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Lietuvių muzėjus
Lietuviškajai kultūrai gražiai atstovauja mūsų jOunimo an

sambliai, chorai, dailininkai, rašytojai, mokslininkai ir kiti. Tai gy
vieji ambasadoriai laisvajame pasaulyje, kurie, ypač išeivijos sąly
gose, yra labai brangintini. Tačiau tai dar neviskas. Šalia gyvųjų 
ambasadorių yra negyvieji, kurie taip pat gali atstovauti lietuviš
kajai kultūrai. Tai mūsų tautodailė, etnografinė medžiaga, indivi
dualūs kūriniai, kurių šiuo metu gana apstu mūsų išeivijoj. Nėra 
abejonės, kad tie dalykai žymiai ilgiau išliks nei jų autoriai. Tiktai 
klausimas, kur jie išliks? Kurj laiką tuos lobius globos privatūs as
menys, bet ilgainiui ir jie išnyks. Be to, privati globa nebus prieina
ma visuomenei. Dėlto svarbu, kad lietuvių kultūrinė kūryba būtų 
globojama saugesnių ir viešumai prieinamų rankų. Viena tokių ga
limybių, galbūt pati geriausia ir prieinamiausią, yra viešieji muzė- 
jai. Kanadoje vieni jų yra federacinės vyriausybės, kiti — provin
cinių vyriausybių žinioje. Padaryta jau gera pradžia. Kanados Lie
tuvių Bendruomenės kultūrinės komisijos pastangomis valstybiniam 
mažėjui Otavoje sutelktas gana gausus tautodailės rinkinys. Kaiką 
turi gavę ir provinciniai muzėjai — Ontario, Albertos ir galbūt 
kiti. Bet to permaža. Kitos tautinės grupės šiuo atžvilgiu (provin
cinių muzėjų srityje) yra parodžiusios daugiau judrumo. Į tai turė
tų atkreipti daugiau dėmesio vietos lietuviai ir pasiūlyti atitinka
mus eksponatus.

★ ★ ★

Mums turėtų rūpėti ne tik muzėjai, bet ir kitos institucijos, 
galinčios priglausti apsaugai mūsų kultūrinius lobius. Jau minėtos 
KLB kultūrinės komisijos rūpesčiu buvo sutelkta nemažai lietuviškų 
knygų ir įteikta valstybinei bibliotekai Otavoje, kur įsteigtas net 
specialus lietuvių skyrius. Blogiau yra su universitetų ir viešosiom 
bibliotekom kituose miestuose. Vienur kitur pasirūpinta žymesnių 
leidinių įteikimu, o kaikur, pvz. Toronte, yra šioks toks lietuvių 
skyrius (viešojoj svetimų kalbų bibliotekoj), bet visumoje tai nedi
deli žingsniai. Ir šioje srityje galima būtų žymiai daugiau pasiekti, 
jeigu atsirastų lietuvių apylinkėse sumanios iniciatyvos. — Gana 
daug padirbėta lietuviškosios dainos srityje. Valstybinio Kanados 
muzėjaus folkloro skyrius, kuris susidomėjo etninių grupių kultūra, 
užrašė nemažai ir lietuvių dainų. Muzikas Peacock, talkinamas 
muz. D. Rautinšienės, paruošė net studija apie vedybines lietuvių 
dainos. Jis žada pasirodyti dar šiais metais. — Rodo susidomėjimo 
etninių grupių dokumentais ir valstybinis Kanados archyvas. Jo va
dovybė jau nekarta kvietė tautines grupes atsiliepti ir svarbesniuo
sius savo veiklos dokumentus ten siųsti. Neabejotinai tai geriausia 
ir saugiausia vieta. Kanados lietuvių archyvas yra, berods, vieno 
asmens namų rūsyje, bet jie kol kas neprieinami. Galimas dalykas, 
lietuvių ateivi jos vertingų dokumentų yra gana daug privačiose 
rankose, kurių amžius ir saugumas verčia susirūpinti jų likimu.

• ★ ’ir / ir
Nors viešosios institucijos daugiau ar mažiau yra atviros mūsų 

kultūriniams lobiams, jos visko sutelkti negali —- liks dar daugybė 
vertingų dalykų, kurie greitai sunyks. Dėlto neatmestina galimybė 
ir savo kultūrinio-istorinio muzėjaus, kuriame galėtų būti sutelkti 
išeivijos kultūriniai lobiai. Pvz. ukrainiečiai tokių mažesnio masto 
muzėjų turi vakarinėje Kanadoje. Turi savo muzėjų Argentinos lie
tuviai, turi ji čikagiečiai ir prel. Juras. Bent viena galėtų turėti ir 
Kanados lietuviai. Tai būtų institucija, kuriai savo kultūrinius lo
bius patikėtų vyresnieji tautiečiai, o jaunieji turėtų progos akivaiz
džiai pamatyti savo tėvų bei senelių praeitį. Be to, jie ten galėtų 
regėti Lietuvos istoriją, pavaizduota atitinkamom figūrom bei ki
tom vaizdinėm priemonėm. O ir kitataučiui būtų ką parodyti. Ka
nadoje ir JAV-se susidomėjimas etninėm kultūrom didėja. Turėji
mas tokios institucijos būtų didelis kultūrinis pliusas lietuviams. 
Galimas dalykas, kad toks projektas susilauktų net federacinės ir 
provincinės vyriausybės finansinės paramos, nes tai kartu būtų 
Kanados kultūrinio gyvenimo dalelė. Šiuo metu, kai Toronte ne
trūksta naujų statybinių planų, vertėtų pagalvoti apie minėto mu
zėjaus galimybę, kuri iki šiol niekur nebuvo svarstyta. Gal gi atsiras 
žmoaus ar žmonių grupė, kuri nepabūgs ryžtis šią idėją įgyvendinti 
kad ir kukliu mastu. Mintis dar nėra pavėluota — turime pakanka
mai įvairiu sričių žmonių, kurie pajėgtų duoti tokiam lietuvių mu
zėjui "sielą", bet klausimas, ar atsiras tokių, kurie pajėgs duoti 
jam "kūną"? Pr. G.

Lietuviu šokiais, tautodaile ir dainomis gėrėjosi tūkstau i ai kitataučių Toronte tautybių savaitės - karavano me* 
tu. Nuotraukoje — Ontario provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris J. Yaremko (kairėje) lietuvių pa
viljone “Vilnius”, R. Kaminskaitė ir paviljono patalpų — Prisikėlimo parapijos atstovas kun. B. Bagdonas, OFM

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

BEDARBIŲ SKAIČIUS NEMAŽĖJA
Dominijos statistikos biuro 

duomenimis, birželio mėnesi be
darbių skaičius Kanadoje paki
lo iki 6,4%. Gegužyje bedarbių 
buvo 543.000, o birželyje — 
551.000. Padidėjimas 8.000 yra 
labai menkas, bet aliarmuojan
tis, nes normaliai vasaros mėne
siais visada būna aiškiai paste
bimas bedarbių skaičiaus suma
žėjimas. Kai premjeras P. E. 
Trudeau laimėjo rinkimus 1968 
m. ir sudarė vyriausybę, bedar
biu buvo 4,8% visos darbo jė
gos, 1969 m. — 4.7%, 1970 — 
5,9%. 1971 m. vidurkis tebėra 
nežinomas, bet jis gerokai pra
šoks 6%. Finansų ministeris E.

ninkai ir gimdyvės pirmiausia 
turės išnaudoti visą privačią 
draudą ir tik tada galės kreip
tis į valstybinę. Otava grąžins 
dali privačios draudos Įmokų 
darbdaviams, kurie atitinkamą 
nuošimtį turės perduoti darbi
ninkams, jeigu iš jų uždarbio 
yra daromi atskaitymai priva
čiai draudai. Šiuo klausimu jau 
siuntinėjamos specialios anke
tos darbovietėms. Federacinė 
vyriausybė norėtų, kad jos ir 
toliau naudotųsi privačia drau
da, jeigu ji prilygsta valstybi
nei ar ją pralenkia. Tokioms 
darbovietėms jų dalinės išlaidos 
bus grąžintos 1973 m. suma-

Bensonas savo paskutiniame biu
džete ėmėsi priemonių nedarbui 
sumažinti, tačiau jų veiksmin
gumo vis dar nematyti. P. Hel- 
lyer vadovaujama “Action Ca
nada” apklausinėjo 312 asmenų: 
65% apklaustųjų pasisakė prieš 
dabartinės vyriausybės ekono
minę politiką, 25% — už; kainų 
ir atlyginimų kontrolei pritarė 
74%, nepritarė 19%. Kadangi 
šie duomenys gauti iš įvairiu 
profesijų asmenų, atrodo, di
džioji kanadiečių dalis infliaci
jai ir nedarbui sustabdyti no
rėtu kainu ir atlyginimų kont
rolės. kurios premjeras P. E. 
Trudeau nesiryžta Įvesti.

Naujasis nedarbo drondos įs
tatymas pirma karta Kanados 
istorijoje mokės pašalpas 15 sa
vaičių susirgUsiems darbinin
kams.* Motervs tokias pašalpas

žintu valstybinės nedarbo drau
dos mokesčiu. Išeinantieji i 
pensiją 65-70 metų asmenys pa
gal naująjį įstatymą gaus vien
kartinę trijų savaičių nedarbo 
draudos pašalpą. ,

Ontario premjeras W. Davis 
pateikė provinciniam parlamen
tui naujo įstatymo projektą, ku
ris pilnateisiais padarys 18 me
tų amžiaus sulaukusius jaunuo
lius. Jie galės vartoti alkoholį, 
balsuoti rinkimuose ir būti ren
kami, pasirašyti galiojančias su
tartis. Lig šiol tokias teises gau
davo tik 21 metų amžiaus jau
nuoliai. Projektas turėtų būti 
greit patvirtintas, nes jam pri
taria visos opozicinės partijos. 
Naujieji demokratai netgi pla
nuoja sekančiuose parlamento 
rinkimuose kandidatais pasi
rinkti keletą aštuoniolikmečių.

o’ans 9 savaites prieš rimdv^a 
ir 6 savaites po gimdymo. Ka
dangi kaikurios darbovietės jau 
turi privačius draudos planus 
tokiem atvejam, susirgę darbi-

Jaunimas taip pat yra patenkin
tas šia reforma. Kaikurie jo at
stovai teigia, jog leidimas var
toti alkoholinius gėrimus galbūt 

(Nukelta j 7-tą psl.)

Diplomatai
Jeigu kas manė, kad stalini

niai žmonių grobimo metodai 
jau nebevartojami, tai labai kly
do.

Liepos 5, pačiame vidudieny, 
prie pat centrinių.policijos rū
mų, Stockholm© gatvėje, vyks
tant gyvam žmonių judėjimui, 
sovietų diplomatai žiauriai su
mušė pabėgėlį ir mėgino jį pa
grobti. Tik veiklus ir ryžtingas 
švedų praeivių ir policinįpkų el
gesys išgelbėjo pabėgėlį iš gro
bikų rankų ir sukliudė dramai 
virsti katastrofa.

Diplomatai — mušeikos
Švėdijos spauda ir radijas su 

dideliu nustebimu ir pasipiktini
mu išplatino šią eiliniam pilie
čiui tiesiog nesuprantamo žiau
rumo žinią. Nenusisekęs sovie
tų diplomatų mėginimas pagrob
ti žmogų tiesiog pritrenkė visus: 
tiek atsakingus valdžios žmones, 
tiek užsienio diplomatų sluogs- 
nius, tiek plačiąją visuomenę. 
Kad sovietai tylomis tokiais da
lykais niekad nesiliovė užsiimi- 
nėję, tai daugumas galėjo pri
leisti, bet toks šaltakraujiškas ir 
įžūlus brutalumo demonstravi
mas viešai gatvėje, svetimos 
valstybės sostinėje, viršijo vaiz
duotę.

Sportininkų vertėjas
Pabėgėlis — 34 metų amžiaus 

rusas buvo atvykęs į Švediją 
kaip vertėjas su grupe sovieti
nių karių, kurie dalyvavo pen- 
kiakovos varžybose. Jis gerai 
kalba švediškai ir puikiai atliko 
savo pareigas. Jo paslaugomis 
naudojosi ir vengrų sportinin
kai. Jis atrodė labai ramus, ne
rodė jokio nervingumo ir tiems, 
kurie su juo buvo prieš tai susi
tikę, visai nesudarė įspūdžio, 
kad rengiasi tokiam dramatiš
kam pabėgimui.

Kai šeštadienį sovietų raudon
armiečiai sportininkai grįžo iš 
Stockholmo namo, jų tarpe ver
tėjo nebebuvo. Jis tuo metu nu
skubėjo į policijos įstaigą pra
šyti politinės globos. Tačiau sa
vaitgaliais įstaigos čia neveikia. 
Pabėgėliui nieko kito neliko, 
kaip savomis priemonėmis ir iš
mone išlaukti pasislėpus iki pir
madienio.

Prie policijos rūmų
Sovietų ambasados pareigū

nai, be abejonės tai nujautė. 
Todėl jie visą laiką budėjo nrie 
centrinių švedų policijos rūmų 
ir tykojo, kada jų pabėgėlis čia 
pasirodys. Buvo pastebėti trys 
sovietų ambasados automobiliai.

Prie nat įėjimo pabėgėlis bu
vo atpažintas iš vieno automobi
lio iššokusiu trijų augštaūgiu. 
tvirtos sudėties sovietinių parei-

PRANEŠI IŠ ŠVEDIJOS

pagrobti vertėjabanc
gūnų. Jie smūgiais parmušė ant “5 
žemės besipriešinantį ir pagal- sispręsti, kur jis norėtų gyventi, 
bos šaukiantį pabėgėlį, nuplėšė komunistinės valstybės atstovai 
drabužius ir suspardė krūtinę, 
po to kruviną vilko prie laukian
čio automobilio.

Pirmasis, kuris suskubo le
miamai įsikišti, buvo 60-metis 
švedas, registracijos skyriaus 
tarnautojas, pirštų nuospaudų 
ekspertas Sven Arne Eriksson-

• as. Jis buvo pakeliui į savo dar-' 
bo įstaigą, kai išgirdo širdį ve
riantį žmogaus šauksmą. Iš bal
so jis suprato, kad tai užsienie
tis. Neįprastas mušimas gatvėje 
iš karto jam sukėlė įtarimą, jog 
čia vyksta nekasdieniškas daly
kas. Vadovaudamasis seno poli
cininko instinktu, šešiasdešimt
metis ryžtingai sulaikė automo
biliu pabėgėlį tempiančius so
vietų milžinus, kurie greitai pa
simetė, nes juos ėmė supti pra
eiviu minia. Tuojau atskubėjo 
triukšmą pastebėję policijos rū
mu tarnautojai. Vieni šoko pa
dėti ant šaligatvio gulinčiam su
žeistajam, kiti mėgino sulaikyti 
grobikų automobilio šoferį.

Pasinaudodami sąmyšiu, pa
tys grobikai iš įvykio vietos pa
sišalino nesulaikyti. Tuo tarpu 
šoferis, iš kurio buvo atimti au
tomobilio raktai, tuojau parodė 
savo diplomatinį pasą ir parei
kalavo, kad būtų neliečiamas. 
Jis atgavo raktus ir nuvažiavo, 
vos neparvertęs ji mėginusi su
laikyti policininką. Minėtieji 
trys sovietiniai grobikai vėliau 
buvo pastebėti kitame automo
bilyje. kuris po kiek laiko vėl 
stoviniavo netoli policijos rūmų.

Švedai tiria
Pabėgėliui buvo suteikta pir- 

moii pagalba, paskui jis gavo 
drabužius ir policijos apsaugoje 
pasiprašė politinės globos.

Rašant šį pranešima, teko 
naudotis tik pačiomis pirmosio
mis žiniomis, kuriose visiškai 
neminima pabėgėlio pavardė. 
Tik nurodyta, kad jis 34 metu 
amžiaus, baigės Maskvoje inži
nerijos mokslus ir studijavęs 
kalbas, švediškai išmokęs patsai 
be mokvtojo.

Švedijos televizijos programo
je nabagėlis pavadintas Michai
lu Jakušinu. Tuo tarpu Švedijos 
įstaigos tiria įvyki ir tik tvrimą 
užbaigus galima laukti atitinka
mu išdavu diplomatinėje plot
mėje. Nėra abejonės, kad ir so- 
viotri savo ruožtu neliks skolin
gi. Kiekvienu atveju Sovietu Są- 
iungns prestižas nepaprastai nu* 
kentėjo.

Spaudos reakcija
“Dagens Nvheter” savo veda

majame įvykį taip komentavo:

Užuot leidę žmogui pačiam ap-

griebiasi nusikalstamų, brutalių, 
kompromituojančių smurto 
veiksmų. Tai kompromituoja to- 
talistinį režimą, kuris tolydžio 
remiasi nuogu smurtu kaip poli
tinio spaudimo priemone — net
gi viešai Stockholmo gatvėje.” 
Tokia liberalinio dienraščio nuo
monė.

Valdančiajai socialdemokratų 
partijai artimas vakarinis dien
raštis “Aftonbladet”, sekdamas 
vyriausybės sluogsnių santūru
mu, visdėlto nesusilaikė paste
bėjęs, kad mėginimas pagrobti 
pabėgėlį sukrėtė Stockholme gy
venančius diplomatus, nes iki 
šiol šiame krašte diplomatai dar 
nebuvo įsivėlę į tokią istoriją. 
Laikraštis spėja, kad įvykį išty
rusi Švedijos vyriausybė parei
kalaus kaltininkus tuojau palik
ti kraštą.

Lietuvio jūrininko Simo Ku
dirkos tragedija šio pastarojo 
įvykio šviesoje įgyja dar dau
giau reikšmės, nes tai įrodo, kad 
sovietinė sistema, kaip anksčiau, 
taip ir šiandien remiasi tuo pa
čiu nežmoniškumu. Žmonių gro
bimas, žalojimas nėra atsitikti
nis šios sistemos reiškinys, bet 
sudėtinė jos dalis.

A. Lembergas

Aplankė Bražinskus
VLIKo pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas, ką tik grįžęs iš Euro
pos, liepos 6 d. plačiai painfor
mavo VLIKo valdybą apie savo 
veiklą kelionėje, kuri truko apie 
tris savaites. Turkijoje pirmi
ninkas praleido daugiau kaip 
savaitę, nes buvo reikalas išsa
miai susipažinti su P. ir A. Bra
žinskų byla. Juo toliau, juo dau
giau atsiranda dokumentų, ku
rie, manoma, turės teigiamos 
reikšmės tolimesnei Bražinsku 
bylos eigai. Dr. J. K. Valiūnui 
kelis kartus teko susitikti su 
Bražinskų advokatais ir pačiais 
Bražinskais. Išaiškinta, kad Pra
nui Bražinskui esant ištremtam 
Sibiran, sovietai nužudė jo tėvą 
Stasi Brazinska. Tai įvyko 1949 
m. gruodžio 21 d. Beižoniu kai
me. Semeliškių valsč., Trakų 
aoskr. Kartu su juo žuvo ir dau
giau vietiniu žmonių.

Romoje dr. J. K. Valiūnas tu
rėjo gana ilgus oasikalbėjimus 
su p.p. Lozoraičiais — vyres
niuoju ir jaunesniuoju. Išsa
miau buvo aotartas pasiruoši
mas galimai Europos saugumo 
konferencijai. Sutarta konferen
cijai ruoštis bendrai. Diploma
tu šefas S. Lozoraitis apsiėmė 

(Nukelta į 6-tą psl.)

PASAULĮ NUSTEBINO PREZ. R. NIKSONO NETIKĖTAS PRANEŠIMAS 
per radiją ir televiziją, kad jis yra priėmęs premjero čuenlai 
kvietimą apsilankyti Kinijoje iki 1972 m. gegužės 1 d. Kvietimas 
buvo gautas per prez. R. Niksono patarėją dr. H. Kissingerį, 
kuris liepos 9-10 d.d. iš Pakistano buvo užsukęs į Pekingą. Apie šį 
slaptą vizitą nieko nežinojo net užsienio kraštų diplomatai Kinijos 
sostinėje. Prez. R. Niksono kelionė į Kiniją buvo paskelbta tuo 
pačiu laiku Amerikoje ir Pekinge. Vakarų pasaulyje ši žinia susi
laukė pagrindinių antraščių laikraščiuose, © Pekingo spaudoje jai 
buvo paskirtas nežymus kamputis pirmuosiuose puslapiuose. Dė
mesio centre čia buvo Kinijos komunistų vado Mao plaukimo 
Jangcės upe penktosios metinės ir Š. Korėjos delegacijos viešnagė 
draugiškumo sutarties dešimt- • 
mečio proga. Prez. R. Niksonas 
pabrėžė, jog kelionės pagrindi
nis tikslas taika — įtampos su
mažinimas tarp abiejų kraštų. 
Galimas dalykas, prez. R. Nik
sonas Pekingan vyks jau šį ru
deni, nelaukdamas sekančiu me- 
tų pavasario. Susitikimuose su 
kiniečių kompartijos vadu Mao 
ir premjeru Čuenlai svarbiau
sia pokalbių tema, be abejonės, 
bus karo užbaigimas Vietname. 
Neseniai Kinijoje viešėjęs Aust
ralijos opozicinės darbiečių par
tijos vadas G. Whitlam teigia, 
jog Kinijos premjeras čuenlai 
pritaria naujai Ženevos konfe
rencijai buvusios Indokinijos 
klausimu. Tokia konferencija 
galėtų užbaigti dabartinį karą 
ir sunormalinti santykius tarp 
Laoso, Kambodijos ir abiejų 
Vietnamu. Kadangi Vašingtonas 
jau seniai nori Ženevos konfe
rencijos, Pekingo pritarimas šiai 
minčiai būtų abiem pusėm pri
imtinas kompromisas.

PAGRINDINĖ KLIŪTIS
Kiniją siekti suartėjimo su 

JAV greičiausiai bus paskatinu
si nuolatinė įtampa su Sovietų 
Sąjunga, Helsinkyje vykstan
čios sovietų ir amerikiečių de
rybos raketiniams ir atomi
niams ginklams apriboti. Pekin- 
gas bijo, jog Helsinkio sutartis 
ir planuojama Europos saugu
mo konferencija Kremliui duos 
laisvas rankas galimam susikir
timui su Kinija. Tokiose aplin
kybėse Kinijai yra būtina gauti 
pilną balsą su veto teise Jung
tinėse Tautose. Pernai už Ki
nijos įsileidimą pasisakė 51 vals
tybė, prieš — 49, o 25 vengė 
balsavimo. Kinija nepateko į 
Jungtines Tautas vien tik dėl 
JAV reikalavimo, kad tokiu 
svarbiu klausimu reikia dvie
jų trečdalių balsų daugumos, 
šiemet Kinijai draugiškos vals
tybės jau yra paruošusios rezo
liuciją, siūlančią jai a t i d u o t i 
čiangkaišeko Kinijos vietą Sau
gumo Taryboje. Todėl visiškai 
suprantamas yra Formozos nu
sivylimas prez. R. Niksono pra
nešta kelione. Šios salos liki
mas yra pagrindinė kliūtis Va
šingtono ir Pekingo suartėjime. 
Kinijos premjeras čuenlai at
virai yra pareiškęs, kad JAV 
turi atitraukti savo laivyną ir 
kariuomenę iš Formozos. Jis 
taipgi užtikrino, kad Formozos 
gyventojai nesusilauktų keršto, 
ieigu sala vėl grįžtų Kinijos or
bitom šią problemą prez. R. 
Niksonui nebus lengva išspręs
ti. Formozos pašalinimas iš 
Jungtinių Tautų ir jos atidavi
mas komunistinei Kinijai reikš
tų senų draugų išdavimą, tarp
tautiniu įsipareigojimų sulaužy
mą. Kas tada galėtų pasitikė
ti Vašingtono pažadais? Ameri
kiečių diplomatija moraliniu po
žiūriu būtų nriėjusi liepto galą. 
Prez. R. Niksonui greičiausiai 
teks j ieškoti komoromiso, ku
riam yra būtinos komunistinės 
Kinijos nuolaidos Formozos 
klausimu.

MIESTAI PABĖGĖLIAMS
Indija nutarė pastatyti 46 

miestus pabėgėliams iš R. Pa
kistano. Juose pastogę susiras 
apie 2.500.000 pabėgėlių, kurių 
dabar Indijoje jau yra 6.763.- 
000. Beveik pusę šio skaičiaus 
sudaro moterys, o 1.135.000 yra 
vaikai ir jaunimas iki 18 metu. 
Pasaulio Banko pietryčiu Azi
jos skvriaus vadovas P. Cargill 
paruošė slapta pranešima apie 
dabartinę būklę R. Pakistane. 
Jo teigimu, ekonominis gyve
nimas esąs sustabdytas, rvšiai 
nutraukti. Gyventojus terorizuo
ja iš V. Pakistano atsiusta prez. 
Y. Khano kariuomenė, skatin
dama partizanini kara. R. Pa
kistano laukia epidemijos ir ba
das ieigu centrinė vyriausvbė 
nesiims reikiamu priemonių. 
Brit” dienraščio “Daily Tele
graph” pranešimu, dėl karinės 
paramos nutraukimo Pakistano

centrinė vyriausybė yra taip su
pykusi ant Britanijos ir Kana
dos, kad planuoja remti Kve
beko separatistus ir maištinin
kus š. Airijoje. Čia tenka pri
durti, jog Kanada kovas R. Pa
kistane pirmiausia laikė to kraš
to vidaus reikalu, bet vėliau pa
keitė nuomonę — nutraukė 
ekonominę paramą centrinei Pa
kistano vyriausybei ir sustab
dė atsarginių dalinių išvežimą 
pakistaniečių aviacijai.

MIRTIES PRIEŽASTIS
Sovietų trijų kosmonautų žu

vimą tyrusi speciali komisija, 
paskelbė, jog mirtis juos ištiko 
pusvalandį prieš nusileidimą dėl 
išbėgusio is erdvėlaivio oro ir 
kritusio spaudimo. Erdvėlaivis 
nebuvo pramuštas, tad pagrin
dinis įtarimas tenka nevyku
siam angos uždarymui. Po re
kordinio 24 parų skrydžio šią 
klaidą kosmonautai greičiausiai 
padarė dėl perdidelio nuovar
gio. Nuo jos galėjo apsaugoti 
atitinkama signalinė sistema že
mėje, bet ji, matyt, nebuvo pa
kankama. Niekas iš žemės ne
įspėjo kosmonautų.

SUĖMĖ. BET PALEIDO
Sovietų milicija suėmė bado 

streiką paskelbusius 45 žydus 
Maskvos centriniuose telegrafo 
rūmuose. Streiką pradėjo 33 
Gruzijos žydai, prie kurių pri
sijungė 10 Maskvos žydų, po 
vieną iš Kievo ir Simferopolio. 
Jie pasiuntė telegramas augš- 
čiausiojo sovieto pirm. N. Pod- 
gornui, JAV prez. R. Niksonui, 
Prancūzijos prez. G. Pompidou 
ir Britanijos premjerui E. 
Heath, prašydami pagalbos vi
zoms gauti. Po tardymo vieno
je Maskvos blaivykloje mask
viečiai buvo paleisti, o Gruzijos 
žydai su ginkluotu sargybiniu 
įsodinti į traukinį ir pasiųsti 
namo. Pastaruoju metu vėl ma
žinamas išvažiavimo I z r a e 1 i n 
vizų skaičius. Balandžio mėne
sį jų buvo išduota 2.500, gegu
žės *— 1.800, birželio — tik 
1.000. TASSo pranešimu, Elis- 
tos mieste buvo nuteisti mirti 
trys asmenys už tarnybą vokie
čiams II D. karo metais. Ketvir
tasis gavo 15 metų kalėjimo. 
Jie buvo kaltinti nusižengimais 
prieš civilius gyventojus, sovie
tų karius ir partizanus Ukrai
noje. pogrindininkus Lenkijoje.

SUSILAUKĖ PROTESTO
Amerikiečių spauda lig šiol 

stengėsi nutylėti Pentagono do
kumentus laikraščiams parūpi
nusio dr. D. Ellsbergo kilmę. 
Praėjusią savaitę Toronto dien
raščiai įsidėjo apsistumdy
mo prie Bostono teismo nuo
trauką. Ten dr. D. Ellsbergui 
bandė kelią pastoti su kryžiu
mi rankose lenkų laisvės kovo
tojas Josef Mlot-Mroz.' Kryžius 
turėjo du užrašus: “Commu
nism is Jewish” ir “Fight Je
wish Communists”. Toronto “Te
legram” dienraštis skaitytojam 
pridėjo paaiškinimą — dr. D. 
Ellsberg yra žydas. JAV sena
to užsienio reikalu komiteto 
pirm. J. W. Fulbright Penta
gono studiją iš dr. D. Ellsbergo 
buvo gavęs jau 1969 m., bet ja 
nepasinaudojo, nenorėdamas pa
kenkti krašto saugumui.

DIDĖJA ĮTAMPA
š. Airijoje vėl dažnėja bom

bų sprogimai, šūviai i britų ka
rius. Nuotaikas įaudrino protes
tantu masiniai paradai liepos 12 
d. atsiskyrimo nuo katalikiško
sios Airiios penkiasdešimtmečio 
proga, šiemet š. Airijoje jau 
yra žuvę 10 britu kariu. Po
grindinė Airijos RespuWikinin- 
ku Armija įsiveržė i Belfasto 
neoninę ir išsivežė vieną su
žeista savo narį. Airiios respub
likos premjeras J. Lynch nepri
klausomybės penkiasdešimtme
čio npova nriminė britams, kad 
Airiia tebėra padalinta. Maiš
tus š. Airijoje tegali užbaigti 
krašto sujungimas.
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ŠIŲ DIENŲ SUTEMOS
FKANYS ALSKNAS

Nūdienis pasaulis jau spėjo 
pergyventi daugybę aštrių su
krėtimų. Bet tai dar ne viskas 
Prieš jį* stovi dar daugelis katas
trofiškai didelių bandymų. Ligi 
šiol pramintais žmonijos takais 
sekant, galima drąsiai teigti, jog 
ligi šiol jau daug nuostolių pa
daryta žmonijos kultūrai, jos ci
vilizacijai ir pačiam šios žemės 
karaliui — žmogui.

Yra prnašautojų iš gana švie
sių asmenybių tarpo, kurie pra
našauja ateisiant “naująjį pa
sauli”, kuris busiąs daug bloges
nis už dabartini. Toks yra Roma
no Guardini (jau miręs), itališ
kos kilmės vokiečių katalikų te
ologas ir filosofas, gana plačiai 
žinomas savo gražaus stiliaus, 
aiškios išraiškos ir gilios minties 
paskaitomis bei veikalais. Jis 
laikomas vienu žymesniųjų ka
talikų mąstytojų ir autoritetų 
krikščioniškos pasaulėžiūros 
klausimais. Svarstydamas neto
limos praeities laikus, jis apmąs
tė žmogaus santyki su kultūra ir 
savo mąstymus išdėstė prieš ke
liolika metų išleistame veikale, 
pranašaudamas dabarties kultū
ros galą. Iš vokiečių kalbos vers
tas jo veikalas vadinasi ■ “The 
End of Modern World”. Nors 
toji knyga laikytina vienu rim
čiausių veikalų, leidėjai ji pri
statė skaitytojams, kaip pačią 
niūriausią knygą, išleistą Vokie
tijoje po Trečiojo Reicho žlugi
mo.

Ateities žmonija
Naujasis pasaulis, kuris esąs 

jau prie mūsų durų, pasak R. 
Guardinio, galutinai palaidosiąs 
vadinamos moderniosios kultū
ros. asmeninio bei šeimyninio 
gyvenimo pagrindus ir tradici
jas. Tas naujas pasaulis būsiąs 
nežmoniškas ir nuasmenintas, 
žiaurus, kokio žmonija nėra dar 
turėjusi visoj savo istorijoj. Gy
venti tokiame pasaulyje ir išlik
ti tikru žmogumi - humanistu 
būsią labai sunku, o gal ir visai 
neįmanoma. Krikščionims reikė
sią didvyriškos drąsos išsilaikyti 
ir atsispirti gniuždančiam masės 
spaudimui. Į tą nežmoniškąjį pa
sauli. norime ar nenorime, visus 
stumiąs Amerikos ir Sovietijos 
lenktyniavimas. Tenai ir glūdįs 
milžiniškas pavojus ne tik paski
ram žmogui, bet ir visai žmoni
jai- . ...Pavojus gresiąs dvejopas: is 
technikos ir iš žmonių masės. 
Pasidaręs galingas savo techni
ka. žmogus žemėje netenkąs 
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okupuotoje Lietuvoje mirus, jo seserį MARIJĄ 

ŠETKUVIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame — 

B. ir P. Balsai A. ir J. Dainorai
M. ir A. Gverzdžiai F. ir S. Janušonio!

K. ir P. Šukiai

Brangiam ir mylimam Tėveliui
Lietuvoje mirus, JUOZUI KAKNEVIČIUI, jo mylimai 
žmonai GRASILDAI ir jų vaikučiams reiškiame nuo
širdžiai gilią užuojautą —

Z. O. Stasiuliai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLES . *
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

tvirtesnės atramos. Viskas ap
link jį sujudę, ryšium su atomi
ne energija ir bandymais 
skverbtis į plačiąsias erdves. 
Anie laikai, kai žmogus tvirtai 
laikėsi žemės, kaip centro, jau 
praėję. Žmogus besidarąs visa
tos gyventoju, bet tokiu, kuris 
nebežinąs už ko užsikabinti ir į 
ką atsiremti. Išjudinęs gamtos 
jėgas, galįs savo nelaimei patek
ti į chaosą. Iš čia ir ateinąs di
delis pavojus.

Kitas pavojus ateinąs iš ma
sės. Technika žmones taip tvir
tai glaudžianti į krūvą, kad žmo
nės pradeda gyventi tarytum 
bandoje. Joje nyksta ne tiktai 
asmeninis, bet ir šeimyninis gy
venimas Tiktai didvyriškom pa
stangom atskiri žmonės galėsią 
iškilti augščiau tos masės.

Neaiškus rytojus
Taip, nūdien žmonija gyvena 

itin sunkios atmosferos slegia
mus laikus. Jai tenka sielotis 
ypač neaiškiu rytojumi. Itin su- 
tvirtėjusios tamsios komunizmo 
jėgos graso pasauliui negirdėtu 
aštrumu. Jos graso šimtmečiais 
kurtai žmonijos kultūrai bei ci
vilizacijai, graso ir patiem žmo
nėm.

Vienok reikia tikėtis, kad su
temos bus laikinio pobūdžio. 
Žvelgdami į tolimesnę ir netoli
mą praeitį, matome, jog krikš
čionys atlaikė istorinės Romos 
persekiojimus; žydai, nors su la
bai dideliais nuostoliais, iškentė 
geto ir Hitlerio eksterminacinį 
laikotarpį; Vengrijos žmonės at
laikė barbariškųjų sovietų tan
kų naikinamąjį žygį; tas pats su 
Čekoslovakija, tas pats buvo ir 
mūsų Tėvynėje — Lietuvoje ir 
visame Pabaltijy, o taipogi ir 
visur ten, kur raudonieji savo 
kojas įkėlė...

Nūdien tarp demokratiškųjų 
Vakarų ir totalistinių Rytų vyks
ta negirdėto masto ginklavimosi 
rungtynės. Didieji ir svarbieji 
partneriai — JAV ir Sovietija. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ginkluojasi, norėdamos per jėgą 
išlaikyti taiką. Tenai, šalia gink
lavimosi, pakanka žmonėms so
čiai pavalgyti, gerai apsireng
ti ir pagaliau darbininkams nu
važiuoti į darbą savais automobi
liais. Deja, Sovietijoj. viskas ei
na žmonių badmiriavimo sąskai
tom Ir kaip ilgai truks? Ar ne- 
prasiverš naujasis pranašauja
mas pasaulis nauja, kad ir laiki
nio pobūdžio, katastrofa?

Įvade į penktąjį savo straips
nių įvairiomis temomis rinkinį 
(“Versmės ir verpetai”, B. ir A. 
Budginų leidinys, 1970, kaina 
$5) B. Raila aiškina, kad “rinki
nys pirmiausiai skiriamas kaiku- 
rių mūsų tautinio ir išeivinio gy
venimo etapų dokumentacijai” 
(19 p.). Tačiau užvertus pasku
tinį Knygos lapą, nesusidaro do- 
kumentacinės knygos įspūdis. 
Kad polemika įgytų dokumenta- 
cinės vertės, ji turėtų ištisai pa
kartoti ir savo oponentą. Tik ta
da skaitytojas galėtų sverti abie
jų šalių įrodymus bei išvadas. 
Tik vienos šalies poleminių raši
nių dokumentacinė vertė labai 
jau lygtinė. O “Versmių ir ver
petų” atveju tas lygtinumas juo 
ryškesnis, nes autorius nelabai 
atidus dokumentacijai net tais 
atvejais, kurie yra be polemikos. 
Pvz. autorius teigia, kad Budgi
nas paleidimo iš kalėjimo liudi
jimą gavęs “pagal visą germa
niškos biurokratijos tvarką” (6 
p.), nors faktiškai tai buvo ame
rikietiškos “biurokratijos” tvar
ka; kad Budginas buvęs Ploet- 
zensee kalėjime Berlyne (7 p.), 
nors faktiškai jis ir visa ta gru
pė iš Landsbefgo/W kalėjimo 
buvo pergabenti į Berlin-Tegel 
kalėjimą, o iš ten į Bayreutho 
kalėjimą; kad Budginas minėjęs 
“kai kurių bendro likimo brolių 
kalinių klaikią dvasios mizeriją, 
savanaudiškumą, žemažiūrišku- 
mą^nehumaniškumą ar visai ap
akusį fanatizmą” (8 p.), nors 
prof. J. Kaminsko pirmininkau
jamas garbės teismas tų sunkių 
kaltinimų nepatvirtino. Arba, 
štai, autorius “dokumentuoja”, 
kad Berlyne Lietuvos Aktyvistų 
Frontas buvo “nuoširdžiai koa
licinė organizacija” (29 p.), kai 
paties LAF platforma skelbė, 
kad “Lietuvos Aktyvistų Fron
tas yra užsibrėžęs atkurti Lietu
vos valstybę naujais pamatais ir 
ją vesti naujais keliais”; kad 
“Lietuvos Aktyvistų sąjūdis nė
ra joks nei fašizmo nei nacional- 
socializmo kopijavimas”, kad 
“šis sąjūdis yra grynai lietuviš
kas aktyvizmas” ir kad “Akty
vistų Fronto nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint i 
tai. kokiai jis anksčiau priklausė 
politinei partijai, jei tik jis nu
traukia su ja visus ryšius,.. .pri
taria Aktyvistu Fronto platfor
mai, pasiduoda . jo nustatytai 
drausmei” ir todėl “įvairių buv. 
Lietuvos partijų nariai, nuo so-

į Nesurašyti susitarimai
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Dvarai vokiečiams
Grįždamas į Zarasus, Adler 

dar apžiūrėjo Antazavės dvarą, 
kurį jau buvo pasirinkęs kaž
koks vokiečių pulkininkas, jei 
kartais nebegautų von Ropp gi
minės. Adleris aplankė ir Imb
rado dvarą, kurio savininkai von 
Mohl buvo reptriavę į Vokietiją, 
nors jį buvo jau nusižiūrėjęs ki
tas kariškis. Be to, jis lankėsi 
Mukuliuose, Kelpiškyje, Antavi
liuose, Bartašiškyje, Raudėnuo
se, Sarokišyje ir kt. Visos tos 
vietos jau buvo numatytos vo
kiečių karininkams, o jam gal
būt reikėjo tenkintis tik likusia 
dar nenužiūrėta Altarija, nes ir 
Zaraso sala buvo paimta kažko
kio žymiai svarbesnio partinio. 
Tų įvairių vokiečių svetimo tur
to dalybų sąrašą 1944 m. gegu
žės mėn. gavome iš Panevėžio. 
Tada supratome, kodėl šiais me
tais nutęsė išvežtųjų giminėms 
vadinamąsias nuomos sutartis 
o k u p a c i nė Landbewirtschaf- 
tungs-Gesellschaft-Ost, kuri bu
vo susigrobusi visus išvežtųjų 
ūkius.

Lietuviai nuomininkai
Kartais išvežtojo sūnus ar 

duktė turėjo nuomoti tėvo ūkį 
iš vokiškųjų ponų, nes pagal 
Hitlerio įstatymą visas sovieti
nės Rusijos ir užgrobtųjų kraš
tų turtas jau nuo 1941. VI. 18 
priklauso Reichui, t. y. jis nu
savino visas žemes ir kitus tur
tus dar keliom dienom prieš ka
rą. Taip šį pavasarį ir aš pats 
tegavau žymiai pavėluotai nuo
moti vieną stambesnį ūkį, kurio 
tikruoju savininku pagal Lietu
vos teisę turėjau būti aš, nes 
mano dėdės testamentas buvo 
patvirtintas dar 1940 m. liepos 
gale, bet ūkį tuo metu konfis
kavo “liaudies gerovei”. Nors tą 
ūkį 1941 m. liepos mėn. ir per
ėmiau, bet okupacinė vokiečių 
b-vė vėl paėmė savo žinion, nes 
rado konfiskuotų ūkių sąraše. 
Daug skaudžiau buyo mano vie
no kaimyno mažamečiam sūnui. 
Jo tėvus su sesute išvežė, o šis 
9 m. vaikas liko pas senelę. Vo
kiečiu okupacinė b-vė ir šį stam
bu ūki (dvaro centrą) nerėmė. 
Panašiai šį pavasari turėjo dau
giau vargo ir kiti, kurie globojo 
išvežtųjų giminių ūkius: nevie
nas buvo isnėtas. kad gali tekti 
ūkius užleisti, kai tik atvažiuos 
nusinelnęs Reichui naujasis sa
vininkas.

Lietuvių rinktinė
Kasdieninis visu rūpestis ši 

pavasarį buvo kaio nors išlikti 
gyvam, t.y. sulaukti ryto, nes

Ar polemika tolygi dokumentacijai?
Bronio Railos "Versmės ir verpetai" bei jo keliamieji klausimai

cialistų iki voldemarininkų... 
rikiuojasi idėjiškai ir politiškai 
vienalytiškame (m. pabr.) Lietu
vos Aktyvistų Fronto sąjūdyje”. 
(“Iš bolešivikinės vergijos į nau
ją Lietuvą” 32-35 p. p.). Argi 
koalicija ir vienalytiškumas yra 
lygiareikšmiai. Skirtumas tarp 
Berlyno LAF ir Kauno LAF bu
vo tas, kad Berlyno LAF domi
navo buv. tautininkų režimo ak
tyvistai, o Kauno LAF — buv. 
tautininkų režimo opozicijos ak
tyvistai. * * *

Daugiausia dokumentacinės 
reikšmės galėtų turėti Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos ap
žvalga. Klausimas tik, ar jau me
tas lietuvių tautos rezistencijos 
atskiriems daliniams ar organi
zacijoms tuo būdu išeiti į viešu
mą? Tikslinga yra telkti atitin
kamą medžiagą. Ir gal tikslin
giausia būtų tokio uždavinio im
tis kuriai lietuvių mokslinei 
įstaigai ar organizacijai, pvz. 
kad ir Lituanistikos Institutui. 
Tautos rezistencija okupantams 
rašė ir teberašo labai įspūdingus 
Lietuvos istorijos lapus. Bet kai 
atskiros rezistencinės organiza
cijos savo istorijas rašo, jose 
sunku išvengti savęs pagražini
mo ir kaimyno sumenkinimo.

Dėmesio verta Laisvės Kovo
tojų Sąjungos programinė min
tis, kad “nepriklausomos Lietu
vos naujo gyvenimo kūrime pir
mąją pareigą ir, gal būt, net tei
sę dalyvauti turi ypač tie, kurie 
aktyviai yra ir bus prisidėję prie 
tautos laisvės atkovojimo” (65 
p.). Demokratinėj santvarkoj 
valstybės gyvenimo kūrime nie
kas pirmumo ar privilegijos ne
turi.

Keliasdešimt knygos puslapių 
skirta buvusiam Laisvės Kovoto
jų Sąjungos veikėjui J. Deks- 
mui. Jis buvo didžiai kontrover
sinis rezistentas. Kaikuriems sa
viškiams buvo didelis autorite
tas. Bet ir tarp saviškių buvo jį 
laikančiu tik dideliu avantiūros 
mėgėju. Kažkas jau vokiečių 
okupacijos laikais įtarė jį buvus 
svetimųjų tarnyboj dar neprik
lausomybės metais. Vėl gi dėl jo 
savotiško antiklerikalizmo ir ne
apykantos katalikams kaikas 
manė jį esant progresuojančios 

bolševikiniai banditai paprastai 
plėšdavo ir žudydavo naktį. Kai 
gen. P. Plechavičius paskelbė, 
kad steigia Lietuvos Vietinę 
Rinktinę, kuri gins vietos gy
ventojus, jaunimas sutiko žinią 
gana džiugiai ir stojo savano
riais. Tada kiekvienas slaptai ti
kėjo, kad šiai Rinktinei gali 
būti lemta virsti atsikuriančios 
Lietuvos kariuomene, pagrindi
niu kovos branduoliu labai lem
tingu abiejų priešų griuvimo 
metu. Stojo į ją jaunimas, sto
jo į mokomąjį vienetą, t. y. 
slaptai formuojamą karo mo
kyklą studentai, susilaukė ir vi
sų gyventojų įvairios paramos. 
Tas lietuvių posūkis nustebino 
vokiečius. Ir vėl šie panūdo lie
tuvius apgauti Lietuvos Vieti
nės Rinktinės organizavimo 
trukdymais ir naujomis mobili
zacijomis. Gen. P. Plechavičiui 
nepasidavus vokiečių reikalavi
mams, atsargiai pradėjus pa
leisti sudarytus dalinius, jis su 
visu štabu buvo 1944. V. 15 su
imtas, dar nespėję iš dalinių 
vyrai pasitraukti liko suimti, 
kelios dešimtys jų be teismo 
sušaudyti.

Pranešimas iš Kauno
Kas ištiko Lietuvos Vietinę 

Rinktinę ir jos štabą, dar tos 
pačios dienos vakarą sužinojo
me įvairiais keliais. Sutartais 
žodžiais iš Kauno miesto ligoni
nės jaunas gydytojas Julius 
Kaupas (m. 1964. III. 1 Čika
goje) su draugu paskambino į 
Zarasų ligoninę ir “flirtavo” su 
ten dirbusia Elvira Matiukaite 
(mirė 1945 m. Vokietijoje). Toji 
užsirašė “flirto” žodžius, nors 
visai nesuprato paties reikalo; 
tuojau perdavė tekstą vienam 
ryšininkui, kuris pasiekė dvira
čiu mane. Iš perduoto teksto 
aiškėjo suimtieji, jų tarpe ir 
Lietuvių Fronto labai svarbus 
asmuo — ats. j. Itn. Julijonas 
Būtėnas (1915—1951. V. žuvęs 
Lietuvoje). Suimtųjų tarpe bu
vo ir daugiau LF žmonių. Taip 
pat buvome įspėti, kad pasi- 
ruoštume priglausti kelis mūsų 
vyrus, kurie gali atsirasti net 
ir nakties metu. Panašiai buvo 
perduota žinia ir į Rokiškio 
paštą ten dirbusiam Veršeliui 
(tėvui), kuris perspėjo mus ir 
Dusetas. I Dusetas pavakaryje 
buvo perduotas naujas perspėji
mas, kad šioje apylinkėje kari
ninkai nebeyyktų i Rinktinę. 
Mergaitę ryšininkę į Obelius su
laukėme tik po poros dienu. 
Mūsų Rimantė paoasakoio daug 
ką žodžiu, perdavė išmoktus dar 
kelis sakinius (jie buvo įsako
masis šifras) ir atvežė paskutinį 

psichozės poveikyje. Jis kelis
kart iš Vakarų vyko į okup. Lie
tuvą ir grįžo. Tik iš 1949 m. iš
vykos negrįžo, o 1960 m. Vil
niaus “Tiesoje” paskelbė savo 
laišką, vėliau “švytury” skelbė 
savo “atsiminimų” gabalus. Vil
niuje lankantis Tysliavienei, tu
rėjo su ja pasimatymą. Knyga 
Deksnio biografijos nesvarsto. 
Patys pasisakymai, vienas 1960, 
antras 1964 m., yra skirtingos 
nuotaikos, - gal todėl ir atokiai 
vienas nuo kito knygoje sudėti. 
Vienu metu Deksnys buvo pri
mygtinai siūlomas LLKS atsto
vu į VLIKą, bet nepraėjo. Auto
rius priekaištingai pastebi, kad 
“grynai dėl politinių bei parti
nių priežasčių ir dėl skirtingos 
sampratos apie tautinės rezis
tencijos pobūdį Lietuvoje ... 
kai kurių VLIKO sluoksnių pa
stangom bei vieno diplomati
nės tarnybos ‘Lietuvos atstovo’ 
pasitarnavimu užsienyje buvo 
pradėtos skleisti paskalos, jog... 
Deksnys esąs priešo rankose” 
(125 p.). Faktiškai toks įspėji
mas iš okup. Lietuvos buvo gau
tas Vakaruose bene 1950 m., o 
ne čia, Vakaruose, sumontuotas.

V e r tindamas kultūrbolševiz- 
mo apraiškas mūsų išeivijoje, 
autorius taikliai primena tokių 
apraiškų pavyzdžius nepriklau
somoj Lietuvoj (150—172 p.p.). 
Tik autoriaus citatą iš “Lietuvių 
literatūros istorijos” III t. Meš
kauskienė yra patikslinusi ta 
prasme, kad “Literatūros” žur
nalą leisti “demokratinių jėgų” 
plačia baze nutaręs partijos 
centro komitetas ir vykdymą pa
vedęs Navikaitei; Ji todėl tuo 
reikalu atvirai išsikalbėjusi su 
prof. P. Leonu ir gavusi jo pri
tarimą. Ypač uoliai ją parėmęs 
prof. Krėvė.Jis pasiūlęs leidiniui 
panaudoti humanitarinių moks
lu fakulteto literatūros skyriaus 
“Universitetas” leidyklą, kurios 
atsakingu redaktorium jis bu
vęs. Žurnalo branduolį sudarę 
Krėvė. Cvirka, Korsakas ir Na
vikaitė, kuriai Krėvė davęs ir 
kambarį patarlių ir priežodžių 
kartotekos patalpoje. Pirmą nu
meri redagavęs Cvirka, antrą — 
Korsakas, trečią — Navikaitė, 
bet šis buvęs konfiskuotas. Lei

Pr. N. SAVANAS

ke-“Kūrybos” numerį, kurio 
liuose puslapiuose buvo surašy
tos visos žinios ir perspėjimai, 
jų tarpe ir galimiems viršaičių 
suėmimams. Mūsų ryšininkė pas 
“tetą” išbuvo visą savaitę, kol 
galėjau su paruoštomis žiniomis 
išsiųsti per Zarasus į Kauną 
(autobusu).

Gausūs svečiai
Po kelių dienų į Dusetas at

vyko buvęs “Į Laisvę’’ redakto
rius ir tuo metu redagavęs 
slaptą “Lietuvių Biuletenį” Jo
nas Virbickas (1946 m. sunai
kintas Utenos kalėjime). Iš bu
vusios Vietinės Rinktinės atsi
rado eilė savanorių, kuriems 
buvo pavojinga grįžti į savas 
tėviškes. Taip šiame krašte su
silaukėme vyrų nuo Marijampo
lės, Luokės, Mažeikių. Jie neati
davė vokiečiams Rinktinės vy
rų, juos energingai vedė iki 
Ukmergės ir tada demobilizavo, 
nors vokiečiai vijosi juos su 
tanketėmis, šiame krašte atsi
dūrė 3-4 karininkai, visi nevie
tiniai, išskyrus Itn. G., kuris bu
vo kilęs nuo Kybartų. Taip vi
sos viltys, sudėtos į Lietuvos 
Vietinę Rinktinę, sudužo tikrai 
žiauriai. Iš Marijampolės moko
mosios kuopos nebegrįžo Au
gustinas Paškonis. Jis per Stutt- 
hofą ir kitas stovyklas perėjo 
gyvas ir iš Vokietijos emigravo 
į JAV.

Ginklai saviesiems
Gerai žmones anksčiau buvo 

nuteikusi viena naujovė. 1944 
m. kovo gale į Antalieptę buvo 
atsiųstas vienas lietuvių kariuo
menės batalijonas, tikriau — 
jo likučiai. Tą batalijoną vokie
čiai buvo panorę nuginkluoti 
Švenčionyse ar Švenčionėliuose. 
Lietuviai apsikasė ir atsisakė 
ginklus atiduoti. Vokiečiai nusi
leido ir leido atvykti į Antaliep
tę su visais ginklais, čia jie 
pradėjo pardavinėti patikimiem 
žmonėm kovose įsigytus gink
lus, dalį jų išdalino antalieptiš- 
kiam ir dusetiškiam. Velykoms 
Dusetos pasikvietė šiuos karius, 
o šie dusetiškiams davė šaud
menų. Tas vaišes suruošė Duse
tų nuovados viršininkas Tamo
šiūnas, vienas iš Lietuvos Lais
vės Armijos vadų Zarasų aps. 
Žmonės sutiko tuos karius su 
džiaugsmo ašaromis, daugelį jų 
išbučiavo. Tie mūsų kariai buvo 
visiems labai savi — dainavo ir 
kalbėjo lietuviškai. Per dvide
šimt metu sava kariuomenė jau 
buvo įaugusi į mūsų žmonių 
jausmus, ypač po sovietinės ir 
taip baisios okupacijos.

(Bus daugiau) 

dinį finansavęs Tautos Fondo 
tarnautojas Antanas Laskaus- 
kas. Pasak Meškauskienės, be 
Krėvės, Dubo, Sruogos, Putino, 
Pr. Augustaičio pritarimo ir be 
paties rektoriaus prof. Roeme- 
rio neoficialaus pritarimo žur
nalas nebūtų ėjęs. Ten pat Meš
kauskienė pastebi, kad kompar
tijos pastangos susitarti dėl 
bendros veiklos su socialdemo
kratų ir liaudininkų vadais (Kai
riu, Purėniene, Bortkevičiene, 
Sleževičium) nesusilaukė šių pri
tarimo. (Žiūr. “Komunistas”, 
1966 m. 10 nr. 66-71 psl.).

Per keliasdešimt puslapių ei
na B. Railos aitrus atkirtis 
“Margučiui” ir jo bendradarbiui 
K. Stropui dėl kvislingiško suta
pimo su okupanto tezėm rezis
tencijos ir bendravimo su oku
puota Lietuva klausimais. Stro
paus adresu paleista beveik 
grėsminga užuomina, kad “pat
riotai šiuos apgailėtinus bailius 
kartais sušaudo” (212 p.). O 
“Margučio” redaktoriaus liki
mas iškart atrodė net dar žiau
resnis. Esą “gali jį išplauti iš 
Antano Vanagaičio įsteigto ... 
žurnalo” (242 p.). Tik vėliau top
telėjo, bene bus čia spaudos vel
niukas “s” išpjovęs, nes lig šiol 
nebuvo girdėt, kad autorius bū
tų linkęs į tokias nuožmybes.

❖ ❖ ❖
Paskutinė ir pati didžioji kny

gos dalis, per 100 puslapių, skir
ta VLIKui. Ištikimas savo tradi
ciniam antivlikiniam nusistaty
mui, autorius ir čia nešykšti 
VLIKui pipirų. Tik stebėdamas 
iš tolo, nuo Pacifiko krantų, 
Niujorko dangoraižių stelbiamą 
VLIKo “spinduliavimą”, auto
rius, manding, nevisad gali tei
singai įžvelgti vilkinę tikrovę. 
Pvz. buvęs VLIKo pirmininkas 
Sidzikauskas VLIKo seimui pri
minė, kad “okupantas stengiasi 
sukelti abejonių Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo realu
mu” ir kad tai okupanto propa
gandai talkina visokie “trečia- 
frontinįnkai”, savotiškai supran
tamo pragmatizmo sekėjai. Jie, 
subordinuodami Lietuvos lais
vės siekimo pastangas santykia
vimui su okup. Lietuvos gyven
tojais ir keldami kultūrinio pra
do primatą prieš politinį, faktiš-
kai blukina Lietuvos valstybin
gumo supratimą ir vertę. Mums 
čia, Niujorke, toks priminimas 
atrodė savo laiku ir savo vietoj. 
Faktiškai jis gina tą pačią te
zę, kurią narsiai ir aršiai gina 
ir Br. Raila savo polemikoj su 
“Margučiu” ir Stropum pirmes- 
niuose knygos puslapiuose.

Bet ypač priešingas autorius 
minčiai, kad “Lietuvių tautos 
išlikimą ir jos tautinės kultūros 
kūrimą bei išsiplėtimą sąlygoja 
politinė Lietuvos laisvė”. Tai 
esanti ir “teoriškai, ir praktiš
kai ir faktiškai” klaidinga min
tis (296 p.). Bet ir Lietuvių 
Charta skelbia, kad “valstybinė 
nepriklausomybė yra tautinės 
kultūros ugdymo ir išlikimo są
lyga”. žinoma, gali visas pasau
lis klysti, .o vienas Galilėjus būt 
teisus. Tik ar šiuo atveju mūsų 
“Galilėjus” tikrai teisus?

Apskritai, toks galinėjimasis 
primena ginčą, kas pirmesnis 
— vištos kiaušinis, ar višta? 
Turbūt visi sutinkame, kad pri
mityvios žmonių bendruomenės 
neturi nei valstybės, nei kultū
ros ir net tautos nesudaro. Tur
būt taip pat visi sutinkame, kad 
tauta, valstybė, kultūra yra nuo
latinio kitimo poveikyje ir kad, 
pasak prof. Z. Ivinskio, niekas 
negali dukart toj pat vietoj 
įbristi upėj į tą patį vandenį. 
Turėtume, atrodo, taip-pat visi 
sutikti, kad tautinė valstybė tė
ra tautos organizacija arba prie
monė tautos visokeriopai lais
vei, tad ir tautinės kūrybos lais
vei, užtikrinti, nes šių laikų 
valstybė, ypač pasaulėžiūrinė ir 
diktatūrinė, savo žinioje turė
dama masių įtaigojimo galingas 
priemones, gali, palyginti, daug 
pakeikiau niveliuoti pavergtos

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia* 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprasta gydomąją medžiaga, 
sugebančia sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
’.r sužadina naujų audinių augima.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
TT* vardu, tašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūti 
♦e nnteuMntl

tautos kūrybinį savitumą, negu 
pvz. Muravjovo taikias. Ar tad 
negalėtume visi sutarti, kad 
tautos valstybinė nepriklauso
mybė ir tautinės kultūros kū
ryba yra nuolatinėje sąveikoje, 
viena antrą sąlygojančios ir kad 
jų pirmumas yra ne savaiminis, 
o tik aplinkybinis. Tautos vals
tybinei nepriklausomybei atsi
dūrus pavojuje, tauta mobili
zuoja visas jėgas tam pavojui 
pašalinti. Vėl kitomis aplinky
bėmis pirmumas bus reikalin
gas tautinei kultūrai ir kūry
bai. Iš tikro, ką tauta turėtų 
galvoti apie tokį Lietuvai iš 
okupacijos vaduoti komiteto 
pirmininką, kuris unisonu su 
“trečiafrontininkais” ir, anot 
autoriaus, bailiais ir “gegužiu
kais”' kvislingiškai nušnekėtų 
apie rezistencijos beprasmišku
mą ir kultūros pirmumą viso
kiomis aplinkybėmis? Ir pats 
autorius kitoj vietoj teigia: 
“Tautai padėti galima ir reikia, 
pirmiausia keliant nepriklauso
mybės klausimą” (239 p.).

❖ #
Klaidinga knygos dokumenta

cija ir apie VLIKo bendradar
biavimą su Lietuvos diploma
tais: “Jūs įteikėt notą — na, ir 
mes įteikėm memorandumą, 
aha!...” (267 p.). O faktiškai 
nuo 1946 m. VLIKo memoran
dumai buvo ir turbūt tebėra 
įteikiami Jungtinėms Tautoms 
ir JAV vyriausybei Lietuvos at
stovo Vašingtone, D. Britanijos 
vyriausybei Lietuvos atstovo 
Londone, Prancūzijos vyriausy
bei Lietuvos atstovo Paryžiuje. 
Pietų Amerikos vyriausybėms 
Lietuvos atstovų Argentinoje, 
Brazilijoje, Urugvajuje. Ir nie
kad jokio “jūs” ir “mes” nebu
vo, net ir tais metais, kai savo 
laiškuose min. Lozoraitis į min. 
Sidzikauską kreipdavos “Pone 
Sidzikauski”. VLIKo bendradar
biavimo su veikiančiomis Lietu
vos diplomatinėmis atstovybė
mis ir konsulatais niekada ne- 
apsprendė VLIKo — Šefo san
tykiai. Atstovybių ir konsulatų 
valstybinė padėtis visai aiški. 
Tik VLIKas su šefu, kaip atsi
radę “likimo susimezgusioje są
rangoje”, atseit, kaip revoliuci
nės institucijos, savo, anot Stra
vinsko, teisinę prigimtį galėjo 
išryškinti ir patikrinti tik tar
pusavio varžybose, kurias tik 
užsitęsusi Lietuvos okupacija at
vėsino. Ir tai jau gerai.

Klaidinga knygos dokumenta
cija, kad 1939 m. derybose dėl 
Rusijos karinių įgulų Lietuvoje 
Molotovas nemandagiai pertrau
kęs Lietuvos užsienių reikalų 
ministerį Urbšį. Faktiškai jį 
pertraukė pats Stalinas: “Vy 
sliškom mnogo dokazyvajete, 
molodoj čeloviek” (žiūr. S. Raš
tikis, “Kovose dėl Lietuvos” p. 
614).

Ir, žinote, tiesiog užvirė krau
jas dėl autoriaus klausimo, “kas 
galėtų išaiškinti jaunimui, ko
dėl VLIKe dabar yra dvi Darbo 
Federacijos ir kuo jos skiriasi?” 
(337 p.). Kai autorius rašo, kad 
Deksnio kiekvienas žygis iš Va
karų į okup. Lietuvą ir atgal 
buvo tolygus potencialiai mir
čiai (111 p.), jis turėtų tą pat 
mastą taikyti ir Darbo Federa
cijos buv. reikalų vedėjui Vin
cui Kalakauskui, kuris 1940-41 
m. nemažiau kaip tris tokias ke
liones yra atlikęs. Jam likviduo
ti NKVD pradėtą bylą pats esu 
vartęs. Ir Kalakausko atvejis 
nėra nei atsitiktinis, nei išimti
nis. Krikščionių darbininkų or
ganizacijos rezistencija komu
nizmo sistemai buvo įsakmiai 
skatinama bei ugdoma jau ne
priklausomybės metais. Todėl ir 
tautininkų režimas iš visų Lie
tuvos demokratinių seimų gru
pių tik šią toleravo, privertęs 
pakeisti tik jos šeiminę iškabą
— Darbo Federacijos vardą — 
į Krikščionių Darbininkų Są
jungą. Krikščionys demokratai, 
siekdami savo pozicijas VLIKe 
sustiprinti, o frontininku koali
cijos jėgas susilpninti, talkina
mi laisvės kovotojų, liaudininkų 
tautininkų ir ūkininkų partiios.
— 1952 m. išbalsavo iš VLIKo 
Darbo Federacijos teisėtą atsto
vą ir jo vietoj pasodino KD pa
tikėtinį. Toks faktas tikriesiems 
federantams juk neatėmė teisės 
reikštis šalia VLIKo ar vėliau į 
VLIKą grįžti. Panašus procesas 
yra vykęs ir laisvės kovotojuo
se. To padarinys — šiandien 
VLIKe, šalia laisvės kovotojų, 
turime ir LRS atstovą.

Atskiras ir rimto dėmesio ver
tas autoriaus keliamas klausi
mas — “visos mūsų politinės 
struktūros pasenimas” (338 p.) 
ir labai pribrendęs reikalas jos 
vietoj sukurti dabarčiai pritai
kytą (348 p.).

Autorius turi savo stilių ir, 
kaip sakoma, aštrų liežuvi. Bet 
ir io stiliui vargiai derėjo po- 
niežiu pravardžiuoti “Ivanu 
XXIII” (236 p.).

Išvada: autorius, vienai veiks
niu konferencijai nriskaičiaves 
$4.000 būtų ir nebūtu išlaidu, 
samprotauja, kas už tokius pi
nigus būtu buvę galima ka nors 
naudingesnio oadarvti (275 p.). 
Tokia pat minti perša “Versmės 
ir verpetai”, juoba, kad auto
rius paiė<ms naudingesniems 
dalykams. VL Vt.



ČIURLIONIEČIAI PIETŲ AMERIKOJ
"Pakelkite rankas, kurie norėtų pamatyti Lietuvą!"

ANTANAS SABALIS
Kolumbijoj pats sėkmingiau

sias koncertas įvyko birželio 27 
d,. 12 v., po atviru dangumi už 
Bogotos kalnų pašlaitėje, kur 
liaudžiai rengiamos įvairios pra
mogos. Čia buvo įrengti garsia
kalbiai. Programa buvo perduo
dama visam kraštui per radiją. 
Kai buvo giedamas Lietuvos 
himnas, sustojusi minia, reikš
dama draugiškumą, mojavo no
sinaitėmis. Radijo pranešėjas 
pietietišku temperamentu bėrė 
komplimentus čiurlioniečiams, 
pasakojo kas mes esame ir t. t. 
Pagaliau po dinamiško šokio 
“Subatėlė”, kuriame dalyvavo ir 
choras ir kanklininkai, pakilo 
katučių audra. Pietietis pranešė
jas šūktelėjo: “Na, tik pažiūrė
kite, kokie puikūs tie lietuviai 
vyrai ir moterys! Pakelkite ran
kas, kurie norėtų pamatyti Lie
tuvą!” Pakilo tūkstančiai rankų. 
Tada pranešėjas tarė: “žinote, 
mes eksportuojame kavą, o lie
tuviai — gražias lietuvaites...” 
Koncertas truko vieną valandą.

Meksikiečių grupė
Dar nespėjus nueiti nuo sce

nos, prisistato meksikiečiu vyrų 
grupė, pasipuošusi plačiomis 
skrybėlėmis ir kitais tautiniais 
ženklais. Jie pakvietė čiurlionie- 
čius pasilikti scenoje, pabūti jų 
svečiais. Tai buvo Meksikos liau
dies dainininkų ir klarnetistų 
grupė. Pasigirsta pirmieji aud
ringi jų dainų ir instrumentų

APLINKOS PROBLEMA LIEČIA IR MUS
AL. GIMANTAS

Neseniai, besilankant Kleve- 
lando gamtos mokslų muzėjuje, 
atkreipė dėmesį labai išraiški 
vitrina, skirta aplinkos švarini- 
mui pavaizduoti. Eksponatais, 
nuotraukomis ir sceniniais vaiz
dais parodoma, kad žmogus sa
vo nerūpestingumu tampa ne 
tik visos gamtos, bet ir savęs 
priešu. Užterštos upės ir ežerai, 
prišiukšlintos pakelės ir parkai, 
miškai daro ne tik slegiantį įs
pūdį, bet ir prisideda prie bend
rojo faunos ir floros naikinimo. 
Alyva, tepalai, visi kiti chemika
lai, įvairios srutos, bonkų šukės, 
įpakavimo popierinės ar metali
nės liekanos, senos padangos ir 
taip be galo, be krašto. Atrodo, 
niekas nekreipia dėmesio į ele
mentariausius sanitarinius dės
nius — visi teršia savo gyvena
mą aplinką. Apnuodijami me
džiai, krūmai, pievos. Nyksta 
žvėrys ir paukščiai, nes sumai
šomas jų veisimosi ir išsilaiky
mo procesas. O ką jau bekalbėti 
apie beprasmę ir sistemingą kro
kodilų, aligatorių, ruonių, ban
ginių medžioklę — žudymą! Kaž
kurios tų gyvūnų rūšys jau visai 
išnykusios. Susidaro rimtas pa
vojus. kad dar šioie mūsų gene
racijoje išnyks nebegrįžtamai vi
sa eilė gyvūnų ir augalų.

Gal tai ne mūsų, gal tai nelie
tuviška tema ir reikalas? Kodėl 
tad jaudintis, kodėl apie tai kal
bėti? Taip, tai nėra specifinis 
mūsų vienų reikalas. Jis bend
ras mums visiems, visų tautybių 
ir visu kraštu gyventojams. Tu
ri būti kur nors pradžia ir inicia- 
tvva ir pavyzdys bendrajai ap
linkai. Pagaliau ar mes neruo- 
šiame stovyklų be’ ekskur
sijų. gegužinių, išvykų gamton? 
Tad ir mus turi saistyti ir įpa
reigoti bendrosios normos bei 
reikalavimai. Ar mes po savo 
įvairių susitelkimų nepaliekame 

tybių savaitėje — karavane Nuotr. S. Dabkaus

garsai. Tai kąžkas mums labai 
kontrastingo. Minia ir jiem 
draugiškai nusiteikusi. Deja, jų 
koncerto neteko išklausyti iki 
galo, nes reikėjo skubėti į aero
dromą — 5.10 v.p.p. lėktuvas 
skraidins mus į Karakas — Ve- 
necuelos sostinę.

Kariuomenės globoje
Truputį po 7 v. v. mūsų lėk

tuvas nusileido Karakas aero
drome. Būrelis lietuvių pasiti
ko mus su gėlėmis ir dviem ispa
niškais plakatais.

Pirmiausia krito į akis turtin
go krašto vaizdas: gatvėse daug 
naujų automobilių, nėra žmonių 
spūsties, nematyti nieko nevei
kiančių gatvėse bei gatvelėse, 
kaip Kolumbijoj.

Kolumbijoj mus globojo kun. 
M. Tamošiūnas ir. gen. konsulas 
St. Sirutis. Venecueloje buvome 
krašto apsaugos ministerijos 
svečiai. Dėlto mus nugabeno į 
Maracay — 145 km. už Karaka- 
so į kariuomenės bazę. Moteris 
apgyvendino karininkų patalpo
se, o vyrus — kareivinėse. Visi 
draugiški. Mūsų tarpininkas su 
karine įgulos vadovybe — Įeit. 
Balys Petruševičius. Į koncertus 
vežiojo mus kariniais autobu
sais. Laisvu laiku maudėmės ka
rių baseine ir ilsėjomės tropiki- 
nių medžių pavėsyje, ruošda
miesi net septyniem koncertam 
— aikštėse, salėse ir katedroje. 
Apie tai parašysiu grįžęs.

krūvų visokiausių rūšių šiukš
lių, atmatų? Ar išvykdami palie
kame rajoną švarų, aprinktą 
nuo alaus ir vaisvandenių bon
kų, metalinių dėžučių ir visų ki
tų atliekų? Ar kūrendami lau
žus, visada juos baigę rūpestin
gai užgesiname?

Tai, žinoma, tik maža dalelė 
visos tos didžiulės problemos, 
kuri staiga (augo palaipsniui) iš
kilo augštos civilizacijos ir in
dustrializacijos pasiekusiuose 
kraštuose. Esame neperdaug žy
mia to viso gyvenimo dalimi, bet 
turime prisiminti ir dalintis ta 
atsakomybe, kuri krinta ant 
mūsų visų. Išimtys šioje srityje 
negali būti niekam-ir niekada 
daromos.

Tie visi ekologiniai reikalai 
jau randa dėmesio ir sovietina- 
moje Lietuvoje. Spaudoje bara
mas paprotys plauti automobi
lius prie ežerų ar upių kranto. 
Čia plaunant, blizginant, įvai
rius muilus, šarmus ir kitus che
mikalus naudojant užteršiamas 
vanduo. Daromas priekaištas ir 
pramonės įmonėms, kurios 
grąžina nešvarų naudotą vande
nį. Skelbiami įsakai, liepia įmo
nėms turėti naudojamo vandens 
švarinimo prietaisus, dūmų filt
rus, dujoms kontroliuoti įrengi
mus. Tai daroma ne tiek sovie
tine, kiek pačių lietuvių iniciaty
va.

Negalime likti visiems aplin
kos švarinimo darbams abejingi 
ir mes. Jei tai gal dar kiek ma
žiau liečia mus, tai neabejotinai 
ryškiau ir pavojingiau lies mū
sų vaikus. Šia prasme tai tikrai 
lietuviškas reikalas ir įsipareigo- 
gojimas!

Dėlto negalime abejingai nu
moti ranka ir sakyti, kad tai ne 
mūsų reikalas. Kaip krašto gy
ventojai esame įpareigoti rūpin
tis ir bendraisiais reikalais.

Ketvirtosios dainų šventės suaugusių jungtiniame chore matėsi ir jaunų chorisčių veidų Nuotr. S. Dabkaus

Raudonieji Maskvos bajorai

sovietų vadų gy- 
Autoriaus pavar- 
tik pabrėžiama, 
užsienietis Mask-

Kažkodėl nė vienas Kremliaus 
vadų ir augštųjų valdžios parei
gūnų nesinaudoja malūnspar
niais, nors jie žymiai greičiau 
juos pristatytų į darbovietes ir 
grąžintų į namus. Galimas daly
kas, bijomasi sabotažo ar net 
kartu su jais žūti pasiryžusių 
lakūnų. Malūnsparnio nukriti
mas lengvai galėtų baigtis įgu
los ir keleivių mirtimi.

Didžiūnų butai
Kompartijos vadas L. Brežne

vas gyvena apartamentiniame 
pastate, Kutuzovo prospekto 24 
nr. Jis turi penkių kambarių 
butą V augšte, apsuptą savo 
dviejų gerų bičiulių: IV augšte 
yra įsikūręs KGB viršininkas 
Jurijus Andropovas, o VI augš
te — viešosios milicijos vadas 
Nikolajus ščelokovas, oficialiai 
vadinamas vidaus reikalų minis- 
teriu. Prie šio pastato nuolat 
stovi valdiniai automobiliai su 
laukiančiais šoferiais, yra sar
gybinių būdelė, o pirmajame 
augšte budi KGB saugumiečiai.

L. Brežnevo žmona yra nu
tukusi, namų šeimininkės rusiš
ko tipo, nepasižyminti didesniu 
grožiu. Galbūt dėl šios priežas
ties jis draugauja su nusipelniu
sia artiste Liudmila Sycila, ku
ri taip pat jau nepirmos jaunys; 
tės, nes savo karjerą yra pra
dėjusi dainomis II D. karo už
frontėje. L. Brežnevo bute ne
trūksta jaunų dainininkių ir šo
kėjų iš liaudies ansamblių bei 
operetės teatrų. Galimas daly
kas, dėl šios kompanijos nuo
pelnai tenka jo dukrai Galinai, 
jau įžengusiai į 30-tuosius am
žiaus metus ir pamėgusiai cirką. 
Ji buvo ištekėjusi už žvėrių dre
siruotojo, bet su juo išsisky
rė, pasirinkdama draugystę su 
taiklumą cirke demonstruojan
čiu šauliu, o dabar yra įsimy
lėjusi į magiką. Galinos nepa
stovumas sudaro daug rūpesčio 
L. Brežnevui — jis norėtų, kad 
dukra surimtėtų, atsisakytų cir- 
kininkų ir ištekėtų už gerą po
ziciją turinčio kompartijos vei
kėjo ar sovietų diplomato.

Brežnevo pomėgiai
Laisvalaikiu L. Brežnevas 

mėgsta virti ir savo kulinarinius 
gabumus demonstruoti svečiam, 
pats paruošdamas stalą, pilsty
damas vodką ir armėnišką kon
jaką. Jo nuolatiniai tokių ba
lių draugai — abu kaimynai: 
KGB viršininkas J. Andropovas 
ir milicijos vadas N. ščeloko
vas, su kuriais jam teko susi
pažinti jau Ukrainoje, Dniepro- 
petrovsko mieste, ši neatskiria
ma trijulė dabar humoristų yra 
vadinama “Dniepropetrovsko 
mafija”.

L. Brežnevas taipgi'yra karš
tas futbolo entuziastas, dedąs 
galvą už Maskvos “D i n a m o” 
sporto klubą. Lenino stadijone 
jis turi nuolatinę rezervuotą lo
žę. Kartais rungtynių pradžią 
tenka atidėti geram pusvalan
džiui, jeigu L. Brežnevas nesu
skumba laiku atvykti į stadijo- 
ną. Kituose miestuose vykstan
čias futbolo rungtynes jis seka 
televizijos ekrane. Jo įsakymu, 
sovietų televizija netgi translia
vo iš Meksikos pasauliniu fut
bolo varžybų Italijos susitikima 
su V. Vokietija, nors paprastai 
perduodamos tik tos rungtynės, 
kuriose dalyvauja Sovietų Są
jungos rinktinė.

Antroji L. Brežnevo silpnvbė 
— medžioklė, kurią jis prakti
kuoja specialiai rezervuotame 
Zavidovo miške, apie 120 km i 
šiaure nuo Maskvos, čia neisi- 
leidžiami nei rusai, nei užsienie
čiai, išskyrus užsienio kraštu di
plomatų poilsiui rezervuotas 
“Basa” vilas, kuriose jie renka
si savaitgaliais. Medžiokle Zavi
dovo miške baigiamas kiekvie
nas Suomijos prez. Kekkoneno 
vizitas. Jo partneriais tada būna 
L. Brežnevas ir A. Kosyginas 
su N. Podgornu.

Ta/p gyvena naujoji Sovietų Sąjungos aristokratija, išaugusi komunistinėje santvarkoje
Hamburge leidžiamas vokiečių žur

nalas “Der Spiegei” neseniai paskel
bė ilgoką rašinį “Das suesse Leben 
von Moskau” apie 
veninio užkulisius, 
dė nepateikiama, 
kad jis yra vienas
voje, turėjęs progą susidaryti bend
rą vaizdą ir stebėti kaikurias de
tales.

Kompartijos ir valdžios vadai 
yra visiškai atitrūkę nuo liau
dies. Eilinis pilietis mato tik jų 
akmeninius veidus atspindinčias 
nuotraukas, nieko nežino apie 
jų asmeninį gyvenimą. Didžio
siose šventėse — gegužės 1 ir 
lapkričio 7 — vadai išsirikiuoja 
virš Lenino mauzolėjaus Raudo
nojoje aikštėje priimti šventi
nių paradų, bet aikštėn tada ne
įleidžiami eisenoje nedalyvau
jantys maskviečiai. Jie pvz' ir 
šiandien nežino, kad 1967 m. 
gegužės 1 d. parado metu prem
jerui A. Kosyginui tribūnoje 
buvo pranešta apie jo žmonos 
Klaudijos mirtį ir kad jis ne
skubėjo pas velionę, kol nepasi
baigė paradas.

Valdovu automobiliai
Maskviečiai kiekvieną rytą 9- 

10 v. gali pamatyti tik savo 
vadų juodus automobilius, ku
riais* jie Kutuzovo, Kalinino pro
spektais ir Frunzės gatve atva
žiuoja Kremliun pro Borovickio 
vartus. 1969 m. sausio 22 d. 
prie šių vartų leningradietis Itn. 
Iljinas nesėkmingai bandė nu
šauti L. Brežnevą. Nuo to laiko 
buvo gerokai sustiprinta apsau
ga. Seniau premjeras A. Kosy
ginas važiuodavo be jokios sar
gybos, tik su savo šoferiu. Da
bar kompartijos vadų ir val
džios pareigūnų automobilius 
lydi saugumiečių pilna “Volga” 
ir “Čajka”. Judėjimas minėtose 
gatvėse sustabdomas, kol 120 
km greičiu į valandą pralekia 
sovietų naujieji bajorai su savo 
palyda. Jų automobilių langai 
visada uždengti užuolaidomis. 
Siu gatvių baltom linijom pa
ženklintas vidurinis ruožas yra 
skirtas gaisrininkams, milicijai, 
greitajai pagalbai ir sovietų va- • 
dams. Turintiems automobilius 
eiliniams piliečiams juo nelei
džiama pasinaudoti.

Nepaprasta apsauga
Kremliaus apsauga rūpinasi 

vieno generolo majoro vadovau
jamas rinktinis kariuomenės da
linys ir civiliniais drabužiais ap
sirengę KGB agentai. N. Chruš
čiovas 1955 m. dalį Kremliaus 
leido lankyti sovietų piliečiams. 
Leidimas ir šiandien tebėra ne
atšauktas, tačiau koridoriuose ir 
prie kiekvieno kambario durų 
stovi ginkluoti kariai. Į šiaurės- 
vakarų Kremliaus dalį lankyto
jams nevalįa kojos įkelti, čia 
buvusiuose caro senato rūmuo
se ir arsenale yra įsikūręs kom
partijos politbiuras, pagrindinių 
ministerijų viršininkai. Specia
lūs televizijos aparatai dieną ir 
naktį seka Raudonąją aikštę, 
kur prie įėjimo į Lenino mau- 
zolėjų stovi sargybiniai. O vis- 
dėlto 1967 m. saugumiečiai ne
pastebėjo lietuvio ūkininko, su
sisprogdinusio mauzolėjaus pa
pėdėje. Oficialiai paskelbta, kad 
žmogus buvęs nepilnaprotiš. Ki
ti jo susisprogdinime mėgino 
įžiūrėti protestą prieš sovietinę 
Lietuvos' okupaciją. Maskvoje 
betgi kalbama, kad tas lietuvis 
su bomba buvo įėjęs į mauzo- 
lėjų ir norėjo susprogdinti kom
partijos dievaitį Leniną, tačiau 
tuo momentu ten buvo turistų 
grupė iš V. Vokietijos. Neno
rėdamas nužudyti nekaltų žmo
nių ir negalėdamas sustabdyti 
užvestos bombos mechanizmo, 
lietuvis ūkininkas išbėgo iš mau
zolėjaus ir žuvo nuo jos sprogi
mo ant ląiptų. Tokią versiją pa
sakoja “Spiegei” žurnalui raši
nio autorius, neminėdamas žu
vusiojo pavardės.

Milicijos vadas
L. Brežnevo bičiulis ir kaimy

nas Nikolajus ščelokovas, mili
cijos vadas, daug rūpesčių yra 
turėjęs su savo sūnumi, pradė
jusiu draugauti su ištekėjusia 
moterimi ir išardžiusiu šeimą. 
Gerokai už save vyresnę draugę 
jis norėjo vesti prieš tėvo valią, 
nepaisydamas protesto. Nepadė
jo nė tėvo paskatintų milicijos 
pareigūnų grasinimas tai mote
riai atimti iš jos leidimą gyven
ti Maskvoje. Pagaliau buvo su
rastas kompromisas — po trum
po apmokymo sūnelis įsijungė 
diplomatinėn tarnybon ir buvo 
išsiųstas be tos divorsuotos ru
sės į Sovietų Sąjungos ambasa
dą Australijoje.

Antrą problemą N. Ščeloko- 
vui sudaro jo vadovaujama mili
cija bei jos nesugebėjimas susi
doroti su nusikaltėliais. Nuo jo 
vadovavimo pradžios buvo at
leista apie 50.000 milicininkų 
dėl netikusio pareigų atlikimo* 
tačiau nusikaltimai, ypač Mask
voje, nesumažėjo. 1968-69 m. čia 
siautė motorizuota plėšikų gau
ja, puldinėjusi valstybinius ban
kus ir taupomąsias kasas. Kai 
pagaliau po vieno susišaudymo 
milicininkams pavyko suimti 
plėšikus, jų eilėse buvo rastas 
vienas kriminalinės milicijos 
pareigūnas. Šiame laikotarpyje 
buvo apiplėštas garsiojo smuiki
ninko D. Oistracho butas, pasi
naudojus jo gastrolėmis užsie
nyje. Įsilaužėliai išsinešė 40.000 
rublių vertės meno kūrinių, pa
puošalų ir bute rastų pinigų. 
Įsilaužimo neišvengė ir V. Vo
kietijos atstovo Allardto butas, 
šį kartą betgi nusikaltėlis bu
vo greit suimtas, nes, galimas 
dalykas, jis priklausė KGB tink
lui ir buvo įsilaužęs špionažo 
tikslu. Sovietų spauda niekada 
nerašo apie nusikaltimus Mask- 

, voje, nors jie yra pasiekę tokį 
laipsnį, kad merginos ir jaunos 
moterys nakties metu vienos bi
jo pasirodyti gatvėse dėl gre
siančio išprievartavimo. Grįžda
mos iš restoranų, teatrų bei ki
tų pramogų, jos visada prašo 
draugus palydėti jas ne tik iki 
namo, bet ir buto durų, nes už
puolimų jau yra buvę net apar
tamentų keltuvuose.

Solženicino globėjas
Milicijos vadas N. ščelokovas 

yra didelis žymiojo čelisto M. 
Rostropovičiaus gerbėjas ir bi
čiulis. Pastarasis 1970 m. lap
kričio 12 d. pasiuntė rašytoją 
Aleksandrą Solženiciną ginan
čius laiškus “Pravdos” ir “Iz- 
vestijos” vyr. redaktoriams. A. 
Solženiciną, išmestą iš Rašytojų 
Sąjungos, jis priglaudė savo vi
loje, kurią jam už laimėjimus 
muzikoje buvo paskyrusi kom
partija. Vila yra Suchovkoje, 
20 mylių į vakarus nuo Mask
vos. Pastaruoju metu A. Solže
nicino ekonominiai reikalai šiek 
tiek pagerėjo, kai jam buvo 
įteikta Nobelio premija, nes da
lį jos gavo kuponais, už kuriuos 
maistą ir įvairius gaminius lei
džiama pirktis specialiose krau
tuvėse. (B. d.). V. Kst.

Vasario 16 gimnazijos mergaičių choras, vadovaujamas E. Tamošaitienės. Iš kairės: A. Vilčinskaitė, K. Rama
nauskaitė, K. ir R. žūtaataitės, A. šaduikytė, M. Normantaitė, R. Montvilaitė, R. Piede ,
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LIETUVIŠKA DAINA VIRŠ ATLANTO
Iš skautų suorganizuotos ekskursijos po Europą 

M. VASILIAUSKIENE

Po triukšmingo ir gausaus at
sisveikinimo Maltono aerodro
me mes jau lėktuve. Užėmę vie
tas ir prisitvirtinę diržus laukia
me kilimo į erdves, arčiau 
prie saulės, per Atlantą — į 
kitą pusę žemės rututlio. Nė ne- 
pajutom: žemė išslydo iš po ko
jų ir tolo, tolo nuo mūsų. Lėk
tuve nuotaika gera. Savaime aiš
ku, niekas nemiegojo — jauni
mas dainavo stovyklines dainas, 
krėtė juokus, o ir vyresnieji, iš 
pradžių bandę snūstelti, prisi
jungė prie jų ir lietuviška dai
na skambėjo virš plataus At
lanto.

Ir vėl žemė po mūsų kojom — 
esame Londono aerodrome.

Pirma diena visiems buvo 
sunki: laiko pasikeitimas, ne
miegota naktis ir dainos visiems 
iščiulpė jėgas. Į koncertą važia
vome beveik visi. Salė nemaža, 
aplink stalai, o koncertavome 
vidury. Gintariečiai programą 
atliko pasigėrėtinai, net ir griež
toji vadovė Rita buvo patenkin
ta šokėjų pastangomis. Kankli
ninkės irgi buvo geroje nuotai
koje. Jos sujaudino žiūrovus 
iki ašarų.*

Žiūrovų buvo apie 700, suva
žiavusių iš įvairių Anglijos vie
tovių. Smarkiai plojo ir džiaugė
si tokiu gražiu Kanados lietuvių 
jaunimu. Pranešus, kad kanklL 
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V. Vokietijos lietuvių birželiniai minėjimai, šventės, 
gimnazijos išvyka, jaunimo programos

Vokietijoje šių metų birželis 
nepasižymėjo vasarišku klima
tu, tačiąu tai netrukdė lietu
viams išvystyti gyvos ir šakotos 
veiklos. Antanai šventė Antani
nes, Jonai — Jonines, Petrai’ 
— savo vardines ir t. t. Triukš
mingai atšvęsta taip pat eilė 
gimtadienių, jubilėjinių ir eili
niu.

Vasario 16 gimnazijoje birže
lio 16 d. brandos atestatus ga
vo Ričardas Palavinskas ir Jo
nas Sonsas, abu dvidešimtme
čiai jaunuoliai; Palavinskas Va- 
sasario 16 gimnazijoje mokęsis 
nuo pat pirmosios klasės, o 
Sonsas į ją atėjęs iš saleziečių 
mokyklos Italijoje.

Lietuviškoji studentija birže
lio 9-13 d.d. Vokietijos ateiti
ninkų sendraugių valdybos ir 
Vokietijos LB tarybos referento 
jaunimo reikalams kun. A. Bun- 
gos buvo pakviesta į seminarą 
Bad Woerishofeno Šv. Ulricho 
parapijos klebonijoj, kur klebo
nauja A. Bunga. čia jie išklau
sė eilės paskaitų, diskutavo sim
poziume apie jaunimo protes
tus, ekskursavo gražioje Bava
rijoje, šventė dviejų didžiųjų 
vardines (kun. Antano Bungos 
ir vysk. Antano Deksnio).

Tame pačiame Bad Woeris- 
hofene birželio 6 d. buvo pa
kartotas vysk. A. Deksnio 40 
metų kunigystės jubilėjus, pir
mą kartą atšvęstas gegužės 30 
d. Braunshardte lietuvių kata
likų suvažiavime. Birželio 5 d.

. Bielefeldo LB apylinkės valdy
ba buvo sušaukusi savo srities 
lietuvius ‘ paminėti tragiškųjų 
birželio įvykių. Birželio 6 d. 
stuttgartiškiai oriai paminėjo 
baisųjį birželį svečio kun. J. Dė
dino atlaikytomis pamaldomis. 
Br. Spies-Gailiūtės iš Belgijos 
dainomis, vietinių veikėjų atlik
tu montažu “Tėvynę prisime
nant”, duetu, keletu jautrių kal
bų ir maloniomis vaišėmis.

Birželio 19 d. iš Vasario 16 
gimnazijos virš 40 moksleivių ir 
mokytojų nuvyko į Lebenstėdt- 
Salzgitter paminėti birželio įvy
kių ir, svarbiausia, pa j ieškoti 
gimnazijai kandidatų. Mat, Le- 
benstedt-Salzgitter gyvena apie 
10.000 žmonių, kilusių iš Lietu
vos, kurių tik labai maža dalely
tė dalyvauja lietuviškajame gy
venime. Gimnazijos kapelionas 
kun. Hermanas Šulcas atlaikė 
pamaldas katalikams, o salėje 
direktorius V. Natkevičius kal
bėjo iš širdies, kaip verta, pras
minga ir naudinga leisti vaikus 
i lietuvių gimnaziją. Didžiausio 
įvertinimo iš apie 300 dalyvių 
susilaukė mokyt. Elizos Tamcb

ninkes paruošė p. Fidlerienė, 
plojimams nebuvo galo, nes ji 
savo laiku gyveno Londone.

“Gintaro” vadovai buvo apdo
vanoti gėlėmis, o grupė specia
liai iškeptu tortu. Programos at
likėjus sveikino Lietuvos pa
siuntinybės Londone atstovas V. 
Balickas, kurį “Gintaras” pa
kvietė būti grupės garbės na
riu. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. J. Alkiui ginta
riečiai įteikė knygą “Lithua
nians in Canada” už pastangas 
organizuojant taip gerai pavy
kusį koncertą.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
gintariečiai ir kanklininkės va
žiavo į Lietuvių Sodybą antram 
koncertui. Graži ta sodyba, lon- 
doniškių mėgiama poilsio vieta. 
Ten yra nedidelis tvenkinys pa
žuvauti, baseinas pasimaudyti, 
svetainė pavalgyti ir alaus iš
gerti. Diena buvo nepaprastai 
graži, gal kiek karštoka, tad gin
tariečiai šoko lauke, kanklinin
kėms pritariant. Po koncerto 
visi buvo pavaišinti tarsi mamų 
pagamintais lietuviškais pietu
mis. Buvo reporterių iš vietinių 
laikraščių, fotografų ir filmuo- 
tojų.

Patenkinti, tačiau labai nu
vargę, grįžome į viešbutį. Ry
toj — Paryžius! Eifelio bokštas 
ir daug daug dar nemaytų da
lykų ...

šaitienės išlavintieji jaunieji 
dainos ir judesio menininkai. 
Objektyvūs žiūrovai liudija, 
kad jau seniai buvo girdėję to
kio gaivalingo plojimo po dainų 
ir šokių, b lyriškosios mergaičių 
ansamblio dainos nevienam 
klausytojui išsunkė ašarų sro
ves. Išvykos iniciatyva kilo iš 
gimnazijos darbuotojų, vieto
je paruošiamuosius darbus atli
ko LB apylinkės pirmininkė Iza
belė Olšauskienė, talkinama ei
lės bendradarbių. Gražios talkos 
susilaukta iš nei gimnazijai, nei 
Salzgitter apylinkei nepriklau
sančio kun. Vingaudo Damijo
naičio.

Lietuvių tautos sukilimo tris- 
- dešimtmetis raštu paminėtas LB 
krašto valdybos ir eilės apylin
kių biuleteniuose. Plataus mas
to gyvą minėjimą surengė Kai- 
serslauterno lietuviai. Minėji
mas pradėtas pamaldomis, ku
rias atlaikė V. Europos lietuvių 
vyskupas dr. Antanas L. Deks- 
nys, dalyvaujant virš 200 lietu
vių ir kitų tautybių svečių. Daug 
kas priėmė šv. Komuniją. Sa
lėje paskaitą skaitė Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, išsamiai nušviesdamas 
sukilimo eigą ir aiškindamas jo 
prasmę. Plačią meninę progra
mą atliko Vasario 16 gimnazi
jos moksleivių grupė. Mergaičių 
dainos ansamblis sudainavo eilę 
jautrių partizanų, liaudies dai
nų, šokėjai pašoko 12 tautinių 
šokių. Viską buvo paruošusi mo
kyt. Eliza Tamošaitienė. Kai- 
serslauternietės Aldona ir Lore- 

, ta Subačiūtės, taip pat kadaise 
buvusios Tamošaitienės ansamb
lio aktyvios dalyvės, padeklama
vo V. Mykolaičio-Putino “Vivos 
plango”ir“Mortuos voco”. Šven
tėje dalyvavo Kaiserlauterno 
burmistras Demmerle, eilė vo
kiečių, lenkų, latvių ir kitų tau
tybių atstovų. Lietuviai suvažia
vo iš gan tolimų vietovių, šį, 
bene vienintelį lietuvių tautos 
sukilimo minėjimą Vokietijoje, 
suorganizavo čia rašantysis ir 
8593 LS kuopos vadas mjr. Juo
zas Venckus.

Vokietijoje mokyklos atosto
gas pradeda nevienu metu. Kai- 
kuriuos kraštuos išeinama ato
stogų jau birželio mėnesį, o ki
tur tik liepos. Vasario 16 gim
nazija pradėjo atostogauti lie
pos 10 d. Liepos mėnesį Vokie
tijoje įvyks studijų savaitė, 
skautų jubilėjinė stovykla, jau
nimo stovykla, vaikų vasaros lie
tuviškosios atostogos Romuvoje. 
Apie tuos renginius teks para
šyti, kai jie bus praėję.

Kun. Bronius Liubinas
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© PAVERGTOJE TEVMJE
DAIL. V. IGNO VIEŠNAGĖ
Pusantro mėnesio tėvynėje viešėjo 

Vilniuje savo darbų parodą surengęs 
niujorkietis dail. Vytautas Ignas. 
Pasikalbėjimą su juo paskelbė “Gim
tojo Krašto” liepos 8 d. laidoje šio 
savaitraščio bendradarbis Juozas 
Kuckailis. Svečias sakosi daugiausia 
laiko praleidęs Vilniuje, lankęsis 
Kaune, Druskininkuose, Trakuose, 
meškeriojęs prie Ūlos, neturėjęs pro
gos išsamiau pažinti lietuviško kai
mo. Dail. V. Igną žavėjo Vilniaus se
namiestis, Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Onos bažnyčios, gražiai senųjų pas
tatų ansambliu įjungti Vilniaus dai
lės parodų naujieji rūmai. Druski
ninkuose jam teko paragauti “Vytau
to” ir “Birutės” vandens, Trakuose 
— apžiūrėti atstatytą pilį, jos menė
se Įrengtą parodą. Kaune dail. V. Ig
nas lankėsi M. K. Čiurlionio mažėju
je ir specialioje galerijoje, kur ne
sikeičiančia šviesa bei vienoda tem
peratūra stengiamasi prailginti M. K. 
Čiurlionio kūrinių amžių. Kaunas 
esąs švarus miestas, turįs gražių pa
statų, bet visdėlto svečiui iš Niujor
ko labiau patinkąs Vilnius. Nemažą 
dėmesį jis skiria ir lietuviškam pei
zažui: “Pataikiau į pačią pavasario 
žalumą, sodų žydėjimą. Tai nepa
prastai gerai nuteikė. Augmenijos 
vaizdas jau buvo išblėsęs — maniau 
ją esančią kiek kitokią. Gimtinės pei
zažas labai subtiliai banguojantis, iš
kart gali atskirti, kad tai lietuviškas 
kraštas, iš kurio išaugau, kuris taip 
gražiai liaudies dainose apdainuotas. 
Gražūs laukai, įvairiaspalviai. Koks 
žavus lubinų žydėjimas! Rugiai, pie
vos, dobilai su savo grožiu ir kva
pais. O Varėnos miškai! Niekur tokių 
pasaulyje nerasi. Tie pušynai, tos sa
manos — sidabro rūbas, miško įvai
rumas ir kartu orumas man sukėlė 
nepaprastas asociacijas... ”, J. Kuc- 
kailiui palietus kultūrinių ryšių su 
Lietuva klausimą, dail. V. Ignas at
sakė: “Mano atvažiavimas jau leidžia 
daryti išvadą, kad aš esu už kultūri
nių ryšių su Lietuva palaikymą. Ti
kiuosi, kad ateityje tie ryšiai stiprės 
žymiai spartesniu žingsniu. Mano įsi
tikinimu, toks bendradarbiavimas 
yra būtinas. Lietuviška kultūra duo
tų išeivijai didelę paramą, nes kiek
vienas iš savo krašto, iš tėvų žemės 
gali daugiausia pasiimti. Aš manau, 
kad ir Lietuvoje gyvenantiems me
nininkams toks bendravimas atneštų 
naudos...” Savaitraščio redakcijai, 
atrodo, labiausiai rūpėjo ši pasikal
bėjimo vieta. Tai liudija jau pati 
antraštė: “VYTAUTAS IGNAS: Lie- 
tuviška kultūra duotų mums didelę 
paramą”. Mintis, deja, neįgyvendina
ma dėl Maskvos diktuojamų suvaržy
mu. dėl kompartijos užmojų viską 
pajungti propagandai, apriboti ke
liones Vilnium, dar pora viętovių 
ir jieškoti lankytojų pritarimo oku
pacinei politikai bei sovietinei san
tvarkai.

SODININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniaus profsąjungų kultūros rū

muose liepos 3 d. įvyko Lietuvos So
dininkystės Draugijos VI suvažiavi
mas. Centro valdybos ataskaitinį 
pranešimą padarė pirm. P. Svetikas, 
Lietuvos žemės ūkio akademijos pro
fesorius, revizijos komisijos — pirm. 
A. Daukša, Vilniaus universiteto do
centas. Buvo padarytas nežymus 
draugijos įstatų pakeitimas — nutar
ta suvažiavimus rengti kas ketveri 
metai. Naujuoju draugijos centro 
valdybos pirmininku išrinktas agro
nomas B. Leščinskas, revizijos komi
sijos pirmininku perrinktas A. Dauk
ša.

ČEKOSLOVAKŲ PARODA
Vilniaus Vingio parko estradoje 

liepos 1-10 d. d. Prahos užsienio pre
kybos susivienijimas “Motokov” su
rengė Čekoslovakijos naujausiųjų 
žemės ūkio, gyvulininkystės ir gara
žų mašinų parodą. Su melžimo įren
giniais, traktoriais, automobilių re
monto prietaisais pirmuosius lanky
tojus supažindino parodos generali
nis direktorius A. Cibulka, žodį apie 
Čekoslovakijos mašinų pramonę ta
rė “Motokovo” nuolatinis atstovas 
Maskvoje V. Boruvka. Didžiausio lan
kytojų dėmesio susilaukė automobi
lių remonto ir valymo naujausieji 
prietaisai, kurių dar nėra mačiusi net 
Maskva.

BŪRYS INŽINIERIŲ
Birželio 29 d. Kauno politechnikos 

instituto diplomai buvo įteikti 1936 
absolventams. Kadangi institutas ne
turi tokios salės, kurioje vienu kartu 

Brazilijos Sao Paulo lietuvių “žilvitis” pasiruošęs šokių programai baltiečių 
parodos atidarymo metu, Grupei vadovauja mokyt. M. Vinkšnaitienė. Kai- 
kurhe momentai buvo rodyti ir televizijoj Nuotr. A. Saulaičio
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galėtų tilpti toks gausus būrys jau
nųjų inžinierių, jie buvo padalinti į 
tris grupes. Studijas baigę 45 vaiki
nai ir merginos diplomus gavo su pa
gyrimu. Jų tarpe net 13 buvo iš ra
dioelektronikos fakulteto.

NAUJI GYDYTOJAI
Kauno medicinos fakulteto XX lai

da gyveniman šiemet išleido 272 gy 
dytojus ir 67 stomatologais vadina
mus dantų gydytojus. Veterinarijos 
akademijos XXX laidos diplomai bu
vo įteikti 54 veterinarams.

BRANDOS ATESTATAI
St. Mockuvienė “Valstiečių Laik

raščio” 80 nr. paskelbė rašinį “Su 
mokykla atsisveikinus”. Jos . teigimu, 
vidurines mokyklas šiemet Lietuvo
je baigė ir brandos* atestatus gavo 
daugiau kaip 17.000 vaikinų ir mer
ginų: “Tai armija, kurios nesutalpins 
visos respublikos aukštosios mokyk
los su visais neakivaizdiniais ir va
kariniais skyriais. Daugiau kaip treč
dalis visų baigusių vidurines mokyk
las turės pasilikti už aukštosios mo
kyklos ribų, susirasti sau vietą, pri
taikyti savo žinias kitose gyvenimo 
srityse. Bet tai toli gražu ne trage
dija. Vidurinės mokyklos, suteiktas 
žinių bagažas niekada nenueis per
niek...” Pasak St. Mockuvienės, vi
suotinio vidurinio mokslo įvedimas 
dar nereiškia, kad visi turi baigti 
augštąsias mokyklas. Tuos, kurie į 
jas negalės patekti, St. Mockuvienė 
bando raminti: “Štai kodėl šiandien 
norisi kreiptis į jaunuosius mokyklų 
absolventus: nenusiminkite, jei ne
pavyks šiemet įstoti į aukštąją mo
kyklą. Jūsų laukia daugybė įdomių 
darbų, jums atvertos durys daugybės 
specialiųjų vidurinių mokyklų, kurio
se puikiausiai atsiskleis Jūsų talen
tai, kur surasite savo pašaukimą ...” 
Aštuonmetes mokyklas šiemet baigė 
47.000. mokinių. Didžioji jų dalis ru
denį eis į vidurinių mokyklų IX kla
sę, o kaikurie pasirinks profesines 
technikos mokyklas. Jiems St. Moc
kuvienė perša lietuvišką kaimą, kur 
dabar yra daug modernios technikos. 
Jeigu 17.000 brandos atestatais gink
luotų jaunuolių nesutelpa į augštą
sias mokyklas, kasgi bus tada, kai po 
kelerių metų brandos atestatus gaus 
apie 40.000 dabartinių aštuntokų? 
Tokiose aplinkybėse didžioji 47.000 
aštuntokų pusė turėtų jau dabar pa
sirinkti profesines mokyklas. Kiek 
mokinių sekančiais mokslo metais 
gali priimti profesinės mokyklos, St. 
Mockuvienė neskelbia. Pagal dabar
tinį balansą į jas reikėtų nukreipti 
mažiausiai 30.000.

ATMINIMUI ĮAMŽINTI
Kauno medicinos instituto prof. 

Juozo Kupčinsko atminimui įamžinti 
kompartija įpareigojo Kauno miesto 
vykdomąjį komitetą pastatyti pa
minklinį antkapį Petrašiūnų kapinė
se, prikalti memorialinę lentą prie 
namo Donelaičio g. 34. Klaipėdos me
dicinos mokykla pavadinama velio- 
nies vardu. Kauno medicinos institu
tas ir spaudos komitetas gavo įsaky
mą išleisti knygą apie prof. J. Kup
činską.

RAIGARDO SLĖNIS
j. Vaišnoras “Tiesos” 142 nr. nu

siskundžia Nemuno daroma žala Drus
kininkų vasarvietės Raigardo slėniui. 
Pavasarinių potvynių metu Nemunas 
negailestingai griauna savo krantus 
Raigardo slėnyje — vaga pasislenka 
net apie 10 metrų į vieną ar į kitą 
puse. Maždaug prieš šimtą metų Rai
gardo slėnyje buvo pastatytos akme
ninės vagos užtūros, bet dabar jų 
net žymių nėra likę. Jeigu seniau 
patys ūkininkai Nemuno pakrantė
se sodindavo karklus, alksnius, gluos
nius krantams sutvirtinti, tai dabar 
šiomis priemonėmis visiškai nesido- 
nei Gerdašių vaistažolių ūkis, nei 
Druskininkų sovchozas. Gražusis Rai
gardas reikalingas skubios pagalbos.

BURIUOTOJAI ATLANTE
Pirmą kartą į tolimąsias Farerų 

salas Baltijos žvejybos laivyno jachta 
“Atlantas” iš Klaipėdos išplaukė lie
tuvių buriuotojų grupė, vadovaujama 
buvusio šturmano, dabartinio Lietu
vos gamybinės žuvies pramonės val
dybos darbuotojo O. Kubiliūno. “At
lanto” įgulą sudaro: Klaipėdos staty
bos tresto darbų vykdytojas S. Kud- 
revičius, Vilniaus universiteto docen
tas V. Kabaila, Neringos miesto vyr. 
architektas A. Zaviša, Latvijos žvejų 
kolchozų susivienijimo šturmanas R. 
šemerys ir “žvejo” laikraščio red. A. 
Lapienis. V. Kst.

Edmontono šokėjos atlieka “Sadutę” — nuotakai įteikia gėles. Nuotraukoje nematyti kitų šauniųjų šokėjų

D E L H I, ONTARIO
KUN. DR. J. GUTAUSKUI laiš- 

kus bei laikraščius nuo liepos 26 d. 
adresuoti: 37 Talbot Rd., Delhi, Ont. 
Šis pakeitimas daromas dėlto, kad 
pašto Įstaiga pradės nešioti korespon
denciją į namus visame miestelyje. 
Iki šiol reikėjo turėti pašto dėžutes 
ir korespondencija patiem atsiimti. K.

AUKOJUSIŲ A. A. EDMUNDO 
VINDAŠIAUS vardui Įamžinti K. L. 
Fonde sąrašas. Aukojo po $15: B. ir 
B. Vindašiai, P. Sakalas. Donatas 
Stonkus; $10: Alfonso Vindašiaus

PADĖKA
Mylimam sūnui EDMUNDUI tragiškai mirus, mus užjautusiem 

ir skausmą su mumis besidalinusiem nuoširdžiausiai dėkojame. At
skirą padėką reiškiame klebonui kun. dr. J. Gutauskui už maldas, 
apeigas ir paguodą liūdesy; bičiuliams ir giminėms už gėles, užpra
šytas Mišias, aukas mirusio vardui Įamžinti Kanados Lietuvių Fon
de, ir už taip gausų dalyvavimą maldose. Labai paguodžiantis bu
vo gausus jaunimo — mirusiojo draugų dalyvavimas maldose ir 
karsto nešime.

Tik skausme pajunti ir įvertini, koks didelis turtas turėti gi
minių ir gyventi lietuviškoj bendruomenėj.

Dėkingi —
Emilija ir Povilas Vindašiai su šeima

RODNEY, ONT.
VIETINIS SAVAITRAŠTIS “Rod- 

ney Mercury” liepos 8 d. “Viewpoint” 
skyriuje atspausdino Jono Statkevi- 
čiaus ilgoką rašinį, liečiantį Kana
dos vyriausybės politiką Sov. Są
jungos atžvilgiu. Rašinio autorius 
primena sovietų grobuoniškumą, jų 
imperializmą, okupuotus kraštus. Esą 
kaikurie kanadiečiai, aplankę Sibiro 
miestus, stebisi rusų laimėjimais, 
bet nepagalvoja, kad tie miestai pa
statyti vergų ant daugybės nekaltų 
žmonių kaulų. Tokio metodo Kanada 
negalinti panaudoti. Kai kitos im
perinės valstybės duoda nepriklau
somybę tautoms, sovietai daro visai 
priešingai. Nors Sov. Sąjungos kons
titucija kalbanti apie piliečių lais
ves, bet tikrovėje jos nėra. Tai esą 
rodo ir kun. A. Šeškevičiaus pavyz
dys (nubaustas už vaikų mokymą ti
kybos). Dėlto Kanados vyriausybės 
pastangos pasiekti susitarimą su Sov. 
Sąjunga negali būti sėkmingos, nes 
ši pripažįsta pirmoj eilėj tik jėgą. 
Tai kraštas, kur vyrauja diktatorinė 
sistema, o ne federacinė. — Tai gra
žus pavyzdys mūsų tautiečio, suge
bančio ginti Lietuvos bylą vietinėje 
spaudoje. Tai turėtų daryti ir kitų 
apylinkių lietuviai. Kor.

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

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

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

v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas —* virš $2.500.000.

IfilIPSJT RADIO & 
Allluril TELEVISION

šeima, P. Augaitis, K. Ratavičius, 
Br. Dirsė, Alb. Augustinavičius, J. 
Viltrakis, Ant Dirsė; $8: Ged. Ru
gienis; $5: St. Beržinis, K. Lukošius, 
VI. Miceika, Alf. Kairys, St. Kairys, 
Br. Gudinskas, P. Žilvitis, J. Rimkus, 
V. Mikelėnienė, D. Naginskas, V. 
Galeckas, D. Šiurna, VI. Vindašius, 
A. Rudokas; $3: Pr. Vindašius; $2: J. 
Mačiulis, L. Rutkauskas, A. Andriu- 
kienė. Iš viso suaukota $202.

P. Augaitis, 
KLF Delhi apyi. Įgaliotinis

PORTAGE
LA PRAIRĮE, MAN.

P. LIAUKEVICIAUS anūkas Dži- 
mis, Vytauto sūnus, 19 m. amžiaus, 
liepos 4 d., maudydamasis su drau
gais, paskendo Winnipego ežere. Su
rastas liepos 8 d. Palaidotas liepos 12 
d. iš laidotuvių koplyčios. Velionis 
buvo baigęs gimnaziją ir dirbo paš
te kaip studentas. Buvo padavęs pra
šymą i universitetą — norėjo studi
juoti mediciną. Atėjo laiškas iš uni
versiteto, kad priimtas kaip tik tuo 
metu, kai Džimis buvo jau pasken
dęs. Jo liūdi tėvai, seneliai ir sužadė
tinė.

P. Liaukevičius yra senosios kar
tos ateivis, gyvai reiškęsis visuome
ninėje lietuvių veikloje. Ir dabar, 
kiek jėgos leidžia, joje dalyvauja. Jis 
sielojasi lietuvių rūpesčiais.

PADĖKA. Iš širdies gelmių dėko
jame mudu su žmona, sūnus Vytau
tas su žmona ir vaikais bei visa gimi
nė visiems, kuo nors prisidėjusiems 
prie laidotuvių, mus guodusiem bei 
pagelbėjusiem lietuviam ir kitatau
čiam, kurių buvo didelė dauguma.

Nuliūdę seneliai —
Julė ir Povilas Liaukevieni

Mokame už:
depozitus _____ ___
šėrus ir sutaupąs
už vienų metų terminuotus
indėlius....................... 6*6%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

5%
6%

HAMILTON, Ont.
MARIUS VINCAS SAKAS-SAKE- 

VIČIUS, E. V. Sakevičių sūnus, bai
gė McMaster universitete prancūzų 
ir lotynų kalbas “magnus eum Įaudė” 
pažymiu ir gavo bakalauro laipsni. 
Gimė 1948 m. rugsėjo 1 d. Kalgary, 
Albertoje. Mažas su tėveliais atvyko 
į Hamiltoną. Baigė Katedros berniu
kų gimnaziją ir Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninę mokyklą — 10 skyrių. 
Dalyvavo skautų organizacijoj. Stu
dentu būdamas, vadovavo skautų vy
čių būreliui, reiškėsi ir lietuvių stu
dentų veikloje. Praėjusiais metais 
McMaster universitetas jam buvo 
skyręs stipendiją vasaros studijom 
Montrealio universitete, šią vasarą 
Marius išvažiavo i Prancūziją, kur 
Dijon universitete gilins prancūzų 
kalbos studijas. Šiom studijom, kaip 
gabus studentas, Marius irgi gavo 
iš Ontario ir McMaster universiteto 
stipendijas. Rudeni Marius grįš Į Mc 
Master universitetą tęsti studijų ma
gistro laipsniui; kartu jis dėstys jau
niesiems studentams prancūzų ir lo
tynų kalbas.

M. V. Sakas-Sakevičius

M. TARAS TARAŠKEVIČIUS bir
želio 22 d. grįžo į tėvynę po ilgo per
siskyrimo pas žmoną ir dukterį, bū
damas 78 m. amžiaus. Jo žentas Juo
zas Kuckailis yra Lietuvoje kolchozo 
pirmininkas. M. Taras Hamiltone tu
rėjo 3 butų namą ir buvo gerai Įsi
kūręs. Važiuodamas Į Lietuvą jis vis
ką likvidavo ir savo turtą parsivežė 
su savim. Jis taipgi gaus tenai ir Ka
nados pensiją rublių pažymėjimais, 
už kuriuos galės pirkti prekių specia
liose krautuvėse. Atsisveikindami su 
Miku, jo bičiuliai surengė išleistuves 
Simaičių bute, 124 Wellington So., 
kuriose dalyvavo par. klebonas mons. 
dr. J. Tadarauskas ir daug M. Taraš
kevičiaus draugų iš Delhi, Toronto ir 
kitų vietovių. Sk. St.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio nariai už 1971 metų antrąjį 
pusmeti sumokėjo po S6: B. Grajaus
kas, A. Kaušpėdas, V. Kazlauskas, P. 
Lesevičius, T. Mureika, M. Repečka, 
mons. dr. J. Tadarauskas, I. Varnas. 
Kiti likusieji 42 būrelio nariai - rė
mėjai buvo sumokėję iš anksto už vi
sus metus. — Mirė ilgametes būrelio 
narys-rėmėjas Povilas Savickas, ku
ris priklausė būreliui nuo pat įsteigi
mo dienos ir savo duoklę buvo sumo
kėjęs už visus šiuos metus. Linkime 
jam amžinos ramybės, o likusiai šei
mai reiškiame užuojautą. — Surink
ti pinigai $48 š. m. birželio 30 d. įneš
ti į bu v. šalpos Fondo sąskaitą “Tal
koje” išsiuntimui Vokietijon. Kadan
gi apylinkės valdyba panaikino KLB 
Hamiltono šalpos Fondo Komitetą, 
tai vėliau turės būti rastas būdas 
kontroliuoti būreliui per apylinkės 
valdybą. — Nuo būrelio įsisteigimo 
1965. IX. 1. iš viso surinkta ir išsiųs
ta gimnazijai paremti $3.357. Ačiū vi
siems prisidedantiems prie pastovios 
paramos gimnazijai.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

Advokatas

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

32, James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

© 1,11,111 VIAl PASAULYJE
J. A. Valstybės

DAINAVOS JAUNIMO STOVYK
LAVIETĖS narių-rėmėjų suvažiavi
mas įvyks liepos 31, šeštadienį, 4 v. 
p.p. Dainavoje, Manchester, Mich. 
Pakeitusieji adresus prašomi praneš
ti Br. Polikaičiui, 7218 So. Fairfield, 
Chicago, Ill. 60629, nes norima iš 
anksto pasiųsti metinę apyskaitą bei 
platesnių informacijų.

A.A. ALBINAS GRAŽIŪNAS, iš
tiktas širdies priepuolio, mirė lie
pos 6 d. Woodhavene ir buvo pa
laidotas Cypress Hills kapinėse. Ve
lionis buvo gimęs 1906 m. Mankūnų 
kaime, Miroslavo vlsč., Alytaus ap
skrityje. Lietuvių kalbą, literatūrą ir 
teisę studijavo Kauno universitete, 
buvo Prienų gimnazijos mokytoju, 
aktyviai reiškėsi katalikiškų organi
zacijų veikloje. Nepriklausomoj Lie
tuvoj jam yra tekę redaguoti “Pava
sarį”, “Ateitį”, “Vyrų Žygius”, “že
maičių Prietelių”, Vokietijoj —dirb
ti “žiburių” redakcijoj. JAV yra bu
vęs “Amerikos” ir “Darbininko” re
daktorium. Sveikatai susilpnėjus, ra
šė knygą apie vokiečių okupaciją 
Lietuvoje.

A.A. KAROLIS PETERIS mirė Či
kagoje birželio 22 d. Velionis buvo 
marijampolietis, ilgus metus dirbęs 
cukraus fabrike. Marijampolėje liko 
jo artimų giminių, Kanadoje — se
suo Lyda Peteris. A.a. K. Peteris bu
vo nuoširdus lietuvis, spaudos rėmė
jas. Po klebono kun. A. Zakarausko 
atlaikytų Mišių jo palaikus į šv. Ka
zimiero kapines palydėjo liūdinti 
žmona Sofija, sūnus Vytautas, dukros 
su šeimomis ir gausus būrys bičiulių.

Urugvajus
LIETUVIŲ SUKILIMO prieš so- 

vietų okupaciją sukakti minėdami 
Montevideo dienraščiai “La Manana” 
ir “EI Dia” įdėjo savo ilgamečio 
bendradarbio C. Verax komentarus 
tokiomis antraštėmis: “Tragiškos su
kaktys” ir “Po 30 metų lietuvių an
tikomunistinio sukilimo”. “EI Dia” 
birželio 23 d. laidoje pabrėžia: “Per 
tuos dešimtmečius lietuvių tauta ne
siliovė priešintis okupantams. Keitė
si okupacijos, keitėsi rezistencinės 
organizacijos, jų pasipriešinimo bū
dai bei metodai, bet išliko nepalauž
ta lietuvių dvasia, išreiškianti ryžtą 
gyventi laisviems ir nepriklauso
miems, kurti vertybes pagal savo se
nos kultūros tradicijas, gintis nuo jai 
primesto absoliučiai svetimo komu
nizmo”.

LIŪDNOJO BIRŽELIO trisdešimt
metį Montevideo lietuviai atžymėjo 
klebono kun. J. Giedrio Fatimos 
bažnyčioje atlaikytomis vakarinėmis 
Mišiomis ir pasakytu pamokslu. Pa
maldų metu “Viešpaties Angelą” bei 
kitas lietuviškas giesmes giedojo 
“Aido” choras, vadovaujamas Vyt. 
Dorelio. Iškilmė bažnyčioje užbaig
ta malda už žuvusius tremtinius bei 
sukilėlius ir Tautos himnu. Po pa
maldų įvykusiame minėjime para
pijos salėje žodį tarė Lietuvos pa
siuntinybės spaudos atstovas K. Či
biras, keletą liaudies dainų padaina
vo “Aidas”, o jo narė B. žukaitė- 
Mačanskienė padeklamavo Klemenso 
Jūros eilėraštį “Tėvynei”. Tą pačią 
dieną transliuotame lietuvių radijo 
pusvalandyje atitinkamą kalbą pa
sakė Lietuvos konsulas Anatolijus 
Grišonas.

Srazilija
INŽ. ARŪNAS STEPONAITIS lie- 

pos 6 d. baigė augštesniąją pramo
nės administravimo mokyklą Sao 
Paule, Brazilijoje. Anksčiau yra bai
gęs chemijos mokslus. Diplomus įtei
kė valstybės gubernatorius.

KUN. A. SAULAITIS, SJ, buvo 
priimtas į Brazilijos Katalikų Filo
sofų Sąjungą. Narių skaičius ribo
jamas šimtu. Dėsto mokslo filosofi
ją katalikiškame universitete, ver
čia brazilų filosofų veikalus į anglų 
kalbą.

BALTIJOS KRAŠTŲ TEISIŲ KO
MITETAS Sao Paulo mieste liūd
nojo birželio sukaktį atžymėjo trim 
renginiais. Minėjimas buvo sureng
tas miesto centre birželio 19 d. Da
lyvavo apie 400 baltiečių, brazilų ir 
seimo atstovė Dulce Sales. Koncer
tinę programą atliko estų solistas ir 
tautinių šokių grupė, latvių choras, 
lietuvių “žilvičio” ansamblis ir “Auš
ros” choras. Birželio 20 d. baltiečiai 
turėjo bendrą išvyką iš miesto. Eku
meninėse katalikų-liuteronų pamal
dose dalyvavo trys liuteronų ir du 
katalikų kunigai. Iškėlus vėliavas, 
įvyko sporto rungtynės, 
vaišės ir šokiai. Apie 1 0.000 lan
kytojų susilaukė birželio 23-29 d.d. 
Sao Paulo centre surengta baltiečių 
paroda. Brazilai ir turistai domėjo
si baltiečių liaudies menu, politine 
būkle* kultūra, estų, latvių ir lietu
vių bendruomenių veikla Brazilijo
je. Parodos atidaryme grojo polici
jos orkestras, tautinius šokius šoko 
“žilvitis”. Su paroda žiūrovus supa
žindino dvi vietinės televizijos sto
tys. Lietuviškuoju parodos skyriumi 
rūpinosi Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės taryba, vadovaujama pirm. 
J. Čiuvinsko.

Argentina
TĖVO DIENOS MINĖJIMĄ suren 

gė Berisso Mindaugo draugija. Mišias 
bažnyčioje atnašavo kun. J. Petraitis, 
lietuviškas giesmes giedojo Berisso 
lietuvės moterys. Mindaugo draugijos 
salėje po pamaldų visi turėjo progą 
pasivaišinti. Programai vadovavo O. 
šeštakauskienė, pirmiausia pakvie-

tusHL Krirelienę tarti tėvams skirtą 
žodį. Eilėraščius deklamavo mažieji
mindaugiečiai — K. Jocytė, M. Griš- 
kaitė, E. Valente, A. šaulys ir N. 
Šeštakauskas, o A. Jocytė, pritar
dama sau gitara, padainavo lietu
viškų ir ispaniškų dainų. Viena jos 
pačios sukurta dainelė buvo skirta 
tėveliui. Programą dviem giesmėm 
ir patriotiniu žodžiu papildė vieš
nia p. Valienė. Visų susirinkusiųjų 
ir tėvų vardu už šį pobūvį padė
kojo K. Pilka. Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tarybos svei
kinimus perdavė “Laiko” administ
ratorius Pijus Gudelevičius.

LIETUVIŲ TAUTINIAM MUZĖ- 
JUI Buenos Aires vadovauja Antani
na Mikelionienė. Jame yra sutelkta 
nemaža eksponatų, kuriuos dabar su 
vadove peržiūrėjo ir pertvarkė O. 
Kairelienė, kun. V. Palubinskas, 
kun. A. Steigvila, P. Gudelevičius ir 
p. Preikšai. Muzėjaus pastatas reika
lingas stogo remonto. Kadangi šios 
rūšies specialistas už darbą paprašė 
80.000 pezų, remonto komisija p.p. 
Sruoga, Kliauga ir šiušis nutarė vi
sus pataisymus atlikti lietuvių tal
kos būdu. Tai gerokai sumažins iš
laidas.

Australija
BALTIEČIŲ JUNGTINIS KOMI- 

TETAS, vadovaujamas inž. Vytauto 
Bukevičiaus, liūdnojo birželio 30 
metų sukakties minėjimą surengė 
Sidnėjaus Latvių Namuose. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo pakviestas P. 
Vietnamo atstovybės I sekr. Luu 
Tuong Quang. Koncertinėje, progra
moje, be latvių ir estų, dalyvavo 
jungtinis “Dainos” ir Sidnėjaus me
no ansamblio choras, diriguojamas 
vadovų Br. Kiverio ir M. Umbražiū- 
nienės. Minėjimas baigtas gyvuoju 
paveikslu — prie liepsnojančio au
kuro suklupusiom trim porom lietu
vių, latvių ir estų jaunimo su tauti
nėmis vėliavomis.

Prancūzija
LIJONO APYLINKĖS LIETUVIAI 

turėjo metinę šventę birželio 20 d. 
vienuolių pranciškiečių namuose. 
Koncelebracines Mišias laikė vysk. 
A. Deksnys ir kun. KL Žalalis, OFM. 
Po pamaldų buvo surengti bendri 
pietūs, kuriuose dalyvavo apie 50 
lietuvių, jų tarpe 15 seselių lietu
vaičių iš įvairių vienuolijų. Padėkos 
žodį už vaišes vienuolyno viršinin
kei tarė kun. J. Petrošius, padaręs 
pranešimą Prancūzijos LB bei misi
jos reikalais. Jis taipgi pasveikino 
vysk. A. Deksnį per Sekmines at
švęstos 40 metų kunigystės sukak
ties proga. Lijono lietuvių vardu su
kaktuvininką sveikino’V. Narbutas 
ir A. Cachia, o visų dalyvių vardu 
dovanėlę įteikė M. Jacųuet dukrelė 
iš Annecy. Vysk. A. Deksnys dėko
jo už sveikinimus, žadėjo neužmirš
ti Lijono ir vėl aplankyti tautiečius. 
Lietuviai šiame mieste ir apylinkėse 
nėra gausūs, gyvena išsisklaidę, su
sirenka tik ypatingomis progomis. 
Seselė Angelė iš l’Home jiems pa
dainavo keletą savo sukurtų dainų. 
Daugelis šventės dalyvių įsigijo lie
tuviškų plokštelių ir spaudos.

A. RIMAŠAUSKAS turi įsigijęs 
restoraną Lijone, netoli Perrache sto
ties. Jį galėtų aplankyti Prancūzi
joje viešintys lietuviai. Adresas: Res
taurant Conde, 26 rue de Conde, 
Lyon-2. Jo tėvas Aleksandras yra 
senas ateivis, š.m. balandžio mėnesį 
išėjęs pensijon.

Vokietija
LIŪDNOJO BIRŽELIO ir lietuvių 

sukilimo trisdešimtmečio minėjimai 
buvo surengti keliose kolonijose. 
Stuttgarto Kolpinghaus bažnyčioj su
sirinkusiems lietuviams Mišias atlai
kė iš Romuvos atvykęs kun. J. Dė
dinas. Apie birželio įvykius kultū
riniame pobūvyje salėje kalbėjo V. 
L. B/ Stuttgarto apylinkės pirm. p. 
Glemžienė, inž. G. Šlikas, kun. K. 
Senkus ir K. šimanauskas. Progra
mą atliko deklamatoriai A. Lucas, 
V. Lėmanienė, A. Plepys ir sol. Br. 
Gailiūtė-Spiess, padainavusi solo dai
nų ir duetų su kun. K. Senkum. 
Lebenstedt-Salzgitter vietovėje pa
maldas laikė Vasario 16 gimnazijos 
kapelionas kun. H. Šulcas, o pro
gramą atliko Elizos Tamošaitienės 
suorganizuotas gimnazijos 34 moki
nių ansamblis, padainavęs lietuviškų 
dainų ir pašokęs daug tautinių šo
kių. Jiems talkino solistai Isabella 
ir Herbert Schreeder. Ji dainavo lie
tuviškai, jis—vokiškai. Su birželio 
įvykiais minėjimo dalyvius supažin
dino vokiečių ir lietuvių kalbomis: 
VLB valdybos įgailotinis ž. Saksoni
joje kun. V. šarka ir Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius. Sveikinimo žodį tarė evangeli
kų kun. Gelžinus, nepriklausomybės 
laikais ELTOJE ir užsienio reikalų 
ministerijoje dirbusi Klara Mrongo- 
vius, VLB valdybos vardu — jos rei
kalų vedėjas J. Lukošius.

MOKYTOJO R. BALIULIO inicia
tyva lietuvių evangelikų suvažiavi
mas buvo surengtas Luebecke, Si
monų rezidencijoje. Paskaitą apie 
Liuterio jubilėjų Wormse skaitė sen
joras kun. A. Keleris iš Bremeno. 
Pasauliečio /žvilgsniu Liuterio 
reformaciją įvertino dipl. psich. E. 
žilius iš Hamburgo, o hamburgietis 
K. Klumbys kalbėjo apie konkrečius 
tikėjimo uždavinius kasdienybėje. 
Buvo svarstomi ne tik religiniai, bet 
ir tautiniai klausimai. Dalyvavo apie 
40 asmenų, jų tarpe ir keletas ka
talikų. Vasario 16 gimnazijos bend
rabučio statybai jie suaukojo 200 DM.
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l L Prakeiktas čigonas-Goddam Gypsy” VYTAUTAS A. JONYNAS

Ronald Lee
Jų priskaitoma dabar pašau* 

Iv j e — žiūrint kaip skaičiuosi 
(asimiliuotų mažumų nariai 
dangsto savo kilmę) —- tarp 2 ir 
10 milijonų. Juos praminė vi
saip — egiptiečiais (gipsies), či
gonais (tsiganes, romamchels),ži- 
tanais (gitans), “totoriais” (Šve
dijoj) ar paprasčiausiai “pagoni
mis” (Olandijoj). Jie ir save pa
čius vadina įvairiaip. Pagal gy
venamąjį kraštą — “Rom” Eu
ropoj, “Dom” — Sirijoj, “Lom”
— Armėnijoj. Vienas faktas yra 
daugiau ar mažiau nustatytas, 
būtent, kad jų protėviai atklydo 
iš Himalajų papėdės, Indijoj, 
matyt, išvyti, kaip žemesnė kas
ta. Jie vėliau suskilo į kelias 
tautas, eilę tarmių, ir nuo neat
menamų laikų klajoja po pasau
lį. Nuo neatmenamų laikų pasi
tinkami su nepasitikėjimu. Kar
tais susilaukdami laikinių leng
vatų, bet dažniausiai persekio
jami. Kuo tik čigonų nekaltino: 
apgavystėm-melagystėm, burta- 
vimu-raganavimu, vagišiavimu, 
paleistuvyste, šulinių nuodiji
mu, bandos užkerėjimais, vaikų 
grobimu, net kanibalizmu! Nors 
neabejotinus grynakraujus ari
jus (mokslininkai iki šiol tyrinė
ja, kodėl kraujomaiša pas juos 
neišsivystė į išsigimimą, nes ar
timų giminaičių vedybos ten 
dažnas reiškinys), naciai juos 
gaudė, sterilizavo, nuodijo du
jom, kūreno krematorijų kros
nyse. Antrojo pasaulinio karo 
metu jie krito pavieniui ir gru
pėmis Rytų fronto zonoj, kaip 
Įtartini šnipai. Ne ką gailestin
gesni ‘"veltėdžiamas” ir “neat
sakingam gaivalui” buvo ir so
vietai, grūde juos į Sibirą ir ka
lėjimus. Tik apie I960 m. liau
tasi tenai juos verst gyvent sės
liu gyvenimu. Satelitiniuose 
kraštuose politika jų atžvilgiu 
buvo Įvairi.

Ne nuo vakar žmogus žmogui 
žvėris, ne nuo vakar neapykan
ta svetimtaučiui keistuoliui ke
roja tamsiuose protuose. Ji nė 
kiek nesumažėjo civilizuotame 
technikos ir mokslo pažangos 
pasaulyje, tik ta diskriminacija 
dabar atliekama rafinuočiau.

Kartu visad buvo žmonių, 
nuoširdžiai bandžiusiu suprasti 
tų engiamųjų nedalią. Cervantes 
rašė apie juos:

Įpratę kentėti nuo mažens, mes ne
žinom kas kančia... Mūsų nesudre
bins nei pats žiauriausias kankini
mas ... Mes dainuojam apkalti gran
dinėmis ir mūsų daina skamba net 
giliausiu požemių tamsoj.

Išdidus laisvo žmogaus simbo
lis ypatingai pagavo romantizmo 
laikotarpio rašytojų vaizduotę. 
Victor Hugo sukūrė savo Esme
ralda. Prosper Merimėe — ne
užmirštamąją Carmen. Theop- 
hile Gauthier, Richepin ir kiti 
jieškojo sau siužetų čigonų bui
tyje. Eilė tapytojų, grafikų (J. 
Callot) įamžino jų klajoklišką 
buitį ir tipus.

Lietuvių literatūroj čigono 
personažo kaip ir nesama, nors 
tai buvo, mūsų akimis, egzotiški 
padarai. Tiesa, kiekvienas žinom 
garsiąją pasaką apie “Čigoną ir 
lietuvį” ir gal dar porą nutiki
mų. kaip čigonas apmauna mu
žiką, sakysim, įkalbėdamas jį 
užkąst pinigus, kad jie žemėj pa
dvigubėtų. Vaizdžiausiai “veng
rus” ir čigonus yra aprašęs M. 
Valančius savo “Suaugusių žmo
nių knygelėj”, kaip meškininkus 
ir keliaujančius vaistininkus. 
Sunku prisiminti nedrąsius ški
cus, kurių galbūt esama prozoj 
bei lyrikoj. “Jis valkata, pasku
tinis brodiaga, o aš vos gyva”(??) 
Vieninteliu biliūniško smogio 
kūriniu, kuris grįžta atmintin, 
būtų M. Katiliškio novelė iš rin
kinio “Šventadienis už miesto”
— “Apie Jonką čigoną”, kuri 
tikrai privalėtų rasti sau vietą 
kiekvienoj apie šią tautą antolo
gijoj. Jų tikriausiai yra, nors pa
tys čigonai, daugiausia beraš
čiai, nėra išsiauginę savų rašy
tojų. Tik po antrojo pasaulinio 
karo ėmė garsėti jų Mateo Maxi
mov savo romanais “Les Ursito- 
ry”, “Le prix de la libertė”, “Sa
vina” ir knyga — “Wandemdes 
Volk auf endloser Strasse”.

Jau vien todėl kanadiečio Ro
nald Lee autobiografinė knyga 
“Goddam Gypsy” verta dėme
sio, kaip įnašas į negausią au
tentiškų liudijimų (case studies) 
apie šią naikinamąją gentį lite
ratūrą. Be to, ji turi kur kas 
platesnę sociologinę dimensiją. 
Net ir atsargūs angliškosios 
spaudos vertintojai nenuslėpė, 
kad faktinai tai veikalas apie vi
sus pažemintuosius ir paniekin
tuosius vadinamojoj Kanados 
“mozaikoj”, apie visą kompostą, 
tręšiantį dirva, kad augtų, kero
tu. lobtu ir įžūlėtų valdančiojo 
elito mažuma. Iš tiesų socialinio 
protesto gaida persmelkia kiau
rai pasakojimą, augdama, stip
rėdama ir pratrukdama nevil
ties kakafonija veikalo pabaigoj, 
indžiu tai. kas galėjo likti ne
kaltu smagiu pasiskaitymu apie 
egzotiška kilti, jos papročius, 
kalba Gramatikos Ivtis, rėdvse- 
n* ^riet^rus ir tikėjimus (tain 
sakant etnografiją), — Ronald

romanas, parašytas anglų kalba ir pavadintas "Goddam Gypsy kelia problemas, įdomias 
pasaulyje, ką tada jie galėtų padary
ti? Kai mes sumalsim galvą, smege
nis, likusi kūno dalis tik suspurdės ir 
nugaiš.

Lee rašytojiškų sugebėjimų dė
ka išauga į verčiantį susimąsty
ti, šiurkštų, ' bet neišlaužtą iš 
piršto kaltinamąjį aktą Kana
dai, veidmainingai registruojan
čiai rasizmo apraiškas vien kai
myno pusėj. Jis yra juo įtikina
mesnis, kad tai nėra kūrinys, ra
šytas nespėjusio sušilti padus 
neokanadiečio, bet čia gimusio, 
baigusio klases žmogaus, kuris, 
sulaukęs 21-rių metų, grįžta į 
savo etninę grupę. Nepėsčio pi
liečio, mokančio penkias kalbas 
ir susigaudančio bene dvylikoj 
kitų, paruošusio, drauge su Ka
nados čigonų patriarchu, Kal- 
derdash tarmės — anglų kalbos 
žodynėlį.

Savaime aišku, skaitytojui na
tūralu pasitikti knygą šioj “best 
selterių” gadynėj su tam tikru 
nepasitikėjimu. Pirmas įtarimas 
būtų, kad turim reikalo su nuo
bodžia etnografija. Antras — 
kad, jieškodamas sudominti 
skaitytoją, autorius mistifikuo
ja. Abu būgštavimai nepasiteisi
na. Gal būtų priekaištų, jog au
torius be reikalo palieka kažku
rias scenas, kurios pagal dabar
tinę madą būtinos pilnamečių 
filmams. Bet visumoj romanas 
parašytas sklandžiai, gyvai, turi 
įtampą. Tautosakinis elementas 
įpintas nedirbtinai, kaikada net 
meistriškai. Kaip kiekvienas kū
rinys, pasakojantis išgyventus- 
dalykus, “Goddam Gipsy” pri
mena panašias autobiografines 
knygas (Gorkio “Žmonėse”, 
Henry Millerio “Tropic of the 
Cancer”). Neabejotinai autoriui 
yra darę įtakos amerikiečių ir 
kvebekiečių rašytojai, gal net fil
mai, kaip “Midnight Cowboy”. 
Subrendęs skaitytojas turi teisę 
pasibaisėti viešai kaikuriais ap
rašymais ar dialogų nedirbtinu- 
mu bei rūgštimi. Bet tie apra
šymai nėra įklijuoti dėl jų ko
mercinės vertės. Jie pasakoji
mui reikalingi. Autorius, saky
sim, skiria daug puslapių hipių 
orgijų, “trečiosios jėgos” girta
vimų, muštynių ir pagirių pa
vaizdavimui. Net ir šiaip atlai
dų skaitytoją jų brutalumas vei
kia slegiančiai. Pernelyg esam 
įpratinti stebėti smurtą, pavaiz
duotą baletiniame, choreografi
niame stiliuje, filmuose ir tele
vizijoj. Ir kai tai prisimeni, Ro
nald Lee muštynių bei vandaliz
mo scena rodo tik, kiek auto
riaus esama sąžiningo. Panašiai 
yra su dialogais, kuriuose pasi
taiko žodelyčių, nevartojamų 
arbatėlėse. Tai tik rodo, kad au
torius sugeba individualizuoti 
personažus, valdo dialogą, tarp 
kitko puikiai panaudodamas 
prancūzų kvebekiečių “joual”.

Didžiausias knygos nuopelnas 
yra tas, kad autorius norėdamas 
iškelti skriaudas, daromas savie
siems, nesiklysta besaikiame sa
vo genties liaupsinime. Jis ne
bando nuslėpti vidinių skaudu
lių, nesantaikų. Jo kartėlis prieš 
baltuosius (“gojus” kaip sakytų 
žydai, “gazhe” kaip sako čigo
nai”) tvinksta palaipsniui, natū
raliai. Iššaukiantis veikalo pava
dinimas (tuos žodžius jam svie
džia atstumta baltaveidė) esmėj 
yra dviprasmiškas. Tai ne vien 
“maudit emigrant” (prakeiktas 
emigrantas) atitikmuo. Ilgainiui 
autorius ima sutikt, kad prakei
kimas gaubia čigonų, indėnų, 
negrų ir kitas mažumas, nes au
tomatizacijos - monopolių - ma
fijos era stumia juos nenumal
domai beviltiškan padugnių gy
venimam Jo paties atvejis tėra 
to proceso iliustracija.

Ronald Lee pasakoja savo gy
venimo kelionę, prasidėjusią jo 
klajonėm su Kolia, patyrusiu 
metalo meistru, katilų taisytoju, 
ir nuslydusią iki to, kad jis tam
pa baltaveidžių moterų užgaidų 
patenkintoju bei vogtų daiktų 
pardavėju. Koliai nebėra darbo, 
nes nerūdijančio plieno katilai 
pakeitė tuos, kuriems reikėdavo 
variakalio-ci ūkuotojo priežiūros. 
Miesto galvos uždraudė čigo
nams burti. “Scientific manage
ment” išsiplėtė kriminaliniuose 
sluogsniuose. Rinkos užverstos 
pigiais Japonijos išdirbiniais. 
Jos sužlugdė betkokias galimy
bes verstis smulkiu, laisvu vers
lu. Nuostabiu tikslumu Lee už
registruoja visas tas permainas, 
gal todėl, kad jis kažkada tikėjo 
Kanados gera valia, redagavo 
peticijas ir kovojo spaudoj. Re
porterės vizitas pas senuką De
metrų pavaizduotas itin spalvin
gai su sarkazmo doze.

Jei Gabrielle Roy įamžino sa
vo knygoj “Bonheur d’occasion” 
Pointe Saint Charles kvartala, 
Ronald Lee puikiai pavaizduoja 
skurdo raupsų ėdamos rvtinės 
Montrealio miesto dalies, likimą. 
Kažkurie puslapiai parasvti tik
ru krauju, kain sakysim, tie, kur 
jis vaizduoja Kolios motinos mir
tį arba savo sūnaus gimimą pur
viname garaže. Tolygaus realiz
mo puslapiai teaptinkami gal tik 
Oscar Lewis antropologiniam 
anraSe “The Children of San
chez”. Autoriui RonaM Lee na- 
žistami visi senamiesčio kamnai 
ir skersgatviai, tavernos, kaba
retai. k”r naujai šokėiei no Pir
mo pasirodymo “mafiosi” gele

žiniais virbais sulaužo abi kojas, 
purvinos hipių landynės, dabi
tiškas, bet viduj purvinas žurna
listinis pasaulis, visokio plauko 
revoliucionieriai ir parsidavėliai 
“establishmentui’ ’, prostitucij os 
salonai, fabrikėliai, kur už cen
tus lieja devintą prakaitą nau
jieji ateiviai, lūšnynai, kur žiur
kės lenda į prausyklą ir kur at
eina tarnautojas išjungti dujų 
pačiam viduržiemyje. Visa tai 
yra Montrealio “Troisiėme so
litude”, kaip pavadino prof. E. 
Gosselin tą trečdalį miesto, gy
venantį paraštėj, skurde, toli 
nuo Expo 67 salų žėresio.

Įdomus epizodas autoriaus 
gyvenime buvo “mana iš dan
gaus” — darbas tos pačios Expo 
paviljone. Ronald Lee aistra nuo 
pat mažens buvo burlaivių mo
deliai. Jis, kaip šio romano ap
lanke rašoma, turi vieną turtin
giausių bibliotekų apie Kanados 
laivus. Jo troškimas buvo pra
simušti su savo drožiniais. Su
rengta paroda buvo fiasco. Tada 
jam šovė galvon mintis — didin
ti ir spalvinti brėžinius. Juos 
pirko, ir Lee persimetė į naują 
žanrą — Kanados gyvūniją, vi
sokius briedžius, elnius, meškas, 
stirnas. Šias tepliones ėmė nuo
moti privatūs, daugiausia me
džiotojų, klubai. Ir štai kažkas, 
susižavėjęs šiuo “menu”, pasiū
lė Lee “kuratoriaus” vietą vie
name Expo privačių paviljonų, 
skirtame pavaizduoti grėsmę, iš
tinkančią Kanados fauną ir flo
rą. Puslapiai, kuriuose aprašo
ma-kaip gabeno eksponatus, 
paskui juos “tvarkė”, kad būtų 
atstovaujamos abi lytys, kupini 
šaižaus humoro. Darbas Expo ir 
užmokestis leido autoriui pažin
ti' ne vien parodos užkulisius, 
bet ir eilę mažumų atstovų — 
“Black Panthers” kovotojus, in
dėnus, separatistus ir persiimti 
jų begaliniu nusivylimu. Juo 
labiau, kad jo draugas, Kanados 
čigonų patriarchas, geso mirties 
patale. Sako autorius:

Greitai niekas nebekalbės apie či
gonus Kanados lūšnynuos, greitai 
užsibaigs svaja apie Gypsy Power. 
Šimtmečiais palaikytas mitas apie 
smuikų muziką, karavanus, auskarus, 
liepsnojančius laužus ir laukines ko
vas peiliais dėl skaisčios mergelės ta
bore nukeliaus į televizijos ekraną, 
Į filmus ir romanus, o tuo tarpu tik
rieji čigonai taps miesto valkatom, 
narkomanais, prostitutėm ir alkoho
likais, pagal natūralų kitaspalvių ma
žumų kanadėjimo procesą.

Jam atsiveria du keliai. Pir
masis — revoliucijos kelias, ku
rį siūlo jo draugas iš Pietų Ka
rolinos Hassan:

Angies galva yra čia pat, šiaurės 
Amerikoj. Mes galim sutriuškinti 
tarptautini imperializmą ir baltosios 
rasės viešpatavimą kitaodžių daugu
mai čia pat, Niujorke, sutraiškinda- 
mi angies galvą.

Jis kilstelėjo koją ir trenkė į 
įsivaizduojamąją gyvatę.

Tik pagalvok! Jei mes sukiltume ir 
perimtume biržą, sudaužytume visus 
skaitytuvus, jei riaušės ir maištai, 
kuriems vadovautų revoliucijai atsi
davę žmonės, staiga prapliuptų visoj 
šiaurės Amerikoj ir tuo pat metu kil
tų neramumai ir sabotažai visame
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JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių surengtos ketvirtosios dainų šventės jungtinio suaugusių choro dalis 
Čikagos amfiteatre š. m. liepos 4 d. Nuotraukos A. Gulbinsko

Ketvirtosios dainų šventės jungtinio vaikų choro dalis Čikagos amfiteatre liepos 4 dieną

Mb*

Kitas kelias tęsti kovą už Ro- 
manestaną — čigonų žemę, jų 
“Izraelio valstybę” užsienyje, 
paliekant Kanadą. Jį pasirenka 
autorius, nežiūrint, kad tai jo 
žmonos^ indėnės, tėvynė.

Mes praplaukėm pro Jacques Cartier 
tiltą ir pasukom Kvebeko link. Mari
ja verkė, ir aš ją apkabinau. Ji bu
vo liūdna:

“Netrukus atrodys tarytumei mes 
niekad neegzistavom. Niekas nežinos, 
niekam nebus įdomu, kuo mes bu
vom, nei ką bandėm nuveikt”.

Aš pastebėjau, kad ji susipynus ka
sas ir dėvi indėnišką galvos raištį. 
Ar norėjo ji tuo pasakyti žmonėms 
Europoj, kad Kanada taip nusmur- 
go, kad net indėnai ją palieka?

Užskleidęs knygą, skaitytojas 
anaiptol negalvoja, kad viskas 
veltui. Priešingai. Tiksliai už
brėžti personažai — Kolia, Ma
rija, senasis Demetrijus, smui
kininkas Jilko, kuriam kalėjime 
sutraiškė abiejų rankų pirštus— 
primins kiekvienam, kad “neby
lioji dauguma” turi daugiau

EDUARDAS MIEŽELAITIS

MANO ŽEME
As einu pakrante . .. Rankoje kepurė 
Ir gležnais spur geliais epušės lazda... 
Ant peties pabiro jievu snaigės purios ... 
Nuplaukė jau rūkas paupio brasta. ..
Ir raudona saulė kaip varinis varpas 
Vandeny nuskendo — nieks neišridens...
Tiktai žvaigždės, žvaigždės!.. Tarsi medžių varpos 
Auksu ribuliuoja ant ramaus vandens ...
Tyloje sustoju ... Ir, užėmęs kvapą,
Aš klausau, kaip kužda vakaro vėsa,
Kaip naktis praskleidžia pakalnutės lapą,
Kaip suskyla žemėn kritusi rasa ...
Kain vabzdelis krebžda, kaip alsuoja gėlės,
Kain aukštyn pašoka medžio atžala, 
Kaip vanduo čiurlena, žvaigždėmis pamėlęs, 
Paslaptingai unksnė kalbasi žalia ..,.
Štai ji, mano žemė!... Man jinai gražiausia... 
Ji mane augino, guosdavo mane ...
Stoviu aš pakrantėj... Ir tyloj klausausi,
Ką man kužda žvaigždės aukso Nemune... (Iš spaudos)

ATSIUSTA
Į Laisvę. Trimėnesinis lietuvių po

litikos žurnalas. Leidėjas — Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Redaktorius — J. 
Kojelis. Admistratorius—A. Kulnys, 
1510 East Merced Ave, West Covina, 
Calif. 91791, USA.

V. čižiūnas, ŠEIMA TAUTINĖJE 
BENDRUOMENĖJE. PLB švietimo 
tarybos leidinys, išleistas JAV Lie
tuvių Fondo lėšomis 1971. Tiražas 
1500 egz. Viršelis ir brėžiniai auto
riaus. Immaculata Press, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Kaina — 1.50 do
lerio, 95 psl.

Lietuvių Dienos nr. 6, birželis. Šis 
numeris skirtas Lietuvos profesinio 
dramos teatro penkiasdešimtmečiui, 
iliustruotas istorinės reikšmės nuo
traukomis. Anglų ir lietuvių kalbo
mis žurnalą leidžia A. F. Skirius, re
daguoja Bernardas Brazdžionis. Gau
namas administracijoje, 4364 Sunset

ir ateiviams
prasmių. Atvaizduotoji Montrea
lio rytų buitis paskatins naujai 
pažvelgti į Kvebeko problemas 
ar bent kritiškiau į išgarbinto
sios Drapeau administracijos 
veiklą. Pagaliau “Goddam Gyp
sy” netiesiogiai paliečia “apsi
šaukėlių čigonais” problemą. 
Hipių problemą. Nors Ronaldui 
Lee nepavyksta įtikinti skaity
tojo čigonų papročių patrauklu
mu, visdėlto jaučiama, kad Kal- 
derash grupė turi moralinę atra
mą genties doroviniame kodek
se. Abejotina, ar “savaitgalių či- 
gonija”, jei taip būtų leistina 
pramint hipius (Ronald Lee 
jiems jokių simpatijų nerodo), 
nenučiuoš dar greičiau į padug
nių srutyną, negu technologinės 
pažangos ten stumiami čigonai.

Baigiant būtina paminėti, 
šiais laikais, kai Kanados leidyk
los pereina į svetimtaučių ran
kas, kad knygą išleido “Tundra” 
Montrealyje iri tai labai skonin
gai. Iliustracijos, kuriom panau
doti tikriausiai Tarot kortų pie
šiniai, matyt, pieštos paties au
toriaus.'

Ronald Lee, GODDAM GYPSY. 
Montrėal, Tundra Books, 1971. 
$7.95.
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Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA.

Technikos Žodis nr. 1(125), PLIAS 
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chitektų Sąjungos Čikagos skyriaus 
techninės spaudos sekcija. Administ
ratorius — A. Pargauskas, 6643 So. 
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USA;

Pranešėjas nr. 6, 1971 m. liepa. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 
valdybos neperiodinis biuletenis, re
daguotas Vyt. Alanto. Šio numerio 
kaina — $1. Gaunamas pas administ
ratorių VI. Selenį, 31532 Groesbeck 
(M97) Hwy., Fraser, Mich. 48026, 
USA. i

Akiračiai nr. 4(28), balandis. At
viro žodžio mėnraštis. Metinė prenu
merata — $6. Adresas: 6821 So. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.
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> KULTllnlfJEVEIKlOJE
MUZ. ALFONSO MIKULSKIO va

dovaujamas Čiurlionio Ansamblis lie
pos 6 d. grįžo Klevelandan po sėk
mingų gastrolių Kolumbijoje ir Ve- 
necueloje, kur turėjo net 15 koncer
tų Medeline, Bogotoje, Valencijoje, 
Karacas, Maracay ir Puerto Cabello 
miestuose, čiurlioniečiams taipgi te
ko dalyvauti Venecuelos 150 metų 
nepriklausomybės minėjime ir susi
laukti specialios dovanos šios iškil
mės didžiajame parade. Dalį koncer
tinės programos transliavo radijas ir 
televizija. Kolumbijos ir Venecuelos 
spauda teigiamai įvertino ansamblio 
pasirodymus. Nuopelnai už šiuos lai
mėjimus tenka visiems ansamblio na
riams ir jo vadovybei — ansamblio 
vadovui Alfonsui Mikulskiui, kank
lininkių vadovei Onai Mikulskienei, 
tautinių šokių grupės vadovams Min
daugui Leknickui, Irenai Grigaliūnai- 
tei, režisoriui Petrui Maželiui ir 
pirm. Vlado Plečkaičio vadovaujamai 
valdybai.

LOS ANGELES XVIII LIETUVIŲ 
DIENŲ dalyvių laukė dvi dailės pa
rodos — mėgėjų ir profesinių dai
lininkų. Pirmųjų grupei priklausė J. 
Glodenienė, H. Misiūnas, S. Mocke
vičienė, II. Brazdžionienė, J. Šlapely- 
tė, A. Pažiūrienė, Pr. Visvydas ir J. 
Puikūnas. Beveik visi pagrindinį dė
mesį skyrė gamtovaizdžiams. Pro
veržis į abstraktą buvo jaučiamas 
kaikuriuose A. Pažiūrienės ir Pr. 
Visvydo darbuose. Išsiskyrė S. Moc
kevičienės bareljefai, J. šlapelytės 
siuvinėti paveikslai ir lėlių rinkinys. 
Geriausius kūrinius balsavimo keliu 
atrinko parodos lankytojai, o prel. J. 
Kučingis laimėtojas atžymėjo Hol- 
lywoodo “oskarų” stiliaus trofėjomis. 
I vietą laimėjo S. Mockevičienės 
“žmogus ant mėnulio”, II — A. Pa
žiūrienės “Linijų žaismas” ir III — 
J. šlapelytės “Pavasaris”. Profesinei 
dailei atstovavo J. Andrašiūno, še
šiolikmetės R. Arbaitės, jaunojo V. 
Sakalausko ir I. Avižonytės-Peterie- 
nės darbai. Didžiausio pasisekimo su
silaukė net 27 kūrinius pardavęs J. 
Andrašiūnas, lietuviškų gamtovaiz
džių autorius. Gražią pažangą daro 
Rasa Arbaitė realybės ir abstrakto 
junginiuose, spalvų žaisme. Parodos 
lankytojus labiausiai domino jos 
“Auka” ir “Atspindžiai”. V. Saka
lausko stipriausias kūrinys buvo “Vie
numa”. Jo darbuose taip pat junta
ma stipri vaizduotė, svyruojanti tarp 
realybės ir abstrakto. I. Avižonytės- 
Peterienės tapybos darbai pasižymė
jo gera technika, spalvų žaismingu
mu, grožio jausmu. Tokie buvo pa
veikslai “Rudens ugny”, “Pavasario 
aidai”, “Prieblanda”, “Dykumos to
liai”, “Užmiršta gėlė”, “žuvėdros”.

BRAZILIJON IŠVYKSTANČIO bo
so Stasio Citvaro atsisveikinimo kon
certą Brooklyno Kultūros Židinyje 
surengė “Darbininko” redakcija ir 
Niujorke bei apylinkėse gyvenantys 
lietuviai muzikai. Sol. S. Citvaras sa
vo gerbėjams padainavo Sarastro 
ariją iš Mocarto “Užburtosios flei
tos”, Schumanno “Du granadierius”, 
brazilų kompozitoriaus Gomez ope
ros ariją, brazilų liaudies dainą. 
Operečių pasauliui atstovavo Plan- 
quette “Kornevilio varpų” Gasparo 
arija, Kerno “Showboat” arija “OP 
Man River”. Į operą koncerto daly
vius perkėlė Nicolai “Linksmųjų 
Windsoro kūmučių” arija ir Verdi 
“11 lacerato spirito” iš operos “Si
mone Boccanegra”. Koncertas baig
tas lietuviškai padainuota L. Beet- 
hoveno “In questa tomba oscura”. 
Akompanavo muz. Algirdas Kača- 
nauskas. Sol. S. Citvaras yra gimęs 
Radviliškyje, jaunas išvažiavęs Brazi
lijon, kur išmoko laikrodininko ama
to ir atliekamu laiku studijavo dai
navimą. Po penkiolikos metų dėdės 
Šamo žemėje dabar jį vėl suviliojo 
Brazilija. Atsisveikinimo vaišes su
rengė muz. Vytauto Strolios vado
vaujamas Niujorko vyrų choras.

RAŠINIO KONKURSĄ skelbia 
Niujorko valstijos LB Woodhaveno 
apylinkės valdyba. Autoriai patys 
pasirenka temą, bet rašinys turi su
dominti lietuvių jaunimą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene bei jos veik
la. Rašinys turi būti apie 500-700 
žodžių, kad jį būtų galima atspaus
ti viename puslapyje ir paskleisti 
jaunimo susibūrimuose. Skiriamos 
trys premijos: televizijos aparatas, 
$25 ir du bilietai į teatrą. Slapyvar
džiu pasirašytus rašinius prašoma 
siųsti iki š.m. rugpjūčio 28 d. šiuo 
adresu: LB Woodhaveno apylinkės 
valdyba, 86-34 91 St. Woodhaven, N. 
Y. 11421, USA.

RAMUNIŲ VAKARĄ O m a h o s 
mieste, Nebraskoje, surengė Lietu
vių Bendruomenės choras “Ramby- 
nas”, vadovaujamas kompoz. /Bro
niaus Jonušo. Ramunių žiedais iš
puoštą salę užpildė gausūs lietuviai, 
nepaisydami vasaros karščio. “Ram- 
bynui” padainavus keletą dainų, sce
na buvo užleista choro mamytėm su 
dukrytėm ir jaunesniųjų grupei, at
likusiai tris kadaise Lietuvoje labai 
populiarius šlagerius. Po vasaros ato
stogų “Rambynas” paruoš programą 
rudeniniam koncertui, kurin bus 
įtraukta ir Br. Budriūno kantata.

DAIL. RAMUTĖS NASVYTYTĖS- 
ALMINIENĖS visą liepos mėnesį 
truksianti paroda atidaryta Čikagoje, 
Wilmette Edens banko patalpose. 
Dailininkė yra North Shore meninin
kų klubo narė.

KOMPOZ. K. V. BANAIČIO trijų 
veiksmų operos “Jūratė ir Kastytis” 
klavyras baigiamas spausdinti Čika
goje, M. Morkūno spaustuvėje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BIBLIOTEKININKŲ KONFEREN

CIJĄ “Biblioteka ir ateitis” surengė 
Vilniaus universiteto bibliotekinin
kystės ir mokslinės informacijos ka
tedra. Pagrindinius pranešimus skai
tė šios katedros vedėjas L. Vladimi
rovas, Lietuvos mokslinės techninės 
informacijos ir techninės ekonomi
nės analizės mokslinio tyrimo insti
tuto vadovas J. Zujus, Maskvos Leni
no bibliotekos atstovė E. Ratnikova, 
Rygos politechnikos instituto moks
linės techninės informacijos centro 
atstovas A. Jurevičius bei kiti ren
gėjai ir svečiai. Konferencijos daly
viai aptarė mokslinės techninės in
formacijos uždavinius, bibliotekų ry
šius su informacijos centrais, elekt
roninių skaičiavimo mašinų panaudo
jimą bibliotekose, mikrokopijų komp
lektavimą, bibliotekų tinklo centrali
zavimą ir kitus klausimus.

TARPTAUTINĖSE K N Y GŽENK- 
LIŲ parodose dalyvavo: Italijoje — 
A. Kmieliauskas ir V. Kisarauskas, 
Belgijoje — V. Kisarauskas, K. Ra- 
monis, S. Kisarauskienė ir A. Kmie
liauskas. Tarptautinėje grafikos pa
rodoje Argentinos sostinėje Buenos 
Aires Lietuvai atstovavo V. Kisaraus
ko darbai. Jo kūrinys “Griunvaldas” 
buvo atspaustas parodos kataloge.

VILNIAUS SKAIČIAVIMO MAŠI
NŲ vyrų choras “Elektronika”, vado
vaujamas A. ir V. Žeimių, veiklos de
šimtmečio proga surengė ataskaitinį 
koncertą, kuriame skambėjo J. Šve
do, J. Žilevičiaus ir kitų kompozito
rių 'harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos, F. Liszto kantata “Himnas 
darbui” su sol. Pranu Zaremba.

VIRGILIJUS NOREIKA antrą kar
tą gastroliavo R. Vokietijoje. R. 
Berlyno valstybinėje operoje jis vėl 
atliko pagrindinius tenoro vaidme
nis G. Verdi “Rigoletto”, G. Pucci
ni “Toscos” ir “Madame Butterfly” 
operų spektakliuose. Pakartotinėms 
gastrolėms ji buvo pakvietusi R. 
Berlyno opera, paskatinta pirmojo 
pasirodymo sėkmės.

“LIETUVOS” ANSAMBLIO išvy
koje į Čekoslovakiją dalyvavo Vil
niaus operos bosas Vacys Daunoras, 
ansamblio “Šventinių vakarų” ir ki
tas programas papildęs lietuvių, ru
sų bei kitų tautų liaudies dainomis.-

VILNIAUS ETNOGRAFIJOS MU- 
ZĖJUJE atidaryta beveik 500 ar
cheologinių radinių paroda. Spaudo
je minima daugiau kaip 4.000 metų 
senumo medinė žmogaus skulptūra, 
kalavijai, skydai iš šventosios, Tau- 
rapilio piliakalnio, kalavijas, sidab
rinė antkaklė iš Graužiu kapinyno, 
V. Urbonavičiaus atkurtas skulptū
rinis kario portretas.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
liepos 1 d. po atviru dangumi 4.000 
vilniečių pateikė G. Verdi “Aidos” 
spektaklį Kutuzovo aikštėje, senųjų 
pastatų paskliautėje. Pirmajame to
kio pobūdžio spektaklyje dainavo V. 
Adamkevičius, J. Stasiūnas, A. Lie
tuvninkas, M. Aleškevičiūtė, I. Ylie- 
nė ir kiti. Vilniečiams žadama ir 
daugiau operų po atviru dangumi.

VILNIAUS RESPUBLIKINĖJE 
BIBLIOTEKOJE atidaryta foto pa
roda “Lietuvos sportas”. Su sporto 
raida ir sportininkų laimėjimais lan
kytojus supažindina beveik tūkstan
tis nuotraukų, kurias iš archyvų at
rinko B. Orentaitė ir R. Dichavičius. 
Laikraščių paskirtomis premijomis 
buvo atžymėti fotografai: B. Oren
taitė — už nuotrauką “Treneris”, I. 
Šeinas — už nuotraukų seriją ir 
Ch. Levinas — už nuotrauką “Įvar
tis”,

ROKIŠKIO KRAŠTOTYROS”MU. 
ZĖJUS surengė liaudies menininko 
Liongino Šapkos drožinių parodą. 
Lankytojus žavėjo jo skulptūros, ba
reljefai ir du antkapiniai paminklai, 
užėmę dvi muzėjaus sales. ,

MAIRONIO PORTRETAS, tapytas 
1924 m. Tytuvėnuose, praėjusio ka
ro metu buvo dingęs. Neseniai jis 
buvo atrastas ir perduotas literatū
ros muzėjui Kaune. Kitoje portreto 
pusėje paties Maironio įrašas: 
Išliksiu aš gyvas paveiksle tame 
Net tuomet, kai kūnas, užbertas

žeme,
Ilsėsis klajones užbaigęs visas! 
Išliksiu ne vienas: išliksi vardu, 
Kuri sumaningai, pirštelių raštu 
Nemirštamas atvaizdui dėjai varsas, 
Nors mūsų pasauliai mintimi 
Nuausti, — vardai sau neliks svetimi 
Net žemės klajones užbaigus visas.

VILNIUJE ĮVYKUSIĄ II sąjun
ginę lošimų teorijos konferenciją 
atidarė Lietuvos Mokslų Akademi
jos fizikos ir matematikos instituto 
direktorius prof. dr. V. Statulevi- 
čius. V. Kazlauskienė apie šią kon
ferenciją rašo: “Lošimų teorija, kaip 
aiškėja iš pranešimų, — matemati
kos taikymas ekonomikai, sociologi
jai ir kitoms sritims, kur tyrinėja
mos praktinės situacijos — labai ne
tolygios ir sudėtingos, kur į kiek
vieną veiksmo dalyvį ar dalyvių gru
pę galima žiūrėti kaip į lošėją, no
rintį kuo daugiau kiekvienoje situa
cijoje išlošti. Iieškoma optimalių va
riantų — kada išlošimai garantuoti, 
kada negalimi, kada lieka neapi
brėžti. Matematinis operacijų tyri
mas šiais atvejais turi neįkainojamą 
vertę ...” Konferencijoje dalyvavo 
pora amerikiečių — Princeton uni
versiteto prof. Oskar Morgenstern, 
kuris yra laikomas lošimų teorijos 
pradininku, ir Cornell universiteto 
prof. William Lukas bei keli sve
čiai iš kitų kraštų. V. Kst.



k 6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1971. VII. 22 — Nr. 29 (1120)

UNITED TRUST ©^SPORTAS
QUEBEC AVE., $2,500 įmokėti, 6 
kambarių, namas, dvi virtuvės, 
vieta garažui ir įvažiavimui. Pra
šoma kaina $19,500.
RONCESVALLES — 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.
DUNDAS - RUNNYMEDE, krau
tuvė ir 5 kambarių butas su ga
ražu ir įvažiavimu. $4,500 įmokė
ti, viena atvira skola. Paliki
mas; greit nori parduoti. Labai 
prieinama kaina.
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 įvažiavimu. Viena skola.
KIPLING -r- 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. .;....! 0-3

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.....7 %
už term, indėlius 1 metam.....6Jčž%
už taupomąsias s-tas (savings) 6%
už depozitus-čekių s-tas..........51/2 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines.— iki $10.000 8Vi% 
nekiln. turto — iki $30.000 . 81/4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį 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

PROGRESS
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, 1 
didelis sklypas. Galima tuoj užimti. Įmokėti apie $7.000.
HIGH PARK — HUMBERSIDE, atskiras, mūrinis, 8 dideli kamba- 1 
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su geru privažiavimu. Namas 

Į 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 .AVĖ. — 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 AVĖ, 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.

I S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

I Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage frKc.u.ge>
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 Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. • 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

GEORGIAN BAY (Honey Harbour), 5 kambarių vasarnamis, vandens 
frontas apie 200 pėdų, laivui garažas, graži vieta, geras žuvavimas. 
£2,000 ĮMOKĖTI, 10 akrų geros dirbamos žemės, augšta vieta, ant 
Nottawasaga upės; gautas leidimas namui statyti; nuo Wasagos 9 
mylios.
KIPLING & BURNHAMTHORPE RD., $10,000 įmokėti, mūro, atski
ras, 6 kambarių, baigtas rūsys, vienaaugštis, (bungalow); prašo 
$33,900. Gera proga, skubus pardavimas.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

BALTIEČIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS IR TENISO 

PIRMENYBĖS
Liepos 24, šeštadienį, Centennial 

Park stadijone bei aikštėse. Etobico
ke, Ontario, įvyks š. Amerikos bal- 
tiečių lengvosios atletikos ir lauko 
teniso pirmenybės.

Lauko tenisas prasideda 10 v. r. 
Registracija nuo, 9 v.r. Teniso var
žybos pagal reikalą bus tęsiamos ir 
sekmadienį nuo 10 v.r. Programoje
— vienetų ir visų dvejetų varžybos 
vyrams ir moterims bei vienetų var
žybos trijose prieauglio klasėse jau
niams ir mergaitėms.

Lengvoji atletika prasideda 1 v. 
p.p. Registracija — nuo 12 v. Leng
vosios atletikos varžybos vyks vyrų, 
moterų ir jaunių A (16-18 m. imti
nai) klasėse. Lietuvių lengvosios at
letikos 1971 m. pirmenybės bus išves
tos iš baltiečių varžybų pasekmių, 
atskirų rungčių nevykdant. Registra
cija atliekama per sporto klubus ar
ba individualiai atvykus į varžybas 
vietoje.

Lietuviai sportininkai, norintieji 
gauti nakvynes pas Toronto lietuvius 
bei gauti papildomų informacijų, 
prašomi iš anksto kreiptis į Algį Ma
linauską, 63 Hewitt, Toronto 3, Ont. 
Tel. 416-531-6917.

PSF lietuvių sekcija
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS
S. Amerikos lietuvių lauko teniso 

pirmenybės įvyks rugpjūčio 28-29 d. 
Klevelande. SALFASS centro valdy
bos pavestas, varžybas vykdo Kleve- 
lando LSK žaibas, o praveda ŠAL 
FASS lauko teniso komitetas.

Programoje — vyrų, moterų ir 
jaunių (žemiau 19 m.) vienetai, vy
rų ir mišrūs dvejetai. Vyrų klasėje 
varžybos bus A ir B klasėms. A kla
sę sudaro iškilesnieji žaidėjai. A kla
sės žaidėjai neturi teisės dalyvauti 
B klasėje, tačiau B klasės žaidėjams 
dalyvavimas A klasėje yra laisvas. 
Smulkios informacijos išsiuntinėtos 
visiems. sporto klubams. Pavieniai 
žaidėjai informacijų prašomi kreip
tis į rengėjus: Vida Čyvaitė, 18301 
LaSalle Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
USA. Tel. 216-486-3228. Pirmenybių 
vadovas bus SALFASS lauko teniso 
vadovas Jurgis Senbergas, 35380 
Mound Rd., #3, Sterling Heights, 
Mich. 48077. Tel. 313-268-1178.

SALFASS lauko teniso komitetas
NAUJAS APYGARDOS VADOVAS

Nuo š.m. balandžio 15 d. Kostas 
Lukošius pasitraukė iš Kanados spor
to apygardos vadovo pareigų. ŠAL 
FASS centro valdyba ir visi Kanados 
sporto klubai nuoširdžiai dėkoja jam 
už kruopštų ir sąžiningą darbą, ilgus 
metus vadovaujant Kanados sporto 
apygardai. Nuo š.m. birželio 15 d. 
naujuoju Kanados sporto apygardos 
vadovu paskirtas Algis Nausėdas. Jis 
eilę metų aktyviai reiškėsi lietuviš
kojo sporto judėjime įvairiose spor
tinėse ir administracinėse pareigose. 
Kanados sporto apygardos adresas: 
Mr. A. Nausėdas, 14 Jasmine Rd., 
Weston, Ont. Tel. (416) 239-6704. Ka
nados sporto klubai prašomi kreiptis 
nurodytu adresu visais sporto apy
gardos reikalais.

GOLFO VARŽYBOS,
1971 m. SALFASS pirmenybės ir 

tarpmiestinės golfo Varžybos įvyks š. 
m. rugpjūčio 28-29 d.d. Klevelande. 
Varžybų vieta — Sleepy Hollow Golf 
Course, Brecksville, Ohio — kelios 
mylios nuo Klevelando. Rugpjūčio 
28 d. bus surengtos S-gos pirmenybės 
ir 29 d. tarpmiestinės varžybos. Abie
jų pirmenybių .pradžia 11 v. Pirme
nybės rengiamos senjorų klasėje — 
55 metų amžiaus ar vyresnių — vyrų 
klasėje, jaunių 16-18 mėtų, jaunučių
— 14-16 metų ir moterų klasėje. Vy
rų klasės varžybos bus trijose gru
pėse: A grupėje varžysis dalyviai su 
11 ar mažiau išlyginamųjų smūgių, 
B grupėje su 12-19 išlyg. smūgių ir 
C grupėje su 20 ar daugiau išlyg. 
smūgių,’ Tarpmiestinėse varžybose 
komandą sudarys 12 žaidėjų, tačiau 
taškai išvedami iš 8 geriausių pasek
mių. Mieštas galės įregistruoti dau
giau negu vieną komandą.

1971 m. S-gos golfo žaidynes ren
gia Klevelando lietuvių golfo klubas. 
Sudarytas organizacinis komitetas, 
kuriam vadovauja Janutis Nasvytis. 
Komiteto nariai — Vincas Vaičaitis 
ir Jonas Garka. Šios golfo žaidynės 
golfininkų tarpe yra labai populia
rios ir reikia manyti, kad šiais me
tais jos bus sėkmingos.

Primename praėjusių pirmenybių 
laimėtojus, kuriems šiose pirmeny
bėse teks apginti turimas taures: vy
rų A klasėje Kanados LB taurę gins 
A. Sergautis (T. Vytis), jaunių — 
inž. A. Rudžio taurę gins A. Baris 
(Čikaga) ir tarpm. varžybose Det
roito LB skirtą taurę gins Toronto 
komanda.

Įsisteigė naujas klubas, šių metų 
balandžio mėn. Klevelando lietuvių 
golfininkų būrelis sudarė naują spor
to vienetą — Klevelando lietuvių 
golfo klubą. Valdybą sudaro: piriri. 
Vincas Vaičaitis, nariai — J. Nasvy
tis ir J. Garka. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Atviros golfo pirmenybės, kurios 

įvyko liepos 11 d. Georgetown aikš-

ronas — po 89, tačiau pereinamoji 
taurė atiteko A. BaneliUi. Trečią vie
tą šioje klasėje pasidalino V. K. Bal
sys (B), H. Stepaitis ir J. Žukas po 
93. C. klasės laimėtojai išsirikiavo 
sekančiai: 1. K. Lukošius 102, 2. S. 
Rukša 103 ir B. Sergautis 107. Jaunių 
grupėje labai gerai sužaidė jauna
sis A. Siminkevičius 85. Toliau sekė 
V. Sergautis 102 ir A. Stauskas 103; 
Su išlyginamaisiais smūgiais A kla
sėje geriausias buvo V. Ubeika 73, 
B klasėje A. Supronas ir J. Žukas 
— po 71, C klasėje S. Rukša — 72 
ir jaunių klasėje A. Stauskas — 74. 
Sunkokas aikštynas neleido pasiekti 
geresnių pasekmių, išskyrus puikią 
S. Podsadeckio pasekmę. Šių pirme
nybių geriausios pasekmės: 1. S. Pod- 
sadeckis 72, 2. V. Ubeika 83, 3. A. 
Siminkevičius 85, 4. V. Siminkevičius
88, 5. A. Banelis 89, 6. A. Supronas
89, 7. M. Ignatavičius 90, 8. P. Staus
kas 90. Kaikurie dalyviai iškovojo 
geras pasekmes atskirose pusėse. Pir
moje pusėje., šalia Podsadeckio, ge
riausiai žaidė: V. Ubeika 41, A. Ba
nelis 45, <M. Ignatavičius 45, P. Staus
kas 45, A. Supronas 46, A. Siminkevi
čius 46, V. Siminkevičius 46. Antro
je pusėje: A. Siminkevičius 39, H. 
Stepaitis 41, A. Simanavičius 42, V. 
Pėteraitis 42, R. Strimaitis 42, V. 
Ubeika 42, V. Siminkevičius 42, A. 
Supronas 43, J. Balsys 44, V- K- Bal
sys (B) 44, A. Banelis 44,

Šios pirmenybės, buvo geras jėgų 
patikrinimas ateinančiom S-gos pir
menybėm. Gaila, kad šiose pirmeny
bėse nedalyvavę moterys. Pirmeny
bes sklandžiai tvarkė J. Žukas ir M. 
Ignatavičius.

Ontario etninių grupių “trap” šau» 
dymo pirmenybėse dalyvavo ir keli 
vytiečiai. Lietuviams atstovauti buvo 
sudaryta bendra rinktinė, kuri bend
roje ataskaitoje surinko 454 taškus 
ir laimėjo IV vietą. Komandą sudarė 
ir taškus laimėjo: 1. A. Zaleckis (Vy
tis) 95, 2. Virbickas (Hamiltonas) 92, 
3. A. Klimas (V) 89, 4. Bolskis (H) 
89 ir 5. Sasnauskas (H) 89. Pirme
nybės buvo vienos gausiausių ir ge
rai pavykusios. Jose dalyvavo 8 tau
tybės su apie 120 šaudytojų. Pirmą 
vietą čia su 478 taškais šį kartą lai
mėjo italai.

Tarpusavio turnyre prieš atviras 
pirmenybes padėtis atrodė taip: pir
moje vietoje buvo J. Balsys ir S. 
Krašauskas po 16 taškų, A. Banelis 
su 15 taškų antroje vietoje, toliau 
sekė E. Kuchalskis 12 ir V. K. Balsys 
(I.) 9. Pirmenybių metu sužaista 
daug rungtynių, tad padėtis artimiau
siu laiku gali žymiai pasikeisti. Iš 
viso jau sužaista 115 rungtynių. A. S.

Krepšinio stovykla po šio sezono 
dėl jai susidariusių sąlygų egzistuo
ti bus nutraukta. Taip pat Vyčio ren
giami krepšinio turnyrai A. Skre- 
būno ir V. Korsako taurėms laimėti 
šiais metais neįvyks. Mergaičių ir 
jaunučių registracija atšaukiama. Vy
resnio amžiaus krepšininkų stovyklai 
vadovaus H. Singleton. Komendantu 
bus A. Klimas. Jiems talkininkaus S. 
Ignatavičius, A. Duliūnas, V. Juzė
nas ir D. Ramanauskaitė. Maitinimu 
rūpinsis p. Simonaitienė. Informaci
jai tel. LE 6-1783, 162 Rusholme Rd., 
Toronto 4, Ont. M. D.

FUTBOLO^ŽA/DyNES

V a r si t y Stadium

METROS- 
APOLONAS iš 

' GRAIKIJOS '
LIEPOS 28, 
tirečiadienį,• 
8 vai. vakaro

” BŪįetaYr$Z00T $2.50_

Iš anksto parduodami visose 
"MAC's MILK” krautuvėse

APLANKĖ BRAŽINSKUS...
(Atkeltą iš 1 psl.) 

paruošti metmenis mūsų doku
mentacijai. Be to, dr. J. K. Va
liūnas buvo sustojęs Madride ir 
Paryžiuje.

Pranas ir Algirdas Bražins
kai nuoširdžiai dėkoja laisvojo 
pasaulio lietuviams už jiems tei
kiamą materialinę ir moralinę 
paramą. Bražinskų laiško foto
kopija pasiųsta mūsų laikraš
čiams^ E.

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasideda sek

madienį, liepos 25 d., 1 v. Stovykla
vietėje Mišios — 11 v.r. Paskutinie
ji nurodymai: 1. Kurie dar neužsire
gistravo, registracijos blankus galės 
užpildyti atvykę stovyklon. 2. Sto
vyklautojų amžius — nuo 7 iki 18 m. 
3. Kiekvienas stovyklautojas prašo
mas surinkti kiek galima daugiau 
globėjų (sponsorių) “Ateities” žy
giui. 4. Ėtovyklon negalima vežtis ra
dijo aparatų ir komikų. 5. Kiekvie
nas stovyklautojas, šalia asmeninių 
reikmenų, atsiveža pieštuką ir popie
riaus rašymui (sąsiuvinį). 6. Turin
tieji kokį muzikos instrumentą pra
šomi atsivežti. 7. Stovyklos telefo
nas: 705-429-2788.

Skautų veikla
• Į IX Romuvos stovyklą liepos 

17 d. suvažiavo 196 skautai-tės su va
dovais iš Toronto,1 Detroito, Hamil
tono, Niagaros ir kitų vietovių. Ofi
cialus stovyklos atidarymas įvyko 
sekmadienį, liepos 18. Buvo iškeltos 
vėliavos, po kuriomis vyr. Kanados 
rajono skautų kapelionas v. s. T. St. 
Kulbis, SJ, atnašavo Mišias, dalyvau
jant ir būreliui pasilikusių tėvų. Sto
vyklai vadovauja s. K. Batūra, skau
čių pastovyklei ps. P. Saplienė, tal
kina visa eilė patyrusių vyresnių ir 
jaunesnių vadovų-vių. Ūkiui ir mai
tinimui vadovauja Br. Saplys, pade
da I. Krasauskas ir VI. Jagelevičius; 
šeimininkės — B. Kasperavičienė, B. 
Morkūnienė, I. Petkienė, G. Stauskie- 
nė, M. Stepulaitienė ir I. Turūtienė. 
Stovykla pasiekiama telefonu 1-705- 
789-5032. Varžybiniu būdu užsiėmi
mai vyksta draugovių ribose, dėme
sį kreipiant į praktišką miško sto
vyklavimą. Su Detroito skautais sto
vyklauja akademikas skautas žurn. 
Alg. Astašaitis. Šį savaitgalį laukia
ma daug svečių. Bus didysis laužas, 
paradas ir kt. pasirodymai. Stovykla 
uždaroma liepos 31 d. 12 v.

• “Rambyno” tuntas nupirko 100
uniforminių marškinių įvairaus dy
džio; Norintieji juos įsigyti kreipia
si pas tunt. P. Būtėną, 20 Brumell, 
Tor. 9, tel. 769-1489. Jų galima dabar 
gauti ir IX Romuvos stovykloj.____

• P. Imbrasui Romuvos stovyk
lautojai dėkoja už audimo lentelių 
padovanojimą.

• Europon išvykę skautai-tės šį 
trečiadienį, liepos 21, pradėjo sto
vyklauti V. Europos lietuvių skautų 
jubilėjinėj stovykloj prie Schwetzin- 
geno. Jie siunčia sveikinimus IX Ro
muvos stovyklai, č. S.

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

SPECIALIAI
Į,LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS 

POPULIARUS SIUNTINIAI
10 SKARELIŲ_______ ^46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
arba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
5 vilnonės skarelės
1 moteriškas oriono megztinis 
$48.00 JAV.
5 vilnonės skarelės
5 jrd. vilnonė “challis” medžia
ga $55.00 JAV.
5 vilnonės skarelės
2 itališki nailono lietpalčiai 
$59.00 JAV.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS
TAI
Nepaprastos vertės — didelis 
pasirinkimas — minkų (lygios 
ar juostelėmis), persiško ėriuko 
(broadtail), avies kailio^ PIL
NA KAINA TIK $99.00 JAV.
SPECIAL 1__________ $47.00
10 sv. kiaulės taukų
10 sv. kviet. miltų/ 10 sv. ryžių
10 sv. cukraus
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ NAUJU ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGU.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
TIKTAI PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010, USA 
Tol QR9L.1 

PRAŠYKITE' MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

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

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 >1611 Bloor 5t. 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, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.
BLOOR — ARMADALE, apie $6000 įmokėti, puikus 6 didelių kamba
rių su apšildymu saulės kambariai, atskiras, rupių plytų namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, moderni virtuvė, gražiai 
įrengtas didžiulis kambarys rūsyje, garažas su plačiu įvažiavimu, la
bai skubus pardavimas.
ANNETTE — DUNDAS, apie $5000 įmokėti 10 kambarių atskiras 
namas, 3 virtuvės, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, la
bai neaugšta kaina, pelningas pirkinys.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, 
apie $10.000 įmokėti, puiki vieta, tinka betkokiam verslui.
STAYNER, beveik pačiame miestelyje, 260 x 150 pėdų sklypas su 
didele kabina, miesto vanduo ir elektra ant nuosavybės, galima leng
vai padalinti į atskirus sklypus, prašoma kaina tik $4.900.
BLOOR — DUNDAS, apie $6000 įmokėti, 8 kambarių, gerų pajamų 
namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai. Prašo $30.500, gauna apie 
$300 mėnesiui nuomos, plius butas savininkui.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ “AlvA/rlZI 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
SV2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6]4% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

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

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

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
/ Tel. LE 4-8459

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

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Į
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

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.

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

PARCELS TO EUROPE
* . '."F. įr

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

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

b

LITHO-ART SPAUSTUVĖ Įvairūs spaudos
darbai: leidiniai,

tynė, sutraukė apie 40 dalyvių. A 
klasėje I vietą su labai gera pasek
me 72 (39-33) laimėjo S. Podsadec- 
kis. Toje pačioje klasėje antruoju 
buvo V. Ubeika 83 ir trečiuoju — 
V. Siminkevičius 88. B klasėje ge
riausiai sužaidė A. Banelis ir A. Sup-

V A S I S ■' REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T^l ^*1/1
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 00^-13X0

programos, H
977 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 
Telefonas: 533-4363 reklaminiai 1

LIETUVIAI SAVININKAI •.spaudiniai
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Atkelta iš L-mo psL

Paklusnūs darbininkai nuomone
Lenkijos darbininkų bruzdėji

mo išsigandusi, Sovietų Sąjun
gos valdžia atšaukė numatytą 
kainų pakėlimą. Bet infliacinė 
tendencija verčia ją per “partor
gus” teirautis, kaip atsilieptų 
darbininkai, jeigu pakiltų kai
nos ar sumažėtų atlyginimai.

Kad įtikintų valdžią, vienas 
fabriko direktorius Sov. Sąjun
goj paskelbė, jog nuo rytdienos 
algas sumažins per pusę. Ploji
mai. Tada paskelbė, kad poryt 
algų visai nebemokės. Plojo tik 
keli, bet kitą rytą į darbą atvyko 
visi. Tada direktorius sušaukė 
mitingą ir pranešė: “Visiems at
vykti į darbą rytoj 9 vai. Visi 
būsite pakarti.” Mirtina tyla. 
Staiga balsas iš darbo žmonių 
gilumos:

—Virvę atsinešti, ar valdžia 
duos?...

Reikės sumokėti
Šio šimtmečio komikų kara

lius, Amerikos kino artistas Čar
lis Čaplinas, dar mokykliniais 
metais pasižymėjo gyvu sąmoju. 
Kartą, žaisdamas sviediniu, iš
mušė pirklio langą. Pasileido 
bėgti, tačiau pirklys jį pasivijo. 
Stvėręs berniuką už plaukų, 
pirklys ir sako: “Ar nežinai, iš
dykėli, kad už išmuštą langą rei
kia sumokėti?”

— Žinau, ponuli. — atsakė 
Čarlis, — todėl ir bėgau namo 
pinigų pasiimti.

e Neišdžiovins alkoholizmo 
liūno mūsų visuomenėj jokie 
gydytojų raštai (dr. J. Adomavi
čius, 1968 m.).

Kartą Čarlį Čapliną pakvietė 
pažiūrėti firmos konkurentės fil
mo. Pažiūrėjęs jis tarė:

— Tas filmas galėjo būti dar 
blogesnis.

Firmos atstovai įsižeidė ir 
ėmė šmeižti Čarlį Čapliną. Ko
mikas atsiprašė laišku: “Manau, 
jog būsiu apsirikęs. Tas filmas 
negalėjo būti blogesnis. Su pa
garba. Čarlis Čaplinas”.

Vis negerai
Įpratusiai bambėti savo žmo

nai vyras nupirko elektrinį šal
dytuvą, elektrinę skalbimo ma
šiną, elektrinį dulkių siurblį, 
grindų blizgintoją, lygintuvą, 
keptuvę, sulčių sunkėją, bet ji 
vistiek skundžiasi, kad dabar vi
sas namas elektriniais įrengi
mais taip baisiai užverstas, kad 
jai nėra vietos namuose. Nete
kęs kantrybės vyras:

— Tai ką, belieka nupirkti 
tau elektrinę kėdę...

Parinko Pr. Alš.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva- 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galio. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

UŽDARYTA!
VASAROS ATOSTOGOMS 

nuo liepos 18 dienos 
iki rugpjūčio 8 dienos, 
įvairių siuntinių persiuntimo lietuvių įstaiga 

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

Tel. LE 1-3098 ir KalQza

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

: A R ■ V I S I O N 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

I
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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-100L

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

RUSAI APGAUDINĖJA
Simo Kudirkos reikalu daug prira

šyta, bet iki šiol nieko tikro. Iš savo 
pažįstamų Lietuvoje š.m. pradžioje 
gavau laišką, kuriame buvo užuomi
na, kad Simas palaidotas vasario mė
nesį. Man peršasi mintis, kad Simo 
Kudirkos teisėjai Vilniuje atliko sa
vo pareigą — nuteisė jį neva 10 
metų kalėjimo tik dėl priedangos. 
Juk sovietinei apgaulei viskas įma
noma — gali nuteisti arba išteisinti 
ir mirusį. Skaitytojas

MŪSŲ “GINTARAS”
Jau beveik visi turėjo girdėti apie 

“Gintarą”. Ne tą iš Baltijos jūros, 
bet apie Toronto tautinių šokių gru
pę “Gintarą”. Jau daug metų šoku 
tautinių šokių grupėse. Linksmiau
sia, gyviausia jų ir plačiai išgarsėjusi 
yra “Gintaras”. Vaikai kartais ma
ne klausia, ką veikiu ketvirtadieni 
apie septintą valandą. Atsakau — 
einu į tautinių šokių repeticiją. Jie 
tik numoja ranka. Ką jie žino? Tuo 
pačiu metu jie sėdi namie prie tele
vizijos, o aš susitinku su savo drau
gais bei draugėmis ir visi ruošiamės 
koncertams. Repeticijos gana ilgos ir 
jų pabaigoj norisi atsisėsti, bet rei
kia šokti. Sunku atsiminti kiekvieną 
skirtingą šokį ir žingsnį — juos kar
tais sumaišom ar pamirštam ir pada
rom klaidą. Reikia iš naujo šokį pra
dėti. šokam ir šokam kol, rodos, ko
jos nukris, bet Rita arba Juozas — 
mūsų vadovai sėdi, geru žodžiu pa
drąsina, skatina šypsotis, ir mes to
liau šokame. Tą vakarą pareinam na
mo visi pavargę, keletą svaru nume
tę.

Visi grupės nariai laukia pasirody
mų per Lietuvių Dienas, per tauti
nių šokių šventę Čikagoje, per Vasa
rio 16 ir kitomis progomis. Tada pa
rodome, ką vertingo išmokome per 
tas visas repeticijas.

Lietuviai dabar kalba, esą reikia 
sustiprinti lietuvybę, kad jinai nežū
tų. Vaikai tai daro priklausydami 
tautinių šokių grupei. Jie nuvažiuo
ja į kitus kraštus, susitinka daug 
žmonių ir jiems parodo lietuvišką 
meną. Patiems lietuviams taip pat

EDMONTON, Alta.
KAD ALGIS IR DALIA MITALAI 

gali būti perkeliami dirbti į Grande 
Prairie, Alta., sužinojome jau perei* 
tą pavasarį. Tačiau vis tikėjomės, 
kad gal pasikeis sąlygos, dr ši taip 
veikli bei su jaunimu susigyvenusi 
šeima galės pasilikti Edmontone. 
Deja, didžiulė Canadian Bechtel sta
tybos bendrovė, kur Algis daugelį 
metų dirba atskaitomybės skyriuje, 
pradėjo didelį milijoninį projektą 
šiaurės Albertoje ir liepos pradžioje 
Algis su Dalia turėjo išsikelti. Bir
želio 19 d. Edmontono Lietuvių fi
nes valdybos pastangomis Lietuvių 
Namuose p.p. Mitalams buvo suruoš
tas atsisveikinimo pobūvis-vakarie- 
nė. Prie gražiai gėlėmis papuoštų 
stalų ir skanių mūsų šaunių šeimi
ninkių suneštinių valgių atsisveikini
mo žodį tarė apylinkės pirm. T. Uo
gintas ir lietuvių parapijos klebo
nas kun. Iz. Grigaitis. Jaunimo var
du Daina Gudjurgytė ir Dovydas Ba
lutis įteikė didžiulę tamsiai raudonų 
rožių puokštę, o visų suaugusių da
lyvių vardu menišką medžio drožinį 
— Rūpintojėlį.

Kalbant apie Algį ir Dalią Mita
lus, man prisimena nesenai matytas 
didžiulis skriejantis meteoras, kuris 
savo šviesa, spindėjimu netrukus 
dingo erdvės platybėse. Kaip gam
tos reiškiniuose, taip ir žmonių gy
venime būna, kad paskiri asmenys 
tautoje ar bendruomenėje per trum
pą laikotarpį sugeba savo darbu bei 
pasišventimu įnešti šviesą, impuslą, 
ryžtą bei įkvėpimą. Tokie asmenys 
mūsų lietuviškoje kolonijoje buvote 
judu, Algi ir Dalia Mitalai. Per 
trumpą laiką mūsų bendruomenėje 
Edmontone judu nuveikėte didelį 
darbą. Ponios Dalios suorganizuotas 
čia jau gimęs ir kanadiečių mokyk
lose auklėjamas jaunimas parodė, 
kad gali būti paruoštas bei išmoky
tas lietuviškų dainų bei šokių ir tuo 
būdu sąmoningai auklėjamas lietu
viškoje tautinėje dvasioje, šitas fak
tas parodo mūsų jaunimo auklėjimą, 
organizavimą, pasirodymą scenoje ir 
visuomenėje visiškai skirtingoje per
spektyvoje, negu iki šiol buvo kai* 
kurių manyta. Jis parodė, kad mes 
turime ne tik gražaus ir šaunaus 
jaunimo, bet ir norinčio bei galin* 
čio veikti, tik reikia iniciatorių, va
dovų, rėmėjų bei paskatinimo.

Edmontono lietuviai dėkingi Jums, 
Dalia ir Algi, už didelį lietuvišką 
įnašą mūsų mažai kolonijai ir linki 
Jums geriausios sėkmės bei gerai ir 
gražiai įsikurti naujoje vietoje. Mes 
gailimės jus praradę, bet visuomet 
prisiminsime ne tik kaip tuos pra
švitusius bei vėl pranykusius meteo
rus, bet taip pat kaip stiprius gy
venimo bangų plaunamus švyturius, 
rodančius kelią į bendruomeninį su
gyvenimą bei lietuvišką veiklos 
uostą. J. P.

šoka, kad ir jie nepamirštų savo me
no. Visa tai atlieka jūsų Toronto 
tautinių šokių grupė “Gintaras”.

Regina Krasauskaitė, 
“Gintaro” jaunesniųjų grupės šokėja

ČIKAGOS VAIZDAI
“TŽ” yra skiltis “Čikagos vaizdai 

ir vargai”. Ten yra daug taisytinų 
žinių — reiktų kas savaitę atsakyti. 
Jei niekas nereaguoja,žinių rašėjas 
mano, kad viskas tvarkoj. Nesileisiu 
į smulkmenas — noriu šį kartą pa
sakyti tiesą tik apie jaunimą. “TŽ” 
22 nr. aprašyta lietuviškų mokyklų 
šventė Willow Springs Bučio sode. 
“Si tradicinė šventė vis mažiau su
traukia dalyvių ir klausytojų, tad 
kitais metais jos, atrodo, jau nebe
bus”; “moksleivių pasirodymas buvo 
blankus”. Iš tikrųjų gi ši šventė buvo 
viena gražiausių! Gaila, kad Būčio 
sode elektra sutriko ir negalėjau jos 
į juostelę įrašyti. Naudojau bateri- 
nius šaltinius garsiakalbių sistemai, 
tad savo ausimis išklausiau visą re
pertuarą, kuris gana gražiai jaunimo 
buvo atliktas. Nesakyčiau, kad mo
kyklų vaikų mažiau buvo, kaip ir ki
tais metais. Dirigentai p. Strolia ir 
p. Gutauskas su akordeonų palyda 
sugebėjo moksleiviams įdiegti tokias 
gražias dainas ir jas jausmingai at
likti. Mačiau vaikų norą, pasiryžimą 
dainuoti, šokti, gražioj gamtoj pabu
voti. Tiesiog džiaugsmas ėmė, kad tė
vai ir mokytojai sutaria ir rengia 
tokias mokyklų pavasario šventes LB 
globoje. Kaip rašėjas gali pesimistiš
kai rašyti apie jų ateitį, jei LB 
daug rūpinasi su pirm. J. Jasaičiu, 
kad mūsų jaunimas kartu sueitų iš 
visų mokyklų ir pergyventų lietuvy
bę, išreikštų savo mokėjimą ir ilgai 
prisimintų gyvenime, kad ir jis daly
vavo šventėse! Pasirodymas nebuvo 
blankus — programa atlikta su dide
liu džiaugsmu.

Kitoj žinutėj rašo, kad prie PLB 
buv. pirm. Bačiūno paminklo daly
vavo organizacijų atstovai su vėliavo
mis. Nemačiau jokių organizacijų vė
liavų, tik JAV ir Lietuvos!

Bal. Brazdžionis

Winnipeg, Manitoba
PAKRIKŠTYTA: Barbora Leane 

Worzney, Čekanauskų anūkė. Krikš
to tėvais buvo Albert ir Noreen Vi- 
net. — Antanas Samulaitis; krikšto 
tėvai: Mečislovas šarauskas ir Pran
ciška Steponavičius. — Antanas Vir- 
kutis; krikšto tėvai Joseph ir Ivana 
Zerolin. — Katalikų tikėjimo išpaži
nimą atliko Sonia Dielininkaitienė ir 
Eugenija Galinaitienė. Abi iki šiol, 
nors oficialiai nepriklausė parapijai, 
daug jai dirbo; katalikiškai augina 
savo šeimas.

MIRUSIEJI: A. a. Jonas Malinaus
kas mirė š. m. sausio 24 d. Baltiečių 
Federacijos banketo metu ištiktas 
širdies smūgio. Velionis gimė 1907 
m. Pakruojo vale. 1932 m. baigė že
mės ūkio akademiją ir pradėjo dirb
ti Žemės Ūkio Rūmuose: buvo galvi
jų auginimo ir kontrolės vedėju. 
1944 m. paskirtas gyvulininkystės di
rekcijos vedėju. Vokiečių okupacijos 
metu, kai buvo reikalaujama didelių 
mėsos duoklių, jo dėka, bent iš da
lies, apsaugotas krašto gyvulių ūkis 
nuo sunaikinimo. 1944 m. persikėlė 
į Vokietiją, Oldenburgą, kur keletą 
metų ėjo stovyklos komiteto pirmi
ninko pareigas. 1948 m. atvyko Ka- 
nadon ir apsigyveno Winnipege. Ga
vo darbą zoologijos sode, o jo žmo
na išlaikė farmacininkės egzaminus, 
bet 1960 m. mirė leukemija. Tėvas 
liko su sūnumi Algiu, kuris baigė 
Manitobos un-te metereplogiją.

J. Malinauskas ilgai buvo ateiti
ninkų sendraugių kuopos pirminin
ku. Daug sykių buvo išrinktas Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės pir
mininku. Buvo Manitobos agronomų 
Sąjungos nariu. Dažnai atstovaudavo 
lietuviams tarp kitataučių, todėl bu
vo žinomas tarp kanadiečių. Jo mir
ties proga lietuvių parapijai atsiun
tė užuojautas: Citizenship Council 
of Manitoba ir Manitoba Folk Arts 
Council. Palaidotas iš lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčios Visų šventų 
kapinėse šalia savo žmonos. Ant 
abiejų kapų liko rymoti lietuviš
kais ornamentais papuoštas granito 
kryžius. — A. a. Kostas Pranevičius 
mirė sausio 28 d. vakare, savo na
muose, širdies smūgio ištiktas. Gimė 
Radviliškyje. 1927 m. atvyko Kana- 
don, neblogai įsikūrė ir vedė Emili
ją Juraitę. Susilaukė dukrelės Tre- 
nos, kuri pasiekė universitetą ir bai
gė matematikos fakultetą. Susilpnė
jus sveikatai, velionis gyveno iš 
savo įsigytų namų pajamų. Dėl savo 
ramaus ir taikaus būdo visų mėgsta
mas, buvo tarsi tarpninkas tarp se
nųjų ir naujųjų lietuvių. Jį sutikda
vai abiejų salių parengimuose ir 
bažnyčioje. Palaidotas iš šv. Kazi
miero bažnyčios Elmwood kapinėse. 
— A. a. Julius Gustaitis mirė kovo 
31 d.; važiavo automobiliu Winnipe- 
go mieste ir buvo širdies smūgio iš
tiktas. Palaidotas šv. Bonifaco ka
pinėse. Kor.

sumažins marijuanos rūkymą ir 
polinkį į kitus narkotikus.

Kanados federacinis parla
mentas patvirtino įsteigimą mi
nisterijos miestų reikalams. Mi
nisters paskirtas R. Andras, 
specialia studija paruošęs pla
nus šiai minčiai įgyvendinti. Lig 
šiol premjero P. E. Trudeau ka
binete jis buvo ministeriu be 
portfelio.

Buvęs premjeras ir konserva
torių vadas J. Diefenbakeris nu
tarė kandidatuoti sekančiuose 
federacinio parlamento rinki
muose, jeigu jį kandidatu pasi
rinks Saskačevano Prince Al
bert rinkiminė apylinkė, kuriai 
jis atstovauja Otavoje jau nuo 
1940 m. Senasis politikos vil
kas, nepaisydamas sunkios metų 
naštos, savo politinę karjerą, at
rodo, nori tęsti iki mirties. Kad 
Prince Albert gyventojai jį vėl 
išrinks į parlamentą, negali bū
ti jokios abejonės, nes jiems J. 
Diefenbakeris buvo ir yra žy
miausias kanadietis, kuriuo di
džiuojasi ši nežymi vietovė.

Seniai kalbama apie naują To
ronto aerodromą, bet lig šiol 
Otava nėra padariusi sprendi
mo. Gal jį paskubins šios vasa
ros spūstis. Naujas aerodromas 
jau seniai pažadėtas Montrea- 
liui, kuriame transatlantinius 
skrydžius pradeda net 14 orinio 
susisiekimo bendrovių. Jos vi
sos reikalauja nusileidimo tei
sių Toronte, nes iš čia gaunama 
75% visų keleivių į Europą. 
Montrealio padarymas pagrindi
niu transatlantinių s k r yd ž i ų 
centru yra grynai politinio po
būdžio sprendimas, Otavos są
moningas bandymas Įsiteikti 
Kvebekui. Šiuo metu tiesiogi
niai skrydžiai iš Toronto Mal- 
tono aerodromo leidžiami tik ka- 
nadiškoms “Air Canada”, “CP 
Air” bendrovėms ir britų “BO 
AC”. Vokiečiai pirmieji suska
to pralaužti Otavos užkrautą To
rontu! “geležinę uždangą”. Kai 
valstybinė bendrovė “Air Cana
da” skrydžiams i Frankfurtą nu
tarė panaudoti didžiuosius “Boe
ing 747” lėktuvus su 350 kelei-' 
vių, jiems nebuvo gauta teisė 
nusileisti Frankfurte dėl vietos 
trūkumo. Derybos su vokiečiais 
bus pradėtos spalio 26 d. Tei
sių į Torontą nori ne tik vokie
čių “Lufthansa”, bet ir kitos 
bendrovės — olandų “KLM”, 
skandinavų “SAS”, italų “Alita
lia”, prancūzų “Air France”, 
šveicarų “Swissair”, graikų 
“Olympic” ir net portugalų 
“TAP”. Visas jas vilioja paly- 
ginti gausios Toronto etninės 
grupės ir pats faktas, kad iš čia 
kelionę Europon pradeda jau 
minėti 75% visu keleiviu, kuriu 
didžiajai daliai pirmiausia Ka
nados lėktuvais tenka skristi į 
Montreali. Jeigu V. Vokietijos 
pavyzdžiu paseks ir kiti kraštai, 
Otava bus priversta pagrindiniu 
translatlantinių skrydžių aero
dromu padaryti Maltoną ar nau
jai Įrengtą Toronto aerodromą.

LONDON, ONT.
PIRMOJI KOMUNIJA visada ii- 

gai prisimenama kaip šviesus ir pras
mingas jaunystės įvykis. Tokią dieną 
šį pavasarį turėjo ir šeši Londono 
jaunučiai lietuviai: Medelytė, Tumo- 
saitė, Bersėnaitė, Pociūtė, Judickas 
ir Kanopeckas. Gražų pamokslą pasa
kė ir apeigas atliko klebonas kun. B. 
Pacevičius. Šiai dienai rimtą dėmesį 
skyrė ne tik suinteresuotų šeimų na
riai, bet ir kiti parapijiečiai — jų 
prisirinko pilna bažnytėlė. Tegul ši 
diena tiems šešiems jauniems lietu
viams išlieka šviesiu kelrodžiu per 
visą jų gyvenimą!

“NAUJAKURĮ” PASITINKANT. 
Ramų prasidedančios vasaros vakarą 
susirinko gausus būrys Londono, 
Mount Brydges, Strathroy ir Detroi
to lietuvių ir surengė agr. P. Vaitie
kūnui jo paties ūkyje įkurtuvių staig
meną — įpilietinimą Londone. Jie 
įteikė “naujakuriui” dovanų ir pa
linkėjo visokeriopos sėkmės, šeimi
ninkas padėkojo, prašė ir ateityje ne
pamiršti jo pasirinktos vietelės. P. 
Vaitiekūnas anksčiau dirbo Detroite, 
o dabar su dalininku Mount Brydges 
įsigijo porą gražių tabako ūkių ir 
save jau vadina pensininku. Buvo 
džiugu į mažos Londono apylinkės ir 
parapijos sąrašus įrašyti dar vieną 
malonaus būdo lietuvį, mūsų įsitiki
nimu, galintį dar padirbėti ir lietu
viškoje dirvoje. Linkime jam čia 
jaustis kaip namie.

J. BERSRNUI iš Mount Brydges 
Toronto Central ligoninėje padaryta 
nepavojinga operacija. Jis yra stro
pus Lietuvių Fondo įgaliotinis Lon
donui ir artimiausioms apylinkėms. 
Linkime jam greitai pasveikti ir su
grįžti į mūsų apylinkės šeimą. D. E.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ mokytojų kur
sai buvo surengti liepos 5-17 d. d. 
Jonynų vasarvietėje prie Čikagos, 
kur prieš tai skautai akademikai bu
vo surengę savo studijų stovyklą. Į 
kursus, kuriuos surengė Čikagoje vei
kiantis lietuvių taut šokių institutas, 
susirinko daugiau kaip 30 asmenų. 
Vadovavo čikagietė Irena šilingienė. 
Mokytojų eilėse buvo ir daugiau či- 
kagiečių: lietuvių taut, šokių insti
tuto pirm. Bruno Shotas, L Smie- 
liauskienė, L. Braždienė, N. Pupienė 
ir kt Į šiuos kursus mokinių atsirado 
apie 60, tačiau buvo tegalima pri
imti tik apie pusę norinčiųjų, nes 
Lietuvių Bendruomenės centro val
dyba šiam reikalui paskyrė $3,000. 
Todėl kiti, dėl lėšų stokos, atkrito. 
Kursuose mokėsi žmonių iš įvairių 
lietuvių kolonijų, jų tarpe ir iš Ka
nados. Kursai, be abejonės, nemažai 
pasitarnaus IV-jai JAV ir Kanados 
lietuvių taut, šokių šventei, kuri 
įvyks 1972 m. liepos pradžioje Čika
goje. 
• • •

ALGIRDAS GRIGAITIS, kuris gy
vena Čikagos šiaurės-vakaru srityje 
— Des Plains miestelyje, vis labiau 
garsėja kaip fotografas, nors jo tie
sioginis užsiėmimas yra ne fotografi
jos menas. Neseniai jis turėjo gana 
sėkmingą foto parodą Čiurlionio Ga
lerijoje, kur jis prisistatė kaip pajė
gus fotografijos specialistas. Buvo 
malonu jo nuotraukų užtikti stambia
me Čikagoje išeinančiame “The Chi
cago Guide” žurnale, kuris yra skiria
mas Čikagos kultūriniams Įvykiams 
atžymėti ir geresniųjų vietos radijo 
programų pristatymui, šis žurnalas 
iš 130 didoko formato puslapių lie
pos laidoje 6 puslapius paskyrė Gri
gaičio fotografijoms. Mūsiškio foto
grafijos yra tikrai nekasdieniškos — 
labiau primena dailės kūrinius, bet 
ne foto nuotraukas. 
• • •

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis 
liepos 8 d. laidoje persispausdino 
“Milwaukee Journal” vedamąjį “Our 
Shame Lingers”, kuriame kalbama 
apie lietuvio jūrininko Simo Kudir
kos grąžinimą sovietams ir jo nu
baudimą. čia rašoma, kad Amerika 
dar neturėtų nusipurtyti gėdos jaus
mo, kurį užtarnautai jautė praėjusi 
rudenį, kai buvo grąžintas rusų ko
munistų diktatoriams pabėgti norė
jęs jūrininkas — Simas Kudirka. 
“Priminimas dabar ateina iš paverg
tos Lietuvos komunistų augščiausio 
teismo. Jis nuteisė Kudirką 10 metų 
kalėjimo bausme už ‘išdavimą’ — iš
davimą, viešai išreiškusi savo nepa
sitenkinimą gimtajame krašte vyk
doma sunkia priespauda ir despera
tišką norą būti laisvu. Prezidentas 
Niksonas sako, kad politinės globos

jieškantiems procedūra jau refor
muota, kad būtų išvengta tragiškos 
klaidos ateityje. Reforma padaryta 
pervėlai Simui Kudirkai. Jo nuteisi
mas slegia mus”, — rašo dienraštis.

♦ •
ČIKAGOS LIETUVIAI, kurie ne

mėgsta išvykų prie ežero ir neturi 
noro kepti paplūdimiuose, vis dar va
žiuoja į lietuviškąsias gegužines. Jų 
dabar mažiau rengiama, tačiau vis 
dar netrūksta. “Lietuviai televizijo
je” programos vadovybė liepos 11 d. 
Bučo sode surengė savo tradicinę ge
gužinę, į kurią atsilankė netoli 
tūkstantinės tautiečių. I ją iš Čikagos 
važiavo net keli specialūs autobusai 
čia atsilankiusieji buvo filmuojami 
ir daugelis dalyvių galės patys save 
pamatyti televizijos ekranuose. Tai - 
viena priemonių, kurios patraukia 
publiką lankytis šios programos ren
giniuose. Liepos 25 d. tame pačiame 
Bučo sode įvyks “Sandaros” savait
raščio rengiama gegužinė. Šio laik
raščio redaktoriui Mykolui Vaidylai 
tebesergant, jį pavaduoja Pranas šu
las ir Jonas Vaidelys.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Ignas Ge
diminas Labanauskas baigė maristų 
gimnaziją iš pusketvirto šimto abitu
rientų tapdamas pirmuoju mokiniu. 
Jis gavo daug pasiūlymų studijuoti 
universitetuose ir pasirinko Illinois 
Technologijos institutą, kur studi
juos inžineriją. Ignas yra sūnus Sta
sės ir dr. Igno Labanauskų. — Aušra 
V. Grikenytė studijavo pedagogiką 
Chicago State College ir ją baigė bir
želio 22 d. — Kun. Benediktas Sugin
tas teberenka pinigus lietuvių gim
nazijoms. Už liepos mėnesi jis pa
siuntė Vasario 16 gimnazijai $700, 
saleziečių gimnazijai $200 ir Punsko 
— §20. — Jaunimo Centras, kuriame 
rudens, pavasario ir žiemos mėne
siais gyvenimas virte verda, dabar 
uždarytas. Jo durys. vėl bus atida
rytos rugsėjo 1 d. — Pranas Ulevi
čius, kuris iš Lietuvos buvo atvykęs 
i Čikagą ir kitus JAV miestus rinkti 
medžiagos apie taip vadinamų “pa
žangiųjų” lietuvių veiklą, staiga su
sirgo (gavo lengvą širdies smūgį) ir 
prieš laiką turėjo grįžti atgal Į na
mus. — Eichstaetto lietuvių gimna
zijos I abiturientų laidos ir šios gim
nazijos mokytojų suvažiavimas kvie
čiamas rugsėjo 18-19 dienomis netoli 
nuo Čikagos esančioje “Gintaro” va
sarvietėje (Union Pier, Mich.).

• Alijošiaus geriau neimk. 
Jei tik nori burnelę išmesti, gali 
jo užsipylęs sriūbtelėti. Čia al
koholis daro savo: truputis jo 
kiekvieną geriau nuteikia, (dr. J. 
Adomavičius, 1971). 

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA
3828 BLOOR W., I S L I N G T O N (6 - POINTS PLAZA)

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: Įstaigos 537-1708 
namų 279-7980 

Priėmimo laikos pagal 
susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRĮ E NE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTES
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-

/ (prie Dundas) 
Telefonas LE. 24108

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 1® 
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.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vj.-

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

■n, r ...........................

MEDUS

ATLIEKU GRINDŲ

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

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St, Toronto 4, Ont
Telefonas 534.0563

769-4612
2231 Bloor Street W,



H TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Parapijos naujam projektui 

planus paruošti parapijos taryba pa
vedė archit. Vaclovui Liačui. Planai 
jau baigiami paruošti. Jie bus pa< 
teikti patvirtinti par. tarybai ir vys
kupijos kurijai. Šiuo metu kaimynys
tėje prie naujos parapijos vietovės 
vyksta dideli darbai: šiaurinėje daly- 
jeje šią vasarą statoma 800 namų, o 
pačioje liet kapinių aplinkoje taip 
pat ruošiama žemė statybai. Tuo bū
du išsisprendžia viena pagrindinių 
problemų, būtent, kanalizacijos. Pa
rapijos statybai sudaroma komisija iš 
statybos sričhpspecialistų.

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo trečiąją savaitę. Ji baigsis, šį 
savaitgalį.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse lie
pos 19 d. palaidota a.a. Marija No- 
reikienė. Velionės dukrai J. Empa- 
kerienei ir visai giminei nuoširdi 
užuojauta.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldose

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Marijai Norkienei, 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą J. Em- 
pakerienę ir sūnų Vytautą bei visus 
artimuosius. Velionė palaidota liepos 
19 d.

— Mišios: ketvirtadienį, 8 v. kon- 
cel. — už a.a. O. Jaugienę, užpr. p. 
Daunių, ir už a.a. Jono ir Angelės 
vėles, užpr. N. Baltakienės; šešta
dienį, 9 v. — už a.a. T. StabaČins- 
kienę, užpr. p. Grigaravičienės ir p. 
Končių kaip užuojauta sūnui Vladui, 
Lietuvoje mirtis jo motinai; šį sek
madienį, 11.15 v. — už a.a. V. Ga
velį, užpr. Aušros sporto klubo.

— Parapijos tarybos jaunimo sek
cijos vadovaujamoje stovykloje, N. 
AVasagoje stovyklauja 90 vaikų. Ši 
stovykla baigiasi šį šeštadienį. Sek
madienį pradedama ateitininkų sto
vykla. Sekmadieniais Mišios sve
čiams laikomos 11 v. Išpažinčių klau
soma prieš Mišias. Stovyklavietės te
lefonas: 1-705-429 - 2788. Patartina

“Tėviškės žiburiai” atosto
gaus vieną savaitę ir neišeis ant
rąją rugpjūčio savaitę.

Mokytojų ir jaunimo studijų, 
savaitėje, kuri bus rugpjūčio 15-

pagyrimu _ ______
įstojo į Queen’s universitetą 
Kingstone fizikos mokslų studi
juoti. Universiteto vadovybė pa
skyrė jam stipendiją $500 me
tams. Jo brolis Rimvydas tame 
pačiame universitete sėkmingai 
užbaigė trečiąjį kursą pritaiko
mosios matematikos ir elektro
nikos. Inžinierių sąjunga (Asso
ciation of Professionals Engi
neers), atžymėdama jo sėkmin
gas studijas (84 metinis vidur-
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prisimenama a.a. Ona Vanagienė.

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. Tek 691-2337. Ypatingu at
veju skambinti parapijos pirmininkui 
Gyčiui Šernui 279-5076 arba 233-6367, 
arba tarybos nariui O. Delkui 233- 
8510.

Kun. Pijus A. Lekešius, ilgą 
laiką dirbęs prel. J. Balkūno 
vadovaujamo] parapijoj Mas- 
peth, N.Y., persikėlė i Matulai
čio poilsio namus Putname, 
Conn. Jis yra ištikimas “Tž” 
skaitytojas bei rėmėjas.. ši kar
tą atsiuntė prenumeratą už pen
kerius metus į prieki. Linkime 
malonaus poilsio ir geros svei
katos.

Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
tebesą Turkijos vyriausybės glo
boje ir laukią galutinio sprendi
mo, per VLIKą išreiškė padėką 
laisvojo pasaulio lietuviams, jų 
tarpe ir kanadiečiams: “Nuošir
džiai dėkojam visiems lietu
viams, kurie mūsų sunkią padėtį 
užjaučia ir padeda mums mora
liai ir materialiai. Už tai mes 
esame labai dėkingi. Siunčiam 
nuoširdų lietuvišką ačiū, ačiū.”

Joana ir Juozas Šarūnai lie
pos 18 d. sužeisti automobilio 
nelaimėje. Gydomi Bramptono 
ligoninėje. Tą pačią dieną J. Ša
rūnas gavo telegramą iš Lietu
vos, kad mirė jo tėvas 90 m. 
amžiaus. — Prieš tris savaites 
buvo automobilio užgautas ir su
žeistas gatvėje Jonas Didžbalis. 
Gydosi namie.

Pagausėjo apiplėšimai vakari
nėje Toronto dalyje —pareiškė 
policija spaudai. Užpuolami 
ypač asmenys, vėlai grįžtą iš ta
vernų. Priartėjusi trijulė jaunų 
vyrų partrenkia keleivį ant šali
gatvio, apmuša, atima pinigus ir 
pabėga. Per pastaruosius du mė
nesius buvo 20 panašių užpuoli
mų: 17 jų — Spadina — Queen 
— Dufferin rajone, kur yra ga
na daug tavernų.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežhnio 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

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

skambinti “person to person”, nes 
dideliame stovyklos rajone nevisada 
lengva greit norimą asmenį surasti.

— Sveikiname jaunavedžius Ri
chard L. Jull ir Nijolę E. Kėkštaitę, 
Raimundą V. Lenauską ir Lydiją M. 
Makarenkaitę.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką už 

netikėtai surengtą tokią gražią ir 
didelę priešvestuvinę staigmeną - po
būvį. Ypatingas ačiū mieloms rengė
joms ir taip pat visoms viešnioms už 
gražias ir labai vertingas dovanas 
bei maloniai praleistą vakarą. Nuo
širdus ačiū visoms —

Roma Bilkytė - Sapijonienė
Iš 20 mokinių, šį pavasarį la

bai gerai baigusių Harbord Col
legiate vidurinę mokyklą ir ga
vusių stipendijas, tik 6 yra gimę 
Ontario provincijoj. O iš tų 6 
yra Helen Mojsiejewich, mo
kanti lenkiškai, rusiškai, ukrai- 
nietiškai ir vokiškai. Jos pažy
mys — 94.4. Kiti labai gerai bai
gusieji yra įvairių tautybių — 
kiniečiai, ispanai, vengrai, italai, 
portugalai, suomiai, argentinie- 
čiai. Bloor Collegiate vidurinė
je mokykloje iš 26 labai gerai 
baigusių tik 3 yra anglosaksai. 
Lietuvių pavardės, deja, nemi
nimos. tai rodo Toronto neang- 
losaksišką veidą.

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 
RoncesvaUes Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
prie Muskokos ežero; 4 miegamieji, 
didelis salonas, valgomasis ir virtuvė. 
Lengvai pritaikomas gyventi ištisus 
metus. Sklypas 110 x 257 pėdų. Pui
kus privažiavimas. Senyva savininkė 
turi parduoti. Prašo S22.000, Įmokė- 
jimas $4.000, skola 8%. Gera proga 
nebrangiai įsigyti nuosavybę gražioj 
ir labai populiarioj Muskokoj — tik 
105 mylios nuo Toronto. Skambinti 
J. Rukšai tel. 5324409 R. CHOLKAN 
REAL ESTATE LTD.

PENSININKU ŠEIMA — vyras ir 
žmona jieško dviejų kambarių ir 
virtuvės be baldų. Pageidautina ne
toli Prisikėlimo par. bažnyčios. 
Skambinti tel. 535-8138.

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.

MORTGIčIAI. 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 5354724.

Salys, prof. A. Klimas, prof. R. 
Šilbajoris, dr. H. Nagys, E. Va- 
dapolienė, dipl. agr. J. Baublys, 
inz. Mikaila, R. Černius. Rugp
jūčio 20 d. — A. Rinkūno pa
rodomoji pamoka su skaidrėmis 
ir kortelėmis, o rugpjūčio 21 d. 
— simpoziumas, vadovaujant A. 
Rinkūnui tema “Lietuviškos šei
mos problemos”.

Tautinių šokių kursai, šalia 
mokytojų ir jaunimo studijų sa
kaitės Dainavoje bus tautinių šo
kių kursai, kuriems vadovaus 
tautinių šokių mokytojos J. Ma
tulaitienė ir G. Gobienė. šių 
kursų dalyvių tik vakarai bus 
laisvi. Jie bus bendri su moky
tojų ir jaunimo studijų savaitės 
dalyviais.

Imigrantų dieną rengia Imi
grantų Klubas liepos 25, sek
madienį, Earlscourt Park (St. 
Clair a. Caledonia). Jame spie
čiasi daugiausia italų ateiviai. 
Programa: 11 v.r. Mišios; nuo _ . ... - r-, r .
5 v.p.p. iki 11 v.v. paradas, kon- Pastarojoj buvo surengta pries 
certai, min. Gordon Carton kal
ba, “Miss Immigrant” rinkimai 
ir t.t. Rengėjai kviečia dalyvau
ti ir kitas tautines grupes.

KLB krašto valdybos pirm, 
dr. S. Čepas buvo nuvykęs į 
Kalgarį dalyvauti Vakarų Kana
dos lietuvių sąskrydyje. Grįžo su 
gana gerais įspūdžiais. Sąskry
dyje dalyvavo apie 300 lietuvių 
iš įvairių vietovių — Vankuve
rio, Edmontono* Lethbridge, 
Kalgario, Winnipego ir kitų. Bu
vo keletas dalyvių ir iš Rytų 
Kanados. Platesnis aprašymas 
apie ši sąskrydį — sekančiame 
“Tž” nr.

Jonas Prakapas su šeima iš. 
Kalifornijos praėjusį savaitgalį 
lankėsi Toronte pas savo arti
muosius ir bičiulius. Anksčiau 
jis gyveno Toronte, kurį laiką 
buvo “Tž” administratorium, 
vėliau persikėlė į JAV-es ir įsi
kūrė Kalifornijoj.

dažnai padeda įvairiom tauti
nėm grupėm valdžios įstaigose. 
Be to, jis parlamente kelia tau
tinėm grupėm svarbius klausi
mus. Neseniai jis paklausė vals
tybės sekretorių G. Pelletier, ka
da vyriausybė duos pareiškimą 
apie vykdymą dviejų kalbų ir 
kultūrų komisijos pasiūlymų, 
paskelbtų IV komisijos darbų 
tome. Ten yra visa eilė svarbių 
pasiūlymų, liečiančių tautines 

kis) paskyrė jam $250 metinės mažumas. Ministeris G. Pelle
tier atsakė, kad vyriausybė tą 
klausimą studijuoja ir tikisi ga
lėsianti savo sprendimą neilgai 
trukus paskelbti.

“The Telegram” dienraščio 
redakcijos bendradarbis P. Wor
thington liepos 19 d. laidos “So
viet scene” skyriuje paskelbė il
goką rašinį “The saddest of all”. 
Jame autorius sako: “Iš visų 
tautų, įjungtų Sovietų Sąjungon* 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos at
vejis yra pats liūdniausias”. Ka
nadoje esą apie 60.000 baltiečių, 
kurie tebetrokšta laisvės savo 
tėvynėms, nežiūrint sovietinės 
“realybės”. Jų konsulatai tebėra 
pripažįstami daugelio Vakarų 
valstybių, o Baltijos kraštų oku
pacija oficialiai nepripažįstama. 
Blogiausia esanti Latvijos būk
lė, nes ten rusinimas esąs stip
riausias — latvių beliko 57%. 
Tas pats likimas esą gresia ir 
estams su lietuviais. Kanados 
latviai tuo esą labai susirūpinę. 
Pagrindinis autoriaus dėmesys 
šiuo atveju skiriamas Latvijai.

premijos, šiuo metu Rimvydas 
dirba inžinieriaus padėjėju De
partment of Communication. 
Rudenį' grįš į Queens universi
tetą baigti* studijų.

Naują meno galeriją pastaty
dino M. Kolankiwsky ir jo žmo
na Olga Niagara Falls mieste 
Montrose Rd. — Welland Line 
Rd. Oficialus jos pavadinimas:. 
“Niagara Falls Art Gallery and 
Museum”. Galerija atidaryta lie
pos 10 d. Joje yra išstatyti ir 
dailininko Leono Urbono pa
veikslai. Anksčiau šios galerijos 
savininkai turėjo dvi meno gale
rijas Toronte — Bloor gatvėje 
ir W. and W. — Yonge gatvėje.

keletą metų ir viena dail. Leo
no Urbono* paveikslų paroda. 
Naujosios galerijos savininkai 
yra ukrainiečiai, palaiką ryšius 
ir su sovietinės Ukrainos meni
ninkais bei atitinkamom įstai
gom. Jie bando užmegzti .ryšius 
ir su okupuotomis Baltijos vals
tybėmis.

Mylimai Mamytei
Lietuvoje mirus, sūnų HENRIKĄ SUKAUSKĄ ir jo 

šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

S. S. Miniotai V. D. Karosai

D. A. Zakarevičiai

63 MONTREAfc™
Aušros Vartų par. žinios
— Prasidėjo Montrealio ateitinin

kų organizuota vasaros stovykla jau
nimui. Stovyklauja “Baltijoje” prie 
Sylvere ežero. Vyr. stovyklos vado
vas ir ūkvedys — Jonas Ladyga. Sto
vyklos komendantas ir vandens spor
to sargas — Rimas Ignaitis. Mergai
čių globėja, slaugė ir darbelių inst
ruktorė — Joana Blauzdžiūnienė. Pa
šnekesių koordinuotoja ir literatūros 
vakaro vadovė — Bronė Lukoševičie
nė. Mergaičių vadovės: Dana Blauz- 
džiūnaitė, Irena Danytė ir Vida Žit- 
kutė. Berniukų vadovai: Eugenijus 
Bunys ir Raimundas Vilčinskas. Dai
nų mokytoja ir laužų vadovė — Lai-

Ina Lukoševičiūtė, grįžusi iš 
Neringos stovyklos parašė laiš- 
ką“TŽ” apie savo įspūdžius. Esą 
ten buvo smagu. Visų mėgsta
ma buvusi stovyklos daina: “Ne
ringa, Neringa — tai smagiausia 
stovykla. Čia mes šokam ir dai
nuojam — vadovybė vis links
ma. Per upelį šokinėjam — ma
tom daug gėlių, čia beržai gra
žiai žaliuoja ir saulytė mums 
šviesi. Neringa, Neringa — tai 
smagiausia stovykla”.

Iš dalyvaujančių ekskursijoje 
po Vakarų Europą gauti pir
mieji laiškai. Viename jų rašo
ma: “Rašau iš Londono ne su

BARONESSA BEAUTY SALON
Say. Alė Kerberiene Tel. 762-4252

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

$ perukai ir t. t. Prieinamos kainos

b
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Lietuviška maisto gaminių krautuvė

1 R K S I D E
335 RoncesvaUes Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

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

HUO LUINOS IKI D A N G O R A.I 2 I OI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATU ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIE2IORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-S42S Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

ma Underytė. Virtuvės talkos perso
nalui vadovauja Janina Adamonienė. 
Kapelionas — kun. L. Zaremba, SJ.

— Mišios. “Baltijos” stovykloje 
sekmadieniais laikomos 12 v.

— Saulių jūrininkų gegužinė įvy
ko Prano Skruibio nuosavybėje prie 
Ottawos upės, Pointe Fortune, P.Q.

— Montrealio skautų stovykla pra
sidės “Baltijoje” liepos 24 d. Sesėms 
ir paukštytėms vadovaus Marytė Jur
kienė. Broliams ir vilkiukams — Bro
nius Niedvaras, Romas Otto, Romas 
Verbyla. Pirmoji stovyklos savaitė 
bus visiems, antroji — tik skautams 
ir skautėms.

— Šį sekmadienį 11 vai. Mišios Sv. 
Onos Draugijos intencija. Šv. Onos 
šventė yra liepos 26 d.

— N. P. Marijos seserų tvarkomas 
vaikų darželis vasaros atostogas tu
rės nuo liepos 25 iki rugpjūčio 15 d.

— Klebonui nesant namie, visais 
reikalais prašoma kreiptis į kun. Ka
zimierą Raudeliūną, SJ.

— Netrukus visiems parapijiečiams 
bus išsiuntinėti laiškai. Juose rasi
te parapijos loterijos bilietų knyge
les. Nuoširdžiai paremkite parapijos 
komiteto pastangas sutelkti lėšų.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$140.80.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$75: Kanados Lietuvių Fondas; 
$25: S. Ulbinas; $10: St. Grizickas;

šypsniu, bet su ašarom, kad lai
kas greit bėga. Neišpasakytas 
grožis, kuriam aprašyti nėra 
laiko.”

V. K. Jonynas, gavęs iš Tund
ra Books” leidyklos romaną 
“Goddam Gypsy”, parašė “T. ži
buriuose” plačią recenziją. Žiūr. 
5 psl.

Prometėjaus Draugija, atsto
vaujanti keliom tautinėm gni- 
pėm Montrealyje, įteikė raštą 
parlamentinei konstitucijos ko
misijai. Draugijos atstovai ta 
proga davė savo paaiškinimus 
žodžiu Otavoje. Dr. S. Haidasz 
pagyrė juos už sklandų abiejų 
kalbų vartojimą ir pateikė ke^ 
lėtą klausimų, liečiančių komu
nikacijos priemones. Jis patarė 
minėtai Draugijai paruošti spe
cialų memorandumą CBC ir pa
našiom tarnybom, pabrėžiant 
daugiakultūrį faktą Kanadoj. Be 
to, dr. Haidasz paklausė Draugi
jos atstovus, ką reiškia jos įteik
tame rašte siūlymas remti vals
tybės jaunimo organizacijas, vei
kiančias savarankiškai. Atstovai 
paaiškino, kad tokios organizaci
jos pavyzdys galėtų būti skautai. 
Be to, Prometėjaus Draugijos 
atstovai siūlė paruošti naują Ka
nados konstituciją, atremtą i da
barties tikrovę.

Ontario pilietybės ministeris 
J. Yaremko provinciniame par
lamente priminė, kad sekmadie
nis būsiąs ispanų valstybinė 
Darbo šventė, reikšminga Onta
rio ispanams ateiviams. Savo ne
pasitenkinimą tokio pobūdžio 
priminimais pareiškė socialistų 
NDP partijos vadas S. Lewis ir 
jo kolega dr. M. Shulman. Jiedu 
pasijuokė iš ministerio pareiški
mo, o H. Peacock, irgi tos pa
čios partijos narys, rimtai pa
peikė minister} J. Yaremko. Pa
starasis, gavęs paskutinį žodį, 
pareiškė, esą minėtų asmenų pa
reiškimai yra įžeidžiantys; kaip 
ministeris, neketinąs liaupsinti 
marksistu.

“GINTARAS” NUOŠIRDŽIAI DĖ
KOJA: Kanados Lietuvių Fondui už 
stambią $250 auką; statybos bendro- . 
vei “Talka” už $100; Kanados Lietu
vių Bendruomenės valdybai už $50 
auką ir tris egzempliorius knygos 
“Lithuanians in Canada”, kurias gin- 
tariečiai paėmė kartu į Europą, kad 
reikalui esant būtų galima supažin
dinti europiečius su lietuvių gyveni
mu Kanadoje; p.p. A. St. Viskon- 
tams (Stoufville, Ont.) už $20 auką; 
KLB Rodney apylinkės valdybai už 
$15; European Meat & Delikatessen 
(sav. p. Krasauskai) už $5. Ginta- 
riečiai dėkoja šv. Jono Kr. parapijos 
klebonui kun. P. Ažubaliui už leidi
mą nemokamai pasinaudoti parapijos 
sale išleistuvėms ir už dovaną — 
vaisvandenius. Nuoširdus ačiū vi
siems! Aukas prašome siųsti: Ginta
ras, 3170 Golden Orchard Drive, Apt. 
905, Mississauga, Ont.; arba — Gin
taras, 584 Indian Road, Toronto 165, 
Ont.

. Mylimai Mamytei 
mirus, J. EMPAKERIENĘ ir šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —

S. J. Andruliai

Toronto vasaros 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 25 — 29 SAVAITEI
( Sekmadienį, liepos 25

2.30 v.p.p. High Park Gen. gubernatoriaus kavalerijos orkestras
i Svečios — Remo Marinucci

2.30 v.p.p. Kew Gardens H. M. C. S. York orkestras
Viešnia — Irena King

5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v.v. Willowvale Park Johnny Lombardi įvairi programa

! 7.30 v.v. Earlscourt Park George Frank orkestras
7.30 v.v. Greenwood Park Ron Bagnato orkestras

i Pirmadienį, liepos 26
i Į

! 7.15 v.v. MacGregor Park Vaikų teatras — Sam ir Tigers
8.30 v.v. Ramsden Park Kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

j Antradienį, liepos 27
1
1

8.00 v.v. Allan Gardens H. M. C. S. York orkestras
8.30 v.v. Withrow Park Kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras i

Trečiadienį, liepos 28 r 
4

12.15 v.p.p. Nathan Phillips
i 
į

Square Trump Davidson orkestras
7.30 v.v. Monarch Park Kontinentinis koncertas
8.00 v.v. Eglinton Park Jack Denton orkestras
8.30 v.v. Riverdale Pork Mike McConnell kvintetas

Ketvirtadienį, liepos 29
8.00 v.v. Nathan Phillips Johnny Lombardi įvairi programa

Square *
8.00 v.v. Forest Hill Alvin Paul Jazz

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

Ekskursija
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nuo rugsėjo 15 iki 30 dienos
Dešimt dienu Vilniuje Dvi dienos Maskvoje
ir apylinkėse Dvi dienos Amsterdame

Kaina - 660 dolerių l ™ 4liepos 31 dienos
_ . Smulkesnių žinių teirautis:

• All Seasons Travel 323 LAKESH0RE *0AD EAST-
PORT CREDIT, Ont. (near Toronto)

$5: J. Stonys, V. Rauckis; rėmėjo 
prenumeratai po $10 atsiuntė: E. 
Budvilaitis, A. Kaulius, R. Kyman
tas, K. Kazlauskas, Al. Kuolas, kun. 
W. Wolkovich, S. Zobarskas, A. P. 
Stanėnas, V. Šliogeris, M. Juodeika, 
P. Jonikas, P. Matulis, O. A. Ratke
vičius, St. Grigelaitis, V. Prūsaitis; 
$2: V. Navickienė; $1: M. Matusevi- 
Čienė, A. Vizgirda, V. Balys, J. Vai
čius, V. Liesūnaitis, F. Krivickas. 
Nuoširdus ačiū visiems rėmėjams.

Kun. Jonas Gaudzė, vikaravęs 
keletą metų Montrealio Šv. Ka
zimiero parapijoj, dirbęs kurį 
laiką Hamiltono Aušros Vartų 
parapijoj, apsigyveno Meksikoj, 
įstojo į Marijos Nuolatinės Pa
galbos Mažiausiųjų Pranciškonų 
vienuoliją ir ten eina besiku
riančio vienuolyno vyresniojo 
pareigas. Vienuolynas yra Mek
sikos sostinėje prie Gvadalupės 
Marijos šventovės.

ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ KLUBAS NIDA
rugpjūčio 8, sekmadienį, P. Skruibio 
vasarvietėje Pointe Fortune rengia 

GEGUŽINE
PROGRAMOJE:
9 žvejojimo varžybos
• turtingas baras
• lietuviška gira

plokštelių muzika 
bekono kepimas 
laimės šulinys 
loterija ir žaidimai
VALDYBA
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APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGEN TA S
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tei. 722-3986

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

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

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 265, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas_______  5.0%
Taupomąsias s-tas _ ______ 6.0%
Term. ind. 1 metams___  6.25%
Term. ind. 2 metams__ _ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
drauda iki $2,000 už tanp. s tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines  8.5%
Nekiln. turto _________ 8.75%

Čekių kredito ..................  9A%

Investacines . nuo 9.0% Iki 12% 

Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve SL, sekmadieniais nno 10.30 iki 1230
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, ižskiriant šeštadienius: 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nno 7 iki 9 ▼. 
Sekmadieniais ned'/bama vasarą nno birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visur flgucdus savaltgaltas.


	1971-07-22-TEVISKES-ZIBURIAI-i5-6-cropped
	1971-piece-3of3_b



