patekti į kitų bendrovių teatrus. 
Montrealio “La Poudriere” yra 
vienintelis daugiakalbis teatras 
Kanadoje. Jame vaidinama 
prancūziškai, angliškai, vokiš
kai, ispaniškai ir itališkai jau 
nuo 1958 m.

Kanados tapyba buvo paveik
ta vietinių ir užsieniečių įtakų. 
Religiniai papročiai ir liaudies 
menas turėjo daug įtakos kaiku- 
rių dailininku darbams. Pvz. 
William Kurelek, kuris yra uk
rainiečių kilmės, gimęs Alberto
je, piešia Vakarų Kanados gyve
nimą. Kitų dailininkų praeities 
kultūrinis charakteris nevisada 
yra toks ryškus.

Kanados mene ryškiai pasiro
dė skulptūra. Daug statulų puo
šia naujus pastatus. Visa eilė 
imigrantų turėjo didelę įtaką šio 
meno išvystyme. Jų tarpe yra 
Sorel Etrog ir Anne Kahane.

Įvairių etninių grupių, ypač 
ukrainiečių ir japonų, architek
tai panaudojo modemišką sti
lių ir medžiagas, kurias pritai
kė tradicinėms Kanados aplin
kybėms.

Kanados grafiniame mene 
ypač minėtinas vengras Nicho
las Hornyansky. Jo darbai yra 
augštai vertinami; dar ir da
bar turi įtakos jaunesnei meni
ninkų kartai.

Kanados rankdarbių menas 
suklestėjo ypač po antro pasau
linio karo naujųjų ateivių dėka. 
Rankdarbių menininkai sustip
rino esamą rankdarbių meną ir 
padidino jo įvairumą.

Kultūrinės organizacijos
Kanados etninių grupių orga

nizacijos stengiasi išlaikyti ir 
plėtoti savo kultūrą, meną, li
teratūrą. Per pastaruosius 25 
metus šiam tikslui buvo sudary
ta naujų organizacijų. Vienos 
jų rūpinasi sutelkti lėšas ir jas 
panaudoti studijoms, kitos ple-

čia kultūros ir švietimo veiklą, 
organizuoja paskaitas, diskusi
jas, par,odas, koncertus ir bando 
bendradarbiauti su kitomis etni
nėmis grupėmis bei Kanados vi
suomene.

Siūlymai
Dviejų kalbų ir kultūrų ko

misija siūlo vyriausybei padėti 
tokioms organizacijoms, kurios 
rūpinasi tradicijų apsauga ir 
menu bei literatūra, nes visa 
tai atspindi Kanados kultūrinį 
įvairumą. Valstybės sekretoria
to pilietybės skyrius yra tin
kamiausia įstaiga rūpintis ta pa
galba, nes ten ir dabar dalis 
lėšų tiems reikalams yra ski
riama. Siūloma, kad atitinka
mos federacinės, provincinės ir 
savivaldybinės įstaigos gautų lė
šų remti kultūrinėms ir moks
linėms organizacijoms, kurios 
rūpinasi įvairių grupių, neskai
tant anglų ir prancūzų, menu 
bei literatūra (XIV siūlymas).

Komisija taip pat siūlo, kad 
Šimtmečio Komisijos remtas 
Kanados liaudies meno tarybos 
darbas būtų tęsiamas ir išplės
tas visose liaudies meno šakose. 
Ji siūlo, kad administracinės iš
laidos būtų padengtos iš viešų 
fondų per pilietybės skyrių (XV 
siūlymas).

Labai svarbu, kad būtų ap
saugota kultūrinių grupių isto
rija, padedanti menui ir litera
tūrai. Labai mažai žinoma isto
rija tų, kurie nėra britų ar 
prancūzų kilmės. Visa ta Kana
dos istorinė medžiaga buvo pe- 
veik nepastebima. Valstybinis 
žmogaus muzėjus ir valstybės 
archyvai permažai kreipė į tai 
dėmesio, neturėjo tam nei lėšų, 
nei patalpų. Po Kanados šimt
mečio paminėjimo kanadiečiai 
plačiau susidomėjo ta istorine 
medžiaga. Valstybinis muzėjus 
rūpinasi istorijos ir liaudies me
no saugojimu bei tyrimu, bet 
dar neturi pakankamai lėšų, kad 
tas darbas būti tinkamai tvar
komas. Todėl komisija siūlo, 
kad Valstybinis žmogaus mu
zėjus būtų aprūpintas tinkamo
mis patalpomis ir lėšomis ir ga
lėtų pilnai vykdyti tokius pro
jektus, kurie liečia kultūrinių 
grupių, neskaitant britų ir 
prancūzų, istorinę, visuomeni
nių organizacijų, liaudies meno 
medžiagą.

Tolimesni tyrinėjimai
Komisijos tyrinėjimai paro

dė, kad yra reikalingos tolimes
nės etninių grupių studijos. 
Dažniausiai etninių santykių so
ciologija yra amerikietiška. Jos 
išvados nėra pritaikomos Ka
nadoje. Komisija mano, kad rei
kalingi tolimesni tyrinėjimai, 
liečiantys ypač kultūrinių gru
pių santykius. Palengvinti šiam 
darbui komisija parūpino pla
čius statistikos duomenis Ap
pendix II ir pagrindinėje bib
liografijoje. Canadian Scene

Eilėraštis iš okupuotos

Lietuvos

Traukinio kalba
Skundus, skundus-----
Vežu, vežu-----
Krauju pasruvusius.
Tikrai baisius.
Sustoti aš nebegaliu,
Skundus ir ašaras 
Vežu ... vežu ...
Jei būčiau aš
Tiktai žmogus,
Išmesčiau čia —
Rusus... visus,
Bet aš esu nebe žmogus, 
Skausmus ir ašaras
Vežu ... vežu ...
Sibiro taigos jau čia pat — 
Kiek liko jų,
Kas gi atras?
O aš judu vis — tuku ... tuk 
Džiaugiuos, kad aš —
Nesu žmogus ...
(1971)

Londono, Ontario, “Baltijos” šokėjai atlieka vestuvinį šokį kitataučių publikai Toronto Prisikėlimo kieme tau
tybių savaitės — karavano proga Nuotr. S. Dabkaus

Čiurlionio Ansamblis, vadovaujamas muziko A. Mikulskio, koncerto metu. Jis atliko sėkmingą koncertų kelionę P. 
Amerikoje Nuotr. V. Bacevičiaus

Išvaryta "Septintoji
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Likusią “Septintosios Pradal
gės” puslapių dalį užpildo litera
tūriniai straipsniai. Tenka pri
pažinti, kad tik Pr. Naujokaičio 
apžvalga “Žvilgsnis į dvejų me
tų mūsų grožinę literatūrą” yra 
kiek netekusi savo aktualumo. 
Joje gerokai atlaidžiai vienu at
veju pasisakoma apie 1968-9 m. 
būvyje pasirodžiusias knygas, 
kitu atveju trumpai drūtai su
kertamas toks leidinys kaip 
“Lietuvių literatūra svetur”, žo
džiu, tai lyg ir atkirtis “Metme
nų” ir “Aidų” recenzentams, ku
riuos Naujokaitis vadina slapy- 
vardininkais.

Net du straipsniai yra' skirti 
apibūdinti lietuvių kilmės rašy
tojų kūrybai. G. J. Vebrienė 
pradeda savo paskaitą, skaitytą 
1970 m. sausio 17 d. Bostone, to
kiais žodžiais: “Apie Milašių, tą 
nuostabų lietuvį, įdomu kalbėti 
visur ir visada...” Nesinori 
įžeisti gerbiamos prelegentės, 
bet mūsų įsitikinimu, vargu ar 
lietuvių visuomenė yra vienodai 
linkusi klausytis apie Milašius, 
Mickevičius, Bobrowskius, Gus
tus visur ir visada. Ateina tautai 
metas, kai sava kūryba pasidaro 
vienintele tikrove. Juk Svirskio 
skulptūra nepagražės, jeigu j on 
įsprausi egzotiško paukščio 
plunksnas. Be abejonės, nepa
kenks kartą, kitą išgirsti apie 
tolimų karalijų soduose giedoju
sias paukštes, sužinoti, kad buvo 
toks Mickevičius, Gustas, Bob
rowskis. Bet irgi daug kas pri
klauso nuo to, kas apie juos pa
sakojama. Milašiaus, ir gal Balt
rušaičio, situacija šia prasme 
ypatingai būdinga. Jų kūryba 
turėjo įtakos mūsų literatūrai. 
Gaila, kad taip mažai susilau- 
kiam studijų apie tą jų (ir gal 
dar Mare Chagallio) poveikį.

R. E. Maziliauskas supažindi
na “Pradalgės” skaitytojus su 
jaunos lietuvaitės, rašančios vo
kiškai, Aldonos Gustas-Gustaitės 
kūryba. Straipsnis pavadintas 
“Panas lietuviškose samanose” 
(maža korektūros klaidelė galėjo 
iškirsti pokštą. Atvirai kalbant, 
gal Maziliauskas jos ir tikėjosi)..

Sunku, žinoma, spręsti nesu
sipažinus su visa Aldonos Gus
taitės kūryba, kiek būdingas jai 
seksualumas, bet ilgokas 'Mazi
liausko aiškinimas kaip Aldonai 
atsirado eilutė “dein schoener 
Popo” (juo labiau, kad skaityto
jui kyla įtarimas, jog pateiktasis 
vertimas nevisai tikslus), tra
diciškai konservatyvų lietuvį nu
teikia galvoti: “na ir buvo kuo 
žavėtis”, žodžiu, esama kažko
kių nedasakymų. Šiaip Gustaitės 
eilėraščiai, kur kalbama apie 
vaikystę Lietuvoj, neabejotinai 
atskleidžia jautrią, originalią ly
riką.

Vincas Kazokas pateikia atsi
minimų žiupsnelį apie Pulgį 
Andriušį, mėgindamas rehabili- 
tuoti jį kaip humoristą. Dr. Jo
nas Grinius provokuojančiai už
vardintu straipsniu 
Mindaugas sovietinėj 
vėj?” 
vičiaus dramą

Karalius 
nelais- 

aptaria Justino Marcinke- 
“Mindaugas”. Tai

VYTAUTAS A. JONYNAS
vienas negausių dr. J. Griniaus 
bandymų pasisakyt apie Lietu
voj kuriamą raštiją. Gal auto
riaus nevisai1 susimąstyta ties 
poeto žodžiais, kuriuos jis pats 
cituoja: “Kaip aš surinksiu Lie
tuvą dabar, Kuri 'kiekvieno šir
dyje kitokia?” Šiaip jau galima 
sutikti su J. Griniaus- baigminė
mis pastabomis:

Jeigu nebūtų nereikalingo Min* 
daugo suliaudinimo iki puodžiaus ir 
būtų atsisakyta tos krikščionybės 
neapykantos, kuri nepagrįstai sulau
žė karalienės Mortos asmenį, “Min
daugo”’ drama gal atrodytų meniš
kai pralenkusi B. Sruogos nevieną is
toriškai dramatinę kroniką. Bet ir 
dabartinėj redakcijoj ji “visa galva” 
iškyla aukščiau už V. Krėvės “Min
daugo mirtį”.

R. šilbajorio straipsnis 
“Žvilgsnis į naująją mūsų lyri
ką” bando aprėpti reiškinius, pa
sirodžiusius mūsų poezijoje 
abiejose Atlanto pusėse ir ne
pretenduoja į nuoseklų išsamų 
dėstymą. Sugretindamas kaiku- 
riuos motyvus, anaiptol neatsi
tiktinai suskambusius Vaičiūnai
tės, Mieželaičio, Sigito Gedos, 
Just. Marcinkevičiaus, Albino 
Bernoto, Liūnės Sutemos, VI. 
Šlaito, Jono Meko lyrikoj, — au
torius pastebi, kad ir -ten ir čia 
sukama paprastumo linkme, 
naudojamasi kasdieninės tikro
vės duota metaforine medžiaga.

Visumoj Šilbajoris perlekia 
greičiau negu zovada per eilę

SADŪNAITĖS "LAIŠKAI DIEVUI"
A. TYRUOLIS

Tokiu pavadinimu “Ateities” 
leidykla išleido ketvirtąjį Dan
guolės Sadūnaitės eilėraščių 
rinkinį. Debiutavusi prieš 16 
metų rinkiniu “Vasaros me
džiuose”, D. Sadūnaitė jau spė
jo deramai pasireikšti mūsų 
naujausios poezijos ‘gretose. Ji 
priklauso tai šio pokario mūsų 
jaunesniųjų poetų grupei, kuri 
įieško naujų išraiškos būdų ir 
jau nedaug bendra beturi su 
tradiciniu eiliavimu.

Į šį rinkinį sudėti 47 eilėraš
čiai, paskirstyti į tris skyrius: 
“Žiemai artėjant”, “Vidudienį”, 
“Pavasarį”. Jau šie skyrių pava
dinimai rodo, kad poetės žvilgs
nis pirmiausia krypsta į gamtą. 
Pradėdama rudens eilėraščiais, 
ji lyg ir iš tolo atsišaukia į Do
nelaitį, kuris savo “Metus” irgi 
pradėjo nuo rudens, ir tik vė
liau jo leidėjai poemos dalis su
keitė — pirmenybę davė pava
sariui.

Medis, lapai, gėlė — visa tai 
poetei yra ne kas kita, kaip laiš
kai Dievui, kur surašyti jos 
jausmai ir pergyvenimai. Tai 
primena jau pats įžanginis eilė
raštis. Tuose laiškuose, tuose 
gamtos pasireiškimuose jinai 
įieško -ir pačios gamtos Kūrėjo 
bei jų leidėjo (taigi, ne pante
istine prasme):
Už lango lapai ploja.

• v

Ir jau laikau 
dieną rankoje, 
tarytum paukštį. 
Dairydamasi Savininko (Aušra, p. 69)

Dar iškyla pakartotinis Vely
kų motyvas, kai medžiai šaukia 
“Osanna” (p. 53), kai mes žiū
rim į “tyliai giedantį angelą” 
(p. 61) ar kai “lelijos keliasi tar
nauti Jam savo baltumu” (p. 
68). Šiaipjau beveik visi šio rin
kinio eilėraščiai atitraukti nuo 
vietos ir laiko dimensijų. Tik 
pasikalbėjimas su magnolija (p. 
72) ar iškyla į Santa Cruz (p. 
60) primena lokalinį koloritą.

Neretas rinkiny ir kančios 
motyvas. Ir čia poetė jau atvi
rai pasako, kad lapai (t. y. gam
ta be augštesnės valios) nepri
dengs skausmo, “seno kaip že
mė” (p. 18). Bet skausmas, nors 
ir kaip didelis bebūtų, poetės 
nepalaužia, ji nepraranda vil
ties galop 
72). Net I 
“rankas 
kad taip bus lengviau susigy
venti su
Taip geriau, 
taip lengviau 
mane

“sutikti saulę” (p, 
kai kančia sulaužo 
ir kojas”, guodžiasi,

ja:

Pradalge” 
rinkiniu, kurių kiekvienas ver- 
tas mažų mažiausiai atskiros re
cenzijos. Kompoziciniu atžvilgiu 
jo straipsnis irgi ne be priekaiš
tų. Jis, sakysim, cituoja ilgiau
sias ištraukas iš Ed. Mieželaičio 
“Šerkšno ažūrų”, paskui prideda 
gana raizgius savo komentarus, 
kad maždaug ketvirto puslapio 
pabaigoj prieitų išvados, jog 
“perdidelis kalbos virtuozišku
mas gali užslopinti jos turinį, pa
versti viską tik ornamentu”. Ei
linis skaitytojas bus susidaręs tą 
įspūdį jau nuo pat pirmųjų ci
tuojamo teksto eilučių.

Įdomiausia Šilbajorio pastaba, 
tikrai verta susimąstymo (prisi
menant tą patį Just. Marcinkevi
čiaus “Mindaugą”), yra šioji:

Poezijos kalba visuomet sukuria 
atskirą, savitą pasaulį, bet visuomet 
pasilieka ir galimybė, kad tas pasau
lis bus tiktai iliuzija: metaforų, vaiz
dų, minčių ir jausmo subtilus rezgi
nys, išnykstantis, kaip rūkas sausam 
tikrovės vėjui papūtus, štai Mieže
laitis, Marcinkevičius išugdė sau vėl 
gimtąjį kraštą iš po karo griuvėsių, 
bet ar nėra ji, ta poetų Lietuva, tik 
jų pačių meilės ir vaizduotės vaikas, 
ar nestovi ji, kaip našlaitė, šiandieni
nių politinių realybių akivaizdoje. Ir 
jeigu taip, ir jie tai žino, tai ar nepa
bėgo jie vis dėlto į iliuzijų pasaulį? 
Ar neatidavė jie tos našlaitės “isto
rijai”, kai tuo tarpu būtų ją reikėję 
be žodžių, tik giliai savyje, išsaugoti?

Septintoji Pradalgė, literatūroj 
metraštis. “Nidos” Knygų Klubo 
leidinys nr. 81, 1971. Kaina 
$4,50.

Be abejonės, tai in- 
poetės išradingumo 
tarpu jai vienai bū-

daug dėmesio ski-

savyje įtalpinsi (Kančia, p. 41) 
Formos atžvilgiu D. Sadūnai- 

tė yra trumpo, dažnai fragmen
tinio sakinio puoselėtoja. Anks
tesni poezijos kritikos standar
tai jai neįmanomi taikyti, nes 
ji turi savitą ritmikos ir strofos 
praktiką. Net ir sakinio frag- 
mentacija jai turi savo reikšmę. 
Kartais strofą sudaro perlaužtas 
dviejų žodžių sakinys (p. 66). 
Šalia to, kur reikia padaryti 
stipresnį įspūdį, nevengia ir 
pakartojimų.

Įvairių rūšių brūkšniai ir 
punktirai regimai turi papildyti 
tai, kas nepasakyta (kaip muzi
koj, kai ne dainuojama, bet niū
niuojama), 
dividuali 
žymė, tuo 
dingą.

Šiaipjau 
riama jausmo kondensuotumui 
ir vaizdo ryškumui išgauti. Kaip 
minėta, jau į dviejų žodžių sa
kinį bandoma dėti platesnės 
amplitudės jausmą. Vaizdo ryš
kumo nekartą siekiama drąsiais 
palyginimais, kaip šis:
Saulė 
atsigręžė 
į mane 
kaip liūtė (Vidudienis, p. 34).

Kartais palyginimas įgauna 
dar realistiskesnės prasmės: 
Paukščiai šūkauja garsiai: 
tarytum

Visa tai rinkiniui teikia nau
jumo, 
naujos išraiškos, poetė yra, ap
lamai imant, sugestyvi. Vietom 
jaučiamas polinkis į simboliką, 
bet jis nemažina eilėraščio pras
mės ryškumo. Deramai apvaldy
tas santūrumas, be abejonės, 
padeda nepasiduoti prozinio pa
sisakymo pagundai, kurion 
įpuola nevienas moderniosios 
poezijos atstovas.

Danguolė Sadūnaitė, 
DIEVUI. Eilėraščiai.
N. Y., Ateitis, 1970 
Kaina $2.00.

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys, IŠTIKIMOJI 

ŽOLĖ. Romanas. Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio 1971 'm. atžymėta knyga. 
Mecenatai — Janina ir Juozas Valiu- 
šaičiai. “Laisvosios Lietuvos” knygų 
leidyklos nr. 2, 254 psl. Viršelis — 
dail. A. Rūkštelės. Atspaude Morkū
no spaustuvė Čikagoje. Tiražas — 
1100 egz. Kaina nepažymėta.

Alfonsas Grauslys, JIEŠKAU TA
VO VEIDO. Rodyklės jieškojimo ke
liuose. Leidėjas—Lietuviškos Knpgos 
Klubas, 4545 West 63rd Street, Chica
go, Ill. 60629, USA. Kaina $5.00. Ap
lankas Giedrės Vaitienės, 296 psl.

kaimiečiai (Vasara, p. 38).

gaivumo. Jieškodama

LAIŠKAI 
Brooklyn, 
m., 72 p.

KILTQRIftJE VEIKLOJE
LIETUVIU POEZIJOS ANTOLO

GIJĄ “Piesni i gwiazdy” (“Dainos ir 
žvaigždės”) išleido Panstwowy Insti- 
tut Wydawniczy Varšuvoje. Antolo
gijos sudarytojai Leopoldas Levinas 
ir Zigmuntas Stoberskis skaitytojus 
supažindina su lietuvių poezijos rai
da nuo K. Donelaičio iki dabartinių 
dienų. Be senųjų poetų, antologijon 
įtraukti vien tik tėvynėje likę poe
zijos atstovai. Vienintelė išimtis — 
Lenkijoje gyvenantis J. Kėkštas. J. 
Degutytė pristatoma kaip žymiausia 
dabartinio romantizmo atstovė. An
tologijoje dalyvaujančio 41-no lietu
vių poeto eilėraščius į lenkų kalbą 
išvertė S. Stoberskis, L: Levinas, M. 
Pechalas, A. Kamienska, T. Chrusce- 
levskis, V. Borunskis, V., Slobodnikas, 
J. Lau, B. Ostromenckis, V. Abramo
vičius ir J. Sikirickis. Leidinio vertę, 
be abejonės, būtų padidinusi atranka 
— atsisakymas tokių “poetų”, kaip J. 
Paleckis, A. Venclova, K. Korsakas, 
ir įtraukimas bent jau Bernardo 
Brazdžionio, Jono Aisčio ir kitų, ku
rie yra palikę neištrinamus pėdsakus 
lietuvių poezijos istorijoje.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ meninių 
kolektyvų vadovai Australijoje nuta
rė pastatyti Gasparo Veličkos opere
tinio žanro veikalą “Nemunas žydi”. 
Spektakliuose dalyvaus choras “Li- 
tuania”, tautinių šokių grupė “Žilvi
nas”, ir saviveiklinis teatras “Vai
dila”.

LIETUVOS BUVUSIO PREZI
DENTO dr. Kazio Griniaus laiškus, 
rankraščius, nuotraukas bei kitą ar
chyvinę medžiagą renka JAV gyve
nantis jo sūnus Liūtas Grinius. Laiš
kus planuojama išleisti atskiru lei
diniu.

LIETUVIŲ FRONTO B I Č I ULIŲ 
Čikagoje surengtame 1941 m. sukili
mo minėjime koncertinę programą 
atliko Hamiltono lietuvaičių choras 
“Aidas”, vadovaujamas sol. Vaclovo 
Verikaičio. Dalyvius žavėjo lietuvių 
kompozitorių dainos: F. Strolios — 
“Partizano mirtis” “Ramunėlė” “Jau
nystės daina” L. Povilaičio — “Kas 
subatėlę”, A. Budriūno — “Saulelė 
raudona” D. Andrulio — “Ateisiu”, 
“Oi dariau, dariau lysveles”, J. Ind
ros — “Aš anyta”, J. Bačinsko — 
“Palik tik dainą man”, M. Noviko — 
“Gintarėlis”, T. Makačino—“Kur tas 
kelelis”, A. Raudonikio — “Nerū
pestinga dainelė”, St. Gailevičiaus— 
“Pavasaris”. “Aidas” programon taip
gi buvo įtraukęs S. Fosterio “Mano 
kaimą”, J. Sibelijaus “Ant marių 
kranto” ir nežinomo XVI š. kompo
zitoriaus “Dona nobis pacem”. Akom
panavo Margarita Klevaitė. Keletą 
J. Naujalio, VI. Jakubėno, A. Kača- 
nausko, J. Galvos, V. Klovos ir A. 
Dvožako dainų padainavo choro va
dovas sol. V. Verikaitis. S. Rachmani- 
novo preliudu ir L. Ęeethoveno so
nata koncertą papildė pianistas Ri
mas Klevas.

ANTANAS MONČYS, Paryžiuje 
gyvenantis skulptorius, gegužės 1 —- 
liepos 1 d.d. su keturiais savo dar
bais dalyvavo grupinėje parodoje 
Gravelines (Nord). Nuo gegužės 20 
d. iki liepos 4 d. trys jo darbai buvo 
išstatyti “Labyrinthe” grupės paro
doje Chateau du Trembley (Yonne). 
ši paroda dabar jau perkelta į Laon 
(Aisne), Maison des Arts et Loisirs. 
Du A. Mončio kūriniai yra grupinė
je parodoje Carennac (Lot), Galerie 
du Prieure.

KLEVELANDO ČIURLIONO AN
SAMBLIS bene sėkmingiausią kon
certą turėjo birželio 27 d. Kolumbi
joje, Bogotos Mediatora teatre po 
atviru dangumi. Bogotos kalnų papė
dėje čia sekmadieniais rengiami po
puliarūs koncertai miesto gyvento
jams.

XVIII LIETUVIŲ DIENĄ surengė 
prel. Jono Kučingio vadovaujama 
Šv. Kazimiero parapija Los Angeles 
mieste. Dėmesio centre buvo kon
certas ir dailės paroda. Koncerto pro
gramą atliko kompoz. Broniaus Bud
riūno diriguojamas mišrus parapijos 
choras, jaunoji pianistė Raimonda 
Apeikytė ir sol. Gina Butkutė-čap- 
kauskienė, koloratūrinis sopranas iš 
Montrealio. Chorui tai buvo lyg ir 
savotiška repeticija prieš IV dainų 
šventę Čikagoje, nes koncerte skam
bėjo Br. Budriūno ir Bem. Brazdžio
nio kantata “Lietuvos šviesos ke
liu” su solistais G. čapkauskiene ir 
R. Dabšiu. šiltai buvo sutikta ir Br. 
Budriūno “Protėvių žemė”, talkinant 
sol. G. čapkauskienei. Koncerto bran
duolį betgi sudarė pirmasis sol. G. 
čapkauskienės pasirodymas Los An
geles lietuviams. Programon ji buvo 
įtraukusi po vieną Sibellos, Sando- 
valo, Rossini kompoziciją, tris Br. 
Budriūno dainas — “Išauš pavasa
ris”, “šauksmas”, “Išdykęs rudenė
lis”, tris Strausso, Sieczyjiskio ope> 
rečių arijas ir G. Verdi “Traviatos” 
I veiksmo Violetos ariją. Sprendžiant 
iš entuziastiškų atsiliepimų spaudoje, 
sol. G. Čapkauskienės debiutas Los 
Angeles yra tapęs nauju jos laimėji
mu pastaruoju fnetu labai intensy
vioje koncertų serijoje. Akompana
vo pianistė Raimonda Apeikytė, kuri 
šį koncertą taipgi papildė Verdi-Lisz- 
to “Rigoletto” parafraze.

PROF.. DR. VYTAUTAS BIE
LIAUSKAS, psichologijos katedros 
vadovas Xavier universitete Cincin
nati mieste, Ohio valstijoje, vado
vaus akademinių reformų komitetui. 
Šiom pareigom jį balsų dauguma iš
rinko jo kolegos profesoriai. Komi
tetas, peržiūrėjęs Xavier universite
to programą, paruoš pakeitimų ir 
papildymų pasiūlymus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLO AKADEMI

JOS fizikos ir matematikos instituto 
astrofizikos skyriaus vadovas Vytau
tas Straižys Tartu universitete apgy
nė doktorato disertaciją “Daugiaspal
vė žvaigždžių fotometrija”. Astrono
mui V. Straižiui suteiktas fizikos ir 
matematikos mokslų daktaro laips
nis.

DVIEJŲ DALIŲ ISTORINIS FIL
MAS “Henrikas Montė”, vaizduojąs 
didvyrišką prūsų kovą su kryžiuo
čiais XIII šimtmetyje, jau pradėtas 
filmuoti Vilniaus kino studijoje. Sce
narijaus autorius — S. Šaltenis. Fil
mo kūrėjai — rež. A. Grikevičius, 
operatorius J. Tamoševičius ir dail.
A. Kalinauskas.

J. NAUJALIO PRIZĄ įsteigė Kau
no kultūros skyrius geriausiam šio 
rajono chorui. Pirmosios konkursinės 
varžybos įvyko Raudondvaryje, kom
pozitoriaus J. Naujalio gimtinėje, da
lyvaujant jo sūnui. Prie J. Naujalio 
atminimui skirto akmens buvo padė
ta gėlių. Atsiminimų pluoštu dalijo
si kompoz. K. Kaveckas ir A. Kairys. 
Konkurse skambėjo J. Naujalio dai
nos. Prizas teko J. Dauguviečio vado
vaujamam Babtų kultūros namų 
mišriam chorui. Programoje dalyva
vo ir P. Bekerio vadovaujamas savi
veiklinis simfoninis orkestras “Vil
nius”. Iškilmė baigta visų konkurso 
dalyvių atliktais J. Naujalio kūri
niais, kuriuos dirigavo prof. K. Ka
veckas ir A. Kairys.

TARPTAUTINĖJE KNYGOS ME
NO parodoje Leipcige aukso medalį 
laimėjo dail. B. Žilytė-Steponavičie- 
nė už A. Liobytės knygos “Pasaka 
apie narsią Vilniaus mergaitę ir gal
važudį Žaliabarzdį” iliustravimą. 
Dail. B. Leonavičiaus iliustracijos K. 
Jakubėno “Abėcėlėje” buvo įvertin
tos bronzos medaliu. Šių knygų lei
dėjas — “Vaga”.

VILNIUJE ĮVYKUSIAME M. Glin- 
kos V jaunųjų dainininkų konkurse 
Lietuvai atstovavo Vilniaus operos 
solistai Vidutis Bakas, Monika Dan
guolė Juodikaitytė, Giedrė Kaukaitė- 
žebriūnienė, Kauno muzikinio teatro 
solistai Juozas Malikonis, Genovaitė 
Jasiūnaitė ir šiemet Vilniaus konser
vatoriją baigusi Regina Maciūtė. Iš 
jų visų didžiausio įvertinimo susilau
kė Giedrė Kaukaitė, operinio-koncer- 
tinio dainavimo moterų balsų grupė
je išsikovojusi I premiją ir laureatės 
vardą. Jos pagrindine varžove buvo 
Leningrado mažojo operos teatro sol. 
Jevgenija Gorochovskaja, taip pat 
laimėjusi I premiją ir laureatės var
dą. Sopranas Giedrė Kaukaitė yra gi
musi 1943 m. Plungėje, Vilniaus kon
servatoriją baigusi 1968 m. Dve
jus metus ji tobulinosi garsiojoj Mi
lano operoj “Teatro alia scala”, sek
dama tenoro V. Noreikos ir boso V. 
Daunoro pavyzdžiu. M. Glinkos kon
kurse G. Kaukaitė dainavo G. Pucci
ni, G. Verdi, M. de Falla, D. šostako- 
vičiaus, P. Čaikovskio ir M. Glinkos 
kūrinius. Vertintojus žavėjo G. Kau
kaitės atliktos G. Verdi operos “Ote
lo” Dezdemonos arijos—“Daina apie 
gluosnį”, “Avė Maria” ir D. šostako- 
vičiaus operos “Katerina Izmailova” 
Katerinos arija. G. Kaukaitės laimė
jimas liudija, kad Vilniaus operos ko
lektyvas savo gretas papildė talentin
gu ir pajėgiu sopranu. Kiti Lietuvos 
atstovai premijų nesusilaukė nei ope- 
rinio-koncęrtinio, nei kamerinio dai
navimo grupėse, bet tuo netenka ste
bėtis, nes M. Glinkos V konkurse 
varžėsi daugiau kaip 100 dainininkų.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
aktoriaus meistriškumo katedrą šie
met baigė septyni studentai — Jūra
tė Aniulytė, Elzbieta Laucevičiūtė, 
Janina Matekonytė, Valda Montvilai- 
tė, Česlovas Judeikis, Sigitas Rante
lis ir Vytautas Taukinaitis. Mokslo 
metai buvo užbaigti Vilniaus teatre 
suvaidintais diplominiais A. Ostrovs- 
kio “Vėlyvosios meilės” ir F. Figel- 
redo “Lapės ir vynuogių” spektak
liais, kuriuos režisavo šios penkiolik
tosios jaunųjų aktorių laidos kurso 
vadovas Vytautas Čibiras, Vilniaus 
jaunimo teatro vyr. režisorius.

SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybinių 
ir Lenino premijų 1971 m. kandida
tų sąrašan yra įtraukta kompoz. E. 
Balsio oratorija “Nelieskite mėlyno 
gaublio”. Architektūros srityje kan
didatuoja architektai V. Šimkus, R. 
Kamaitis ir J. Staškevičius, Dainavos 
gyvenvietės projekto autoriai.

IŠKILMINGU KONCERTU veiklos 
dešimtmetį atžymėjo A. Uzėlos suor
ganizuotas berniukų choras “Vyturė
lis” Kapsuku pavadintoje Marijampo
lėje. Parengiamoji choro grupė, di
riguojama chormeisterės J. Marcin
kevičiūtės, koncertą pradėjo J. Gai
žausko dainele “Gražiausios gėlytės”,
B. Dvariono harmonizuota liaudies 
daina “Tili lili dūda” ir čekų liaudies 
daina “žvirblis ir zylelė”. “Vyturė
lio” vyresnieji su dirigentu A. Uzėla 
atliko/ kompoz. A. Bražinsko jiems 
specialiai sukurtą siuitą lietuvių 
liaudies dainų temomis. Dėmesio 
centre betgi buvo britų kompozito
riaus H. Purcell operos - kantatos 
“Karalius Artūras” premjera. čia 
“Vyturėlio” dainininkams talkino S. 
Sondeckio vadovaujamas Vilniaus 
konservatorijos kamerinis orkestras. 
“Karalius Artūras” koncertine forma 
•buvo atliktas vėliau surengtuose 
“Vyturėlio” koncertuose Vilniuje, 
Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. 
Šią operą-kantatą “Vyturėlis” dai
nuos ir Rygoj rengiamam Pabaltijo 
berniukų chorų sąskrydy. V Kst.



UNITED TRUST ^SPORTAS
QUEBEC AVE., $2,500 įmokėti, 6 
kambarių namas, dvi virtuvės, 
vieta garažui ir įvažiavimui. Pra
šoma kaina $19,500.

RONCESV  ALLES — HOWARD 
PK., $2,900 įmokėti, 6 kambarių 
mūrinis namas, moderni virtuvė, 
įvažiavimas ir vieta garažui. Vie
na skola. Tuojau galima užimti. 

BABY POINT, $38,000 prašoma 
kaina. Mūrinis 10 kambarių dvi- 
butis (duplex). Du garažai, van- 
deniu-alyva šildomas. Viena sko
la. Arti visko.

SWANSEA, $30,500 prašoma kai
na, 5 kambarių, mūrinis, vieno 
augšto (bungalow) su garažu ir 

privačiu įvažiavimu. Gražiai įreng
tas rūsys.

BLOOR — ROYAL YORK, 
$32,900 prašoma kaina, 6 kamba-

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

rių vienaaugštis (bungalow), 
mūrinis namas su garažu ir priva
čiu įvažiavimp. Viena skola.

KIPLING — RICHVIEW, $10.000 
įmokėti, 4 miegamųjų, moder
naus stiliaus vienaaugštis (bunga
low) su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Kilimai ir pilnai 
įrengtas rūsys.

NEW TORONTO, $15,000 įmokė
ti 6 butų (six-plex) mūrinis 
pastatas su privačiu įvažiavimu 
ir vieta 10-čiai automobilių. Nupi
ginta kaina $74,900. Viskas išnuo
mota.

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.

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

Kasos valandos:
Pirmad............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 Pi %
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.......... 5!4%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000. .81'4% 
nekiln. turto— iki $30.000 814%

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

BĄLTIEČIŲ IR LIETUVIU 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos bąltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos, taipgi bąltiečių 
lauko teniso pirmenybės įvyks liepos 
24-25 d.d. Etobicoke, Ont., Kanado
je. Pirmenybes organizuoaj .estų klu
bas Kalev.

Lengvosios atletikos varžybos bus 
vykdomos vyrų, moterų ir jaunių A 
(16-18 m.) grupėse Centennial Park 
Stadium. Pradžia — liepos 24, šeš
tadienį, 1 v. p. p.

Bąltiečių lauko teniso pirmenybės 
įvyks vyrų, moterų, jaunių ir mergai
čių A (17-18 m.), B (15-16 m.) ir C 
(14 m. ir jaunesnių) grupėse. Vyrų 
ir moterų grupėse vyks vienetų ir 
dvejetų varžybos, kitose grupėse — 
tik vienetų.

Pirmenybių reikalais kreiptis: S. 
Krasauskas, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto 325, Ont., Canada;

SPORTAS LIETUVOJ
Galvės ežere, Trakuose, įvyko tra

dicinė tarptautinė Irklavimo regata. 
Be vietinių jėgų, šioje regatoje da
lyvavo irkluotojai iš R. Vokietijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir Čekoslova
kijos. šioje regatoje lietuviai laimė
jo dvi pirmąsias vietas: V. Butkus —- 
vienviečių grupėje, moterys —- aš- 
tuonviečių.

Pabaltijo šaudymo pirmenybėse 
Estijoj kaunietė G. Mulevičienė lai
mėjo I vietą; mažo kalibro pistoletų 
šaudyme ji surinko 579 taškus.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Vilniuje R. Makauskaitė pasiekė nau
ją Lietuvos disko rekordą — 53 m. 
Senasis rekordas — 52 m.

Kaune viešėjusius Leipcigo ŠK 
boksininkus kauniečiai Įveikė 8:5.

Austrijos komunistų laikraščio ruoš
toje sporto šventėje Vienoje A. 
Giedraitytė stalo teniso varžybose 
laimėjo I vietą.

Tradicines futbolo rungtynes Klai
pėda—Liepoja laimėjo klaipėdiečiai 
2:0. Rungtynės, kaip ir visuomet su 
latviais, buvo kovingos.

Tradicinė tarptautinė Baltijos re
gata įvyko Taline. Lietuviai šioje re
gatoje dragonų ir katameranų kla
sėse laimėjo trečiąsias vietas!

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio stovykla prasidės liepos 

31. d. Springhursto Gerojo Ganytojo

stovyklavietėje. Joje vytiečių pastan
gomis padaryta daug patobulinimų 
ir dar tebedaroma. Sutvarkyti virtu
vės įrengimai, įdėtos naujos grin
dys, barakuose baigiamos įrengti 
kambarių perskyros. Dabar vytiečiai 
laukia naujos krepšio aikštelės. Sto
vyklos sporto vadovu bus H. Sin- 
gelton — East Michigan universiteto 
krepšinio ir futbolo treneris. Stovyk- 
lon užsiregistruoti terminas baigiasi 
liepos 24 d. Iki šiol s to vyki on už
siregistravo 50 stovyklautojų. Stovyk
los mokestis kanadiečiams $65, lietu
viams $50, vytiečiams $40, prisidėju- 
siems prie stovyklavietės darbų $35. 
Negalintieji užsimokėti bus atleisti 
nuo mokesčio. Visais reikalais pra
šome kreiptis pas M. Duliūną, 162 
Rusholm Rd., Toronto 4, Ont. Tel. 
LE 6-1783; Gauta prašymų ir mer
gaičių stovyklai, kuri galėtų būti 
rugpjūčio 7-14 d.d., tačiau viskas pa
aiškės po liepos 24 d.

Krepšinio turnyras vyrų ir jaunių 
klasėse Springhurste įvyks stovyklos 
atidarymo dieną — liepos 311 Šie 
tradiciniai turnyrai vyksta jau kelin
ti metai. Tikimės, kad ir šiais metais 
susilauks didelio susidomėjimo. Pra
ėjusiais metais vyrų klasėje I vietą 
ir A. Skrebūno pereinamąją taurę 
laimėjo Toronto Vytis, o jaunių “Vic
tor Builders” taurę — Aušra.

Golfo atvirose pirmenybėse labai 
gerai sužaidė Vyčio S. Podsadeckis. 
Jis sunkoką Georgtown aikštyną įvei
kė 72 smūgiais.

Mūsų rėmėjui — Kanados lietu
vių Fondui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

FUTBOLO ŽA/PyNĖS 

Varsity Stadium

METROS- 
ROCHESTER 
LANCERS

LIEPOS 17, 
šeštadienį, 
8 vai. vakaro

Bilietai: $2.00, $2.50

Iš anksto parduodami visose 
"MAC's MILK" krautuvėse

Ateitininkų žinios
Stovykla prasideda liepos 25, sek

madienį, 12 v. Dar kartą primenama, 
kad kartu bus dvi stovyklos su atski
rom programom: jaunučių — nuo 7 
iki 12 m. amžiaus ir vyresniųjų — 
nuo 13 iki 18 m. Stovyklos metu 
bus žygis “Ateičiai”. Kiekvienas sto
vyklautojas prašomas susirasti glo
bėjų (sponsorių), kurie sutiktų au
koti tam tikrą sumą už kiekvieną 
nueitą mylią. Kurie dar neturi spe
cialių' blankų globėjams rinkti, gali 
jų gauti Prisikėlimo par. raštinėje. 
Galima globėjus susirašyti ir Šiaip 
ant paprasto popieriaus lapo.

Jau sudaryta vadovybė stovyklai ir 
paruošta programa. Vadovai daugu
moje yra studentai. Komendantu bus 
K. Manglicas.

Reikalingas ūkvedys abiem stovyk
los savaitėm. Kas galėtų tas dvi sa
vaites stovykloje praleisti, prašomas 
paskambinti I. Juzukoniui tel, 231- 
6619.

Skautų veikla
• Liepos 9 d. beveik 150 Kanados 

ir JAV rajonų skautų-čių išskrido 
Europon pakeliauti ir pastovyklauti 
25 metų jubilėjinėj stovykloj nuo 
liepos 21 d. iki liepos 30 d. Stovyk
los adresas: Litauisches Pfadfinder 
Lager, 683 Schwetzingen, Postfach 
191, West Germany. Išvykusius paly
dėjo Kanados rajono vadas s. K. Ba
tūra, vyr. rajono kapelionas v. s. kun. 
St. Kulbis, SJ, ir daug tėvų.

• Otavoje buvo prašyta finansinės 
paramos vykstantiems Europon. Pra
neša, kad prašytoji suma žymiai su
mažinta, bet ji būsianti atsiųsta.

• Devintoji Romuvos stovykla pra
dedama šį šeštadienį, liepos 17. Visi 
stovyklautojai suvažiuoja iki 12 v. ir 
tuoj pat įsikuria savo nuolatiniuose 
rajonuoše. Vadovybė dar kartą krei
pia tėvų dėmesį į informaciją, kuri 
buvo visiems perduota su registra
cijos lapais. Iš Detroito atvažiuoja 
stovyklauti apie 50 skautų-čių. Skau
tės, kurios nori mokytis austi juos
tas, tenepamiršta atsivežti lentelių. 
Liepos 12 d. šeimininkės turėjo pasi
tarimą. Pirmą savaitę stovyklos virši
ninku bus s. K. Batūra, skaučių pa- 
stovyklei vadovaus ps. P. Saplienė.

C. S.

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

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, užbaigtas rū
sys, dvigubas garažas, viena atvira skola, puiki vieta gydytojui, dan
tistui, advokatui, o taip pat ir privačiam asmeniui, atskiras įėj'mas, 
labai gera nuomojimui vieta, o taip pat investacija.
SWANSEA, gražus —nebrangus mažai šeimai vienaaugštis, moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašomalcaina $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 atakiras 
namas, 3 virtuvės, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, la
bai neaugšta kaina, pelningas pirkinys.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių hutas 
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

Parafavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A f* A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAft a\/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5!4% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
” BLOOR ST. W. — EAST MALL, arti mokyklų ir susisiekimo, 3 mie

gamųjų vienaaugštis (bungalow). Gražus poilsio kambarys rūsyje, 
didelis sklypas. Galima tuoj užimti. Įmokėti apie $7.000.
HIGH PARK — HUMBERSIDE, atskiras, mūrinis, 8 dideli kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su geru privažiavimu. Namas 
be skolų, prašo $31.000.
HIGH PARK BLVD. —- PARKSIDE DR., originalus, 12 kambarių dvi- 
butis (duplex). Viskas įrengta atskirai, 2 butai po 3 miegamuosius. 
Įmokėti $8.000. Viena skola 10-čiai metų išmokėti.
RONCESVALLES AVE. — GRENADIER RD., 10 kambarių, 3 atskiri 
butai _  3 virtuvės ir 3 prausyklos. Idealus nuomoti, 4 kambariai
pirmame augšte. Trys garažai, namas be skolų, įmokėti $10.000.
BLOOR — HIGH PARK AVE, gražus 6 butų namas. Viskas įrengta 
moderniai, augštos nuomos pajamos. Gera investacija, įmokėti apie 
$25-30.000 ir viena atvira skola išmokėjimui.
BLOOR_ RUNNYMEDE, krautuvė ir du atskiri butai. Ideali vieta
betkokiam verslui. Prašoma kaina $55.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

DANISH CŲSTO^^^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

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

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas ir College)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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 į NAMUS

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

BLOOR — DOVERCOŲRT 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.
10 AKRŲ GEROS ŽEMĖS IR GRAŽAUS MIŠKELIO prie 7 ir 400 
greitkelio. Įmokėjimas — kiek kas turi. Prieinama kaina. Šio meto 
geras pirkinys.
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 3 butų 
apartamentas, garažas ir privatus įvažiavimas. Prašoma $49.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

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

LIEPOS 18 — 22 SAVAITEI
Sekmadienj, liepos 18
2.30 v.p.p. High Park Ellis MčLintock orkestras
2.30 v.p.p. Kew Gardens Bernard H. Clarke koncertinis orkestras. 

Svečias — Bozha Grahovi’c
5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v.v. Willowvale Pork Ellis McLintock orkestras
7.30 v.v. Eorlscourt Pork Ron Bagnato orkestras
7.30 v.v. Greenwood Park , Johnny Lombardi įvairi programa

Pirmadienį, liepos 19
7.15 v.v. Regent Park North Vaikų teatras — Sam ir Tigers
8.30 v.v. Ramsden Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Antradienį, liepos 20
7.15 v.v. Kew Gardens Vaikų teatras — S a m ir Tigers
8.00 v.v; Allan Gardens Kanados karališko pulko orkestras
8.30 v.v. Withrow Park Kadriliaus šokiai -- Bob Scott ir jo orkestras

Trečiadienį, iepos 2:1
7.30 v.v. Monarch Park Dave Black Amerikos paradinis orkestras
8.00 v.v. Eglinton Park Pat Riccio orkestras
8.30 v.v. Riverdale Park T r a v e 1 1 e r s

Ketvirtadienį liepos 22
7.15 v.v. Withrow Park Vaikų teatras — S a m ir T i g e r s'
8.00 v.v. Nathan Phillips

Square Kontinentinis koncertas
8.00 v.v. Forest Hill 

Memorial Park Phil. Antonacci kvintetas
8.30 v.v. High Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v.v. Kew Gardens Kadriliaus šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

DARCELS TO EUROPE

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

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

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

(Atkelta iš 1 psl.)
— J. Young, Ch. Dūke ir F. Hai
se Sudburio apylinkėse atliko 
uolų rinkimo treniruotę. Mėnu- 
lin jie skris sekančių metų kovo 
mėnesi “Apollo XVI” erdvėlai
viu. Amerikiečių geologų nuo
mone, maždaug prieš 1,7 bilijo
no metų į dabartinio Sudburio 
sritį nukritęs milžiniškas me
teoras sulydė uolas, kurios da
bar savo struktūra panašios į 
mėnulio. Susipažinus su Sudbu
rio apylinkių uolomis, astronau
tams bus lengviau atrinkti svar
besnius mėnulio uolų pavyz
džius. Atrodo, Sudburis susi
lauks ir kitų amerikiečių astro
nautų.

Manitobos viešųjų kelių mi- 
nisteris Joe Bobrowski vos ne
pateko į kalėjimą. Byloje dėl 
atostogų pinigų sulaikymo savo 
departamento tarnautojui jis ap
kaltino teisėją F. M. Manwaring 
politiniu sprendimu ir pagrasino 
jį pašalinti iš teisėjo pareigų. Už 
šį teismo autoriteto pažeidimą 
kitas teisėjas ministeriui J. Bab- 
rowskiui paskyrė $1.000 baudą 
ir įsakė atsiprašyti teisėją F. M. 
Manwaring. Neatsiprašius jam 
grėsė vienęri metai kalėjimo. 
Karingasis W. Bobrowski, buvęs 
kadaise eiliniu darbininku, tei
sėjo neatsiprašė, šį incidentą už
baigė teisėjas I. Nitikman, ga
lutiniame sprendime pareikala
vęs tik $1.000 baudos, kurią da
bar po dolerį nori surinkti gau
sūs ministerio J. Bobrowski ger
bėjai. Manitobos premjeras E. 
Schreyer jį ir toliau palieka vie
šųjų kelių ministeriu.

Kanados spaudoje jau nekar
tą buvo keliamas triukšmas dėl 
perdidelio amerikiečių .profeso
rių skaičiaus universitetuose. 
Šią teoriją sugriovė neseniai Do
minijos statistikos biuro pa
skelbti praėjusių akademinių 
metų duomenys. Pasirodo, is 
bendro 20.952 profesorių ir dės
tytojų skaičiaus 61,5% yra Ka
nados piliečiai, 15% — ameri
kiečiai, 10% — britai ir 13,5%
— kitų tautybių asmenys.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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

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 j vari a v>- 
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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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

Savininkai: Antanas Paškevičius^ ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
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Musė
Susitiko du draugai. Vieno iš

vaizda labai jau pasigailėjimo 
verta. Galva apvyniota — vos 
nosies galiukas kyšo.

— Kas gi nutiko? Esi baisiai 
sužalotas?

— Ak, visa tai tik dėl musės.
— Musės? ... Juokis, sveikas. 

Čia jau, atrodo, rimtesnės prie
žasties būta.

— Visai ne! Vakar valgyda
mas restorane vakarienę, sėdė
jau šalia jaunos, gražios moters. 
Atskridusi musė pradėjo jai įky
rėti. Moteris rankos mostu ke
lis kartus ją nuvaikė, bet ši vis

grįždavo jai tai ant nosies, tai 
ant veido ... Pagaliau, netekusi 
kantrybės, moteris kreipėsi į pa
tarnautoją:

— Malonėk, tamsta apsaugoti 
mane nuo to įkyraus vabzdžio!

— O šis, tikras lokys, įtūžu
sio liūto žvilgsniu pažvelgė į ma
ne ... Kai atgavau sąmonę, bu
vau begulįs ligoninės lovoje. Jei 
ne toji įkyri musė, negi būtų 
taip atsitikę...

Taikos nešėja
Sovietų Sąjunga — didžiausia 

taikos nešėja. Ką jau nužudė, 
tas amžinai taikus...

© SKAITYTOJAI PASISAKO

ŠYPSENOS
Nedrąsus vyras Pasiteisinimas

Jaunas Douglas vedė. Buvo 
bailus ir niekad nedrįso pasa
kyti žmonai, kad ją myli, žmona 
kantriai ir labai ilgai to laukė. 
Pagaliau dvejiem metam pras
linkus po vedybų, Douglas kar
tą grįžo iš darbo ir tarpduryje 
ištarė:

— You know, Mrs. Douglas, 
I love you...

• Lapai daugiau triukšmo da
ro krisdami, negu augdami; 
žmogus daro daugiau triukšmo 
griaudamas, negu statydamas.

• “Tarybų Sąjungoje dar vis 
nėra komunizmo” (“Vilnis”,

Vakaruose vienas kaubojus 
bare sako kitam:

— Tavęs j ieško šerifas; įtaria, 
kad šiandien 11 valandą tu nu
šovei Griną. Ar ten buvai?

— Žinoma, kad ne. Kaip tik 
tuo metu aš nušoviau Brauną.

• Tėra dvi žmonių rūšys — 
gerieji ir blogieji. Jų paskirsty
mą daro tik gerieji (anglai).

• Savo vaiką mušk pirma nei 
jis spės sudaužyti puodą (tur
kai).

• Ir šimto mylių kelionė pra
sideda pirmuoju žingsniu (kinie
čiai).

1971. III. 4).
• Ką tau pinigas gali padary

ti yra niekas, palyginus su tuo, 
ką tu gali su pinigu padaryti 
(ispanai)..

• Pirma nusipirk kaimyną, o 
tik paskui dairykis namų (bul
garai).

• Tiesa, kad kalba žmogų ski
ria nuo gyvulio, bet taip pat tie
sa, kad kalba parodo, kas per 
gyvulys (šveicarai).

Okupuotoj Lietuvoj
Išgėręs eilinę taurę, vos ap

versdamas liežuvį, brigadininkas 
pasiguodė buhalteriui:

' — Žinai, drauguži, negaliu 
daugiau gerti: kai tik paimu virš 
normos, ant kūno atsiranda mė
lynos dėmės.

— Suprantu, — atsiduso bu
halteris, — mano žmonos irgi 
labai žiaurus charakteris. “VL” 

Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO 

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ. 

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

SUGRĮŽUS Iš TĖVYNES
O tėviške, toks mielas kraštas, 
Kurio netekau taip ūmai, 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tai pasakys tiktai jausmai.

P. Vaičaitis
Po ilgų abejojimų nusprendžiau 

aplankyt savo gimtąją šalį. Vos tik 
įsirašius į ekskursantų sąrašą, už
gulė nerimas. Tą pačią valandą, ro
dos, tapau kitu žmogumi: sujudo 
nervai, vargino sapnai, pynėsi sva
jonės ištisas dienas. Beruošiant lauk
tuves saviesiems — daug bėgiojimo, 
bet kojos, rodos, nei nuovargio jau
čia, nei žemės siekia. Visas vargas, 
atrodo, niekis prieš tą didelį vizitą 
tėvynei Lietuvai.

Ir, štai, jau nuskridome. Vilniuje 
apsistojau viešbutyje, kur ir susiti
kau savuosius, žinojau iš anksto, 
kad tėviškės nepamatysiu.

“Varge mano, — sako apsiašaro
jusi motina, kuri labiausiai už visus 
kitus manęs laukė, — mūsų žemės 
vaikams uždrausta net koją įkelti į 
gimtąjį kaimą!"

Kokia gyvenimo ironija! Taip no
rėtųsi pamatyti seną bakūžę, kurio
je praleistos jaunos dienos. Kaip 
saldus troškimas pasiganyti akimis 
ant to žalio šilo, nors gal ir nedaug 
jo likę, kuriame daug kartų šienas 
grėbta ir gardžios uogelės rinkta... 
O koks džiaugsmas būtų pasimaudy
ti melsvame tėviškės ežerėly ir va
karais pasiklausyti tos pasakiškos 
giesmininkės lakštingalos... Kaip 
gyvi akyse stovi tie, tada šakoti 
sodo medžiai su visais pavasario 
kvepiančiais žiedais, kurie galbūt 
jau visai nuskurdę, kaip ir visas 
kraštas, pavergėjo nualintas. Norė
tųsi nors pastovėti toj vietoj, kur 
gėlių darželis augo ir, suklupus prie 
pakelės smūtkelio, padėkoti Augš- 
čiausiajam už tai, kas dar yra pali
kę iš mielos tėviškės. Pagaliau no
rėtųsi paliesti koją ir tą dulkėtą, 
pilką kelelį, kuris ėjo per kaimą ir 
grakščiu vingiu tiesiai pro sodo kam
pą sukosi kaimyno link. Ak, kaip 
norėčiau pabūt toj senoj troboj, kur 
pirmieji žingsniai žengti 'ir pirmą 
“Tėve mūsų” su motina kalbėjau. 
Norėtųsi mielai pabučiuoti tą “mū- 
ką” dar sykį ir jau paskutinį, kuri 
išliko motulės išsaugota per karo 
audras. Graudžiomis ašaromis ap- 
laistyčiau tėvo kapą, kuris liko prie 
apgriuvusios koplytėlės kaimo kapi
nėse. Deja, tai tik svajonė. Viso to 
nemačiau.

Viešint tėvynėje, teko gyventi Vil
niaus viešbutyje. Gailestis draskė 
širdį — kodėl negaliu pamatyti gim
tojo kaimo, kai esu taip arti jo?

Bučiavau savo motinos senatvės iš
vargintą skruostą, glamonėjau savo 
seseris ir brolį. Net sutikau tuos 
gimines, kurių buvau nepalikus — 
broliavaikius. Beveik sunku įtikėti, 
kad tai realybė. Tik gaila, kad taip 
trumpai — dvi savaitės.

Nepasiekusi savo tėviškės pasiilg
tų namų bei laukų, turėjau pasiten
kinti tuo, ką gavau: Vilniumi, Birš
tonu, Kaunu ir Maskva. Viešbutis 
Vilniaus vidury buvo pagrindinė 
apsistojimo vieta. Taipgi buvo mie
la pamatyti seną kunigaikščių mies
tą, Gedimino kalną, kuris gražiais 
medeliais pasipuošęs. Iš ten ir par
sivežiau brangų suvenyrą — beržo 
šakelę.

Dienomis—gėrėjausi melsva dan
gaus mėlyne, skraidančiais tėvynės 
paukščiais, kurie taip mieli, seniai 
nematyti. Saulutė ir ta atrodo, lyg 
sava, lietuviška, skaisčiau šviečianti...

Ak, kad ta padangė būtų ties ma
no tėviškės sodyba! Kiek prisimini
mų ir džiaugsmo ten išskaityčiau! 
Aišku, ten pergyventa ir skausmo: 
karo šmėkla, mirtis kaikurių artimų
jų... Bet visdėlto norėtųsi taip pa
siilgto tėviškės kampo nors miražą 
pamatyti. Juk tūkstančius mylių va
žiavau, metų metus planavau tą ke
lionę. Daug naktų nemiegojau. Sap
nuodama, kartais svajodama, skrajo
jau tėviškės padangėje iki paskutinės 
dienos, kol pakilo lėktuvas ir mus 
nešė virš Atlanto bangų.

Daug neišdildomų įspūdžių parsi
vežiau: man dar tebekvepia lietuviš
ko šieno kvapas, kurį mačiau Pane-, 
rių kalnų papėdėje, dar tebeskamba 
gegutės balsas ausyse, tebematau 
darželius su rūtų lyselėmis, o kas 
svarbiausia — mylimus veidus, ku
rie vėl ten pasiliko apsiašaroję nuo 
atsiskyrimo. Gal jau daugiau nebe
pasimatysime, nors prižadėjau.

Dar ilgai gyvensiu tais mielais ir 
kartu skausmingais prisiminimais, 
bet tau, sese, broli kanadieti, nieko 
negalėjau parvežt, nor? ten “tiek 
daug yra daiktų”, kuriuos turėti no
rėtum tu, taip, tėvynės turtai dideli, 
net išsirinkti negali. Pati didžiausia 
dovana — tai šilo juosta mėlyna ir 
kelio vingis ties namais, taip pasi
ilgtais, mylimais”. Tebūna man leis
ta pakartoti šį eiliuotą laišką, neži
nomos autorės iš tėvynės, kuris taip 
nepaprastai jautriai išreiškia kiekvie
no patrioto jausmus.

Nesigailiu, nors ir nevisai paten- 
kita. “Sudiev, Lietuva, man linksma 
buvo gyvent tavo šalelėj”, šį kartą 
— tik paviešėt. ....Aujošiute

A. A. STUDENTAS RUDMINAS
Kilus Vokietijos — SSSR karui 

1941. VI. 22, Lietuvoje prasidėjo su
kilimas, siekiąs atstatyti nepriklau
somą Lietuvą. Per porą dienų Kau
nas buvo sukilėlių rankose, tik kur- 
ne-kur miesto pakraščiuose dar poš
kėjo šūviai ir vis dar kabojo raudo
noji vėliava ant valstybės Taupomų
jų Kasų rūmų stogo stiebo Laisvės 
alėjoje priešais valstybės teatrą. Vi
sus nervino ta vėliava su kūju ir pjau
tuvu — vergijos ženklais. Raudono
sios armijos likučiai dar traukėsi per 
Kauną. Mūsų draugų būrelis susiti
kome valstybės teatro sodelyje. Stai
ga pamatėm, kad Lietuvos trispalvė 
vėliava suplevėsavo ant Valstybės 
Taupomųjų Kasų rūmų stogo stiebo, 
o raudonoji vėliava nusirito nuo sto
go. Pasigirdo šūvis. Augšto ūgio jau
nuolis ant stogo susvyravo, bet dingo 
stoge, nenukrito. Bėgome prie rūmų. 
Išgirdome, kad studentas Rudminas, 
augšto, gražaus sudėjimo vyras buvo 
peršautas į kulnį. Jis buvo nuvežtas į 
ligoninę, bet liga susikomplikavo — 
gavo kraujo užnuodijimą ir mirė už 
Lietuvos laisvės simbolį vėliavą.

Buvę Tavo, brolau, pažįstami, 
bendradarbiai lenkiame galvas už 
Tavo meilę tėvynei ir kraujo auką 
laisvai Lietuvai. J. K.

VIEŠNIA VILNIUJE
Kažkur skaičiau apie K. Karosie- 

nės viešnagę Vilniuje. Ten nuvykusi 
ji pareiškė atvežusi Kalifornijos sau
lę. V. Karvelis padėkojo už tą saulę. 
Deja, nė vienas neprisiminė, kad 
Lietuvoje Seniai jau šviečia “Stalino 
saulė”, kuri nepripažįsta jokios ki
tos saulės. Toliau viešnia ėmė šne
kėti apie demonstracijas Amerikoje, 
apie motinų kovą už taiką ir pan. 
Argi Lietuvos žmonės laukia tokių 
šnekų, neturinčių nieko bendro su 
lietuviškais reikalais? Jau net V. 
Karvelis jai palinkėjo savo viešnagę 
Lietuvoje panaudoti lietuviškiems 
taikos reikalams. Kas iš tos moterų 
kovos už taiką, jeigu jos nekovoja 
už taiką, pagrįstą laisve. Tokios tai
kos nėra Lietuvoje — tiktai karo ir 
vergijos grėsmė. Negali ten laisvai 
nuvažiuoti, savųjų nevaržomai ap
lankyti, atostogauti, o Amerikoj, ne
žiūrint demonstracijų, visi naudojasi 
pilna taika ir laisve. K. Karosienė 
visko prišnekėjo, bet nedrįso pa
klausti nė apie Simą Kudirką, kuris 
bėgo Amerikon nuo Lietuvoj Stalino 
paliktos “saulės”. Kodėl gi jo neap
lankei ir nenuvežei jam Kalifornijos 
saulės? Kalbėjai apie taiką. Ir aš esu 
Už taiką, bet man rūpi tokia taika, 
kuri plačiau atidarytų Vilniaus var
tus ir duotų laisvę kraštui, nes tik ta
da bus tikroji taika. Kokia taika gali 
būti rusiškoj vergijoj? Nebent kapų 
taika. Linkiu gerb. K. Karosienei 
garsinti ne falšyvą, o tikrą taiką.

Jadvyga Viluckienė

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

FUTBOLO MĖGĖJAI dainų šven
tės proga matė ir įdomias futbolo 
rungtynes. Jos suvedė Čikagos ir 
Niujorko komandas, kurios dabar li
ko vieninteliais lietuvių futbolo vie
netais S. Amerikoje. Rungtynės buvo 
gyvos, permainingos ir kietos. Prirei
kė daugiau kaip dviejų valandų, kol 
buvo išaiškintas nugalėtojas ir įteik
ta dr. J. Ringaus paskirta didžiulė 
taurė. Jos savininku tapo čikagiečiai, 
nors ir Niujorko atstovai šį kartą 
buvo pilnaverčiai varžovai, tik Jiems 
stokojo sėkmės. Reguliarus rungty
nių laikas rodė lygiąsias — 3:3. Po 
pusvalandžio pratęsimo pasekmė irgi 
nepasikeitė. Tuomet buvo nuspręsta 
mušti po 5 baudinius. Bet ir čia lai
mėtojas nebuvo Išspręstas, nes abi 
komandos įmušė po tris įvarčius. 
Tuomet dar kartą buvo pakartotos 
5 baudinių serijos, šį kartą niujor
kiečiai įvykdė tik du baudinius, o 
čikagiečiai jau po 4 bandymų turėjo 
3 įvarčius.

žaidimo metu pirmasis įvartį įmu
šė Niujorko futbolininkas R. Budrai
tis. Kai M. Mikalauskas išlygino, Ši
leikis vėl persvėrė Niujorko naudai. 
Po pertraukos Čikagos Jenigas pa
darė 2:2, o Pikšrys 3:2. Tačiau trum
pai prieš pabaigą Šileikis įmušė iš
lyginamąjį įvartį. Rungtynes stebėjo 
apie 500 žmonių.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Liubomi
ras Laucevičius, medicinos mokslų

daktaras, porą mėnesių praleidęs pas 
savo dukrą Čikagoje, grįžo atgal į 
Vilnių, kur profesoriauja. Jis yra 
vienas žymiausiųjų Lietuvos medici
nos darbuotojų, gydytojo diplomą ga
vęs 1933 m. Vienos universitete 
Austrijoje. Nuo 1964 m. jis yra eks
perimentinės ir klinikinės medicinos 
instituto direktoriumi ir profesoriu
mi. Čikagoje ir Kalifornijoje Jis su
sipažino su vietos lietuvių gydytojų 
medicininiais laimėjimais. — “Chi
cago Tribune” atspausdino J. Lapi- 
dus laišką, pavadintą “Nacių kola
borantai”, kuriame įžeidžiančiai atsi
liepiama apie lietuvius. Jie čia mini
mi kaip žydų naikintojaL Laiško au
torius rašo, kad iš 6.000 Lietuvos 
žydų tik 28 išliko gyvi. Tai aiškus 
nesusipratimas. Taip pat ten rašoma, 
jog šiandien kaikurie tų lietuvių na
cių kolaborantų gyvena Amerikoje, 
o gana daug Čikagoje. “Aš niekada 
negalėsiu ir niekada nepamiršiu”, — 
sako J. Lapidus. — žurnalistas Vy
tautas Alseika, kuris šiuo metu gy
vena Niujorke ir redaguoja Eltą, bu
vo atvykęs Čikagon ir dalyvavo dai
nų šventėje. Po to nuvyko keliom 
savaitėm paviešėti į Kaliforniją. — 
Kun. Vytautas Kazlauskas, Vatikano 
liet, radijo programos vedėjas, savai
tę laiko praleido Čikagoje. Iš čia 
išvyko į Klevelandą, Daytoną ir ki
tus miestus. Italijon žada grįžti rug
sėjo pabaigoje.

ŽYDAI, ŽVIRBLIAI IR LIETUVIAI
(Atkelta iš 3 psl.)

jis gimė, netoli Filadelfijos.
Kai Petras atvyko į viešbutį 

su manim susitikti, jo Australi
joj vesta žmona tarė: “Labą die
ną, ponas”. Po to šnekėjom ang
liškai. Ilgai nešiotą kareivio uni
formą Petras prieš trejus metus 
nusivilko ir toliau savo profesi
joj dirba kariuomenės įstaigose. 
Už poros metų ateis pensijos 
laikas. Tada grįš Petras Svets į 
žmonos tėvynę Australiją. Savo 
planus pasakojo Petras vežioda
mas mane, rodydamas salos gro
žybes ir istorines vietas. Augšti 
kalnai. Derlingos ananasų ir 
cukrašvendrių plantacijos.

Petras gyvena netoli Pearl 
Harbor, šis karinis uostas pa
garsėjo, kai 1941 m. gruodžio 7 
d. japonai netikėtai užpuolė ir 
sunaikino Amerikos laivyno 
bazę, čia buvo pradžia japonų ir 
Amerikos konflikto, kurio pa
baiga buvo Hirošima.

Ką čia mačiau, mane nuvylė. 
Kareivinės, civilinių tarnautojų

kvartalai, pats uostas ir apleisti 
užgriozdoti sandėliai. Povandeni
niai laivai pažaliavę, samanom 
apaugę.

Saulė ėjo vakarop. Mažam 
Petro namely suskambėjo lietu
viškų plokštelių muzika. Toks 
ramus ir šiltas mano paskutinis 
vakaras Havajuose. Kaip graži 
lietuviško choro daina. Paskuti
niai saulės spinduliai išryškina, 
apšviečia didelį baltą paminklą. 
Jis plūduriuoja uo«te, kur prieš 
30 metų be kovos paskendo ka
ro laivas “Arizona”. Kai vanduo 
nutyla, bangos nurimsta, iš gel
mių prabyla nuskendęs laivas. 
Alyvos lašai kyla į paviršių ir 
tampa vaivorykštės spalvų dė
me, kuri primena žmogui jo ga
lybę ir beprotybę.

Apytuštis lėktuvas atsiplėšia 
nuo žemės ir pasuka Naujosios 
Zelandijos link. Apačioj matosi 
tamsi paklodė, pribarstyta viso
kių brangakmenių — suvertų ir 
palaidų, briliantų, deimantų, 
raudonų rubinų ...

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

Atidaryta: kasdien 9—6 v. 
ketv. ir penkt. 9—9 v.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. 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/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
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 rj r-______ r* ~ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. Toronto 3, Ontario 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

SimplLci tų

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA
3828 BLOOR W„ ISLINGTON (6 - POINTS PLAZA)

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas) 
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

1 VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

CLEAR-VISION T V - Hi-FI 
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS

532-7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000 College St. * LE 1-3074 * Sav. P. Užbalis Paprasta skalbiamoji mašina

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

Automatinė 

skalbiamoji 

mašina ir 

džiovintuvas

SIMPLICITY GAMINIAI DABAR 
PARDUODAMI SPECIALIAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS

Visu 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. 
let WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

780 QUEEN ST. W. ____ ’
PRIE GORE VALE

TEl PHOTO
--------- -----------'Vestuvinės nuotraukos

______ _ ' Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

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

D R. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)
Telefonu LE. 24108

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymu. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintu 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

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.t.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Are. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonu 
LE 14251. Darbo valandos nuo 16 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS 
LLUNSKY, R.O.

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

Tel. 921 - 3924
Darbo valandų 9.30 v .r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia 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
• patarnauja atslkviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

Eagles Nest 
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Telefonas 534-0563

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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W TORONTQ" Montrealio “Gintaras” i Vakarų Kanadą

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Lietuvių kapinėse atidaroma 

nauja sekcija. Laidojamosios iki Šiol 
sekcijos O ir N baigiamos užpildyti.

— šv. Jono liet, kapinėse palaido
tas a.a. Boguslaw Celejewski. Velio- 
nies žmonai Reginai Mackevičiūtei- 
Celejewski, dukroms Violetai ir Gra
žinai nuoširdi užuojauta.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 
v.r. už a.a. kun. Vincą Grušą, nužu
dytą Lietuvoje 1950 m.; šeštadienį 
8 v j. už a.a. Zigmą Paulionį; sekma
dienį 10 v. už Bacevičių šeimos mi
rusius, 11 v. už p. Jarašūnienės tė
velius.

— Mirus a.a. Stefai Šarkūnienei- 
Pacevičiūtei, jos broliams kun. kl. B. 
Pacevičiui Londone ir Stanislovui 
Toronte nuoširdi užuojauta.
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. w ; • '

PARAMOS KREDITO KOOPERA
TYVAS praneša, kad nuo š.m. lie
pos 1 d. už mortgičius palūkanos su
mažinamos nuo 8% % iki 8% %. 
Mortgičių mokėtojai, kurių mokėji
mas bus po spalio 1 d., mokės 8% %. 
Paramos balansas birželio 30 d. pa
siekė $4,442,000.00. Nuo gruodžio 
1970 m. balansas paaugo virš $350,- 
000.00. Nekilnojamo turto ir asme
ninės paskolos paaugo $415,228.00, 
indėliai
už paskolas ir investacijas 
$162,697.00. Mokėtinos palūkanos na
riams — $110,751.00. Pelno per 6 
mėn. gauta $25,139.00. Perkėlimai, 
padaryti praeitų metų gale, iš šėrų 
s-tos Į taupomąją sąskaitą “Paramai” 
išėjo į gerą, nes pagal naują patvar
kymą kredito unijos, atrodo, turės 
mokėti pajamų mokestį. Ontario Cre
dit Union League žada patarti visoms 
kredito unijoms padaryti tokius per
kėlimus. Vedėjas

Baigiant ruošti šį “TŽ” nu
merį gauta žinia, kad liepos 4 
d. Winnipego ežere paskendo 
V. Kanados lietuvių veikėjo Po
vilo Liaukevičiaus anūkas (Vy
tauto sūnus), 19 m. amžiaus. Pa
laidotas liepos 12 d. Visuomenė 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

KLB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. S. Čepas liepos 10-11 
d.d. dalyvavo Vakarų Kanados 
lietuvių penktajame sąskrydyje, 
kuris buvo surengtas Kalgary.

Gimnaziją geriausiai baigusių 
sąraše pažymėti: Edwin Šeputis, 
Scarlett Heights, 94.3, Alda 
Ūsas, Silverthorne C. I., 87.3.

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.

$284,786.00. Palūkanų 
gauta

• V •

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiadienį, '8 v. koncel. 

už a.a. A. Šapoką, užpr. A Šapokie- 
nės ir už a.a. Smolskių šeimos miru
sius, užpr. J. J, Smolskių; ketvirta
dienį, 8 v. — už a.a. A. Pabedinską, 
užpr. A. Šąpokienės; 8.30 v. — už 
a.a. A Repšį, užpr. J. A. Matulioniu; 
penktadienį; 7.30 v. — už a.a. A. 
Repšį, užpr. B. Pabedinskienės; šeš
tadienį, 8.30 v. — už a.a. Pr. Tru- 
kanavičių, užpr. B. Trukanavičiaus; 9 
v. — tretininkų int.; šį sekmadienį, 
10 v. — už a.a. M. Ivanauską, užpr. 
M. Endzinienės; 11.15 v. — už a.a. M. 
Dervinį, užpr; S. Dervinienės.

— Stovyklų metu T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje sekma
dieniais svečiams Mišios laikomos 11 
v. ryto. Išpažinčių klausoma prieš Mi
šias.

Naujas T. pranciškonų stovyk
lavietės telefonas: 1-705-429-2788. Ka
dangi stovyklos rajonas didelis ir 
kviečiamą prie telefono nevisada 
lengva greit surasti, raginama skam
binti “person to person” būdu.

— Giliai užjaučiame p. Grajaus
kienę ir dr. Gustainienę, jų artimųjų 
šeimas JA Valstybėse ištikus didelei 
nelaimei.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO ŽINIOS

Pirmo š.m. pusmečio balansas bir
želio 30 d. buvo $3,405,837.00. Padi
dėjo: indėliai — $359,592.00 ir pa- 
skolos-investavimai—$309,00.00. Bir
želio 30 d. bendra suma: indėlių — 
$3,255,269.00 ir paskolų bei investa
vimų — $3,300,711.00. Už pirmą pus
metį išmokėta palūkanų: 5% % už 
depozitus $37,304.00 ir 6% už taupo
mąsias s-tas (savings) — $29,293.00.

Finansų ir komercijos departa
mento revizorius tikrino bankelio at
skaitomybę bei finansus ir š.m. ge
gužės 20 d. raštu patvirtino, kad fi
nansinis stovis yra geras, paskolos 
išduodamos ir mokamos tvarkingai, 
buhalterija “in excellent order”.

Balandžio ir gegužės mėnesiais pi
nigų rinkoje buvo kritusios palūka
nos už investavimus. Dėl šios prie
žasties kooperatyvo valdyba nuo ge
gužės 20 d. buvo sumažinusi palū
kanas už naujus termininius indėlius. 
Birželio pabaigoj padėtis pagerėjo ir 
mūsų bankelyje palūkanos buvo pa
keltos. Dabar mokame: 1 metų ter
minui — 6% % ir 2 metų terminui — 
7%. Apskritai, palūkanos pinigų rin
koje yra labai nepastovios, tačiau 
šiuo metu matyti kilimo tendencija 
už ilgalaikius investavimus virš 3 
metų ir mortgičių paskolas, už ku
rias pasitikėjimo bendrovė (Trust) 
ima nuo 9% iki 11%. Vedėjas

V. K. Miniotas, torontietis, 
tarnauja Kanados laivyno po
vandeninių laivų dalinyje Hali- 
fakse ir turi "“private” laipsnį. 
Porai dienų buvo atvykęs į To
rontą aplankyti savo artimųjų.

Montrealio Jaunimo Ansamb
lis “Gintaras” pradeda trečiuo
sius savo gyvavimo metus. Per 
šį laiką “Gintaras” aplankė- ir 
sėkmingai pasirodė Vašingtone, 
Otavoje, Toronte, Hamiltone, 
Londone, Filadelfijoje, Ročeste- 
ryje, Hartforde, Bostone, na, ir 
Montrealyje įvairiom progom 
lietuviam ir kanadiečiam.

Šiuo metu “Gintaras” gavo iš 
federacinės valdžios (Secretary 
of State) per min. Robert Stan- 
bury $5.000 paramą kelionei į 
vakarus, Britų Kolumbijos šimt
mečio proga dalyvauti vadina
mam “West Coast Project”.

“Gintaras” didžiuojasi ir yra 
dėkingas Kanados vyriausybei, 
kuri įgalino šį vienetą dalyvauti 
ir pasirodyti Kanados gyvenime 
bei aplankyti Kanados vakarus 
ir nuvežti lietuvišką muziką, šo
kį, dainą, žodį Vakarų Kanados 
lietuviams.

Visiems yra suprantama, kad 
5.000 dolerių 50-čiai gintariečių 
yra tik trečdalis šiai kelionei 
reikalingos sumos. Antrą treč
dalį sudės ansamblio nariai ar
ba jų tėvai. Lieka dar vienas 
trečdalis, kurį teks kokiu nors 
būdu sutelkti. Dėlto “Gintaras”

ir kreipiasi į plačiąją lietuvių 
visuomenę, prašydamas nuošir
džios paramos šio projekto įgy
vendinimui. šiam reikalui “Gin
taras” skelbia plataus masto lo
teriją, kurios vykdymui sudary
ta speciali komisija: J- Šiaučiu- 
lis — pirmininkas, Montrealio 
visuomenės atstovas ir KLB 
Montrealio apylinkės vaidybos 
iždininkas; A. Jaugei is, D. Ker- 
belytė, A. Lapinas — “Gintaro” 
nariai; Irena Lukoševičienė ir 
Pranas Rudinskas — gintariečių 
tėvai.

Artimiausioje ateityje ši ko
misija praneš loterijos pobūdį ir 
kreipsis į visus lietuvius, prašy
dama talkos ir pagalbos lėšų tel
kime. Tokios pagalbos “Ginta
ras” kreipiasi pirmą kartą, nes 
savo bėgamom išlaidom ginta- 
riečiai moka mėnesinį mokestį. 
Tai juos įgalino įsigyti neeili
nius instrumentus.

Tikime, kad visuomet duos- 
ni ir nuoširdi lietuvių visuo
menė neliks abejinga šiai neei
linei “Gintaro” išvykai, nuošir
džiai parodys savo supratimą bei 
teiks savo paramą.

“Gintaro” vadovai ir 
tėvų komitetas

DAŽAU Iš LAUKO namus, taisau 
medžio, šviesos ir vandens įrengi
mus. Darbą atlieku sąžiningai, labai 
papiginta kaina. Skambinti po 5 v. 
v. tel. 535-2581 ir klausti Joe.

PADĖKA DAILININKAMS
Sėkmingam kultūriniam, visuome

niniam bei kitokiam veikimui reikia 
trijų dalykų: idėjų, gero planavimo 
ir lėšų. Idėjų, jei trūksta, galima pa
siskolinti iš kitų; gero planavimo 
galima taip pat išmokti, gi lėšų rei
kia turėti. Lietuviškoji veikla re
miasi laisvu įsipareigojimu ir au
kom. Lėšų parūpinimas — kiekvie
nos valdybos pareiga. Loterija — po
puliariausias būdas, dailės paveikslas 
— labiausiai pageidaujamas laimikis.

Loterijai laimikių — dailės kūri
nių prašo skautai, ateitininkai, žur
nalai, stovyklos, ansambliai. Mūsų 
dailininkai, būdami jautrūs lietuviš
kam reikalui, artimo; jaunimo reika
lui aukoja savo kūrinius, paveikslus, 
piešinius, rėžinius, skulptūras, kera
mikos darbus. KLB kultūros komisi
ja, neturėdama lėšų didesniem savo 
sumanytiem darbam, kurių sekantis 
artimiausias bus reprezentacinė lie
tuvių dailės paroda, kreipėsi į Kana
dos lietuvius dailininkus, prašydama 
loterijai dailės darbų. Džiugu pra
nešti, kad nė vienas dailininkas, pa
prašytas, neigiamai neatsakė. Taria
me nuoširdų lietuvišką ačiū už kul
tūrinės veiklos parėmimą, už paau
kotus savo kūrinius dailininkams: 
Astrauskui, Bričkui, Bukauskui, Da
giui, Dociui, Juknevičiui, Pazukaitei, 
Račkui, Remeikai, Tamošaičiui, Ta
mošaitienei, Valiui ir žmuidzinienei.

Dr. Marija P. Ramūnienė,
KLB kultūros komisijos pirmininkė

Svečiai. Atostogų proga To
ronte lankosi gana daug viešnių 
bei svečių, daugiausia iš JAV-ių. 
Vieni sustoja tik Toronte, kiti 
nuvyksta ir lietuvių vasarvietėn 
Wasagon. Iki šiol lankėsi ar te- 
besilanko: A. ir J. Poderiai iš 
Niujorko, kųn. A. Babonas iš 
Detroito, dr. P. ir I. Lukoševi
čiai iš Montrealio, kun. A. Bort- 
kevičius, kun. M. Jarašiūnas iš

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs 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

SPRINGHURST VASA RVIETĖJE, 
52-D Avenue (arti ežero) parduoda
mas naujas, gražus vasarnamis su 8 
kambariais ir jų pilnu Įrengimu. 
Fronte to namo — naujai iškastas šu
linys, o kieme namelis (sandėlis). 
Teirautis pas ten gyvenantį savinin
ką.

IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI ir 
virtuvė III augšte vienam asmeniui. 
Yra garažas. Tik 2-3 minutės nuo 
Dundas-Bloor požeminio traukinio. 
Skambinti tel. 534-9127.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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

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

| — «
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įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,
I perukai ir t. t. Prieinamos kainos

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių
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Minersville, Pa., kun. S. Kulbis...

Lietuvių ekskursija, kurioje 
dalyvauja skautai ir neskautai, 
atsiuntė telegramą iš Europos 
Londono. Joję sakoma, kad lai
mingai pasiekė Londoną ir lie
pos 10 d. jau davė pirmąjį kon
certą, kuris labai gerai pavyko. 
Dalyvavo 700 žiūrovų is visos 
Britanijos. Programą atliko To
ronto “Gintaras” ir S. Kairio 
muzikinis vienetas. Liepos 9 d. 
išlydėti šios ekskursijos Malto- 
no aerodrome susirinko minia 
lietuvių — 180 ekskursantų ir 
gal dvigubai tiek palydovų bei 
šeimos narių. Didžiulis 240 vie
tų lėktuvas išskrido su pusva
landžio pavėlavimu.

Dail. J. Baldui Mississauga li
goninėj padaryta operacija. Ne
trukus dailininkas tikisi grįžti 
prie kūrybinio darbo. Pastarai
siais metais jis atliko keletą di
desnės apimties darbų, jų tar
pe “Lituanikos” paminklą Be
verly Shores prie Čikagos ir 
Toronto lietuvių kapinių var
tus (dail. T. Valiaus projektas). 
“Aidų” žurnalas š. m. 6 nr. 
iliustruotas dail. J. Bakio skulp
tūrų nuotraukomis. Tame nu
meryje plačiau rašoma ir apie 
“Lituanikos” paminklą.

Kanados Lietuvių Fondas jau 
atsiuntė “TŽ” skirtus $75. Lei
dėjai dėkoja už paramą.

Patikslinimas. Torontięčių tė
vų sūnus Julius Puodžiukas, gy
venąs Londone, Ont., susituokė 
su Irena Žebertavičiūte Delhi, 
Ont., vietinėje bažnyčioje. Ne
paprastai gražiose iškilmėse da
lyvavę informuoja, kad jungtu
vių apeigas atliko ilgametis jau
nojo ir jo šeimos draugas kun. 
Joseph Penny, bazilijonas, ir 
kun. dr. J. Gutauskas, lietuviu 
Šv. Kazimiero par. klebonas. Tai 
patikslinimas žinutės, atspaus-
dintos “TŽ” 27 nr.

PRANEŠAME,

kad įvairių siuntinių persiuntimo lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING Co.
480 Roncesvalles Avenue, Toronto 3, Ontario

šiais metais vasaros atostogoms bus uždaryta 
nuo liepos 18 dienos iki rugpjūčio 8 dienos.

A , 4. ir S. Kalūza

Išskrido 180 asmenų. Lietuvių Skau
tų Sąjungos Kanados rajono suorga
nizuota ekskursija į Europą liepos 9 
d. specialiu lėktuvu išskrido Angli- 
jon, kur kelionės dalyviai praleido 
savaitgalį ir šiuo metu keliauja į 
Prancūziją, Vokietiją, Šveicariją, Ita
liją, Austriją. Skautai grįš Vokieti
jon 10 dienų pastovyklauti 25 metų 
jubilėjinėje Europos lietuvių skautų 
stovykloje, neskautai — organizuotai 
ar atskirai lankys žymesnes V. Vokie
tijos vietoves. Visi vėl susirinks Liuk
semburge, iš kur liepos 30 d. grįš į 
Torontą. Išvyko 180 asmenų, kurių 
apie 120 iš Kanados, daugiausia to- 
rontiečiai, kiti iš įvairių JAV vieto
vių. Išvykstantiems į Europą liepos 
6 d. Šv. Jono Kr. par. salėje skautų 
ir “Gintaro” tėvų komitetai suruošė 
kuklias išleistuves-vakarienę, kurioje 
dalyvavo ir linkėjimų kalbas pasakė 
ekskursijos atsakingasis organizato
rius Kanados rajono vadas s. K. Ba
tūra, T. Benediktas, OFM, KLB kraš
to valdybos pirm. dr. S. Čepas, To
ronto apylinkės valdybos pirm. J. 
Karpis, vyriausias kelionės vadovas 
ps. A. Baziliauskas. Kelionės vado
vams Ritai ir Juozui Karasiejams, M. 
Vasiliauskienei ir D. Keršienei sėk
mingo sugrįžimo linkėdami vakarie
nės rengėjai įteikė gėlių. Išleistuvių 
pobūviui vadovavo C. Senkevičius.

Ekskursiją sudaro keturios pagrin
dinės grupės: skautai-tės, “Gintaras”, 
Sktn. Stepo Kairio muzikinio viene
to kanklininkės ir pavieniai asmenys 
neskautai.

A.a. Stepo Kairio Paminklui Sta
tyti Komitetas dėkoja visiems asme
nims, organizacijoms ir aukų rinkė
jams lietuvių kolonijose už teigiamą 
atsiliepimą į paskleistą spaudoje at
sišaukimą ir išsiuntinėtus laiškus. 
Komitetas praneša, kad š.m. liepos 1 
d. einamoje sąskaitoje buvo $501,80. 
Didžioji aukų lapų dalis dar nėra grį
žusi. Jų lauksime iki rugsėjo 1 d. 
Paminklas statomas ir jo pašventini
mas numatytas spalio 16 d. Aukas 
siųsti C. Senkevičiui, 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont., Canada arba 
deponuoti Resurrection Parish (To
ronto) Credit Union, 999 College St., 
Toronto 4, Ont., Canada, ein. sąsk. 
Nr. 2433. čekius rašyti “Stepo Kairio 
Paminklui Statyti Komitetas” vardu.

Gerojo Ganytojo stovykla jau bai
gė pirmąją stovyklavimo savaitę, ku
ri prabėgo greit ir linksmai, nes vi
sos dienos buvo gražios ir saulėtos. 
Puikią nuotaiką stovyklautojams su
darė geri vadovai ir stovyklautojų 
draugiška dvasia. Ketvirtadienį tu
rėjome iškylą paežere iki Wasagos 
ir taipgi lengvosios atletikos varžy
bas. Penktadienio vakaras buvo skir
tas literatūrai, o šeštadienį prie lau
žo išgirdome stovykloje kas metai be
silankančio Kiškelio Riestaūsio pasa
kojimus apie šios savaitės stovyklau
tojų gyvenimą, matėme įvairius jų 
pasirodymus, išgirdome visų stovyk
lautojų per savaitę išmoktus eilėraš
čius, dainavome ir žaidėme.

Dar yra dvi savaitės. Tikimės, kad 
jos bus lygiai sėkmingos ir įdomios, 
kaip pirmoji. Stovyklos mergaičių va
dovybę sudaro: Dana Ramanauskai
tė ir Aldona Jasinevičiūtė, o ber
niukų — Gediminas Stankus ir Algis 
Matulaitis. Skanų maistą paruošia 
mūsų visų mėgstama p. Underienė. 
šiuo metu stovykloje turime ir sve
čią — kun. Stasį Kulbį, SJ, kuris vi
sus mus pralinksmina savo dainomis 
bei armonikėlės muzika.

Stovyklos telefonas šią vasarą yra 
išjungtas — negalima juo naudotis.

Stovyklautojas
“Toronto Week’’ dienraščio 

“The Telegram” savaitinis prie
das liepos 3 d. laidoje įdėjo net 
dvi Rūtos Petronytės spalvotas 
nuotraukas — vieną viršelyje, 
kitą viduriniuose puslapiuose 
“Dick Loe’s Women” skyriuje. 
Prieraše prie nuotraukos pažy
mėta, kad “Rūta Petronis” yra 
18 m. amžiaus, 6 pėdų ūgio, 
mėgstanti sportą ir muziką — 
trimitą. Kad ji lietuvaitė, nepa
žymėta.

m MOMTREAb®
Aušros Vartų par. žinios
— Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

Montrealio šv. Juozapo bazilikos so
duose vyksta vaidinimai “Kryžiaus 
kelias”. Tai tikrai puikus Henri 
Ghėon meno kūrinys. Vaidina Mount 
Royal teatro artistai. Pradedama 9 
v.v. Prancūziškai spektakliai būna 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ket
virtadieniais; angliškai — antradie
niais ir penktadieniais. Įėjimas ne
mokamas. Bazilikos sodai vakarais 
gražiai apšviečiami spalvotomis švie
somis.

— Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
trečiadieniais 8.30 v.v. Šv. Juozapo 
bazilikoje duodami vargonų muzikos 
koncertai. Pakviesti geriausi Kana
dos it JAV muzikai. Įėjimas į kon
certą $2, studentams $1.

— Šį šeštadienį prasideda Mont
realio ateitininkų organizuojama jau
nimo stovykla “Baltijoje”. prie Lac 
Sylvėre. Po ateitininkų stovyklos 
“Baltijos” stovyklavietėje stovyklaus 
Montrealio skautai.

— Violeta Laima Juraitė, Bernar
do ir Violetos Jurų dukrelė, ruošia-

TORONTO, ONT.
Kanados Lietuvių Katalikų 

Centras, gavęs okupuotoj Lie
tuvoj nuteisto už vaikų moky
mą religijos kun. A. Šeškevi
čiaus, SJ, tekstą kalbos, pasaky
tos Molėtų teisme, atspausdino 
keletą šimtų egzempliorių (ang
lų kalba) ir jų dalį jau išsiunti
nėjo Kanados vyskupams, kuni
gams, spaudos žmonėms bei vi
suomenės veikėjams, jau gauti 
ir kaikurių žymių asmenų atsa
kymai. Kardinolas G. B. Flahiff 
rašo:

Dėkoju už Jūsų birželio 28 d. laiš
ką, kuris mane pasiekė šį rytą. Esu 
ypač dėkingas už pridėtą kun. Antano 
Šeškevičiaus gynimosi kalbos tekstą. 
Perskaičiau ją' su dideliu domesiu. 
Ji yra ne tik aiški, logiška, bet ir 
Įkvėpianti bei didžiai vertinga infor
maciniu požiūriu. Be abejonės, aš tu
rėsiu progų ja pasinaudoti, kaip Jūs 
sugestijonuojate.

Melsdamas Dievą laiminti Jus bei 
Jūsų darbus ir kitus Centro narius, 
pasilieku su Jumis Kristuje. Nuo
širdžiai Jūsų — GEORGE B. CAR
DINAL FLAHIFF, Winnipego arki
vyskupas.

Kanados katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkas ir 
Otavos arkivyskupas rašo:

Dėkoju Jums už dokumentą, kurį 
atsiuntėt man Kanados Lietuvių Ka
talikų Centro vardu. Jis bus tikrai 
naudingas, kai susirinks posėdžio at
stovai Į Romos sinodą paruošti do
kumentacijos šiam sinodui. Kadangi 
socialinis teisingumas bus viena iš 
dviejų svarstymo temų, šis klausimas 
neabejotinai susilauks Romos sinodo 
narių dėmesio ateinantį rudenį.

Broliškai Kristuje — J. A. PLOUR
DE, Otavos arkivyskupas.

Taip pat gauti padėkos laiškai 
iš apaštalinio pronuncijaus Ota
voje Guido Del Mestri ir Toron
to arkivyskupo. Pastarasis, tarp 
kitko, sako:

Ačiū Jums už drąsią kunigo Šeške
vičiaus gynimosi kalbą. ...Tai ne
abejotinai liudijimas gilaus tikėjimo, 
kankinių tikėjimo.

Su dėkingumu ir gerais linkėji
mais — Nuoširdžiai Jūsų — PHILIP 
F. POCOCK, Toronto arkivyskupas.

si tekėti už Donald Vincent Doell. 
Vestuvės numatomos rugsėjo mėnesį.

— T. Stasys Kulbis, SJ, išvyko į 
Torontą; kapelionaus skautų stovyk
loje; grįš rugpjūčio pradžioje.

— Liepos 10 d. palaidotas Myko
las Mackevičius. Velionies giminėms 
ir draugams reiškiame gilią užuo
jautą.

— Liepos 4, sekmadienį, Čikagoje 
11 v. Mišias laikė kun. J. Venckus, 
SJ. Mišių metu giedojo sol. A Keb- 
lys ir Aušros Vartų choras. Tą pačią 
dieną mūsų choristai dalyvavo dainų 
šventėje. Prieš tai, penktadienį, mū
sų choristai giedojo Kęstučio ir Ri
tos Vilčinskų jungtuvių Mišiose, Le
nox, III. Visi grįžo namo linksmi ir 
laimingi.

— Aukojo parapijai: P. Rutkaus
kas $25, V. Drešeris $35 ir J. Dal- 
mantas $69.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $129.37.

Norintieji susipažinti su Mont
realio miestu gali prisijungti 
prie Fine Arts muzėjaus orga
nizuojamų grupių, kurios lanko 
miesto Įžymybes pėsčiomis. 
Joms vadovauja savanoriai va
dovai, gerai žiną senojo Mont
realio istoriją. Šios grupės pra
deda savo keliones kasdien 11 
v. ryto nuo Notre Dame šven
tovės. Dalyvavimas nemokamas.

Senatorius Pa ui Yuzyk, ukrai
niečių kilmės profesorius Otavo
je, senate jau nekartą yra pasa
kęs tvirtai pagrįstų kalbų prieš 
Kanados vyriausybės užsienio 
politiką Sov. Sąjungos atžvilgiu. 
Etninės grupės yra patenkintos 
jo veikla, keliančia trečiojo Ka
nados gyventojų elemento pro
blemas. Išimtį sudaro vokiečių 
laikraštis “Montrealer Nach- 
richten”, š.m. birželio 26 d. lai
doje pasisakęs prieš senatoriaus 
Yuzyko antikomunistines kalbas 
senate. Be kitko, laikraštis va
dina jį emigrantu. Senatorius, 
reaguodamas Į tą išpuolį, išsiun
tinėjo spaudai savo biografiją, 
kurioje aiškiai matyti, kad jis 
yra gimęs Kanadoje Pinto vie
tovėje, Saskačevano provincijoj; 
buvęs mokytoju, tarnavęs Kana
dos kariuomenėj, tapęs universi
teto profesorium, parašęs visą 
eilę mokslinių darbų. Be to, sen. 
Yuzyk informuoja, kad “Mont
realer Nachrichten” yra proko
munistinio nusistatymo, skatina 
Kanados vyriausybę pripažinti 
komunistinę Rytų Vokietiją. 
Laikraštis gina P. E. Trudeau 
vyriausybės politiką, bet nema
to žiauraus žmogiškų teisių pa
neigimo Sov. Sąjungoje. Reikia 
didžiuotis sen. Yuzyko drąsia 
laikysena ir apgailėti vokiečių 
grupės išpuolį.

Su skautų organizuota eks
kursija Europon iš Toronto lie
pos 9 d. išskrido ir montrealie- 
čių — R. Lukoševičiūtė, Kerbe- 
lytė ir kt. Į Torontą jas palydė
jo artimieji.

Dr. P. Lukoševičius dalyvavo 
agrikultūros specialistų suvažia
vime Lethbridge, Alta. Ta proga 
aplankė kažkuriuos Vakarų Ka
nados lietuvių veikėjus ir tarėsi 
dėl Montrealio “Gintaro” išvy
kos šį rudenį. Gauta parama 
$5000 iš federacinės. vyriausy
bės, bet jos toli gražu neužteks 
— reikės lietuvių visuomenės 
paramos.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Keturiolikos dienu

nuo rugsėjo 15 iki 30 dienos

P. A D AM O N IS
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 — 35»h Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P AR K S I D E market
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas/pristatymas.

NUO L 0 I N O S IKI DAN6ORAIŽIOI 
VERSLO BEI .PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas

Dešimt dieny Vilniuje Dvi dienos Maskvoje
ir apylinkėse Dvi dienos Amsterdame

Kaina - 660 dolerių | I
Smulkesnių žinių teirautis:

V. Bačenas Tel. 278-7261 J
tIZZ Seasons Travel 323 LAKESH0R£ R0AD EAST>

PORT CREDIT, Ont. (near Toronto)

IT AC" ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I A V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ: \. DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas ___ ........ 5.0% Asmenines......... 8.5%
Taupomąsias s-tas__ ___ _ 6.0% Nekiln. turto 8.75%
Term. ind. 1 metams 6.25%

čekių kredito ...... 9.0%Term. ind. 2 metams ...... 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- Investacines_ nuo 9.0% iki 12%
drauda iki $2,000 už taup. s-tos Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
sumas. už paskolos sumą.

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Kasos valandos: 1465 Dė Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penkiadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais ned'rbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus flgucjius savaitgalius.
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