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Viršūnėm besiginčijant
Vyresniosios kartos žmonės gerai atsimename A. Jakšto eilė

raščio posmą: "Vienas žodis ne šneka, vienas vyras ne talka, kai 
du stos visados daugiau padarys — viens pradės, kits padės, draug 
toliau varys“. Mes, ano meto gimnazistai, buvome išmokę tą eilė
raštį mintinai, bet jis buvo skirtas ne gimnazistams, o ano meto 
vyresniosios kartos veikėjams, kurie, pradėję nepriklausomos vals
tybės atstatymo darbą, ėmė taip tarp savęs ginčytis. Buvo pavojų, 
jog besiginčydami pames pagrindinį visos veiklos tikslą. Mūsų lai
mei, racionalus galvojimas nugalėjo: tikslas visdėlto nebuvo pames
tas, Lietuva prasiskleidė nauju žiedu.

Tai buvo prieš pusę šimtmečio, bet toji pati dirbančių ir besi
ginčijančių problema tebėra aktuali ir dabar. Ginčai tarp vadovy
bių šiuo metu nemažesni, kaip anuomet. Juos dar kaitina nepalan
kios emigracinio gyvenimo sąlygos. Ar toje visoje maišatyje racio
nalus galvojimas laimės? Ar besiginčydami nepamesime pagrindi
nio tikslo? Tai yra klausimai, kurie kelia susirūpinimo kiekvienam 
ir uždeda didelę atsakomybę tiems, kurie dirba ir. . . ginčijasi.

Toje šviesoje kiekviena pastanga aiškinti padėtį yra sveikin
tina. Prie tokių pastangų priklauso ir pavasarį įvykęs Lietuvių 
Bendruomenės vadovybių pasitarimas Filadelfijoje. Pasitarimą or
ganizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Dvi dienas už
trukusiuose posėdžiuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas dviem 
nesutarimų aptemdytom problemom: lietuvių atstovavimui JAV 
valdžios įstaigose bei Jungtinėse Tautose ir jaunimo kongreso bei 
tautinių šokių šventės datų suderinimui. Pastarąjį klausima galima 
palikti vasaros pabaigai, viliantis, kad abi šalys pačios suras racio
nalaus galvojimo kelią. Šiuo atveju sustokime ties pirmąja proble
ma — laisvinimo pastangų suderinimu.

Šioje problemoje pirmiausia turime aiškiai konstatuoti, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir keliolika PLB priklau
sančių kraštų lietuviai šiame ginče aktyviai nedalyvauja. PLB val
dyba savo visuomeninės veiklos gairėse, paskelbtose jau pernai, 
aiškiai konstatavo pripažįstanti VLIKui laisvinimo veiklos vadova
vimą. PLB priklausančių kraštų pavyzdžiu gali būti Kanada. Čia 
KLB krašto valdyba turi visuomeninių reikalų komisiją, kuri kartu 
atlieka ir VLIKo prašomus darbus. Ginčai pagrindinai eina J. A. 
Valstybėse, kur laisvinimo darbų vadovavimą bei reprezentavima 
atlieka net keturi veiksniai: VLIKas, ALTa, JAV Lietuvių Bendruo
menė ir pagaliau BATUNas. Šalia to, dar veikia diplomatai ir kelios 
susidariusios komisijos (rezoliucijų komisija, komitetas Kudirkos 
bylai ir pan.). Tų visų veiksnių veikla nėra suderinta formos ir me
todo atžvilgiu. Kiekvienas turi savo receptus ir savas formas, ku
rias laiko geriausiomis. Jie atskirai eina į Valstybės Departamentą 
bei kitas įstaigas. Iliustracijai paimkime porą pavyzdžių. Štai bė
gančių į laisvę reikalu turime dvi veiklos kryptis. Senesnieji mūsų
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Okupuoto) Lietuvoj mėgstamų "Kupiškėnų vestuvių" nuotaka Nuotr. A. Sutkaus

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Pasmerkė Sovietų Sąjungos pareigūnus

Pasaulio įvykiai
EGIPTO PREZ. A. SADATAS, MINĖDAMAS G. A. NASSERIO REVOL1U- 
ci j os XIX metines, grasino Izraeliui išlaisvinti okupuotas arabų 
žemes iki šių metų pabaigos. Jis betgi buvo priverstas konstatuoti 
vis didėjantį arabų susiskaldymą. Prieš porą savaičių Maroko ka
ralių Hassaną bandė nuversti Libijos karinio diktatoriaus pik. M. 
El-Khadafio sukurstyta grupė augštųjįi karininkų. Sukilimui ne
pavykus, karalius Hassanas įsakė susaudyti keturis generolus, 
penkis pulkininkus ir vieną majorą. Dėl šių Įvykių Libija nutrau
kė diplomatinius ryšius su Maroku. Antras smūgis arabų vieny
bei — Jordanijos karaliaus Husseino pravestas galutinis arabų 
partizanų sutriuškinimas. Daugiau kaip 2.000 partizanų buvo nu
ginkluota ir uždaryta specialiose stovyklose. Apie 100 partizanų

visuomėniniai veiksniai pasirinko ramesnę įrodinėjimo bei logiškų 
argumentų politiką. Jaunesnieji, eidami kaip JAV-bių piliečiai, 
ėmė primygtinai reikalauti.-Kaip -ilgai..valdžios įstaigos mus su 
skirtingais projektais ir skirtingomis nuotaikomis priiminės? Jau 
yra tautybių, ir tai didesnių už mus, kurioms politinės įstaigos už
darė duris kaip tik dėl minėtų priežasčių. Kitas pavyzdys — BATU- 
No reikalai. Šioji gerų tikslų privati organizacija, savo narių tarpe 
turinti lietuvius, latvius ir estus, atėjo į Filadelfijos pasitarimą su 
prašymu, kad jai būtų suteiktas išskirtinis mandatas kelti Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tautose. Esą latviai ir estai tokį mandatą, liečiantį 
jų kraštus, jau yra davę. Mūsuose, kaip žinome, tuo reikalu nuo
monės yra skirtingos. Taigi, dar vienas nesutartos politikos pa
vyzdys.

Toje šviesoje labai remtina būtų minimos konferencijos komu
nikate paskelbta išvada: "į Lietuvos laisvinimo darbą turėtų būti 
įtrauktos visos pozityvios išeivijos lietuvių pajėgos ir bendrai suta
riamos jų pastangos. Laisvinimo darbui studijuoti ir tarptautine 
plotme aktualinti sudarytina tarpveiksninė patariamoji komisija" 
(PLB informacija). Šis Bendruomenės vadų pasiūlymas, jei būtų kitų 
veiksnių rimtai įvertintas ir priimtas, sudarytų bent šiokią tokią 
pradžią ginčams dėl laisvinimo darbo vadovavimo ir atstovavimo 
baigti. Ir kodėl gi tokios komisijos nepriimti? Ji juk būtų kukli — 
tik studijinė ir patariamoji, sudaryta iš visuomeninės bei politinės 
veiklos ekspertų, nieko neįžeidžianti ir niekam savo valios nepri
metanti. Bet būtų bent šis tas — nuolatinis organas, sudarantis 
progos susitikti ir bent bandyti veiklos formas bei metodus derinti. 
Priešingu atveju vietoje A. Jakšto “Kai du stos" turėsime rusų Kri- 
lovo "Gulbę, lydį ir vėžį", kur gulbė traukė vežimą į padanges, ly
dys murkdė į vandenį, o vėžys ėjo atbulas. A. Rinktinas

KANADOS ĮVYKIAI

ŽYDŲ IR UKRAINIEČIŲ FRONTAS
“Toronto Telegram” dienraš

čio korespondento P. Worthing- 
tono pranešimu, Kanados žydai 
ir ukrainiečiai organizuoja bend
rą frontą prieš sovietus, šios 
dvi grupės lig šiol nerasdavo 
bendros kalbos, nes žydai ukrai
niečius kaltindavo antisemitiz
mu, o pastarieji į žydus žiūrė
davo kaip į sovietinio komuniz
mo rėmėjus. Abi pusės dabar 
yra linkusios užmiršti praeitį ir 
statyti tiltus ateitin. Tai liudija 
Kanados Žydų Kongreso ryšių 
komiteto pirm. J. Geller pasikei
timas laiškais su Kanados Uk
rainiečių Komiteto pirm. R. 
Maksymecu Toronte. J. Geller 
pritaria minčiai, jog pilietinės 
ir religinės teisės turi būti už
tikrintos visom tautybėm Sovie
tų Sąjungoje, jų tarpe ir ukrai
niečiam. Kitas to paties komite
to žydų veikėjas B. Kayfetz sa
kosi buvęs sukrėstas J. Kolaskio 
knygos “Dveji metai Sovietu Są
jungoje” ir “čornovilio raštų”, 
atskleidusių Ukrainos rusinimą. 
Kanados Ukrainiečių Komiteto 
pirm. R. Maksymec savo laiške 
pabrėžė, kad pokalbyje su prem
jeru P. E. Trudeau jis reikalavo 
pagalbos ne tik ukrainiečiams, 
bet ir sovietų žydams. Ukrainie
čiai yra pasmerkę žydų teismus 
Leningrade, Rygoje ir Kišineve. 
Pačioje Ukrainoje prieš žydų 
diskriminaciją yra protestavęs 
rašytojas I. Dziuba ir istorikas 
S. Karavanskis. Kanados žydų 
ir ukrainiečių vadai daro išvadą, 
jog dėl praeities nesusipratimų 
yra kaltas carinis ir komunisti-

nis Kremlius, sąmoningai siekęs 
tautybių skaldymo, žydai buvo 
siunčiami į valdžios įstaigas Uk
rainoje, kad tuo būdu būtų su
kelta antisemitizmo banga pas 
ukrainiečius, Kanadoje yra 
apie 500.000 ukrainiečių ir 300.- 
000 žydų. Šių grupių koordinuo
ta veikla duotų svarų balsą bend
roje kovoje prieš Sovietų Są
jungą. Ukrainiečiai pastaruoju 
metu jau yra pradėję gerinti 
santykius ir su Kanados lenkais. 
Pamažu žengiama bendro fronto 
linkme, kuriame turėtų būti vie
tos visoms rusiškojo imperializ
mo pavergtų kraštų tautybėms.

Kanados radijo ir televizijos 
komisija, vadovaujama P. Ju
neau, paruošė gaires vis labiau 
plintančiai kabelio televizijai. 
Lig šiol kabelio televizijos bend
rovės be jokių suvaržymų už ati
tinkamą mokestį laidais perduo
davo kanadiškas ir amerikietiš
kas televizijos stotis. Komisija 
buvo pradėjusi varžyti amerikie-. 
tiškų stočių perdavimą, nes jų 
programos nutraukia žiūrovus 
nuo kanadiškų programų. Da- 
bargi nutarta leisti amerikietiš
kų stočių transliavimą kabeliu, 
tačiau kabelio bendrovės dalį 
savo pajamų turės atiduoti Ka
nados televizijos stotims. Tiki
masi, jog tokiu būdu kanadiškos 
televizijos stotys gaus apie $4 
milijonus į metus. Šis nutarimas 
greičiausiai pabrangins kabelio 
bendrovių paslaugas. Pvz. jau 
dabar kalbama, kad už kabeli 
Toronte reikės mokėti $2 dau-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Nepavykęs sovietinių diplo
matų mėginimas pagrobti pabė
gėlį Stockholmo gatvėje baigėsi 
tuo, kad Švedijos vyriausybė 
įteikė sovietų ambasadoriui 
griežtą protestą. Notoje nurody
tos įvykio aplinkybės, kurios pa
aiškėjo pravedus kvotą. Švedijos 
vyriausybė griežtai pasmerkė so
vietų ambasados pareigūnų el
gesį, nesuderinamą su krašto 
įstatymais, kurie draudžia bet- 
kokį neteisėtą smurto panaudo
jimą prieš žmogų. Drauge su 
protestu prieš įžūlų Švedijos 
įstatymų pažeidimą sovietams 
įteiktas reikalavimas tuojau im
tis atitinkamų veiksmų.

Ambasadoriaus atsakymas
Savo atsakyme sovietų pa

siuntinys apgailestavo savo par
eigūnų elgesį, tačiau nesutiko 
su tuo, kad jie norėję pagrobti 
sovietų pilietį. Savo ruožtu so
vietai protestavo prieš tai, kad 
švedų masinio susižinojimo prie
monės skyrė perdaug dėmesio 
įvykiui. Drauge buvo pranešta, 
kad vienas sovietų ambasados 
pareigūnas rengiasi išvykti iš 
Švedijos.

Ryšium su tuo Švedijos užsie
nio reikalų ministerija pareiš
kė savo pasitenkinimą greita so
vietų reakcija ir laiko incidentą 
baigtu. Tačiau viešoji nuomonė 
dar negreitai pamirš visą tą įvy
kį, kokio, kaip pastebi “Svens- 
ka Dagbladet”, iki šiol Švedijoje 
dar nebuvo.

Dienraščio balsas
“Dagens Nyheter”, vedamaja

me komentuodamas diplomati
nio incidento atomazgą, pastebi, 
kad viskas dar negali pasibaigti 
tuo, jog vienas sovietinės amba
sados pareigūnas palieka Šve
diją.

Policijos žiniomis, pabėgėlis 
buvo užpultas trijų asmenų, ku
rie mėgino jį įtempti jėga į so
vietų ambasadai priklausant? au
tomobilį. Galimas dalykas, ra
šo “DN”, kad tik vienas užpuo
likų yra tiesiogiai surištas su di
plomatine tarnyba. Jo atšauki
mas yra natūrali išvada, nes di
plomatinės neliečiamybės padė- 

’4 turinčio užsieniečio negalima 
perduoti Švedijos teismui. Laik
raštis reikalauja, kad ir kiti du 
nusikaltėliai pasiskubintų palik
ti Švediją. Jeigu jie nėra tikri 
diplomatai, kurių nereikia at
šaukti, tai jie turi būti švedų 
teisiami. “DN” vedamasis bai
giamas žodžiais: “Užsienio rei
kalų ministerijai Jakušino byla 
baigta. Remiamasi tuo, kad so
vietinė ambasada pasirūpins, 
jog vietoj to neiškiltų byla šve-

dų teisme.”
Kodėl pabėgo?

Spauda keletą dienų aprašinė
jo įvykį kaip didžiausią sensa
ciją. Patvirtinta, kad pabėgėlis 
yra rusas Michailas Jakušinas, 
34 metų, inžinierius ir vertėjas, 
laisvai vartoj ąs anglų ir švedų 
kalbas. Jo specialybė — mata
vimo technika, bet ja nesivertė. 
Pragyvenimą užsidirbdavo tech
ninės literatūros vertimu ir ly
dėdamas sportininkus kaip ver
tėjas.

Mintis pabėgti jam kilo tada, 
kai birželio gale jis su sovietų 
kariškiais išvyko iš Maskvos 
švedijon dalyvauti šiuolaikinės 
penkiakovos varžybose. Išvyko 
apie savo pabėgimo planus nie
ko nepranešęs nei žmonai, nei 
tėvams.

Jo vienintelis motyvas — no
ras ištrūkti iš totalistinės vals
tybės nelaisvės. Jam įgriso už
darumas, kuriame laikomi sovie
tų piliečiai. Jakušinas pabrėžti
nai nurodė, kad jis pats nebuvo 
persekiojamas ar diskriminuoja
mas. Save laiko visiškai pasyviu 
politikos atžvilgiu. Jis norėjo pa
silikti Švedijoje dėlto, kad čia 
jau yra buvęs anksčiau. Praėju
sią žiemą jis buvo atlydėjęs so
vietų slidininkus, šiuo metu jo 
didžiausias rūpestis — kas atsi
tiks jo žmonai ir tėvams.

Pabėgimo aplinkybės
šiek tiek smulkmenų apie pa

tį pabėgimą. Sovietų penkiakovi- 
ninkams grįžtant atgal, vertėjas 
Jakušinas staiga dingo ir pasi
slėpė mieste. Jo lėktuvas turėjo 
iš Arlandos išskristi 13 vai., ta
čiau pakilo tik 17 vai., nes so
vietų pareigūnai vis dar vylėsi 
jį surasti.

PALAIDOTAS KANAUNINKAS KAPOČIUS
Liepos 22 d. kan. Feliksas Ka

počius, vairuodamas automobili 
Čikagoje, gavo širdies, smūgį, 
buvo nuvežtas į šv. Kryžiaus li
goninę, kur ir mirė. Palaidotas 
liepos 24 d. Čikagoje. Pastarai
siais metais jis gyveno Čikagos 
priemiesčio airiškoj parapijoj 
Ivanhoe ir ėjo vikaro pareigas. 
Lietuvių veikloj čie nedaug be- 
sireiškė. Pagrindinė, plačiai 
reikšminga jo veikla reiškėsi 
Lietuvoje, Vokietijoje bei Aust
rijoje. Savo tėvynėje jis garsė
jo kaip modernus Kauno klebo
nas, aktyvus katalikų akcijoj, 
spaudoj. Bene žymiausias jo už
simojimas buvo nauja Prisikėli
mo šventovė, kuri turėjo simbo
lizuoti prisikėlusią Lietuvą. Tą 
planą jis beveik įvykdė — pa
statydino impozantiškos švento-

Dvi paras Jakušinas išgyveno 
pasislėpęs pas vieną nepažįsta
mą stockholmietį, kurį jis suti
ko gatvėje ir pasiprašė, kad jam 
padėtų. Vienintelis kitas švedas, 
kurį jis per tą savaitgalį sutiko, 
buvo gatvėje patruliuojantis po
licininkas, kurį jis paklausė, 
kaip galima gauti teisę apsigy
venti ir dirbti Švedijoje. Iš jo 
jis sužinojo, į kokią artimiausią 
policijos įstaigą jis turėtų kreip
tis, bet jos nesurado.

Kai pirmadienio rytą Jakuši
nas ėjo į užsieniečių skyrių (Šve
dijoje užsieniečių reikalai pri
klauso kriminalinei policijai!) ir 
jau buvo netoli policijos būsti
nės, jį užkalbino nepažįstamas 
rusas ir ėmė prisispyrusiai įkal
binėti, kad grįžtų Rusijon. Jis 
nė nepasijuto, kaip jį apsupo iš 
kažkur pasirodę kiti trys rusai.

Miesto centre
Tris valandas jis buvo jų įkal

binėjamas grįžti. Tai vyko cent
rinėse miesto gatvėse. Pusant
ros valandos jie išsėdėjo kavi
nėje. Po to Jakušinas buvo ver
čiamas eiti į pašto įstaigą ir 
skambinti namiškiams. Einant 
pro parką, ginčai pasibaigė. Už
puolikai bandė jėga pabėgėlį 
įtraukti automobilin. Jakušino 
laimei, viskas įvyko netoli poli
cijos centrinių rūmų, pačiame 
vidudienyje.

Nors ir nukentėjęs, pabėgėlis 
džiaugėsi, kad jį apsaugojo šve
dų policija ir tuojau pasiprašė 
politinės globos.

Štai tad tokios tokelės vyksta 
mūsų gražiame civilizuotame pa
saulyje, iškilmingai deklaruotų 
visuotinių žmogaus teisių amžiu
je. Neįtikėtina, bet taip yra. —

A. Lembergas

vės sienas, bet nespėjo užbaigti. 
Sovietiniai okupantai ten įrengė 
radijo Įmonę. Tas projektas tiek 
buvo įaugęs Velionies širdin, 
kad atvykęs į JAV buvo užsimo
jęs organizuoti panašų projektą. 
Deja, jis projektu ir pasiliko. 
Antras didelis darbas, išryškinęs 
Velionies asmenybę, buvo vado
vavimas tautinei lietuvių dele- 
gatūrai stovykliniais metais Vo
kietijoj ir Austrijoj. Tada jis pa
rodė vyskupinio lygio rūpesti ir 
sugebėjimą vadovauti sielovadai 
surizgusio pokario sąlygose. Jis 
sutelkė sielovados štaba iš kom
petentingų asmenų ir sėkmingai 
atliko popiežiaus * patikėta mi
siją. Deja, persikėlęs i JAV ne
rado srities, kurioje būtų galė
jęs dar daug pasidarbuoti lietu- 

(Nukelta į 8-tą puslapi) 

netgi perbėgo Izraelio pusėn, 
jieškodami globos pas savo di
džiausius priešus. Karaliaus 
Husseino akcija paskatino Iraką 
atsisakyti diplomatinių ryšių su 
Jordanija. Nespėjus nutilti šū
viams Jordanijoje, nesėkmingą 
sukilimą prieš Sudano karinį 
diktatorių gen. mjr. J. El-Ni- 
meirį bandė iš revoliucinės ta
rybos pašalinti karininkai. Jų 
vadas mjr. H. Atta žadėjo pilnas 
teises gausiai Sudano kom
partijai, bet sukilimą pralaimė
jo ir buvo sušaudytas su tri
mis savo kolegomis. Sudano dik
tatorių gen. mjr. J. El-Nimerį 
išgelbėjo Libija, kurios naikin
tuvai privertė nusileisti britų 
lėktuvą ir suėmė du sukilėlio 
mjr. H. Atta Sudanan skridu
sius draugus. Vienas jų buvo 
numatytas naujuoju Sudano 
prezidentu. Egipte taip pat jau
čiama politinė įtampa. Revoliu
cinis tribunolas, sudarytas prez. 
A. S a d a t o įsakymu, ruošiasi 
teisti buvusį viceprezidentą A. 
Sabrį, buvusį krašto apsaugos 
ministerį M. Fawzi ir buvusį 
vidaus reikalų minister? S. Go- 
mą. Po G. A.' Nasserio mirties 
jie ruošė sąmokslą krašto val
džiai paimti Į savo rankas. Gali
mas dalykas, teismo susilauks 
ir kiti kalėjimuose uždaryti jų 
bendrininkai. Tokiose aplinky
bėse Egipto prez. A. Sadato 
grasinimas Izraeliui nesutari
mus išspręsti ginklo jėga tėra 
politinė propaganda. Jordani
jos karaliaus Husseino staigus 
susidorojimas su partizanais ga
li reikšti jo norą pasirašyti at
skirą taikos sutartį su Izraeliu. 
Tai būtų dar skaudesnis smū
gis arabų vienybei.

RIZIKINGAS NUSILEIDIMAS
Kelionę į mėnulį “Apollo XV” 

erdvėlaiviu pradėjo amerikie
čių astronautai David Scott, Ja
mes Irwin ir Alfred Worden. 
“Endeavour” kabinoje orbitoje 
aplink mėnulį pasiliks A. Wor
den, o jo du kolegos mažuoju 
“Falcon” erdvėlaiviu turės įvyk
dyti rizikingą nusileidimą 465 
mylios į šiaurę nuo mėnulio pu
siaujo. Pasirinktoji vietovė iš 
trijų pusių yra apsupta 15.000 
pėdų augščio Apeninų kalnų, 
ketvirtojoje pusėje yra 1.200 
pėdų gilumo tarpeklis. Mažiau
sia astronautų klaida gali baig
tis tragiška mirtimi. Pirmą kar
tą erdvių užvaldymo istorijoje 
astronautai mėnulin vežasi S8 
milijonus kainavusį elektrinį au
tomobiliuką “Rover”, kuriuo jie 
galės važiuoti 22 mylias. Ant 
automobiliuko Įtaisytas televizi
jos siųstuvas perduos žemėn 
tris astronautų pasivaikščioji
mus ir pirmą kartą parodys jų_ 
pakilimą nuo mėnulio mažuoju 
erdvėlaiviu “Falcon”, žemėn 
planuojama parvežti apie 250 
svarų mėnulio uolų, kai tuo tar
pu lig šiol visi trys “Apollo” 
erdvėlaiviai jų buvo atvežę tik 
214 svarų. Mokslininkai tikisi, 
jog uolų pavyzdžiai gali būti bi
lijonų metų senumo, nes tuos 
Apeninų kainus sudarė i mėnu
lio gelmes smogęs didžiulis me
teoras. Erdvėlaivio “Apollo XV” 
kabinoje “Endeavour” likęs ast
ronautas A. Worden trijų dimen
sijų aparatais nufilmuos apie 
20^ mėnulio paviršiaus. Grįžus 
D. Scott ir J. Irwin iš mėnulio, 
jo laukia nelengvas uždavinys 
išlipti į erdves ir pasiimti mi
nėtuosius filmus iš “Apollo XV” 
pagalbinės dalies, kuri bus atka
binta prieš nusileidžiant žemėn.
Orbitoje aplink mėnulį astro
nautai paliks 78,5 svaro automa
tinę stotį, kuri metus laiko ga
lės tirti mėnulio trauką, jo mag
netinį ir elektrinį laukus, duo
menis radijo bangomis perduo
dama žemėn.

MASKVOS REAKCIJA
Po ilgokos tylos Maskva į 

prez. R. Niksono planuojamą ke
lionę Kinijon reagavo Bulgari
jos žinių agentūros komentarais, 
paskelbtais savaitraštyje “Lite- 

raturnaja Gazeta”. Bulgarų nuo
mone, Vašingtono ir Pekingo su
artėjimas esąs antisovietinio po
būdžio, nes abu kraštai yra So
vietų Sąjungos priešai. Baltųjų 
Rūmų pareigūnų prasitarimai 
Vašingtone išryškino prez. R. 
Niksono norą aplankyti Sovie
tų Sąjungą prieš kelionę į Kini
ją. Progą galėtų sudaryti Hel
sinkyje baigiamos ruošti sutar-. 
ties pasirašymas Maskvoje, ši 
sutartis apribotų sovietų ir ame
rikiečių atominius bei raketinius 
ginklus. Prez. R. Niksonas taip
gi įspėjo kongreso vadus, kad 
jie nesitikėtų stebuklo iš jo po
kalbių komunistinėje Kinijoje. 
Pekingo spauda, premjeras Ču- 
enlai ir kiti pareigūnai savo są
jungininkams teigia, kad Kinija 
reikalaus Formozos, amerikiečių 
kariuomenės atitraukimo iš vi
sos buvusios Indokinijos. šių žo
džių padrąsinti, Vietnamo ko
munistai Paryžiaus derybose jau 
atvirai pareiškė, kad karą bus 
galima užbaigti ne Pekinge, bet 
Paryžiuje. S o v į etų satelitinių 
kraštų diplomatai teigia, kad 
prez. R. Niksonas komunistinei 
Kinijai yra pažadėjęs jos Įleidi
mą į Jungtines Tautas ir Formo
zos sugrąžinimą. Šiuos gandus 
paneigė prez. R. Niksono laiš
kas gen. čiangkaišekui Formo- 
zoje, užtikrinęs Įsipareigojimų 
tęstinumą. Susilaukęs opozicijos 
kritikos, apie kelionę i Pekin- 
gą pradėjo kalbėti ir Japonijos 
premjeras E. Šato. Galimas ame
rikiečių pasitraukimas iš Azijos 
paskatino Maleziją ir Singapūrą 
didinti savo kariuomenę ir likvi
duoti paskutinius komunistų 
partizanus. Malezijoje netgi ža
dama beveik $7.000 premija'už . 
partizanų išdavimą.

KONSTITUCIJOS REFORMA
Nuolatinę Įtampą Belgijoje 

tarp olandiškai kalbančių flamų 
ir prancūzų kalbą vartojančių 
valonų turėtų užbaigti premjero 
G. Eyskenso parlamente praves
ta konstitucijos reforma, užtik
rinanti lygias abiejų kalbų tei
ses, Belgijos padalinimą Į ketu
ris pagrindinius distriktus. Juo
se kultūriniais ir švietimo rei
kalais pagrindini žodį gaus vie
tiniai vadai. Šis decentralizavi
mas iš dalies primena federaci
ją, nors kraštas ir toliau lieka 
centrinės vyriausybės valdoma 
karalija. Konstitucijos reformos 
esmė — tėvams palikta teisė 
pasirinkti savo vaikams mokyk
las su prancūzų ar olandų dėsto
mąja kalba.

STRATEGINĖS SALOS
Š. -Atlanto Sąjungai nemažą 

rūpestį sudaro vyriausybių pa
sikeitimai dviejose strateginėse 
salose — Maltoje ir Islahdijo- 
je. Maltos naujasis premjeras D. 
Mintoffas nori uždaryti britų 
aviacijos ir laivyno bazę, atsa
kyti visas paslaugas Š. Atlanto 
Sąjungos laivams Viduržemio 
jūroje. Pagal 1964 m. sutarti 
Britanija už savo bazes Maltai 
kasmet mokėjo $12 milijonų. 
Malta dabar reika.lauja gerokai 
didesnės sumos ir grasina Brita
nijai -įsileisti sovietų laivyną. 
Klausimą, atrodo, teks išspręs
ti amerikiečiams savo kapitalu. 
Islandijoje naują vyriausybę su
darė rinkimus laimėjęs centro 
progresyviųjų grupės vadas O. 
Johannessonas, valdžion turėjęs 
Įsileisti kairiuosius liberalus ir 
komunistus. Pastarieji jam daro 
spaudimą nutraukti Islandijos 
ryšius su š. Atlanto Sąjunga. 
Premjeras O. Johannessonas pa
sirinko vidurio kelią — Islandi
ja pasiliks š. Atlanto Sąjungos 
nariu, tačiau sekančių ketvertų 
metų laikotarpyje saloje turės 
būti uždarytos visos šios sąjun- « 
gos bazės, šis reikalavimas yra 
nemaža problema Vašingtonui, 
turinčiam aviacijos bazę Kefla- 
vike prie salos sostinės Reykja
vik©. Iš jos amerikiečių aviacija 
seka sovietų karo laivus šiau
rėje.
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® RHJfflIAME GIMME
* Katalikų Bendrijos delega

cija, vadovaujama kard. Jan 
Willebrands, lankėsi Atėnuose 
pas graikų ortodoksų arkivys
kupą Jeronymos ir tarėsi abiejų 
Bendrijų bendradarbiavimo 
klausimais. Ta proga jie, kaip 
stebėtojai, dalyvavo ir graikų 
ortodoksų sinode Petraki vie
nuolyne, Atėnuose. Vėliau kard. 
Willebrands matėsi su Kretos 
graikų ortodoksų autonominės 
Bendrijos galva — arkiv. Eu
genios.

★ “Teologija nėra augščiau- 
sias autoritetas”, — pripažįsta 
Peter J. Riga, vienos Kaliforni
jos kolegijos religijos profeso
rius; “galutinis žodis priklauso 
mokomajam Bendrijos autorite
tui”. Tačiau “teologija turi at
likti svarbią pareigą, jieškant ti
kėjimo išreiškos, kuri būtų su
prantama mūsų laiko žmo
nėms”. “Šio laiko teologai yra 
atsakingi už pakeitimą krikščio
nių tikėjimo formulavimo, ku
riame žmonės jautėsi saugūs, 
nes manė, kad tos formulės bu
vo pastovios. II Vatikano san- 
taryba visa tai pakeitė. Tas pa
keitimas Įnešė daug sąmyšio 
Bažnyčioje. Mat, daugelis manė, 
kad teologai pakeitė ir patį ti
kėjimą, norėdami eiti su šiais 
laikais.” Taip matome daugelį 
tradicininkų ir nemažai kitų, 
“kurie, išsigandę dinaminio ir 
istorinio proceso, bėga prie se
nojo katekizmo. Tai yra gryna 
iliuzija bei mėginimas pabėgti 
iš dabarties į praeitį. Be to, tai 
iš viso nėra galima, nes patirtis 
tų, kurie formulavo senąjį ka
tekizmą, nėra ir negali būtų mū
sų, kadangi mes gyvename ki
tame laikotarpyje, kuris labai 
skiriasi nuo senojo, ši reakcija 
rodo minties tingumą ir dvasios 
baimę, nes teologija ir tikėjimas 
visad privalo rodyti kaip tikėji
mo paslaptys siejasi su pagrindi
ne žmogaus paslaptimi, konkre
čiai išgyventa šiandien.”
. * Laiško iš Rusijos popiežiui 
autorius Anatoly Levitin nese
niai nuteistas trejiem metam 
koncentracijos stovyklos už 
“skleidimą priešsovietinių šmeiž
tų”. Minėtame laiške (buvo 
spausdintas “T. žiburiuose”) A. 
Levitinas pranešė apie tikėjimo 
atgimimą Sovietų Sąjungoje, 
kur pasauliečiai, ypač jaunimas, 
atlieka vadovaujamą vaidmenį. 
Esą daugelis rusų tiki Kristų, 
bet jiems sunku priimti pasenu
sias hierarchines ir liturgines 
rusų ortodoksų Bendrijos for
mas. “Nėra jokio perdėjimo”, 
rašė Levitinas, “kad tame jau
nime religinė reakcija savo in- 
tensyvumu-ir jėga prilygsta ug
ningam pirmųjų krikščionių en
tuziazmui”. Jis pranešė popie
žiui, kad senas lenktyniavimas 
tarp ortodoksų ir baptistų išny
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ko Sovietų Sąjungoje ir kad 
ekumenizmas ten įgyvendina
mas “be konfesijų, oficialių kal
bų ir didelių banketų”, kaip tai 
yra įprasta daryti Vakaruose. 
Paskutinėje laiško pastraipoje 
A. Levitinas kviečia daryti tris 
reikšmingus pakeitimus Bendri
jos gyvenime, kad atsinaujini
mas būtų realus ir pastovus; su
gyventi pamokslus, atnaujinti te
ologiją bei perdavimą krikščio
niško mokslo šio laiko dvasioje; 
reformuoti liturgiją.

* Arkivyskupas N. Robichaud, 
Kanadoje, uždraudė savo vys
kupijoje platinimą aprašymų ta
riamų Marijos pasirodymų Ga- 
rabandalyje, Ispanijoje. Uždrau
dimą arkivyskupas remia Vati
kano doktrinos kongregacijos 
perspėjimu ir Garabandalio vys
kupo galutiniu sprendimu, ku
riame tvirtinama, kad ten nebu
vo antgamtinio pasirodymo ir 
kad minėti įvykiai turi grynai 
gamtinį išaiškinimą. Viena tų ta
riamų pasirodymų skelbėja nu
sprendė paklusti arkivyskupo 
sprendimui, paaiškindama, kad 
Marija nori paklusnumo Bend
rijos autoritetui.

* Pirmoji Komunija Kanado
je ir toliau bus teikiama prieš 
pirmąją išpažintį — pranešė Ka
nados vyskupų konferencijos 
prancūziškosios dalies sekreto
rius. šis būdas leisti vaikus pri
imti pirmąją Komuniją ir tik 
vėliau atlikti išpažintį buvo pa
tvirtintas Kanados vyskupų 
1968 m. Neseniai išleista Vati
kano kongregacijos katechetinė 
instrukcija pabrėžia tradicinę 
praktiką — pirmiau išpažintis ir 
tik paskui pirmoji Komunija. 
Tačiau minėta instrukcija lei
džia vyskupų konferencijoms 
tęsti toliau naują praktiką kaip 
bandymą.

* Popiežius Paulius VI pa
skelbė naują brevijoriaus per
tvarkymą. Brevijorius yra visos 
Bendrijos oficiali malda, kuri 
paprastai kalbama kunigų. Įva
de sakoma, “kad ne tik kuni
gai, bet ir vienuoliai bei pasau
liečiai gali jame dalyvauti”. 
Anksčiau būdavo atkalbama 150 
psalmių vienos savaitės laikotar
pyje, o dabar jos suskirstytos į 
keturių savaičių ciklą. Daugelis 
skaitymų, kurie pasirodė nesą 
istoriniai, išimti.

* Kolumbijos prezidentui M. 
Pastrana viešai pareiškus, kad 
“tik tikėjimas į Dievą yra vie
nintelė neturtėlių viltis”, sukilo 
nemaža kunigų grupė. Ji cituo
ja popiežiaus Pauliaus VI apaš
talinį laišką apie socialinius rei
kalus, kur sakoma, kad žmonės 
patys turi būti savo pažangos 
vykdytojai, užuot pasyviai lau
kę “kaip vienintelės vilties ir 
pagrindo” pagalbos iš dangaus.

A. P.

Maskva sustiprino šnipinėjimą
Kad Kremliaus raudonųjų ca

rų darbai bei siekiai prieštarau
ja jų viešai daromiems pareiški
mams, rodo daugybė faktų. Pvz. 
Bonna pasirašė su Maskva taip 
vadinamą nepuolimo sutartį ir 
ėmėsi kitų priemonių įtampai 
sumažinti. Deja, Kremlius kasa 
V. Vokietijai duobę ir toliau. Be 
kitų priemonių, savo siekimams 
Jis naudoja ir šnipus. Pasirodo, 
:aip visur kitur, taip ir čia visą

J. KAIRYS 
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

miausia — pažadai apmokėti pi
nigais, leidimai įvažiuoti į kraš
tą ir pabūti jame, aplankyti sa
vuosius ir pan. Be to, labai daug 
vokiečių važinėja į komunisti
nius kraštus atostogų, lankyti 
savųjų ir kitais reikalais. Ta 
proga anų kraštų atitinkamos 
įstaigos išrenka sau tinkamiau- 

. - sius, primeta jiems kokius nors
bet jų darbą sustiprino nebūtus kaltinimus, net mubau- 

i x , džia vėliau atleidžia,
bet pastato sąlygą, kad peleista- 
sįs teiktų atitinkamas žinias. Su
fabrikuoti apkaltinimus nėra 
sunku, nes viešbučiuose ir kito
se sustojimo vietose, užkandinė
se pilna visokių įtaisymų, kurie 
užfiksuoja būsiančios aukos pa
sisakymus apie aną kraštą. Jie 
dažniausia būna neigiami, t. y. 
puiki medžiaga apkaltinimui.

Sovietiniai šnipų teikėjai pa
naudoja ir prostitutes. Pastaro
sios įvilioja auką į tokias vietas, 
kur veikia slapti filmavimo apa
ratai, ir įtraukia į tokias scenas, 
kurių iškėlimas viešumon komp
romituotų paliestąjį saviškių tar
pe ir net visuomenėje. Už nuty
lėjimą šitokie sutinka šnipinėti.

Lengvai panaudojami idealiai 
nusiteikę, palankūs socialistinei 
statybai, taikai, komunizmui ir 
pan.

Po pasirašymo Bonnos sutar
ties su Maskva pradėta agitacija 
su komunistiniais šūkiais, kaip 
atoslūgis tarp V. Vokietijos ir 
rytinių kraštų, santykių norma
lizacija, Europos saugumas ir t. 
t. Tokiais šūkiais einama ypač į 
studentus, moksleivius ir apla
mai jaunimą. Pastarųjų eilėse 
atsiranda ir tinkamų šnipinėji
mui. šį būdą vartoja ypač R. 
Berlyno agentūros. Jos tikisi, 
kad jų išrinktieji, užbaigę atitin
kamas mokyklas bei profesinį 
pasiruošimą, užims reikalingas 
vietas ir galės teikti joms reika
lingas žinias, rinks dokumentus 
ir pan.

socialdemokratams atėjus j val
džią, ypač praeitais metais, kai 
Bonna pasirašė su ja sutartį.

Tūkstančiai
Kaip V. Vokietijos Saugumas 

yra nustatęs, per 1970 metus 
Maskva su savo satelitais atsiun
tė savų ir pasamdė vietoje dau
giau šnipų nei betkada. Įskaitant 
ir V. Berlyną, V. Vokietijoje jų 
veikia tūkstančiai. Beveik vi
siems vadovauja Maskva, šnipi
nėjimui ji visur turi atitinkamus 
centrus ir centrelius, priklau
sančius arba jai, arba jos sateli
tiniams kraštams. Tas pats yra 
ir su šnipais. Vieni jų priklauso 
vien Maskvai, iš kurios gauna 
instrukcijas ir kuriai jie teikia 
surinktas žinias, o kiti yra su
rišti tik su kitų kraštų centrais 
ir centreliais.

Atsiųsti į V. Vokietiją šnipai 
turi sufalsifikuotus asmens do
kumentus, yra aprūpinti moder
niausiais aparatais, reikalingais 
žinių rinkimui ir jų perdavimui.

Per praeitus metus sovietų zo
nos centrinė sutelkė V. Vokieti
joje 160 naujų šnipų ir pakėlė 
jų skaičių iki 768. Maskvos sate
litai suteikė mažiau. Pvz. Praha 
pasamdė 71, pati Maskva ir Ru
munija po 29, Varšuva 18, Bul
garija su Vengrija po 5, Jugosla
vija 2. Be kviestųjų, 15 pasisiū
lė šnipinėti komunistiniams 
kraštams. Tai tik maža dalis, ži
noma V. Vokietijos Saugumui.

Kaip telkiami?
Šnipai telkiami visokiais bū

dais. Iš jų paminėtini keli. Pir-

| Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVĖNAS
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai 

balandžio paskutinėmis dieno
mis VLIKo vyrų suėmimus ži
nojome sekančią'dieną, bet da
bar J. Virbickas papasakojo ga
na plačiai. Papilde šiek tiek vie
nas leitenantas, papasakodamas, 
kaip kaikurie VLIKo nariai ple
pėdavo, ypač nugėrę. Jis labai 
aštriai pasisakė prieš VLIKo na
rį Deksnį, kuris nugėręs plepė
davęs apie kitus narius. Vieną 
kartą radęs Deksnį girtą Aušros 
g-vės šaligatvyje “bevaduojantį” 
Lietuvą. Tada jis nebeiškentęs, 
nuėjęs pas prof. Jodelę, papasa
kojęs ką matęs ir prašęs, kad 
įspėtų dr. A. Damušį ir dr. J. 
Vėbrą, kurių pavardes šaligatvy
je linksniavęs VLIKo narys 
Deksnys ... Visus kitus suim
tuosius laikė tyliais, ne plepiais. 
Vienas iš jūžintiškių pridėjo, 
kad Deksnį jis gerai pažįstąs iš 
gimnazijos ir vėlesnių dienų, lai
kė jį pagyrūnu ir vaidinančiu 
didelį žmogų, nors tebuvęs “fir- 
čiukas”.

“Kurmių” raštas
Lietuvos Vietinės Rinktinės 

visokias nelabas dienas gana 
plačiai papasakojo J. Virbickas, 
paskalydamas ir vieną kitą do
kumento nuorašą. Paskaitė taip 
pat ir “kurmių” raštą, kurį su
galvojo ir pasirašė keli vokie
čiams pataikūnai, pvz. pik. B., 
buv. kapitonas K., mjr. P., Įeit. 
T. ir dar keli. Tuo raštu jie įro
dinėjo vokiečiams, kad Lietuvos 
Vietinės Rinktinės paskirtis jos 
organizatoriaus gen. Itn. P. Ple
chavičiaus kariškai sabotuoja
ma, atrenkami vyrai ruošiami 
ne kovai su bolševikais, bet nu
matomai atstatyti nepriklauso
mai Lietuvai, kad jo vyrai lygiai 
kovos ir prieš bolševikus, ir 
prieš vokiečius. Toliau skundė, 
kad visai nesirūpina mobilizuoti 
reikalingų gydytojų, todėl šie 
batalijonai gali būti šiltinės ir 
kitų epidemijų apnikti... J. 
Virbickas pastebėjo, kad Rinkti
nės reikalams pašaukti gydyto
jai kaip tik pirmieji sabotavo: — 
neatvyko nė pusė jų, kai tuo 
tarpu paskirti kapelionais kuni
gai visi atvyko.

Suimti karininkai
Virbickas plačiai papasakojo 

gen. Plechavičiaus, pik. Urbono 
suėmimą, o taip pat ir Rinktinės 
štabo kratą bei kitų karininkų 
nuginklavimą ir suėmimą — 
pik. Grudzinsko, pik. šovos, 
kuris vežamas sugebėjo pabėg
ti, j. itn. Julijono Būtėno ir kt. 
Tada buvo suimta apie 30 kari
ninkų, be to, keliolika jų — Vil
niuje ir kitose vietose. Tiek 
Rinktinės patalpose, tiek pas at
skirus suimtuosius nieko svar
baus nerasta, nes visi karininkai 
buvo pasiruošę netikėtumams. 
Jis papasakojo, kad gen. Plecha
vičiaus adjutantas j. Itn. Julijo
nas Būtėnas buvo tiek “apsišva
rinęs”. kad iš savo kambario 
buvo išnešęs gerą radijo apara-

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Žmonių laikysena
Daug ką žmonės dabar pa

teisino, pvz. rekvizicijas, net ir 
maisto korteles, trūkumus, bet 
žydų šaudymą visi smerkė ir 
laikė vokiečius žvėrimis: jei kas 
jų nusikalto, tai tą vieną ir 
reikia bausti, o ne visus šau
dyti. Nesuprato mūsų žmonės 
ir vjfis klausdavo vieni kitus, 
ypač kunigus, mokytojus ir ki
tus daugiau mokslo turinčius 
žmones. Klausdavo visai drą
siai ir daugiau žmonių girdint, 
nes jie pasitikėjo lietuviu, kad 
jis tikrai nebėgs vokiečiui skųs
ti. Skųsti žmogų tiek vokiečiui, 
tiek maskoliui, senųjų įsitiki
nimu, buvo didelė nuodėmė ir 
tik paskutinis bedievis taip ga
lįs daryti. Ir tikrai reikia 
džiaugtis, kad plačioje apylin
kėje nebuvo lietuvio skundiko 
svetimiesiems.

Likvidavus rinktinę
Vokiečiams likvidavus Lietu

vos Vietinę Rinktinę, po kelių 
dienų Antalieptės, Antazavės, 
Imbrado ir Dusetų apylinkėse 
prisiglaudė ar ne 8 leitenentai. 
Iš Kauno atvažiavo ir “Lietu
vių Biuletenio” red. Jonas Vir
bickas. Jis tuojau Dusetose, be
ne pirmą trečiadienį po 1944. 
V. 15, sukvietė Lietuvių Fronto 
pasitarimą. Pirma tas pasitari
mas buvo numatytas viename 
prie pat Dusetų miestelio ūky
je, bet jau tą pačią dieną buvo 
susirinkta pas Dusetų pieninin
ką. Ir kai miestelyje buvo ne
mažas turgus, tai čia susirinkti 
buvo visai paprasta: vos keli 
namai nuo pačios aikštės. Mums 
saugotis Dusetų nuovados virši
ninko Tamošiūno nereikėjo, ne- 
sisaugojome nė tuo metu buvu
sių Dusetose policininkų, nes 
žinojome, kad jie mums tik pa
dės. Bet, sakė dusetiškiai, rei
kia vengti poros neaiškių mies
telio puskomunisčių, kurie lan
do visokiais reikalais pas tą Za
rasų Adlerį. Abu jie turėjo 
keršto, nes 1941 m. vietos par
tizanai jiems buvo įkrėtę. Da
bar jie buvo prisišlieję prie vie
nos zarasiškės moters, kuri 
jiems vertėjauja ir padeda iš
gauti kaikurių prekių, ypač ru
dens metu žibalo motorinėms 
kūlėjoms. Tą žibalą jie labai 
brangiai pardavinėdavo ūkinin
kams, paprastai už lašinius, o 
kartais iš ūkininkų reikalauda
vo net ir aukso. He abu Adle- 
rio spekuliantai sukinėdavosi 
turguje kas trečiadieni, tad iu 
ir saugodavosi dusetiškiai LF 
vyrai.

Plepusis Deksnys
Pas pienininką susirinko ke

liolika vyrų: Imbrado 2, Degu
čių 2, Antazavės 3, po pora ar 
trejetą Antalieptės. Daugailių, 
Užpalių. Jūžintu ir Dusetu. Iš jų 
6 buvo' kariškiai. Nors 1944 m.

Praha labai stengėsi prakišti 
savo agentus į viešbučius, resto
ranus ir į panašius darbus, su
rištus su didesniu žmonių judė
jimu ir esančius ypač arti kari
nių vietovių.

žinių perdavimas
Surinktos žinios perduodamos 

per pasiuntinius, tiesiai nugabe
namos į R. Berlyną arba per 
slaptus siųstuvus ir kitais ke
liais. Agentai informuoja savo 
šnipus irgi įvairiais būdais, dau
giausia per slaptus siųstuvus. 
Pastarieji veikia beveik be per
traukos — dieną ir naktį.

Renkamos žinios ypač apie 
karinius ir kitus dalykus, suriš
tus su krašto gynimu, apie ūki
nius reikalus, vyriausybę, par
tijas ir 1.1. 1970 m. V. Vokieti
jos Saugumas iššifravo 1320 so
vietinio bloko pavestų uždavi
nių. Iš jų 396 teko kariniams 
reikalams (Wermachtui) ir są
jungininkų karinėms jėgoms V. 
Vokietijoje, 344 rinkimui žinių 
apie vyriausybę, saugumą ir ki
tas valstybines institucijas, po
litines partijas ir pan.

V. Vokietijoje mirties baus
mės nėra. Čia ne vien šnipai, 
bet ir kiti dideli nusikaltėliai te- 
baudžiami laisvės atėmimu. Be 
to, ir laisvės atėmimo bausmes 
teismai skiria labai mažas. Pvz. 
per pastaruosius metus 39 šni
pai buvo nubausti iki 4 metų ka
lėjimo ir piniginėmis baudomis, 
kiti dar po mažiau, daugiausia 
lygtinai. Nubaustieji didesnėmis 
bausmėmis iškeičiami į komu
nistiniu kraštu nubaustuosius.

Pernai vidaus reikalų ministe- 
ris kvietė viešai komunistinių 
kraštų šnipus mesti savo negar
bingą'darbą ir geruoju prisista
tyti V. Vokietijos Saugumui. To
kiems jis žadėjo atleidimą nuo 
bausmės. Ši priemonė buvo sėk
minga. 57,2% veikusių šnipų pa
klausė jo kvietimo, žinoma, ši 
priemonė klausimo neišspręs. Į 
atsisakiusių bei pasišalinusių 
vietas parenkami kiti.

tą, kuriuo klausydavo švedu, 
anglų ir kt. radijo stotis, taip pat 
buvo išgabenęs pas draugus šve
dų-vokiečių ir anglų-vokiečių k. 
žodynus, kad vokiečiams nekiltų 
pagunda apkaltinti svetimų 
kraštų radijo žinių klausymu ir 
pan. Suimtuosius išvežė į Rygą.

Bironto bandymas
Pasak Virbicko, Kaune dabar 

lietuvius mobilizuoti pasišovė 
ats. pik. Birontas, kuris didelės 
veiklos nerodys, bet stengsis 
gelbėti suimtuosius karius: rei
kia vokiečius raminti bent žo
džiais ir raštais. Mūsų slaptoji 
spauda prieš pik. Biro'ntą daug 
rašys, ir jo mobilizacija nepasi
seks. O kai mes jį pasmerksime, 
pavadinsime Kvishngu, gal jam 
daugiau pasiseks iš vokiečių lai
mėti Lietuvai ir lietuviams. Oku
pacijos metu svarbu neprarasti 
šalto proto ir išsivynioti kiek 
galima sveikam pro visus po
tvarkius ir nurodymus. Ir nevi
si yra tokie niekšai, kokius nu- 
gražiname “Lietuvos Jude”; kai- 
kurie jų yra mūsų tam darbui 
pasiųsti: nepriklausoma Lietuva 
vienus “Judus” apdovanosianti, 
o kitus ir garbinamus gal nutei
sianti.

Sušaudymai
Toliau Virbickas papasakojo 

apie Rinktinės karių sušaudy
mus. Juos atrinkdavo pagal ei
lę, ūgį, tamsius plaukus — šau
dė kitiems įgąsdinti, kaip kar
tais daro ir su savais kariais Ry
tų fronte. Nukankintų ir sušau- ’ 
dytų Rinktinės karių esą per 
70, o suimtų vokiečių ir išsiun
čiamų į Vokietiją skaičius sie
kiąs 3000. žiauriausiai buvę pa
sielgta su vienu Vilniaus krašto 
batalijonu, nes iš jo atskaityta 
ir sušaudyta kas dešimtas. To
liau su Marijampolės karo mo
kykla (mokomuoju batalijonu), 
nutvertieji išsiųsti į Vokietijos 
koncentracijos stovyklas.

Suėmimai
Tuo pačiu metu Kaune ir Vil

niuje vykę suėmimai, bet dar 
negausūs. Atneša koks asmuo 
laišką ar būtinai nori su tuo ar 
tuo pasišnekėti. Kai atidaro du
ris ar sutinka tą asmenį, suima 
civiliai apsivilkęs gestapininkas. 
Virbicko nuomone, suėmimai 
gausėsią, galį būti suimti ne
vykdą įsakymų karo komendan
tai, policijos vadai, apskrities 
viršininkai ir net viršaičiai. Gen. 
tarėjas gen. Kubiliūnas galįs ra
šyti visokių įsakymų, nes jam 
Įsakyta, bet ir pats prieš savo 
įsakymus užsimerksiąs. Blogiau 
esą su Lietuvos policijos virši
ninku R., kuris galįs tuos įsa
kymus bandyti kiek sąžiningiau 
vykdyti. Bet kai beveik visi 
apskr. policijos vadai ir nuova
du viršininkai jau priklauso re
zistencijos sąjūdžiui, kai beveik 
visi policininkai yra aktyvūs re
zistencijos sąjūdžio nariai, tai

Mūsų mylimom Tėveliui, uošviui ir seneliui

Lietuvoje mirus, liekame nuoširdžiai dėkingi visiems: 

užprašiusiems šv. Mišias bei dalyvavusiems pamaldose 
už Velionį; pareiškusiems per spaudą, laiškais ar asme
niškai užuojautas rAūsų skaudžiose valandose —

Sūnūs — Juozas ir Kazys 

bei jų šeimos

DAR APIE BRITANIJOS LIETUVIUS
P. Papievis “Tėviškės Žibu

rių” 26 nr. parašė apie Britani
jos lietuvius: jų gyvenimą, orga
nizacijas ir jų rūpesčius, čia jis 
priskaitė esamų ir faktinai nesa
mų organizacijų ir nupasakojo 
jų veiklą, bet nematė ar nenorė
jo matyti vienos pagrindinės 
Britanijos lietuvių organizaci
jos, apie kurią sukosi ir dabar 
sukasi visas šio krašto lietuvių 
kultūrinis ir politinis gyveni
mas. Tai Didžiosios - Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, trumpai vadi
nama DBLS.

DBLS įsteigta 1947 m., kai į 
šį kraštą atvyko iš Vokietijos 
DP stovyklų didesnis lietuvių 
skaičius. DBLS tada smarkiai iš
siplėtė ir jau kitais metais turė
jo 60 skyrių įvairiose Britanijos 
vietose. Sąjungai tada pirminin
kavo P. B. Varkala. žinoma, vė
liau narių skaičius sumažėjo, 
mažesni skyriai užsidarė, kai lie
tuviai pradėjo emigruoti į užjū
rius: Kanadą, Ameriką, Austra
liją ir kitur.

Kiek vėliau DBLS ryžosi Įsi
gyti savo namus ir jau 1950 m. 
M. Bajorinui pirmininkaujant, 
sąjunga nusipirao labai gražioje 
vietoje gerus namus ir įsteigė 
Lietuvių Namų akcinę bendro
vę, trumpai vadinama LNB. Vė
liau namus kažin kodėl pardavė 
ir nusipirko kiek, didesnius da
bartinius Ladbroke Gardens gat
vėje, bet tik ilgalaikės nuomos 
teisėmis. Kiek vėliau nusipirko 
Lietuvių Sodybą ir dar kitus na
mus toje pat gatvėje. Antruo
sius namus tuojau pardavę, nes 
LNB atsidūrė katastrofiškoje 
finansinėje padėtyje. Tada po 
vieno labai audringo DBLS vi
suotinio atstovų suvažiavimo M. 
Bajorinas iš vyr: direktoriaus 
pareigų pasitraukė ir į jo vietą 
buvo išrinktas inž St. Nenortas. 
Pastarojo vadovaujama Namų 
B-vė įgavo lietuvių pasitikėjimą 
ir finansinė padėtis pasitaisė: 
namus nupirko nuosavybės tei
sėmis, juos gražiai atremontavo. 
Lietuvių Sodyba, daugiausia J. 
Lūžos rūpesčiu, pakeitė savo iš
vaizdą: namai buvo atremontuo
ti, praplėsti, įvesta elektra, van
dentiekis ir pagilintas ežerėlis. . 
Šiuo metu ooficialiai bendrovės 
turtas siekia £45.432.00. Ta
čiau, jei šiuo metu parduotų, 
galima drąsiai tvirtinti, kad už 
jį gautų beveik dvigubai tiek.

1954 m. prie Lietuvių Namų 
akcinės bendrovės įsteigtas kny
goms leisti “Nidos” Knygų Klu
bas. Jau išleista 81 knyga. Tai 
didžiausia lietuvių knygų lei
dykla laisvajame pasaulyje. Jai 
jau seniai vadovauja “Europos 
Lietuvio” redaktorius Kazimie
ras Barėnas.

Kad DBLS savo veiklą derin
tų ir kad tarp jų nekiltų jokių

nesusipratimų, nutarta, kad 
DBLS centro valdyboje ir Lietu
vių Namų bendrovės direktorių 
sudėtyje būtų tie patys asme
nys. Užtat dabar DBLS remia 
bendrovės veikimą,o LNB remia 
sąjungos veikimą. Tik DBLS 
daugiau rūpinasi kultūriniais ir 
politiniais reikalais, o bendrovė 
stengiasi visiems padėti savo pi
niginiais ištekliais. Dabar tos 
paramos gauna lietuviai skautai, 
tautinių šokių grupės, lietuvių 
jaunimo sambūris, savaitgalio 
mokyklos, prieškomunisti- 
nio veikimo organizacijos ir kiti. 
Kai D. Britanijos vyriausybė pa
darė sandėrį su sovietais dėl 
Baltijos valstybių aukso, DBLS, 
susitarusi su estais ir latviais, 
išleido plačios apimties informa
cinį leidinį ir jį išdalino britų 
parlamento bei lordų rūmų na
riams ir kitiems visuomenės vei
kėjams. Ryšium su tuo britų 
parlamente ir lordų rūmuose 
buvo didelės diskusijos ir apife 
tai plačiai rašė britų spauda. 
DBLS surengė nevieną' demons
traciją prieš sovietinės armijos 
ansamblį ar net vyriausybės ats
tovus, kai jie atvykdavo į šį kraš
tą. Šiems visiems reikalams DB 
LS ir LNB išleidžia nevieną šim
tą svarų.

DBLS arba jos sudėtyje esa
mų organizacijų bei klubų atsto
vai dalyvauja ir tarptautiniuose 
sąjūdžiuose: European Liaison 
Group of Eastern Central Euro
pean Nations, ACEN, ABN, Bri- 
tisch Council for Aid to Refuge
es, Baltic Council, Britisch Lea
gue for European Freedom ir 
International Social Service. — 
Kiekvienais metais Londone, 
Mančesteryje, Bradforde ir Not- 
tinghame rengiama pavergtųjų 
tautų savaitė.

1969 m. DBLS savo įstatus pa
pildė, išplėtė ir pritaikė prie 
Lietuvių Chartos, VLIKo priim
tos 1949' m. birželio 14 d. Dabar 
kiekvienas šio krašto lietuvis 
yra DBLS narys. DBLS vardas 
nepakeistas. Jis paliktas dėlto, 
kad plačiai žinomas šio krašto 
politikos bei visuomenės veikėjų 
eilėse, o ir patiems lietuviams 
įprastas.

D. Britanijoje yra ir daugiau 
lietuvių organizacijų. Kad tarp 
jų būtų tampresnis ryšys, DB 
LS, pagal savo įstatus, sudarė 
DBLS tarybą ir į ją pakvietė vi
sų faktinai veikiančių organiza
cijų atstovus su sprendžiamuo
ju balsu per visuotinius skyrių 
atstovų suvažiavimus, šiuo me
tu į DBLS eiles yra įsijungę 10 
organizacijų. Jų skaičiuje yra 
Lietuviu Skautų Sąjunga, Jauni
mo Sambūris ir visi trys lietuviu 
klubai.

Tai maždaug tokia yra DBLS; 
kurios Papievis neįžiūrėjo.

G. I. Rimutis

MAt/SME-
PATARS/M-PADESfM

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

Mano namas yra prie kryžkelės. Miesto savivaldybė nupjovė me
džius ant mano sklypo ir pasisavino apie 7 pėdas mano žemės. Pra
šau padėti. P. P., Ingersol

Iš laiško atrodo, kad miestas Jus nuskriaudė. Jei tikrai taip yra, 
tai tiktai teismas tai gali sutvarkyti. Pasitarkite su vietos advokatu, 
kuris, sužinojęs savivaldybės faktus, galės Jums patarti ar apsimoka 
pradėti civilinę bylą.
VISIEMS KLAUStJAMS

Prašome nesiusti jokiu dokumentų su paklausimais. Jei galite 
padaryti dokumentų fotografinius nuorašus, pridėkite juos, bet nie
kad nesiųskite originalų. Ta taisyklė, galiojanti susirašinėjant su vi
somis įstaigomis bei asmenimis. Už 25 et. galite padaryti fotografinį 
nuorašą ir, jei reikia, jį pridėti.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoorpflepe-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pabalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalva. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki JraŠyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

lUinois 60650, U. S. A.

lietuvių rankomis neįmanoma 
nei Rinktinės pabėgusių vyrų, 
nei kitų suimti. Tai vokiečiai jau 
žino, todėl suėmimus vyk
do jie patys — net ir savo repat- 
rijantais nebepasitiki. Masinės 
akcijos vokiečiai esą negali im
tis, nes neturi laisvų gestapinin

kų; gali suimti ir sunaikinti vie
ną ar kitą kaimą, sugaudyti žmo
nes išeinančius iš bažnyčios. To
dėl dabar esą reikia vengti di
desnių susibūrimų pvz. atlaidų, 
didelių turgų, ypač įspėti jauni
mą, kad jis nesirodytų būriais. 

(Bus daugiau)



V. KANADOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Dalyvavo per 250 tautiečių • Kaikurie nebuvo girdėję 

lietuviškos giesmės 40 metų • Sąskrydžiai bus rengiami 
kas dveji-treji metai
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1941 m. Brooks, Albertoj, 
pirmą kartą susirinko lietuviai, 
gyveną vakarinėse Kanados pro
vincijose į pirmąjį Vakarų Ka
nados lietuvių sąskrydį. Susirin
ko nepergausiai. Vos 50 lietu
vių jame tedalyvavo, tačiau tai 
buvo svarbus įvykis Kanados lie
tuvių gyvenime, apjungęs visus 
išsiblaškiusius plačiuose Vakarų 
Kanados plotuose ir davęs pra
džią bendram bei organizuotam 
lietuviškam darbui. Šiame są
skrydyje buvo priimtos rezoliu
cijos ir pasiųstos Kanados bei 
kitų kraštų vyriausybėms, pra
šant pasmerkti Lietuvos paver
gimą ir padaryti visa, kad jos 
laisvė ir nepriklausomybė būtų 
atstatyta.

Penktasis sąskrydis
š. m. liepos 10-11 d.d. Kal- 

gary, Albertoj, įvyko penktasis 
Vakarų Kanados lietuvių sąskry
dis, sutraukęs per 250 lietuvių 
ir praėjęs su didžiausiu pasise
kimu. Jau penktadienio vakare 
pradėjo rinktis svečiai ir daly
viai iš artimųjų ir tolimųjų vie-

• tovių. Atvykusiųjų buvo iš Van
kuverio, Edmontoho, Red Deer, 
Lethbridge, Brooks, Regina, 

. Winnipego, Sudburio, Toronto,
- Bramptono ir kitų vietovių. Net 

San Francisco Lietuvių Bend
ruomenė atsiuntė savo atstovą. 
Tuo pačiu metu Kalgary vyks
tant garsiajai “Stampede” sun
ku buvo visus svečius priimti 
bei parūpinti jiems nakvynes, 
tačiau svetingieji kalgariečiai vi
sus nakvynėmis aprūpino, daž
nai užleisdami svečiams net vi
sus kambarius savo namuose.

Pilnutėlė salė
Oficialioji sąskrydžio dalis Įvy

ko šeštadieni, liepos 10 d., 7 v. 
v., šv. Juozapo parapijos salėje. 
Rengėjų nustebimui, erdvi ir 
naujai pastatyta salė greit prisi
pildė ir vėliau atvykusioms jau 
reikėjo pristatyti stalų ir kėdžių 
pačioje salėje ar jos balkone. Į 
balkoną susimetė visas sąskry
dyje dalyvavęs jaunimas ir po 
programos savo linksmumu už
krėtė ir vyresniuosius salėje. Są
skrydi atidarė rengėjų komite
to pirmininkas Kalgario univer
siteto profesorius dr. K. Lede- 
ris. Pasveikinęs visus atvykusius 
ir paminėjęs pirmąjį sąskrydi, 
Įvykusi prieš 30 metų, pagrin
dinei kalbai pasakyti pakvietė 
KLB krašto valdybos pirminin
ką S. Čepą, kuris kalbėjo lietu- 

1 vių bei anglų kalbomis ir buvo 
šiltai sutiktas. Programą prane
šinėjo J. Young-Kvietytė.

Sveikinimai
Po to sekė sveikinimai: San 

Francisco LB vardu sveikino at
siųstas atstovas R. Pažemėnas; 
Winnipego LB apylinkės vardu 
— pirm. V. Januška; Kalgario 
LB apylinkės vardu — pirm. A. 
Nevada. Taip pat sąskrydi pa
sveikino P. Jankausko, vieno iš 
pirmojo sąskrydžio organizato- 
toriaus vardu — jo sūnus Liud
vikas. Senukas tėvas, virš 80 me
tų amžiaus, dalyvavo sąskrydy
je, tačiau pats pasveikinti nepa
jėgė, ir sveikinimą atliko sūnus.' 
Raštu sąskrydį sveikino dr. P. 
Lukoševičius, buvęs KLB kraš
to valdybos pirmininkas ir dar 
šį rudenį organizuojantis Mont- 
realio “Gintaro” išvyką i Vaka
rų Kanadą. Sąskrydyje dalyvavo 
ir Julius Tomas, taip pat vienas 
iš I sąskrydžio organizatorių, A. 
P. Nevada ir kiti.

Choras ir šokiai
Meninę programą atliko Win

nipego lietuvių choras ir tauti
nių šokių grupė. Tiek chorui, 
tiek tautiniams šokiams vadova
vo D. Januškaitė, kuri Įrodė, 
kad ir nedidelėje apylinkėje dir
bant galima daug padaryti. Ne
gausus skaičiumi choras, apjun
gęs vyresniuosius ir jaunimą, 
skambėjo gražiai, melodingai ir 
buvo sutiktas gausiais plojimais. 
Tautinius šokius šoko tik jauni
mas, tačau čia i pagalbą jiems 
atėjo vyresniosios kartos atsto
vas — Winnipego apylinkės 
pirm. p. V. Januška, palydėjęs 
jų šokius drauge su kitu jauno
sios kartos atstovu akordeonų 
muzika. Jaunimas tautinius šo
kius atliko gyvai ir darniai. Tiek 
tautiniai šokiai, tiek dainos pa
liko gilų Įspūdį sąskrydžio daly
viams, nes tai* buvo daugeliui 
labai reta proga pamatyti ir iš
girsti tokį gražų vienetą. Po me
ninės programos sekė šokiai, ku
rių metu daugelis užmezgė pa
žintis, susitiko seniai matytus 
veidus, kiek pasikeitusius, ta
čiau tokius mielus ir pilnus pri
siminimų.

Atskirai pažymėtina Aldona 
Lederytė, kuri padainavo solo 
“Kaip aš mylėjau” ir “Baltiios” 
vėjeliai. Stipriai skambėjo Win
nipego choro sudainuota Mairo
nio "Jaunimo giesmė”. Ji pra
virkdė daugumą sąskrydžio da
lyvių.

Pamaldos ir gegužinė
Sekmadieni, liepos 11 d., 11 v. 

r., visi rinkosi i erdvią Sv. Kry

žiaus ligoninės koplyčią pamal
doms. Mišias atlaikė ir pritai
kintą šventei pamokslą pasakė 
Winnipego lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Bertašius. Mi
šių metu gražiai giedojo Winni
peg© choras. Kai jis Mišių pabai
goje užgiedoję “Apsaugok Augš- 
čiausias tą mylimą šalį...” ne
vienas iš dalyvių šluostėsi aša
ras. Vėliau išsikalbėjus, kaiku
rie dalyvavę pamaldose sakėsi 
negirdėję bažnyčioje lietuviškos 
giesmės 40 ir daugiau metų ir 
negalėję sulaikyti ašarų ją iš
girdę.

Po pamaldų visi skubėjo į ge
gužinę Wakefordo ūkyje. Ten 
nuvykus, greit buvo paruošti 
stalai ir apkrauti valgiais bei 
gėrimais, suneštais visų dalyvių. 
Grojant muzikai, vėl visi links
minosi iki vėlyvo vakaro, kol 
tamsos buvo priversti išsiskirs
tyti. Kaikurie atvykusieji iš to
liau turėjo išvažiuoti anksčiau, 
kad galėtų parvažiuoti keletą 
šimtų mylių į namus ir pirma
dienį* grįžti Į darbus.

Veikėjų pasitarimas
šokių metu Įvyko Vakarų Ka

nados LB apylinkių valdybų bei 
jų atstovų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo krašto valdybos pirm. 
S. Čepas, Brooks, Lethbridge se
niūnijų atstovai, Winnipego kle
bonas kun. J. Bertašius ir kiti 
vietiniai bei iš toliau atvykę 
Bendruomenės veikėjai. Prieita 
sutarimo, kad Vakarų Kanados 
lietuvių sąskrydžiai būtų rengia
mi nerečiau kaip 2-3 metai; se
kantis sąskrydis turėtų įvykti 
1973 ar 1974 m. Winnipege. Są
skrydžių rengimams koordinuo
ti bei nustatyti jų programoms 
sudarytas komitetas, i kurį auto
matiškai įeina visų keturių — 
Winnipeg, Kalgario, Edmonto- 
no ir Vankuverio LB apylinkių 
pirmininkai. Buvo keltas klausi
mas, kaip būtų galima suorgani
zuoti bei pasiųsti i Rytų Kana
dos lietuvių jaunimo stovyklas 
Vakarų Kanados jaunimą. šį 
klausimą toliau studijuoti bei 
jieškoti galimybių pavesta A. 
Dudaravičiui, kuris pažadėjo ne
delsiant imtis darbo. Svarstyta 
ir atstovų į krašto tarybos suva
žiavimą pasiuntimas. Sutarta, 
kad bent viena apylinkė pasiųs 
savo atstovą į krašto tarybos su
važiavimą. Šiais metais tai turė
tų padaryti Vankuveris. Winni- 
pėgas pažadėjo siųsti savo atsto
vus kasmet, nes jiems tarybos 
suvažiavimo vietovės daug ar
čiau. Dar buvo tartasi Kanados 
Lietuvių Fondo reikalais, Mont- 
realio “Gintaro” atsilankymo 
vakaruose klausimu, archyvinės 
bei istorinės lietuviškos medžia
gos rinkimo ir kitais klausimais. 
Tai buvo reta proga susitikti bei 
išsikalbėti visų apylinkių Bend
ruomenės darbuotojams su kraš
to valdybos pirmininku ir išgirs
ti vieni kitų rūpesčius.

“Janko brothers”
Pirmadienį tie, kuriems ne

reikėjo grįžti i darbą, dar galėjo 
pamatyti kalgario “Stampede” 
paradą, kuriame dalyvavo ir Ka
nados min. pirm. P. E. Trudeau. 
Jis jojo ant žirgo su kitais augš- 
tais Albertos ir Kalgario miesto 
valdžios pareigūnais parado 
priekyje. Po pietų daug kas ap
lankė “Stampede” aikštę, kur 
savo gabumus demonstravo dau
gelis kaubojų, indėnų ir lenkty
nininkų. Įdomu, kad lenktynėse 
su vežimu bei arkliais dalyvavo 
ir lietuviai broliai Jankauskai, 
kurie Stampede j e jau kelinti 
metai žinomi kaip “Janko Brot
hers”. Parade dalyvavo per 10 
vežimų, atstovaujančių naujie
siems kanadiečiams. Lietuvių ve
žimo nebuvo, nes kalgariečiai 
šiais metais buvo perdaug užsi
ėmę sąskrydžio organizavimu ir 
neliko nei laiko, nei jėgų lietu
viškam vežimui paruošti.* Tiki
masi, kad sekančiais metais ir 
lietuviai ką nors šiam paradui 
suorganizuos.

Po didžio darbo
Penktasis Vakarų Kanados 

sąskrydis jau praeityje. Daug 
pastangų ir darbo reikėjo įdėti 
ji organizuojant. Sąskrydžiui 
rengti komitetas, sukidedantis 
iš prof. dr. K. Lederio, M. Bruz- 
gienės, M. Nevadienės, J. ir A. 
Karpų, B. Jaugos ir K. Dubaus
ko, dirbo glaudžiai bendradar
biaudamas su KLB Kalgario 
apylinkės valdyba (A Nevada. K. 
Vaitkūnas, V. Matutis ir K. Sla
vinskas). Prie ju prisijungė be
veik visi kalgariečiai. vienu ar 
kitu būdu talkindami, kad są
skrydis būtų sėkmingesnis. 
Jiems visiems priklauso didelė 
visų sąskrydžio dalyvių ir visų 
Kanados lietuvių padėka.

Visi svarbesnieji sąskrydžio 
momentai buvo filmuojami bei 
fotografuojami A. Dudaravi- 
čiaus. Vytauto Nevados. vanku- 
veriškio p. Gumbelio ir vieno 
anglo. Nuotraukų bus galima 
gauti Kalgario apylinkės valdy
boje.

Dalyvis

Edmontono lietuvių jaunimas atlieka sceninę programą — dainuoja ir deklamuoja

Raudonieji Maskvos bajorai
Taip gyvena naujoji Sovietų Sąjungos aristokratija, išaugusi komunistinėje santvarkoje

(Tęsinys iš pr. nr.)
A. Kosyginas

Populiariausias iš visų polit- 
biuro narių yra premjeras A. 
Kosyginas. Liaudis jaučia, kad 
tik jis vienas nuoširdžiai rūpi
nasi jos gerove, kasdien dirb
damas po 16 valandų, nors jį 
kankina kepenų liga. Iki 1969 
m. sausio 22 d. Itn. Iljino ne
sėkmingo atentato prieš L. Brež
nevą prie Kremliaus vartų 
maskviečiai A. Kosyginą su 
dukra Liudmila matydavo gat
vėse ir eiliniams piliečiams skir
tose krautuvėse. Dabar ir jis 
jau važinėja automobiliu, tačiau 
Liudmila tebesinaudoja viešojo 
susisiekimo priemonėmis. A. 
Kosyginas yra atsisakęs parū
pinti jai valdini automobili su 
šoferiu, nors ši privilegija tai
koma kitų žymiųjų partiečių 
vaikams. Liudmila Kosyginaitė 
yra ištekėjusi už Džermeno Gvi- 
šijanio, kuris yra valstybinio 
komiteto mokslo ir technikos 
reikalams pirmininko pavaduo
tojas.

A. Kosyginas gyvena po Stali
no mirties pastatytoje viloje Le
nino kalnuose, kur yra Įsikūru
sių ir daugiau žymiųjų partie
čių bei valdžios pareigūnų. Jo 
bute dažnai lankosi menininkai 
ir intelektualai, jų tarpe žydų 
kilmės Maskvos didžiojo teatro 
primabalerina Maja Pliseckaja, 
rašytojas Konstantinas Simono
vas ir buvęs. “Novy Mir” redak
torius Tvardovskis, pastaruoju 
metu susirgęs ir iškritęs iš šios 
draugijos. Sakoma, kad A. Ko
syginas yra aistringas džiazo 
muzikos mėgėjas, turis didelį 
klasikinio džiazo plokštelių rin
kinį.

Atostogos ir krautuvės
Kompartijos vadai atostogas 

dažniausiai praleidžia Sočio ir 
Gagros kurortuose prie Juodo
sios jūros, o jų vaikai daugiau 
yra pamėgę smėlėtas Baltijos 
pakrantes sovietų okupuotoje 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
nes čia galima pagauti Švedijos 
televizijos programas. Pabalti- 
jys susilaukia gausaus būrio žy
miųjų ir netaip žymių partiečių 
bei valdžios pareigūnų sūnų ir 
dukterų.

Vadai ir pareigūnai taip yra 
nutolę nuo liaudies, kad net tu
ri specialias parduotuves savo 
gyvenamuose kvartaluose. Jos 
dažniausiai yra eiliniuose pasta
tuose, be jokių iškabų, kad ne
erzintų savo piliečių. Kiekvie
nas toks privilegijuotas klientas 
į mėnesį moka tik 50 rublių, o 

Dabartiniai Kremliaus valdovai, priklausą galingųjų ir privilegijuotųjų luomui. Antras iš kairės — Podgorny, ket
virtas — Brežnevas

maisto ir kitų gaminių gali pa
siimti už šimtus rublių. Skirtu
mą padengia valstybės iždas. 
Viena tokia speciali krautuvė 
yra universalinės “GUM” par
duotuvės viršutiniame augšte, 
kur taip pat Įsteigtas ir maisto 
gaminių skyrius-satelitinių kraš
tų diplomatams bei žurnalis
tams, neturintiems vertingos 
Vakarų valiutos. Sovietų meni
ninkai, užsidirbę pinigų* užsie
nyje, už juos gauna specialius 
kuponus, su kuriais jiems lei
džiama kreiptis Į užsieniečiams 
skirtas “Berezka” krautuves.

Didžiūnu klubai
Žymiųjų partiečių, pareigū

nų, rašto ir meno žmonių nema
tysi eiliniuose Maskvos restora
nuose. Jiems yra Įsteigti rašyto
jų, architektų, gydytojų, kari
ninkų, žurnalistų ir kitokių spe
cialybių klubai, kur netrūksta 
gerai pagaminto maisto, gėrimų 
ir pramogų. Žurnalistų klubas 

, ketvirtadieniais Įsileidžia ir už
sieniečius laikraštininkus. Dau
giausia prabangos galima maty
ti Kino Namuose. Čia renkasi 
puošnios filmų žvaigždės, žy
mieji režisoriai, rodomi vakarie
čių gamybos naujausi filmai, 
kurių dar nėra matę net užsie
nio diplomatai Maskvoje.

Pirmaujantys ir antraeiliai 
partiečiai bei valdžios žmonės 
turi vilas tarp Maskvos ir Us- 
penskoje kaimelio. Plentas čia 
gerai prižiūrimas, žiemą nuvalo
mas, kad sniege neįklimptų au
tomobiliai. Nei eiliniams ru
sams, nei užsieniečiams į šią 
sritį neleidžiama ir nosies Įkišti. 
Net ir netyčia užklydusius gry
bų rinkėjus milicininkai ar K. 
G. B. agentai išveja iš šios te
ritorijos. Kompartijos vadas L. 
Brežnevas ir jo artimiausieji 
bendradarbiai čia įsitaisė Kali
fornijos stiliaus vienaaugščius 
pastatus, apsuptus maudymosi 
baseinų. Statybos darbus atliko 
kariuomenės inžineriniai dali
niai. Maistą tiekia pakelėje 
esantis sovchozas, pradedant 
daržovėmis ir baigiant šviežia 
skerdiena.

“Diplomatų pieva”
Maskvos upės pakrantėje, prie 

Uspenskoje kaimelio, yra vadi
namoji “diplomatų pieva” — 
užsienio diplomatams ir laikraš
tininkams rezervuota maudymo
si vieta. Prie kaimelio taipgi 
gausu vilų, priklausančių so
vietų rašytojams, menininkams, 
akademikams, žurnalistams, vi
durinio rango valdžios ir kom
partijos pareigūnams. Savaitga

liais šiose vilose linksminasi jų 
atžalos — sūnūs, dukros. Jauni
mas dažniausiai moka anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas,įieš
ko ryšių* su užsieniečiais iš “di
plomatų pievos”. Pastarieji su 
gėrimais plastikiniuose šaldytu
vuose dažnai būna pakviečiami į 
vilas, kur privilegijuotasis sovie
tų jaunimas paruošia skanius 
kepsnius ir nevengia Įdomių po
kalbiu.

A-

Jaunieji rusai
Čia su dideliu dėmesiu skaito

mi užsienio laikraščiai, ypač 
merginas viliojantys madų žur
nalai, iš magnetofonų ir kasečių 
skamba modernioji vakariečių 
muzika. Diskusijose nevengiama 
net tokių temų, kaip atominio 
fiziko Zacharovo pareiškimas 
vyriausybei ar A. Solženicino ro
manai. Jaunieji rusai yra nusi
vylę savo tėvais, jų sukurta biu
rokratija, stabdančia pažangą, 
laisvės stoka. Pagerėjimo ir re
formų iš dabartinės valdančiųjų 
kartos jie nesitiki ir labiausiai 
pyksta dėl Sovietų Sąjungos izo
liavimo nuo pasaulio. Daugelis 
jų norėtų pamatyti užsienio 
kraštus, iš kur jų tėvai dabar 
jiems atveža madingų drabužių 
ir maudymosi kostiumų. Kaiku
rie nusiskundžia, kad galėtų nu
važiuoti į sovietų satelitinius 
kraštus, bet nenori, nes ten eks
kursijos vadovas kas penkios mi
nutės tikrina ir skaičiuoja eks
kursantus. Kiti sakosi net sovie
tinių laikraščių neskaitą — juo
se nieko nėra, išskyrus melą. Iš 
jų nebent galėtum patirti apie 
prasidėjusį karą, tačiau ir tokiu 
atveju šią žinią pirmiau paskelb
tų užsienio radijas. Tokiose vi
lose jaunuoliai be jokio varžy
mosi klausosi BBC, “Voice of 
America”, “Deutsche Welle” ra
dijo laidų. Retkarčiais i vilas 
užklysta “staršij leitenant Pet
rov”, kurio pareiga yra sekti ir 
registruoti vilų svečius, ypač už
sieniečius. Kai užsienietis užsi
mena, kad dėl jo vizito gal bus 
kokių nemalonumų, jaunuoliai 
ir jaunuolės mosteli ranka: “Eto 
ničevo ..Tačiau jų nuotaika 
jau būna kritusi, pokalbis sun
kiau mezgasi. Taip pasibaigia už
sieniečių susitikimai su privile
gijuotų tėvų sūnumis ir dukro
mis jų puošniose vilose, savotiš
kuose kompartijos getuose, at
skirtuose nuo pasaulio, atitrūku
siuose nuo liaudies masių.

Sunaikino bolševikinė revo
liucija vadinamus buržuazinius 
ponus, bet išaugino naujus, ku
rie niekuo nesiskiria nuo senųjų 
caro laikų ponijos. V. Kst.

LIETUVOS MISIJONIERIUS AMERIKOJ
A. a. kun. Jonas Jutkevičius, gimęs Amerikoj, studijavęs 

Kanadoj dirbo Lietuvai
Lietuvių kilmės kunigų Ame

rikoje yra apsčiai. Kai pažvelgi 
į jų sąrašą, matai šimtus lietu
viškai ir nelietuviškai skamban
čių pavardžių. Vieni jų yra są
moningi lietuviai, kiti tiktai iš 
dalies, o treti — lietuviai kilme, 
amerikiečiai širdimi. Lotyniškai 
tariant, “gente lituani, natione 
americani”. Dėlto sulaukti lietu
viškos širdies kunigo iš čiagimių 
kartos yra tikras džiaugsmas. 
Juo labiau tenka džiaugtis tais 
kunigais, kurie pasiekia visuo
meninio lygio, nes tai gana sun
kus procesas. Tapti lietuviu, ir 
dar veikėju, be Lietuvos pavyks
ta tiktai nedideliam nuošimčiui 
Amerikoje gimusių. Velionis 
Jutkevičius ir buvo vienas tų, 
kuris sugebėjo būti ir amerikie
čiu, ir neeiliniu lietuviu. Jei gė
rimės veteranais veikėjais, ku
rie susiformavo Lietuvoje ir ta
po švyturiais Amerikoje, juo 
labiau turime gėrėtis tokiais 
kaip velionis Jutkevičius, kuris 
užaugo vien išeivijos sąlygose. 
Matyt, sąmoningai lietuviška bu
vo šeima, kuri pajėgė įkvėpti 
mažam Jonukui Lietuvos meilę. 
Tai liudija ir kiti du broliai ku
nigai, taip pat lietuviai, nors ve- 
lionies lygio ir nepasiekę.

Velionis mėgo platesnius gy
venimo akiračius. Atostogų me
tu aplankydavo tolimus kraštus, 
kad pamatytų ir kitokio stiliaus 
gyvenimą. Deja, šios vasaros 
atostoginė kelionė buvo fatališ
ka — grįždamas su savo broliais 
kunigais susirgo malarija (mala
ria cerebralis) ir mirė Britanijos 
Chester vietovėje š. m. birželio 
28 d., 12 v. Palaidotas Warceste- 
ry iš Šv. Kazimiero šventovės 
liepos 5 d. Turiningą atsisveiki
nimo žodi tarė kun. prof. Stasys 
Yla.

Toks buvo paskutinis a. a. 
kun. J. Jutkevičiaus gyvenimo 
epizodas. Jo liudininkai buvo ir 
tėvai — Kostantas, 87 m., moti
na Beatričė Mereskevičiūtė, 77 
m. Abu iš švobiškio k., Alovės 
par., Alytaus apskr. Tėvas atvy
ko į JAV 1903 m., motina 1911. 
Vedė 1913 m. Westfielde, Mass. 
Jonas buvo pirmasis šeimos na
rys, gimęs 1914 m. rugsėjo 9 d. 
Vidurinį mokslą išėjo amerikie
čių mokyklose, o kunigų semi
nariją baigė Montrealyje. Mat, 
anuo metu šios srities vyskupai 
siųsdavo kandidatus į kunigus 
Montrealin.

Kaip ir visi kunigai, velionis 
ėjo tradiciniu pareigų keliu — 
vikaravo ir klebonavo, šalia to, 
kuri laiką dirbo Warcesterio 
vyskupijos teisme — tribunole 
ir dalyvavo santuokos bylų 
sprendime. Bet tai tiesioginės 
tarnybos darbai, kurie neišskiria 
velionies iš kitų. Išskyrė jį vi
suomeninė veikia. Nuo 14 metų 
amžiaus jis įsijungė Lietuvos vy
čių organizacijon, kilo jos pako
pomis kaip narys ir išėjo i jos 
vadus. Tai buvo mokykla, kuri 
išvedė jį į lietuviškąją veiklą.

POŠVENTINIAI APMĄSTYMAI
Dainų šventės nuotaikų skerspjūvis 

AL. GIMANTAS

Nėra jokios abejonės, kad ma
sinio pasirodymo prasme žvel
giant, Dainų šventė buvo pats 
iškiliausias šių metų įvykis. Da
bar, praėjus kiek laiko, jau ga
lima paanalizuoti visą tą reginį, 
naudojantis ne tiek savu, kiek 
pačių dalyvių — choristų ir 
klausovų, jaunimo ir senimo pa
tyrimu bei nuotaikomis. Visų 
dalyvavusių nuomone, tai būta 
grandiozinio ir džiugaus įvykio, 
nors sprendžiant iš aiškiai suma
žėjusio žiūrovų skaičiaus, galė
tų atrodyti, kad visuomenės dė
mesys lyg ir blėsta. Atseit, pla
tieji visuomenės sluogsniai (gal 
čia derėtų sakyti — Čikagos ir 
apylinkių tautiečiai) labiau linkę 
pasinaudoti neperilgos vasaros 
vilionėmis ir tą ilgąjį savaitgali 
išvyko gamtos prieglobstin, prie 
ežerų.

Bepigu buvo amerikiečiams— 
sekantis po šventės pirmadienis 
buvo nedarbo diena. Tad ir grįž
ti namo netaip jau reikėjo sku
bintis. Kanadiečiai, deja, tuoj po 
koncerto nejuokais turėjo sku
bėti išvykti—pirmadienis jiems 
jau buvo eilinė darbo diena. 
Reiškia, ateity ruošiant panašią 
jungtinę JAV ir Kanados lietu
vių šventę, būtina derinti datas 
taip, kad ir kanadiečiams nerei
kėtų galvotrūkčiais skubėti na
mo.

Iš viso, yra nuomonių, kad lie
pos ilgasis savaitgalis nebūtinai 
yra idealus tokio pobūdžio šven
tei. Juk jau vasara, prasidėjęs 
atostogų, išvykų ir stovyklų me
tas, vis daugiau asmenų nebeno- 
ti trukdyti savo planų ir specia
liai angažuotis dalyvauti šventė
je. Tad ir kyla klausimas, ar pa
vasaris (kapų puošimo diena), 
ruduo (Padėkos diena), nebūtų 
tinkamesnis laikas dainų šven
tei?

Žiųoma. mūsų muzikiniai 
sluogsniai ir kritikai iš jungtinio 

Vėliau jis tapo veikliu kunigu 
ne tik vyčiuose, bet ir kitose lie
tuvių organizacijose, kaip Kuni
gų Vienybė ir Lietuvių Bend
ruomenė. Pastaruoju metu jis 
buvo Kunigų Vienybės pirmi
ninku ir Lietuvių Bendruome
nės tarybos prezidiumo nariu.

Daugiausia Lietuvai jis pasi
darbavo vyčiuose — auklėda
mas čiagimius jaunučius, bend
radarbiaudamas jų spaudoje ir 
kovodamas už Lietuvos laisvę. 
Jo sumanymu vyčiuose buvo su
daryta Lietuvos reikalų komisi
ja, kuriai jis vadovavo bene 25 
metus. Ši komisija išvystė pla
čią akciją amerikiečių spaudoje. 
Turėdama daugybę talkininkų 
Įvairiuose miestuose, komisija 
reaguodavo laiškais į Lietuvai 
nepalankius rašinius, atitaisyda
vo klaidas ir paaiškindavo tik
rąją būklę okupuotoje Lietuvo
je. Sekdavo ta komisija televizi
jos ir radijo programas. Paste
bėjusi ką nors palankaus Lietu
vai, gausiais laiškais pagirdavo, 
o klaidinančius ar tendencingus 
pranešimus atitaisydavo. Tą ak
ciją vyčiai tęsia ir dabar. Tai 
reikšmingas darbas Amerikos 
sąlygose, kur viešoji opinija 
daug lemia. Kun. Jutkevičiaus 
vadovaujama komisija kasmet 
parašydavo iki 40.000 laiškų. 
Tai jau reiškia jėgą. Informaci
jos šaltiniai nekartą patyrė, kad 
su lietuviais reikia skaitytis. Tai 
svarbi Lietuvos misija, kuriai 
velionis buvo atsidavęs visa šir
dimi.

Daug dirbo a. a. kun. Jutkevi
čius ir amerikinėje veikloje. Vi
sa kartu sudėjus, iškyla prieš 
mūsų akis šviesi lietuvio misi- 
jonieriaus figūra (išoriniam jos 
vaizdui būtų derėjusi ir ne su- 
anglinta, bet sulietuvinta pavar
dė). Ji yra tokia iškili, kad joje 
tilpo ir amerikinis, ir lietuviška
sis pasaulis/

Kun. St. Yla atsisveikinimo 
pamoksle tą figūrą taip api
būdino:

Jo gyvenimas nekartą buvo vieni
šo vilko gyvenimas. Nežiūrint dauge
lio ištikimų darbo draugų ir gerbėjų, 
pasisklaidžiusių po visą kraštą, čia 
pat jis jų beveik neturėjo. Jo gyve
nimas buvo tik darbas, nepertraukia
mas ir neužbaigiamas, išskyrus ke
liones i užsienius — po pasauli sū 
dviem savo broliais kunigais. Ir pa
skutinėje kelionėje jis užbaigė viską 
— ir darbus ir veiklą. Lūžo, kaip 
lūžta išaugęs ąžuolas. Dzūko Krėvės 
palyginimas apie Grainio liepą tin
ka ir šiam dzūkų tėvų išaugintam sū
nui.

Ir nesakykit, mieli tautiečiai, kad 
mes neturime pasišventusių ir švie
sių kunigų. Turim, tik kol turim, 
dažnai jų nematom. Turėjom Burbą, 
Kaupą, Staniukyną, marijoną Navic
ką, švagždi ir daugeli kitų, nekal
bant apie tuos veteranus, kurie dar 
tebėra gyvi. Ar prie šių eilės nesi- 
rikiuoja ir mūsų velionis? PR. G.

choro laukia kiek galint stipres
nio ir be priekaištų programos 
atlikimo. Eilės įvykusių dainų 
švenčių praktika rodyte rodo* 
kad tokie reikaląvimai ar lūkes
čiai sunkiai įvykdomi masinėje 
dainos meno demonstracijoje 
“nelengvomis išeivijos gyveni
mo sąlygomis”. Labai jau nevie
nodas chorų ir chorvedžių lygis, 
bendrų repeticijų stoka, nepaži
nimas dirigentų užmojų ir mos
tų, negali prisidėti prie tikrai 
augšto lygio koncerto. Visuome
nė, atrodo, tai gerai supranta ir, 
regis, ta prasme jokių priekaištų 
nereiškia. Kas kita su repertua
ro parinkimu. Iš visos eilės dai
navusių (ir klausiusių) teko gir
dėti nepasitenkinimą (ir pagei
davimą ateičiai), kad masinio re
prezentacinio pobūdžio dainų 
šventėje reikėtų daugiau švie
sios nuotaikos, uždegančių kūri
nių ir žymiai mažiau melancho- 
linių, nuotaikos tikrai nekelian
čių dainų nors jos ir labai būtų 
vertingos muzikiniu požiūriui 
Praverstų ir viena ar dvi soyie- 
tinamos Lietuvos kompozitorių 
.dainos. Jų yra tikrai nuotaikin
gų ir be jokio svetimo ar užslėp
to pamušalo.

Kermošinės nuotaikos tokia
me pastate, nemažai daliai at
vykus iš kitur, vargu ar galima 
išvengti. Ilgesni laiką nesima
čiusių bičiulių gal net netikėtas 
išvydimas, Įspūdis yra sunkiai 
apvaldomas ir labai susidraus- 
minusio tautiečio. Laiko tiek 
maža, išvykimas toks greitas, 
tad ir kyla didelė pagunda nepai
syti drausmės ir priimtų normų. 
Ar kam patinka, ar ne, bet dar 
daug kas laiko tokius įvykius, 
kaip dainų ar tautinių šokių 
šventė, pramoninių reikalu, pa- 
sižmonėjimu. Jei bandytume ši 
momentą išjungti, turbūt būtu 
susilaukta dar mažiau dalvvių 
tiek estradoje, tiek ir auditor^ 
joje.
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SVEČIAI IŠ KANADOS
Iš Maskvos per Estiją ir Latviją 

Lietuvon liepos 12 d. buvo atvykęs 
Kanados kompartijos vadas William 
Kashtan su žmona. Jiems buvo pa
daryta nemaža išimtis — parodytas 
Baltijos pajūris ir Palanga, kuri te
bėra neprienama iš užsienio atvyku
siem lietuviam turistam. “Draugai” 
iš Kanados taipgi lankėsi Kaune, 
Trakuose ir Vilniuje. Su Lietuvos 
sostine juos supažindino sovietinės 
“APN” žinių agentūros atstovas Ota
voje A. čekuolis. Kompartijos cent
riniame komitete W. Kashtan susi
tiko su sekr. A. Barkausku, su už
sienio reikąlų “ministere” L. Der- 
žinskaite-Piliušenka ir Vilniaus komi
teto sekr. P. Griškevičium. “Tiesos” 
pranešimu, W. Kashtan “supažindi
no pokalbio dalyvius su problemo
mis, kurias tenka spręsti Kanados 
komunistams, su jų kova už komu
nistų ir darbininkų partijų veiksmų 
vienybę, už taiką, demokratiją ir so
cializmą”. Kitais žodžiais tariant, W. 
Kashtan turėjo atskleisti visišką Ka
nados komunistų bankrotą, nes jų ei
lės retėja, atstovai rinkimuose tegau 
na 200-300 balsų. Ar jis tai padarė, 
tenka labai abejoti.

MUZĖJUS BAŽNYČIOJE
Vilniuje išniekinimo susilauks ir 

šv. Mykolo bažnyčia švietimo — Bi
liūno gatvių kampe. Ji jau yra pa
versta Lietuvos istorijos-etnografijos 
muzėjaus skyriumi. XVII šimtmetyje 
statytoje Šv. Mykolo bažnyčioje Įsi
kurs architektūros muzėjus, kuriam 
dabar telkiamos senosios graviūros, 
piešiniai, planai, kokliai, apkaustai, 
plytos bei kiti statybinių medžiagų 
pavyzdžiai. Dabartinę architektūrą 
turės atspindėti projektų maketai, 
pastatų nuotraukos, medžiaga apie 
architektus.

ERŽVILKO MOKYKLA
Neseniai įvykusiame III eržvilkie- 

čių suvažiavime dalyvavo Eržvilko 
vidurinės mokyklos 25 laidų buvu
sieji abiturientai ir mokytojai. Ty
los minute pagerbus mirusiuosius, vi
si buvo sukviesti į klases. Vienai 
tokiai “pamokai” vadovavo buvęs IV 
laidos abiturientų auklėtojas Z. Juš- 
kys, Vilniaus universiteto docentas. 
Žurnale sužymėjęs suvažiaviman ne
atvykusius savo auklėtinius, jis atliko 
nuoširdų pokalbi su atvykusiais apie 
jų laimėjimus ir neįgyvendintas sva
jones.

“AUTOSERVISAS”
Naujojo penkmečio proga “Tiesa” 

109 nr. paskelbė pasikalbėjimą su 
respublikinio “Autoserviso” vyr. inž. 
Antanu Gausu apie automobilių per- 
dažymo bei remonto problemas, nes 
1975 m. bus pagaminta ir parduota 
šešis kartus daugiau automobilių, ne
gu pernai. Iš angliškų žodžių sudurs
tytas griozdiškas “Autoservisas” da
bar jungia visas automobilių remon
to dirbtuves ir bazes, kurių gausa 
vyr. inž. A. Gausas negalėjo pasigirti: 
“šia sritimi buvo imta domėtis pa
lyginus neseniai, šiandien Vilniuje 
turime autoremonto dirbtuves, ku
rios tepatenkina penktadalį norinčių
jų. Tačiau jau šių metų pabaigoje 
netoli Kirtimų, Eišiškių plente, stos 
rikiuotėn didžiulis mašinų remonto 
kombinatas. Jis bus penkis kartus 
didesnis už dabar veikiantį. Tada, 
aišku, ir sąlygos pagerės. Šiam penk
mečiui skiriama net 5 mln. rublių 
“Autoserviso” įmonių mūsų respubli
koje kapitalinei statybai. Panašios į 
vilniškę aptarnavimo stotys iki penk

DELHI, ONTARIO
JAUNIMO GEGUŽINE įvyko bir

želio 19 d. Rengė Londono studentai 
ir sukvietė visą apylinkių jaunimą. 
Suvažiavo daug žmonių į p. Augus- 
tinavičių mišką prie Delhi, Ont. — iš 
Toronto, Londono, Delhi, Hamiltono 
ir artimų miestelių. Atkeliavo keli ir 
iš Dainavos stovyklos; net grupė iš 
Bostono, važinėjanti šią vasarą po 
Siaurės Ameriką. Taip pat buvo vie
nas keleivis iš Kolorado, šeštadienį, 
visiems susirinkus, prasidėjo sportas, 
valgymas, dainavimas, šokiai ir mau
dymasis. Vakare atsilankė ir vyresnių 
svečių, pamatyti jaunimo programos 
prie laužo. Čia pradėti šokiai, dainos 
ir juokai tęsėsi po laužo iki vėlyvos 
nakties. Rytojaus dieną, sekmadienį, 
tame pačiame miške visi vėl susirin
ko Mišioms. Gaila buvo po to važiuot 
namo. Smagi, bet reta proga būna, 
kai susiburia šimtas lietuvių studen
tų. — r. s.

DOMAS IR JUZE ŽIOGAI pasi
statė naujus namus Delhi miestuke 

Nauja Sao Paulo lietuvių jaunimo tautiniu šokių grupė “Nemunas” pirmaja
me savo pasirodyme. Scenoje — “Aušros” choras, paįvairinęs šokių progra
mą dainomis Nuotr. R. Guigos

mečio pabaigos bus pastatytos visuo
se didžiuosiuose respublikos miestuo
se: Klaipėdoje, Šiauliuose ir kt. O 
Kaune 1973 metais pradės veikti di
džiulis firminis aptarnavimo centras 
“Žiguliai”. Vien jo gamybinio kor
puso plotas bus hektaras...” Iki to 
laiko, atrodo, daug vargo turės “Ži
guliais” pavadintus italų “Fiatus” įsi
giję lietuviai, nors jiems ir išduoda
ma “Autoserviso” knygutė su garan
tija ir visokiais patarimais. “Žigu
lius” dabar turi remontuoti su jais 
nespėjęs susipažinti “Autoservisas”. 
Vyr. inž. A. Gaušas norėtų, kad prie 
įvažiavimų į didžiuosius Lietuvos 
miestus būtų įrengtos automobilių 
tepimo ir plovimo stotys, veikian
čios ... savitarnos principu. Taigi, ne 
tik plovimą, bet ir tepimą turėtų at
likti patys automobilių savininkai. 
Jeigu iš “auto service” buvo pada
rytas “autoservisas”, reikėtų ir ame
rikietiško ar kanadiško stiliaus ben
zino stočių, kuriuose visus darbus 
atlieka kvalifikuoti mechanikai. (Lie
tuvos kalbininkai turėtų rasti lietu
višką naujadarą vietoj svetimo “au
toserviso”).

NYKSTANTYS KAIMELIAI
Z. Tamošiūnas ir A. Kontrimaitė 

“Valstiečių Laikraščio” 75 nr. rašo: 
“Kaip giminystės kraujas traukia 
prie savųjų, taip ir gimtosios vietos. 
O ar po daugelio metų mūsų vaikai 
ir anūkai nepasiges to lizdo, iš kurio 
išskrido į pasaulį? Pagalvokime ir 
apie tai, griaudami senąsias gyven
vietes. Visų, žinoma, neišsaugosi. 
Toks jau technikos amžius. Bet ar 
nepalikti ženklo — gražaus gojelio, 
šulinio šalia vieškelio, gal net pa
minklinės lentos — ten, kur buvo 
ir išnyko kaimelis. Gražus, senoviš
kas jo vardas irgi neturėtų išdilti 
iš antminties. Tegul buvusių Gird
vainiu ar Šėlos vardus perima nau
jų kolūkinių centrų gatvės ir gatve
lės.”

PRIVERSTINE TALKA
Nors daug metų giriamasi moder

niomis žemės ūkio mašinomis, bet 
šienapjūtės metu nei kolchozai, nei 
sovchozai neišsiverčia be miestiečių 
priverstinės talkos, kuri, pasak A. 
Stankevičiaus “Tiesos” puslapiuose, 
yra Lenino atminimo pagerbimas. Iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
bei kitų miestų pramonės įmonių ke
liom dienom siunčiami tūkstančiai 
talkininkų, kurių gretoms dažniau
siai priklauso pavyzdį turintys kom
jaunuoliai. Birželio pabaigos ir lie
pos pradžios laikraščių numeriai pil
ni pranešimų apie tokias talkas. Ma
tyt, dabartinę “didžiąją techniką” 
vis dar dominuoja dalgiai.

TRŪKSTA VAISTŲ
Vaistų trūkumą liudija žurnalis

tės D. Kadžiulytės atviras prasitari- 
mas “Tiesos” redakcijos skiltyje 
“Dienos aidai” liepos 6 d.: “Ne sy
kį taip buvo — man, pažįstamam, 
draugui. Rankoj spurda, lyg išganin
ga viltis, receptas vaistams. Skubi j 
vieną vaistinę, į kitą, trečią. Jaudin
damasis skambini. Po to vėl skubi. 
Vis tikiesi. “Nėra. Nėra...” — tau 
atsako mandagiai ir monotoniškai. 
Pagaliau išgirsti išsekusios kantry
bės žodį: “Kam jie ir išrašo, jei žino, 
kad nėra...” Iš tikro — kam? For
maliai visi teisūs. Atliko savo parei
gą gydytojas. Ir vaistinėse ją atliko, 
teisingai atsakydami “nėra”. Tik nei 
ligoniui, nei jo artimiesiems nuo to 
ne lengviau.”

V. Ks*

ir iš savo ūkio Glenmayer šį pavasa
rį atsikėlė čia gyventi, liepos 10 d. 
Delhi ir apylinkės lietuviai, per 80 
šeimų, apgulė p. Žiogų namą, norė
dami įpilietinti naujus gyventojus su 
visomis vietos apeigomis. Abu nauja
kuriai yra aktyvūs lietuviškoje veik
loje. Be jų neapsieina nei tautinių 
švenčių minėjimai, nei organizaci
jų susirinkimai, nei privatūs pobū
viai. Tautinių švenčių parengimuo
se p. žiogai visuomet matomi parei
gose. Jie ne tik nesiskundžia uždė
tomis pareigomis, bet dažnai ir pa
tys pasisiūlo. Apie jų pareigingumą 
ir nuopelnus lietuvybei įkurtuvių 
metu kalbėjo KLB apylinkės pirm. 
Stepas Jakubickas, klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas, kat. moterų pirm. p. 
Steigvilienė ir Stasys Beržinis, kaip 
artimiausias iš kaimynų gyvenant 
ūkyje. Įkurtuvių dalyviai p. Žiogams 
sugiedojo “Ilgiausių metų” ir pa
linkėjo geros sveikatos bei sėkmin
gos ateities. S. J.

Toronto tautinių šokių grupė. “Gintaras” Maltono aerodrome prie lėktuvo prieš išskrendant į Europą. Kairėje 
grupės vadovai Rita ir Juozas Karasiejai Nuotr. K. Baltrūno

ST. CATHARINES, ONT.
JONINĖS. Dėl visos eilės kliūčių 

— dainų šventės Čikagoje, vestuvių, 
stovyklų šiemet Joninių dalyvių skai
čius nebuvo nė vidutinis. Bet progra
ma buvo ypatingai puiki. Solistė Gi
na čapkauskienė iš Montrealio pa
rodė savo talentą. Turėjo kartoti be
veik kiekvieną dainą. Puikiai akom
panavo J. Govėdas iš Toronto. Det
roito tautinių šokių grupė nustebino 
šokių išpildymo gražumu, gracingu
mu, plastiškumu. Jaučiama stipri va
dovės ranka. St. Catharines šokėjų 
grupė “Nemunas” parodė didelį no
rą ir energiją. Grupė yra labai jauna, 
bet pasirodė gerai. V. Babecko šokių 
orkestras grojo labai puikiai. Gaila 
tik, kad vyresnio amžiaus žmonės ne
turėjo didelio entuziazmo šokiams. 
Loterija turėjo daug laimės staliukų, 
bet traukimas buvo pervėlus — dau
gelis išėjo loterijos nesulaukę. Nesi
matė šiemet nei įprastų per Jonines 
gėlių ant stalų. Nežiūrint šių trūku
mų, ir šiemet Joninės paliko savo 
kultūrinį įnašą į lietuvybės gyve
nimą. Kor.

S HAMILTON"
EKSKURSIJA. Birželio 5 d. jaunu

čiai, jauniai drauge su moksleiviais 
ir studentais ateitininkais iškeliavom 
į Niagara Falls. Sustojome prie Wel- 
lando kanalo pažiūrėti. Pietus paval
gėme Queenston Heights sode. Pri
važiavę prie Niagara Falls miesto, 
išleidome moksleivius ir studentus 
laisvai miesto apžiūrėti. Toliau ke
lionę tęsė jaunučiai ir jauniai su va
dovais. Nuvažiavome į Marineland, 
kur pamatėme kaip dolfinai links
mina žmones. Su gera nuotaika visi 
nuvažiavom prie vandens, kur susi- 
skirstėme į grupes apžiūrėti įvairių 
muzėjų ir vietų. Pagaliau septintą 
valandą visi susitikome autobuso sto
tyje ir iškeliavom namo pavargę, bet 
linksmi. Visi ateitininkai nori padė
koti tėvų komitetui už tokią gražiai 
organizuotą kelionę ir už visų metų 
ekskursijas. Jų pastangos per praei
tus metus niekad nebus užmirštos.

Dana

PADĖKA
Mergaičių choras “Aidas” nuošir

džiai dėkoja visiems, kurie parėmė 
savo aukomis kelionę į ketvirtąją 
dainų šventę. Aukojo: Hamiltono lie
tuvių kooperatyvas “Talka” $100; 
$20: KLB Hamiltono apylinkės val
dyba, D.L.K. Algirdo šaulių kuopa; 
$10: M. L. Borusai, K. J. Dervaičiai, 
L. VI. Kybartai, R. J. Pleiniai, V. 
Perkauskai, V. Povilaitis, Alg. Rie
kus, E. V. Sakavičiai, Br. Venclovas;

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

9.30 — 5
9 JO —5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 8 v. vak.
9.0Q — iv. p.p.

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

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

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

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNA

Limited

284*288 Kino St. L — 528*8468 — 740 Upper Jomet St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

POLEMIKA ANGLŲ SPAUDOJE. 
J S. Šetkaus rašinius atsiliepė L. 
Klees, pabrėždamas gana ilgame ra
šinyje, kad Europa tapo išlaisvinta 
rusų, kas ir davė S. šetkui geros pro
gos jam atsakyti gana ilgu laišku. L. 
Klees, būdamas šiame krašte vienas 
dažniausiai rašančių į St. Catharines 
dienraštį visais klausimais, pasijuto 
smarkiai įgnybtas ir atsikirto vėl pla
čių rašiniu. Tai davė progą S. Šet
kui dar išsamiau pasisakyti apie tuos 
laikus. Paskutiniame rašinyje jis iš
dėstė vokiečių-rusų karo pradžią ir 
tolimesnes jo pasekmes ryšium su 
Lietuvos sukilimu, naujos vyriausy
bės paskelbimu ir nacių teroru. Pas
kutiniame rašinyje L. Klees visai su
švelnėjo, pripažino rusų komunistų 
agresiją ir pavojų laisviesiems kraš
tams, o S. Šetkus jam padėkojo už 
dėmesį Europos politiniams reika
lams ir už progą parodyti ir kitą 
medalio pusę.

MIRĖ LIETUVOJE. Marijos Šet- 
kuvienės brblis Jonas Genys, farma
cininkas, buvo baigęs Vytauto Didžio-

$5: C. Choromanskis, Br. Grajauskas, 
P. Grybas, V. Jakimavičius, Mažulai- 
čiai, K. Mileris, J. Povilauskas, A. 
Prunskus, E. Simonas, Š. Urbonavi
čius, F. Urbaitis, P. L Zubai, P. Žu
lys, S. Žvirblis, J. A. Žukauskai; $4: 
SL Petrauskienė, J. Kazickas, J. Ston
kus,; $3: p. p. Agurkiai, A. Mačiulai- 
tienė, A. J. Mikšiai, V. Morkūnas; 
$2: B. Antanaitienė, G. Breichmanie- 
nė, S. Kačinskas, P. Kareckas, A. 
Kaušpėdą, K. Meškauskas, A. Mingė- 
la, K. Norkus, E. Lengnikas, K. G. 
Žukauskai; $1: C. X., A. Garkūnas, 
J. Inkratas, S. Senkus, Br. Šopys. 
“Aidas” nuoširdžiai dėkoja ir tiems 
rėmėjams, kurie aukojo be vokų ar
ba nepažymėjo savo pavardės. Tik 
jūsų visų pagalbos dėka “Aidas” ga
lėjo dalyvauti didingoje dainų šven
tėje.

“Aidas”

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L 

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus ____ ___ __ _.5%
Šerus ir sutaupąs____ *____6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ .. _____ .___ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% % 

jo Universiteto farmacijos fakultetą 
kartu su Stepu Kairiu, su kuriuo la
bai artimai draugavo iki pastarojo 
išvykimo iš Lietuvos. J. Genys para
šė mokslinį veikalą, dirbo pradžioje 
docentu Kauno universitete, vėliau 
tapo paskirtas augštom pareigom 
sveikatos srityje. Buvo kuklus ir ra
mus, daug kentė nuo vokiečių bei 
dabartinio okupanto — rusų, patyrė 
įvairių priekabių ir nemažo spaudi
mo. Dėlto turbūt jo ir amžius nebu
vo ilgas — 58 metai. Palaidotas 
“valstybės” lėšomis Petrašiūnuose. 
Jo liūdi gausūs draugai.

LIGONIAI. Hamiltono ligoninėje 
jau kuris laikas sunkokai serga Juo
zas Kavolėlis, ilgametis lietuviškos 
veiklos rėmėjas. Be jo niekas niekur 
neapsiėjo. Uolus ramovenas ir kelių 
kitų organizacijų ilgametis narys. Jį 
lanko mūsų klebonas kun. J. Liauba, 
OFM ir kiti tautiečiai. Visa bendruo
menė laukia jo greito pasveikimo. — 
Sergančią L. Norušienę, aplankė se
suo iš Vokietijos ir pasiliks čia kurį 
laiką. Lietuviai, ypač parapijiečiai, 
jai linki kuo greičiau pasveikti. Kor.

FABRIKAI PALEIDO darbininkus 
atostogų. Lietuviai važiuoja daugiau
sia į pietus. Toliausiai išvažiavo V. 
J. Žemaičiai — į okup. Lietuvą. F. S. 
Janušoniai pasuko į Floridą ir Ba
hamas, jaunimas į vasaros stovyk
las. Kitus ligos prispaudė. Dabar vėl 
ligoninėje guli Ona Šukienė, V. Ka- 
lainienė; grįžo V. Paulionienė ir V. 
Gudaitienė iš Niagara Falls. Kor.

Thunder Bay, Ont.
“FLEA MARKET” Fort William 

Gardens dalyvavo apie 50 grupių bei 
r organizacijų, jų tarpe ir lietuviai. Jie 
tūrėjo paruošę du didelius stalus ir 
porą pakabų vartotiems drabužiams. 
Pajamų gauta $87.

METINE MIESTO IR APYLIN
KIŲ PARODA buvo surengta birže
lio — liepos mėnesiais! ir truko 8 die
nas. Lietuviai turėjo savo skyrių, už
ėmusį 40 pėdų ir gražiai sutvarkytą. 
Žmonės juo labai domėjosi. J. Moc
kaus 7 medžio drožiniai buvo įteikti 
premijų komisijai ir visi gavo augš- 
čiausias premijas. Džiaugiamės ir 
sveikiname. Tai didelio talento vyras.

DIDŽIAUSIAS MŪSŲ RŪPESTIS
— lietuvių skyriaus įrengimas tauty
bių parke. Praėjusiais metais nedaug 
padaryta — atvežta tiktai 60 sunkve
žimių žemės. Dabar visi darbai eina 
sparčiau. Labai reikia lėšų. Maloniai 
prašome grąžinti aukų lapus ir siųs
ti aukas. Surengėm porą loterijų, kad 
ir kitos tautybės paremtų lietuvių 
projektą (aukų negalime prašyti). 
Paveikslą laimėjo ukrainietė, pirku
si tik vieną knygelę 5 bilietus iš 
p. Bagdonienės Port Arthur, Ont. 
Daugiausia bilietų išplatino kun. A. 
Sabas Sudbury — net 50 knygelių. 
Nuoširdi padėka jam ir visiem tautie
čiam Kanadoje ir JAV-se. Lietuvių 
projektas, paruoštas archit. dr. A. 
Kulpavičiaus, numatomas užbaigti se-, 
kančiais metais. Jo atidarymo ir 
perdavimo proga bus surengtos pla
taus mąsto iškilmės. Iki šiol trys tau
tinės grupės baigė įrengti savo sky
rius. Oficialus jų perdavimas įvyks 
rugpjūčio 8 d., 2 v. p. p., Victoria-Tar- 
butt gt. kampe. Kviečiami dalyvauti 
ir lietuviai (kas turi, pasipuošti 
taut, drabužiais).

LIGONIAI. T. Bagdonas, garažo, 
valgyklos ir dovanų krautuvės savi
ninkas White River, Ont, labai sun
kiai sužeistas ir gydosi St Mary’s 
ligoninėje. Jis yra sūnus B. Bagdo
nienės, veiklios mūsų apylinkės tal
kininkės, labai duosnus lietuvių pro
jektui tautybių parke. Reiškiame 
užuojautą ir linkime veikiai pasveikti.
— Buvo susirgęs Henrikas Poškus, 
gydėsi ligoninėj. Dabar jau dirba. 
Linkime sėkmės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Neseniai buvo 
šaunios mokytojo L. Jakubausko ves
tuvės. Jo tėvai yra nuoširdūs lietuvių 
veiklos talkininkai. — P. Bružienė 
lankėsi Kalifornijoj pas savo dukrą 
Ireną ir žentą Cipeskas, sulaukusius 
sūnaus. — Dvi savaites viešėjo p. Si- 
bulis iš Toronto. — J. Erslovas su 
žmona išvyko atostogų Lenkijon. 
Pernai jis lankėsi pas gimines P. 
Amerikoj. — Mokyt G. Dubininkai-
tė čia mokytojavo ir studijavo uni
versitete trejus metus (studijavo ir 
jos sesutė). Dabar persikėlė į Lon
doną, Ont Gaila netekus tokios mie
los talkininkės. — P. Debesys atšven- 
atė 25 metų vedybų sukaktį. Jis yra 
nuoširdus lietuviškos veiklos talki
ninkas. Ilgiausių metų! E. J.

Argentina
MADŲ KŪRĖJUI Benediktui Sur

vilai du centrinius puslapius paskyrė 
Buenos Aires leidžiamas puošnus 
žurnalas “Le Viajes y Viajeros” 
(“Kelionės ir Keliautojai”). Po B. 
Survilos nuotrauka pabrėžiama, kad 
jis yra lietuvių kilmės. Straipsnis 
iliustruotas jo sukurtų madų penkio
mis nuotraukomis.

SOVIETŲ SĄJUNGOS ambasado
je Buenos Aires jau dvejus metus II 
sekretorium dirba Steponas Pasausis, 
o jo žmona Eleonora vadovauja teisi
niam skyriui. Lietuvių skyrimas to
kiom pareigom yra aiškus Maskvos 
bandymas įtaigoti išeivijos lietuvių 
nuotaikas savo naudai.

RIVER PLATE futbolo klubo sep
tintos divizijos komandos vartininkas 
yra 16 metų lietuvis Eduardas Jur
kevičius, kilęs iš mišrios šeimos, nes 
jo tėvas Jonas yra vedęs argentinie
tę Dorą Cariso. Jaunasis sportininkas 
priklauso Susivienijimui Lietuvių 
Argentinoje ir dalyvauja jaunųjų 
dainininkų programose Dr. V. Kudir
kos rūmų scenoje.

Brazilija
ŠV. JUOZAPO LIETUVIŲ PARA

PIJA Villa Zelinoj, Sao Paulo mies
te, birželio 27 d. turėjo trigubą šven
tę: ilgamečio savo klebono prel. Pi- 
jau&sRagažinsko kunigystės keturias
dešimtmetį, lietuviško pastoracinio 
darbo 35 metų sukaktį ir parapijos 
perdavimą iš Romos atvykusioms lie
tuviams saleziečiams. Iškilmė buvo
pradėta koncelebrantų išlydėjimu iš 
klebonijos į bažnyčią. Šv. Juozapo 
brolijos vyrai su žibintais rankose 
bažnyčion atlydėjo koncelebracinių 
Mišių dalyvius — S. Paulo arkivys
kupo atstovą prel. Francisco Vieira, 
sukaktuvininką prel. Pijų Ragažins- 
ką, naująjį kleboną kun. Martyną 
Gaidį, prel. Z. Ignatavičių, kun. P. 
Dauginti, SJ, ir šios iškilmės pamoks
lininką prel. AL Arminą. Bažnyčioje 
juos sutiko gausūs parapijiečiai, pa
rapijos choras, seselės pranciškietės, 
presbiterijoje — būrys dvasiškių, jų 
tarpe Sao Paulo saleziečių vicepro- 
vincijolas kun. Antonio Romano, 
kun. V. Pupinis, SJ, Villa Zelinos sa
leziečiai kun. Pr. Gavėnas ir kun. 
St. Šileika. Prel. F. Vieira perskai
čius arkivyskupo dekretą apie klebo
nų pakeitimą, naujasis klebonas kun. 
M. Gaidys šias pareigas perėmė sim
boliniu krikštyklos, klausyklos, sa
kyklos aplankymu, tabernakulio du
relių atidarymu. Po prel. Z. Ignata
vičiaus perskaitytos Evangelijos, ar
kivyskupo atstovas F. Vieira portuga
lų kalba pabrėžė buvusio ilgamečio 
klebono prel. P. Ragažinsko veiklą 
ir nuopelnus. Perskaitęs popiežiaus 
Pauliaus VI laišką, sveikinimo žodį 
lietuviškai tarė prel. Al. Arminas. 
Naujasis klebonas kun. M. Gaidys pa
dėkojo sukaktuvininkui prel. P. Ra- 
gažinskui už Tėvams saleziečiams 
perleistą parapiją ir kvietė visus pa
rapijiečius į naują darbą. Po pamal
dų pirmą kartą vaišes surengė nau
jakuriai saleziečiai. Akademinė pro
gramos dalis buvo perkelta į sese
lių gimnazijos salę, kur susirinko lie
tuviai ir kitataučiai parapijiečiai, 
Sao Paulo lietuvių organizacijų at
stovai ir lietuvių bičiuliai. Seselių 
darželio auklėtiniai, gimnazijos atsto
vai, ateitininkai, “žilvičio” šokėjai, 
parapijos choras, Lietuvių Bendruo
menė, Brazilijos Lietuvių Sąjunga, 
šv. Juozapo vyrų brolija, maldos 
apaštalavimo ir moterų draugijos. 
Tėvai saleziečiai savo padėką prel. 
P. Ragažinskui už jo nuveiktus dar
bus parodė sveikinimais, dovanom, 
deklamacijom, tautiniais šokiais. 
Šventę ilgoku rašiniu atžymėjo arki
vyskupijos laikraštis “O Sao Paulo” 
(Pg).

-SAO PAULO “NEMUNO” AN
SAMBLIO atstovai Jonas Lukoševi
čius ir Regina Bagdžiūtė dalyvavo 
JAV surengtuose lietuvių tautinių 
šokių mokytojų kursuose.

Urugvajus
ŽIEMOS ŠVENTĘ Montevideo lie

tuviams surengė šeštadieninės mo
kyklos mokinių ansamblis “Rintu- 
kai”, paruoštas mokytojų Marcelės 
Dorelytės, Elizos Klimaitės, Vytauto 
Evovlucko ir Vytauto Dorelio. Kolo
nijos Antanams, Jonams, Petrams ir 
Povilams skirtas renginys buvo pra
dėtas klebono kun. SL Grigaliūno at
laikytomis Mišiomis. Po pamaldų vi
si susirinko vaišėms parapijos sa
lėje. čia programą atliko “Rintukai” 
— vaikų choras padainavo keletą 
dainelių, šokėjų grupė pašoko Šustą, 
čigonėlį, žilvitį. Eilėraščius dekla
mavo Cecilija Dorelytė ir Lilija Tra- 
kimaitė. Scenoje debiutavo 6 metų 
amžiaus busimoji dainos žvaigždė 
Audra Mačanskaitė. Po šios solistės 
pasirodė jau anksčiau programose 
solo dainavusios A. M. G. Šleivytė it 
L. Trakimaitė, gitaristės-dainininkės 
Graciela Geležauskaitė ir Silvina ša- 
pokaitė.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ CHO
RAS “Aidas” 20 metų veiklos sukak
tį atžymės rugpjūčio 15 d. iškilmingu 
koncertu.

Australija
EV. LIUTERONŲ KUN. V. ŠIM- 

BORAS iš N. Hill, Vic., buvo atvykęs 
atostogų pas tėvus į Bankstown 
prie Sidnėjaus, čia jis lietuviškai lai
kė pamaldas Sidnėjaus evangelikams, 
kurių susirinko apie 50. Po pamaldų 
surengtoje arbatėlėje padėkos žodi 
tarė ALB Sidnėjaus apylinkės valdy-. 
bos pirm. A. Reisgys. Kun. V. šimbo- 

ras yra paskirtas Australijos Lietuvių 
Skautų Sąjungos evangelikų liutero
nų dvasios vadu. N. Hill jis yra aust
ralų ev. liuteronų parapijos klebo-, 
nas. Keturis kartus į metus atvyksta 
atlaikyti pamaldų Melburno Lietuvių 
Namuose lietuviams evangelikams. 
Adelaidę taip pat galėtų retkarčiais 
aplankyti, bet nesusilaukia kvietimo. 
Ryšiai su Sidnėjuje gyvenančiais 
lietuviais evangelikais dėl didelio 
nuotolio įmanomi tik atostogų metu.

Britanija
KANADOS IR JAV LIETUVIAI 

LONDONE. Liepos 10 d. pirmą kar- 
tj Britanijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime buvo ypatinga šventė — 
čia gyvenančius lietuvius aplankė la
bai gausus būrys Kanadoje ir JAV 
gyvenančių lietuvių. Jame buvo To
ronto taut, šokių grupė “Gintaras” ir 
v. s. S. Kairio kanklininkės. Tower 
Hamlets York salėje minėtos grupės 
davė koncertą Londono lietuviams. 
Kai pranešėja paminėjo, kad kankli
ninkėms vadovauja muzikė Danutė 
Fidlerienė, buvo sutiktos karštu plo
jimu, mat, D. Fidlerienė yra buvusi 
Britanijos lietuviškosios bendruome
nės veikli narė. “Gintaras” pasirodė 
su Britanijoje nematytais šokiais — 
Sadute, Jonkeliu ir Aštuonyčiu. Po 
programos Lietuvos atstovas Vincas 
Balickas padėkojo Toronto “Ginta
ro” ir v. s. S. Kairio kanklininkėms 
už tokią didelę programą ir mūsų 
perkėlimą ten, kur esame mes gimę. 
Jis ypatingą padėką reiškė R. J. Ka- 
rasiejams. Londono savaitgalio mo
kyklos mokiniai ir jaunučių tautinių 
šokių šokėjai Kristina Paukštytė ir 
Kristupas Juras “Gintaro” vadovus 
R. J. Karasiejus apdovanojo gėlėmis. 
J. Karasiejus “Gintaro” vardu Lietu
vos atstovui prisegė “Gintaro” ženk
lą. Į koncertą atvyko ekskursijų iš 
Stoke-On-Trent, Derby, Nottingham, 
Birmingham, Bradford ir daug pa
vienių. Rytojaus dieną gintariečiai ir 
kiti buvo nuvežti į Lietuvių Sodybą, 
kur dar kartą pakartojo tą pačią 
programą, nors nelabai gausiam bū
riui žiūrovų (120). čia juos kankino 
kaitri saulė, nes buvo viena karščiau
sių dienų (30°C.), o programą rei
kėjo atlikti ant pievos be jokios už
dangos nuo saulės.

Britanijos lietuviai lieka dėkingi 
už tą ilgai atmintiną vakarą, kurį at
vežė mums Kanados lietuvių jauni
mas. P. PAPIEVIS

Prancūzija
“EXIL ET LIBERTE” mėnraštis 

170 nr. atspausdino protestantų pro
fesoriaus J. G. H. Hoffmann straips
nį “Sovietų Sąjunga ir Bendrija”, 
kuriame išdėstė Ortodoksų Bendri
jos pajungimą sovietinei Maskvos po
litikai, jos priėmimą į Pasaulio 
Bendrijų Tarybą ir pastarosios tei
kiamą finansinę paramą Afrikos 
kraštų laisvės kovotojams, vartojan
tiems jėgą. Tą patį priekaištą auto
rius daro ir pasaulio liuteronų fede
racijai. Baigdamas straipsnį, autorius 
primena, kad nė viena krikščionių 
Bendrija neremia estų, latvių ir lie
tuvių laisvės pastangų, neišskiriant 
nė katalikų.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ šiais 

mokslo metais baigė du abiturientai 
— Ričardas Palavinskas ir Jonas 
Sonsas. Jiems surengtoje atsisveiki
nimo vakarienėje gimnazijos direk
torius V. Natkevičius ragino aktyviai 
dalyvauti lietuviškoje veikloje. Abu 
abiturientus egzaminavo jų mokyto
jai, bet egzaminuose dalyvavo švieti
mo ministerijos skirti vokiečiai, ku
rie taip pat rašė pažymius. Ši proce
dūra jiems suteikė valVybės pripa
žintus brandos atestatus, kurie galio
ja ne tik visuose V. Vokietijos, bet ir 
Vakarų Europos universitetuose. R. 
Palavinskas yra gimęs 1951 m. Bety
galoje, V. Vokietijon su tėvais, atvy
kęs 1960 m. Mokslą Vasario 16 gim
nazijoje pradėjo nuo I klasės, buvo 
moksleivių ateitininkų kuopos pirmi
ninku, šoko tautinius šokius. Ruošia
si studijuoti mediciną. Jo tėvas yra 
buvęs Vasario 16 gimnazijos berniu
kų bendrabučio vedėju, o dabar yra 
vokiečių mokyklos mokytojas; įstei
gė VLB Saaro krašto lietuvių apylin
kę, kuriai ir dabar tebevadovauja. 
Motina yra medicinos sesuo. Vasario 
16 gimnazijoj tebesimoko Palavinskų 
dukra Marytė. 1951 m. Nordhein- 
Wesfalijoje gimęs abiturientas J. 
Sonsas Vasario 16 gimnazijon persi
kėlė iš Tėvu saleziečių gimnazijos 
Romoje. Jis yra mišrios šeimos vai
kas: tėvas — vokietis, motina — 
Elzbieta Martišiūtė, duktė Vinco ir 
Pranės Martišių pasižymėjusios šei
mos. Jos tėvas Vincas po I D. karo 
yra buvęs Lietuvių Sąjungos pirmi
ninku Dortmunde, o motina Pranė 
Šiuo metu yra VLB Dortmundo apy
linkės pirmininkė. Abiturientas J. 
Sonsas pirmiausia turės atlikti ka
rine prievole. Po to planuoja studi
juoti odontologiją.

VASARIO 16 GIMNAZIJA jieško 
jauno auklėtojo berniukų bendrabu
čiui Jeigu sutiktų čia pasilikti porai 
metu, galėtų būti paskirtas ir bend
rabučio vedėju. Pageidaujama pra
dinio akademinio laipsnio — baka- 
laureato. Kreiptis i gimnazijos direk
torių V. Natkevičių: Litauischhes 
Gymnasium, 684 Lampertheim-Huct- 
tenfeld, W. Germany.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS H 
Šveicarijos Bazelio buvo atvykęs i 
Kiel miestą aplankyti Kiel dramos 
teatre dirbančios aktorės dukros Al
donos.



Teologinė mintis literatūros puošmenyse
Kunigo Alfonso Grauslio knyga "'Ieškau Tavo veido"

Imame kūrybos laukuose pa
sigesti lietuviu teologų. Jeigu 
Maironio, Vaižganto, Jakšto lai
kais teologai buvo pirmaujantie
ji net ir dailiojoj mūsų literatū
roj, tai dabar net ir teologinėje 
srityje pasaulietis prof. A. Ma
ceina ar tik nėra pirmaujantis?

Tiesa, tebeturime Vaitkų, 
džiaugiamės Andriekum, Yla; 
naujais polėkiais užsirekomen
duoja prof. A. Liuima su Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademija, 
prel. V. Balčiūnas su “Krikščio
nis gyvenime” serija. Dar yra 
vienas kitas, bet galėtų būti ir 
daugiau.

Žinoma, yra ir pateisinančių 
aplinkybių. Lietuvoje joks teo
logas neturi galimybių pasi
reikšti, o ir išeivijoje yra nema
žai sunkumų, ypač su išleidimu. 
Visdėlto pasauliečiai, turėdami 
net sunkesnes sąlygas ir mažiau 
laiko, išeivijos kūrybiniame gy
venime gana stipriai pasireiškia, 
ypač poezijoje ir beletristikoje.

“Ieškau Tavo veido”
Su džiaugsmu sutinkame to

kias naujas pastangas, kaip pvz. 
naują kun. Alfonso Grauslio 
knygą “Ieškau Tavo veido” (iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje, 1971 m., 296 psl., 
kaina $5.00).

Kun. A. Grauslys mūsų išpru- 
susei visuomenei pažįstamas iš 
turiningų pamokslų Kaune, iš 
intriguojančių straipsnių “Laiš
kuose Lietuviams”., Daug tos 
medžiagos panaudota šiame lei
dinyje. Autorius nuo pat semi
narijos laikų skiria daug laiko 
skaitybai teologinės literatūros 
ir gal net dar daugiau dailiosios, 
vpač perpintos gyvenimo filoso
fijos mintimis, kaip. pvz. Dosto
jevskio raštai. Ypatingai jis bu
vo pamilęs konvertitų veikalus.

Sutelkta daug medžiagos
Pamėgęs šią sritį ir stovėda

mas nuošaliau nuo visų kitų pa
reigų, nors ir nelengvose ašme
ninio gyvenimo sąlygose, jis 
įstengė daug medžiagos sutelkti. 
Dėlto ir šio veikalo puslapiai 
yra gausiai praturtinti įvairių 
kraštų Įvairių autorių kūrybos 
žiedais,' cituojami tarptautinio 
garso autoriai ir lietuviai rašy
tojai. Nekartą autorius ima ir 
nustebina skaitytoją kokia nors 
staigmena, kaip pvz. citata iš G. 
Cesbrono kūrinio, vaizduojančio 
kunigų darbininkų gyvenimą 
Prancūzijoje. Vieno tokio kuni
go paklausta mergaitė, kodėl ji, 
būdama nelaimės prispausta, 
šypsosi, atsakė: “šypsausi, nes 
tai vienintelis būdas nepravirk
ti.” /

šiame veikale autorius išryš
kina, kad gyvenimo būdas ap
sprendžia tikėjimą (nuodėmė su
riša tikybinių polėkių sparnus, 
o dorybė paruošia dirvą tikėji
mui). Čia svarstomas kančios 
įprasminimas ir palengvinimas 
tikėjimo šviesoje, nusakomas 
Dievo ilgesys, atskleidžiama, 
kaip grožis veda į Dievą ir deta
liau sustojama prie grožio šal
tinių: knygų, muzikos ir kt. Gvil
denama gėrio įtaka žmogaus.as- 
menybei, nes gera širdis tai Die- 
važmogio širdies atspindys. At
skleidžiama, kaip širdis reiškia
si krikščioniškos meilės tarny
boje, aptariami gailestingumo 
darbai, egoizmo ir neapykantos 
gesinanti įtaka.

Savo svarstymuose autorius 
nepasilieka siauras. įstengia iš
vesti įdomias paraleles. Pvz. 46 
psl. skaitome:

Nors tai gali ir keistai atrodyti, bet 
gal kartais veiklus bedievis yra ar
čiau religinio Įsitikinimo negu indi
ferentas. nes pirmasis religiniais 
klausimais, kad ir neigiamai, dega, 
o antrasis apie juos niekada negalvo
ja.

Perpinta aforizmais
Knyga perpinta cituojamais ir 

savo sukurtais aforizmais. Pvz.:

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487 2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

JUOZAS PRUNSKIS
Kas gali jaustis saugus rytojumi, 

kai iš savo ir aplinkinių žmonių pa
tyrimo žino, kad nėra tokio džiaugs
mo, kuris negalėtų pavirsti liūdesiu, 
nėra tokios abipusės meilės, kuriai 
negrėstų abipusė neapykanta, nėra 
tokios žydinčios sveikatos, kurion 
skausmo vėžys negalėtų peiliu smog
ti*! (60 p.)

Garbinti kryžių, kol jis kabo ant 
sienos, ir keikti, kai jį reikia nešti 
mums patiems — yra veidmainystė 
(60 p.).

Kančia tikrai yra rykštė, bet ją 
laiko mūsų Tėvo ranka. Todėl, jei 
norime, kad kančios laidas bent da
linai aptirptų, pastatykime jį dieviš
kos Saulės akivaizdon (75 p.).

Tikras grožis yra Amžinojo Grožio 
atspindys; jis yra tas šydas, už kurio 
slepiasi Nesutvertojo Grožio Veidas 
(145 p.). Chamai tai dvasios beraš
čiai, kurie nemoka ir nenori iš arti
mo nuotaikos, akių ir veido išskaity
ti, kas jam nepatinka ar jį užgauna 
(211 p.). Motinos širdimi pats Die
vas mus myli (218 p.).

Autorius įstengia sukurti stip
rų sakinį. Pvz. vaizduodamas 
kančios slegiančią naštą, jis sa
ko:

žmogus savo kančioje sustingsta, 
suakmenėja ir nekartą vien tik jo 
veido bruožai primena kadaise buvu
sį ir gyvenusį žmogų (52 p.). Švel
ni širdis nesigėdi ašarų, nes ašaros— 
tai tirpstanti širdis, o jei tos ašaros 
liejamos iš meilės dėl Įeito kančios, 
kas gali būti šventesnio už ją šioje 
žemėje! (224 p.).

Pagauna gyvenimo aktualijas
Autorius moka tiksliai pateik

ti gyvenimo tiesą. Pvz. 98 p. 
skaitome:

Nėra buvę žmonijos istorijoje ki
to apčiuopiamesnio bedievybės neša
mos nelaimės įrodymo, kaip bėgimas 
iš to krašto, kur bedievybė skelbia
ma. Niekas niekada nėra taip su- 
kompramitavęs ateizmo, kaip bedie
viškas komunizmas, kuris atėmė žmo
gui visas laisves, kuris vartoja žiau
riausią prievartą.

A. Grauslys moka į savo kūry
bos posmus įpinti įdomių istori
nių faktų. Pvz. rašytojo F. Dos
tojevskio' kambaryje kabėjo di
delė Sikstinos Madonos repro
dukcija (11 p.). Jis taip pat įsten
gia rasti naują priėjimą prie gy-

VYTAUTAS ČĖSNA

TU NEŽINAI
nežinai, tu nežinai, kad yra vargas 
nežinai, kad siauti sielvartas, kančia 
nebuvai aklų dienų kely pavargus 
nežinojai, kaip jauku man čia. 
nežinai, tu nežinai ko žiedas mirė 
nežinai ko geso žaros vakaruos 
nežinai ko dienos liūdesiu patvino 
nežinai, kas mūsų laime atiduos.

Tu 
Tu 
Tu 
Tu

Tu 
Tėvų danguj augštai žvaigždė įsiliepsnoja 
ir širdis kenčiančia gyvenimui uždegs 
Būk kibirkštis tos amžinos liepsnos 
Akloj naktyj būk parkeliaujančių žvaigžde! 
Vilkaviškis, 1942

PASAULIO KATASTROFA
Sensacija sensacijon prasmenga 
Žinia tušuoja žinią 
Išskrido susprogdinti dangų 
Žaibai atgal grąžino.
Ne žemės vakaras — ramunė svėrėn lenkias 
Nasturcijos, jazminai ims sapnuot...
Ateina šaltos grubios (žmogaus) rankos 
Vidur naktelės, vidury dienos...
Nuvysta linas, ima gelsti laukas 
Ežioje ramunėlė blykštanti balta 
Vis lenkiasi, ir lenkiasi, ir lenkias 
Maldauja vėjo, vasaros lietaus. 
Nusiramink, malda bus išklausyta 
Pradės tuoj lyti is gilaus dangaus 
Į žemę kris fosgenas, apetitas, 
Lėktuvų motorai mums laidotuvių maršą gaus.

Žmogus mirties konvulsijoj kvatosis 
Motorai dūgz, granatos kauks ir žemė duš.
Vilkaviškis, 1942

venimiškų klausimų sprendimo. 
Autorius skelbia meilę: “Galima 
pasipriešinti malonei, protui, 
bet kas atsilaikys prieš meilę?” 
(Lacordaire). Jis taipgi pabrėžia 
dabarties reikalavimus ir iške
lia teisingumą: “Niekados visų 
žaizdų vien meile nepagydysi- 
me, nes dauguma tos meilės ne
turės ir todėl visada reikės tei
singumo, kuris vers nemylinčius 
į artimo reikalus atsižvelgti” 
<271 p.).

Turtingas mintimis
Taigi veikalas daugeliu atžvil

gių įdomus, turiningas, turi gau
sias turtingos formos prošvais
tes, teologines mintis perteikia 
literatūrinės kūrybos puošmeni
mis, užgriebia pačius gyvybin
giausius klausimus ir juos spren
džia nebanaliai. Knyga turtinga 
ankstyvesnės teologijos idėjo
mis, tačiau joje kaip ir neaptin
kame naujų po II Vatikano san- 
tarybos iškylančių polėkių, nors 
gal autoriaus pasirinkti bendrie
ji klausimai to taip labai nerei
kalauja.

Kalba
Nelaimei, kalbos klaidų gausa 

didelė: vienur tikriniai vardai 
linksniuojami, kitur ne; kaikur 
veiksnys skiriamas kableliu nuo 
tarinio, pažyminys nuo pažymi
mo žodžio, vietomis neatskirti ša
lutiniai sakiniai; rašoma “vie
nintelio” (turi būti — vieninte
lio, 14 p.), kuriniuose (18 p.), kū
niškumo (18 p.), (trūksta brūkš
nelių ant u) ir t. t. Esama ir ko
rektūros klaidų, pvz. 115 p. 
“Santa Maria degti (turi būti — 
degli) Angeli”.

Kadangi autoriui daugiausia 
tenka gilintis į svetimų kalbų li
teratūrą, tai suprantama, kad 
tai paveikia jo paties reiškimosi 
būdą. Reikia tikėtis, kad ateity
je autorius duos kūrinius peržiū
rėti kalbininkui, kad kalbinės 
klaidos būtų išlygintos ir neįsi
brautų į jo 'įdomius turiningus 
veikalus. Kun. A. Grauslys nau
jų užmojų turi. Kiek teko su juo 
išsikalbėti, dabar planuoja duo
ti naujų veikalų apie dvasinio 
gyvenimo pagrindus. Linkėtina, 
kad vėl atsirastų mecenatų, kaip 
kad šią knygą savo penkiomis 
šimtinėmis parėmė agr. J. Sadū- 
nas.

Atsiųsta paminėti
Evangelijos Šviesa, 1971 m. vasa

ra. Religinis laikraštėlis, redaguoja
mas ev. kun. K. Burbulio (656 West 
35th St, Chicago, Ill. 60616, USA) 
ir Pr. Enskaičio (373 Charlton Ave. 
W., Hamilton 12, Ont., Canada). Iš
eina nereguliariai.

Saulutė nr. 2, 1971 m. birželis. Ša
pirografuotas Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos šeštadieninės litua
nistinės mokyklos laikraštėlis, reda
guotas Rūtos žmuidzinaitės ir Aud
rės Kazakevičiūtės. Viršelis — Rū
tos žmuidzinaitės, iliustracijos — 
abiejų redaktorių ir Vidos Juodely- 
tės. Gaunamas Šv. Kazimiero parapi
joje, 2718 St. George St., Los An
geles, Cal. 90027, USA.

Aš norėčiau prikelti 
nors vieną seneli 

kapų milžinų 
išgirsti nors vieną, 

bet gyvą žodelį 
senųjų laikų.

MUSKOKA EŽERO PAKRANTĖJE
$ 100 ĮMOKĖTI

Puikūs sklypai didelio ežero pakrantėje.
Tai investavimas, kuriuo galite džiaugtis dabar, 
o ateityje uždirbti.
Dėl nemokamų brošiūrų skambinti tel. 223-6222, Toronto.

Kun. dr. Juozas Prunskis, Lietuvoje buvęs “XX Amžiaus”, o JAV-se vienas 
iš “Draugo” redaktorių. Jau 42 metai reguliariai dirba spaudoje. Nuo at
vykimo i JAV 1940. XII. 4 iki 1971. VI. 12 parašė 7494 straipsnius. Nese
niai jis Įsteigė žurnalistinę premiją, o Lietuvių Žurnalistų Sąjungos valdyba 
pakėlė ji i garbės narius

Lietuvių kalba pasaulio universitetuose
Lietuvių kalba yra tyrinėja

ma daugelyje pasaulio šalių. 
Apie jos tyrinėtojus platų 
straipsnį paskelbė Algirdas Sa
baliauskas Vilniuje išeinančio 
“Mokslas ir Gyvenimas” žurna
lo 1971 m. 6 nr. Jis rašo, kad 
lietuvių kalba tarptautiniu mas
tu susidomėta XIX š. pradžioje, 
kai kalbotyroje atsirado vadina
masis istorinis-lyginamasis me
todas. Daugelis žymiausių XIX 
š. kalbininkų keliavo į Lietuvą, 
studijavo paprastų kaimo žmo
nių kalbą ir stebėjosi, kad ši 
kalba, pirmosios mokslinės lie
tuvių kalbos gramatikos auto
riaus vokiečio Augusto Šleiche
rio žodžiais tariant, formos to
bulumu galėtų lenktyniauti su 
graikų, romėnų, senovės indie- 
čiu kūriniais.

Iš lietuvių kalbos tyrinėtojų 
Lenkijoje minėtinas neseniai 
miręs prof. Otrembskis. Pozna
nėje tebesidarbuoja kitas lietu
vių kalbos specialistas prof, 
češlavas Kudzinovskis, kuris, ša
lia kitų veikalų, neseniai baigė 
M. Daukšos rastų žodyną. Nuo 
seno lituanistinėmis tradicijo
mis garsiame Krokuvos univer
sitete dirba Lenkijos Mokslų 
Akademijos narys Jonas Safare- 
vičius. Čia darbuojasi ir litua
nistinių darbų paskelbęs J. Ku- 
rilovičius. Varšuvoje ilgą laiką 
darbavosi lietuvių kalbos spe
cialistė Tamara Buchienė (ji ne
seniai mirė). Šiuo metu Varšu
vos un-te lietuvių kalbą dėsto 
Barbora Vileišytė.

Berlyno un-te profesoriauja 
lietuvių kalbos tyrinėtojas Vik
toras Falkenhanas. Leipcige gy
vena kitas garsus vokiečių li
tuanistas Raineris Ekertas. V. 
Vokietijoje pokario metais Er
nestas Frenkelis parašė “Lietu
vių kalbos etimologinį žodyną”, 
kurį po autoriaus mirties baigė 
profesoriai Erichas Hofmanas 
ir Eberhardas Tanglis. Dabar 
Miunchene leidžiamas Aleksand
ro Kuršaičio “Lietuvių-vokiečių 
kalbų žodynas”. Šį žodyną pra
džioje redagavo prof. Vilhelmas x. - .
Vismanas, o šiam mirus — E. 
Hofmanas, bendradarbiaujant 
Hertai Krik ir Miuncheno un-to 
lietuvių kalbos lektorei Liucijai 
Baldauf-Jurgutytei.

Goetingeno un-te profesoriau
ja vienas žymiųjų pasaulio kal
bininkų — Volfgangas Šmitas. 
Jis 1963 m. išleistoje monogra
fijoje apie baltų ir indoeuropie
čių kalbų veiksmažodžių struk
tūrą savo veikalo motto įrašė 
Maironio eilėraščio žodžius:

I talijoje lituanistikoje reiškė
si ir tebesireiškia Džiakomas De- 
votas ir Vitore Pizani, o Šveica
rijoje — Jonas Peteris Loche- 
ris, kuris dirba Neušatelio un-te 
(jo rektoriumi buvo garsus švei
carų lituanistas M. Nyderma- 
nas). Anglijoje lituanistikos stu
dijiniais darbais reiškiasi Glas- 
govo un-to prof. Viktoras Kaltu
mas, o Prancūzijoje — prof. 
Raimundas Šmitleinas.

Nuoširdžių lituanistikos tyri
nėtojų gyvena Čekoslovakijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje (ten dar
buojasi garsusis Kristianas Stan
gas), Suomijoje, Indijoje, JAV 
ir kitur.

Apie JAV gyvenančius litua
nistus “Moksle ir gyvenime” 
taip rašoma:

JAV lituanistikos tradicijos 
palyginti nėra senos. Pirmasis 
amerikiečių kalbininkas, pradė
jęs daugiau darbuotis lietuvių 
kalbos baruose, buvo Prinstono 
universiteto prof. Haroldas Ben
deris (1882-1951). Lituanistikos 
pozicijos JAV sutvirtėjo, kai 
Pensilvanijos universitete pra
dėjo profesoriauti šveicarų kil
mės kalbininkas Alfredas Senas, 
anksčiau keletą metų dirbęs 
Kauno universitete. Po II-jo pa
saulinio karo domėjimasis li
tuanistikos ir apskritai baltisti
kos problemomis JAV labai iš
augo. Pastaraisiais metais lietu
vių kalba dėstoma daugiau negu 
dešimtyje šios šalies universi
tetų.

Iš svarbiausių JAV lituanistų 
darbų pirmiausia reikėtų pami
nėti neseniai Alfredo Seno ir 
Antano Salio baigtą lietuvių-vo
kiečių kalbų žodyną, šis penkių 
tomų veikalas buvo pradėtas 
leisti dar 1932 m. šveicaro Mak
so Nydermano iniciatyva.

Iš jaunesniosios amerikiečių 
lituanistų kartos pirmiausia rei
kėtų pažymėti A. Seno ir A. Sa
lio mokinį Pensilvanijos valsti
jos universiteto profesorių Vil
jamą šmolstygą. Šis mokslinin
kas jau du kartus viešėjo Lietu
voje. Il-je visasąjunginėje bal- 

iš

Iš

įdomų pranešimą apie baltų ir 
slavų kalbų santykius (praneši
mą skaitė lietuviškai!). V. šmol- 
stygas yra paskelbęs nemaža 
įvairių lietuviu ir senovės prū
sų kalbų tyrinėjimų. Jis taip pat 
yra JAV išleisto stambaus lie
tuvių kalbos vadovėlio bendra
autorius. V. šmolstygo iniciaty
va 1968 m. pavasarį surengta 
baltistų konferencija.

Produktyviai dirba ir kitas 
jaunas JAV baltistas — įžymio
jo norvegų lingvisto Kr. Š. Stan- 
go mokinys Gordonas F. For
das. Jis neseniai išleido tokius 
svarbius lietuvių raštijos pa
minklus (su vertimais į anglų 
kalbą), kaip pirmąją lietuvišką 
knygą — Martyno Mažvydo ka
tekizmą, 1573 m. vadinamąją 
Volfenbiutelio Postilę, Baltra
miejaus Vilento 1579 m. kate
kizmą, parengė lietuviškų teks
tų chrestomatiją”.

1963 m. V-me slavistų suva
žiavime Sofijoje įsteigta tarp
tautinė baltu-slavų kalbinių san
tykių tyrinėjimams koordinuoti 
komisija (pirmininkas — Lietu
vos Mokslu Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto di
rektorius Kostas Korsakas) daug 
prisideda prie lituanistikos stu
dijų koordinavimo užsienyje.

Ed. Sulaitis
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KJLTŪRIfJE VEIKIOJI
“THE EVANGELIST”, Albany 

vyskupijos, JAV-se, laikraštis š. m. 
birželio 3 d. laidoje atspausdino visą 
eilę dail. V. K. Jonyno darbų nuot
raukų ryšium su Amsterdamo kapi
nių koplyčios šventinimo iškilmė
mis. Pirmajame puslapyje didelėm 
raidėm užrašas prie nuotraukų skel
bia: “Amsterdam cemetery chapel 
designed by internationally famous 
artist-sculptor”. Be to, išleistas lei
dinys “St. Ann’s Chapel”. Jame su
dėti vaizdai koplyčios, kurią meniš
kai apipavidalino dail. V. K. Jonynas, 
o finansavo J. V. Kiškis, tuo būdu 
įamžindamas savo žmonos velionės 
atminimą. Leidinys labai gražiai pa
ruoštas techniškai, nuotraukos — 
Vyt. Maželio.

BRITŲ ST. JAMES PRESS LEI
DYKLA Londone išleido A. G. Sea
ton redaguotą informacinę rašytojų 
enciklopediją “The Writers Directo
ry 1971-73”. Jon yra įtraukti rašyto
jai, redaktoriai ir žuranalistai, kurių 
darbai buvo paskelbti anglų kalba. 
Romanistų sąraše yra kalifornietis 
Jurgis Gliaudą, jaunimo literatūros 
autorius — torontietis Vytautas Ta- 
mulaitis. Prie jų pavardžių suminėtos 
leidyklos, išleidusios jų knygas ne tik 
anglų, bet ir lietuvių kalba. Pasau
linių leidyklų sąrašan įtraukta ir' 
niujorkiečio S. Zobarsko “Manyland 
Books” leidykla.

BALTSTOGĖS MOKSLO DRAUGI
JA išleido metraščio “Actą Baltica- 
Slavica” VII tomą, kuriame yra pa
skelbtas lituanisto a. a. prof. J. Ot- 
rembsko straipsnis apie Mikalojų 
Akelaitį ir jo lietuvių kalbos grama
tiką, kuri lenkų kalba buvo išspaus
dinta 1890 m. Poznanėje. Straipsnis 
iliustruotas M. Akelaičio ir jo trijų 
rankraščių nuotraukomis. Lietuvos 
statuto teisinius terminus aiškina vil
niečio V. Raudeliūno studijinis ra
šinys. Dėmesio yra verta šiame to
me paskelbta poznaniečio S. Alek
sandravičiaus studija apie miestelių 
kilmę ir vystymąsi Gudijoje ir Lie
tuvoje iki XVII šimtmečio vidurio. 
Studiją papildo tokių vietovardžių 
sąrašas, nurodantis istorinius šalti
nius, kuriuose jie pirmą kartą buvo 
paminėti. Pridėtas ir maždaug 1650 
m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės miestų bei miestelių žemėlapis, 
kurio vertę sumenkina sulenkinta 
vietovardžių versija. Apžvalginiame 
skyriuje yra du vilniečių straipsniai: 
kalbininko K. Morkūno — apie ono
mastiką Lietuvoje ir archeologo A. 
Tautavičiaus — apie archeologinius 
tyrinėjimus Lietuvoje 1962-66 m. Čia 
pateikiamas ir ilgas ištirtųjų archeo
loginių paminklų sąrašas, iliustruotas 
reikšmingesnių iškasenų nuotrauko
mis bei piešiniais. “Actą Baltica-Sla- 
vica” yra įsteigęs prof. Jerzy Anto- 
niewicz, jo vyr. redaktorius, kurio 
vertingą darbą nutraukė netikėta 
mirtis prieš šio tomo išleidimą.

POETĖ GRAŽINA TULAUSKAI- 
TĖ, atsiliepdama į V. A. Jonyno 
“Septintos Pradalgės” recenziją š. m. 
“Tž” 27 nr., pastebi, kad ten įdėti 
jos eilėraščiai dar nebuvo spausdinti 
— nei “Vakarėj bangoj”, nei kur ki
tur. Priešingas recenzento tvirtini
mas esąs neteisingas.

DR. ANTANAS LIPSKIS, gydyto
jas Čikagoje, vis plačiau ima garsėti 
kaip tapytojas, nors dailės nėra stu
dijavęs. Jo figūrinės tapybos dar
bams padeda medicinos studijų me
tu įgytos anatomijos žinios. Jis daly
vavo gydytojų suvažiavimo Arlington 
Heights bendroje dailės parodoje, 
turėjo keletą individualių parodų/ 
kurių paskutinioji buvo surengta dr. 
Mildos ir dr. Stasio Budrių reziden
cijoje, Čikagos paežerės dangoraižy
je.

VIKTORIJA PAUKŠTYTĖ, čika 
gos Austin augštesniosios mokyklos 
16 metų amžiaus moksleivė, išrado 
būdą, kurio dėka A rūšies kraują ga
lima atpažinti panaudojus pupų eks
traktą. šį savo išradimą ji pradėjo 
kaip VIII skyriaus gamtos mokslų 
namų darbą. Gavusi teigiamus rezul
tatus, kreipėsi į Hektoen instituto 
vadovą dr. Nicolas V. Costa, kuris to- 
limesniem tyrimams leido naudotis 
laboratorija. Lig šiol jaunoji lietuvai
tė yra atlikusi apie 300 bandymų su 
kraujo pavyzdžiais ir gavusi teigia
mus rezultatus. Su jos laimėjimu 
skaitytojus supažindino ‘‘Chicago 
Daily News” dienraštis. Jaunąją iš
radę ję V.. Paukštytę globojąs dr. N. 
V. Nicolas teigia, kad galutiniam iš
radimo patvirtinimui reikia apie 
1.500 bandymų. Jos išradimas labai 
suprastintų ir pagreitintų kraujo rū
šies atpažinimą ligoninių telkiamose 
atsargose transfūzijoms. V. Paukšty
tė ruošiasi studijuoti mediciną.

TARPTAUTINĖJE ORO PAŠTO 
ŽENKLŲ parodoje V. Berlyne Ame
rikos lietuvis Jonas Grigaliūnas iš 
Euclid, Ohio, laimėjo aukso medalį 
už Lietuvos oro pašto ženklų rinkinį,

MAY SHOW PARODOJE Kleve 
landė, uždarytoje birželio 12 d., da
lyvavo dail. N. Palubinskienė, vienin
telė Klevelando lietuvių menininkų 
atstovė.

R. VOKIETIJOS VALSTYBINĖ 
biblioteka R. Berlyne, Unter Linden 
gatvėje, surengė savo archyvuose 
saugojamų K. Donelaičio leidinių pa
rodą, kurią aplankė iš Vilniaus, Kau
no ir kitų miestų atvykę lietuviai bib
liotekininkai. Juos labiausiai domino 
pirmieji XIX šimtmečio Rėzos, Nes- 
selmano, Pasargės vertimai ir nau
jausioji dr. H. Buddensiego išverstų 
K. Donelaičio "Metų” laida.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TRAKŲ PILIES MENĖJE koncer 

tą surengė P. Tamošaičio vadovauja
mas Vilniaus konservatorijos liau
dies instrumentų kamerinis ansamb
lis “Sutartinė”, talkinamas Vilniaus 
operos solistų — baritono Kosto Šil- 
galio ir koloratūrinio soprano Ele
nos Čiudakovos.

DIONIZO POŠKOS BAUBLIUS Bi-. 
jotuose jau dengia pagal architektų 
V. Gabriūno ir M. Lagunavičienės 
projektą sukurti gotiško tipo stati
niai — žalvario stogas, aliuminio rė
mai ir stiklo sienos. Baublių gaubtai 
buvo įrengti visuomenės lėšomis. 
Projekto autoriai V. Gabriūnas ir M. 
Lagunavičienė simbolinį raktą įteikė 
Lietuvos paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos pirm. V. Uogintui, 
kuris jį perdavė nuolatiniam D. Poš
kos baublių ir jų turtų sargui A. Bar- 
dauskui, šias pareigas einančiam jau 
21 metus. Pirmąjį baublį D. Poška 
yra išskaptavęs iš 1812 m. VyšniakaL 
nyje nukirsto tūkstantmečio džiūs
tančio ąžuolo kamieno ir jame įren
gęs savo kraštotyros muzėjų. Vė
liau iš seno ąžuolo buvo išskaptuotas 
ir antrasis namelis. Abu dabar jie ži
nomi Baublio vardu. Tie D. Poš
kos nameliai pokario metais buvo 
konservuoti, tačiau neapsaugoti nuo 
gamtos ir oro įtakos. Gaubtai turėtų 
prailginti jų amžių.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakininkai lankėsi Gu
dijos Gardino srities Varenavo rajo
ne. kur yra nemažas skaičius lietu
vių. Lietuviškai kalbančių gyvento
jų jiems teko sutikti Pelesos, Rodū- 
nės, Asavos, Nočios, Žirmūnų, Bene
kainių, Kauleliškių, Armoniškių ir 
net Varenavo apylinkėse. N. Vėlius 
“Literatūroj ir Mene” rašo: “Šios 
ekspedicijos metu buvo surinkta apie 
1500 lietuvių liaudies dainų ir rau
dų, 200 pasakų, 500 sakmių ir pasa
kojimų, 800 smulkiosios tautosakos 
vienetų — iš viso apie 3000 lietu
vių tautosakos kūrinių. Ekspedicijos 
dalyviai taip pat tyrinėjo dabartines 
tautosakos gyvavimo sąlygas, jos pli
timo ir nykimo dėsningumus, indivi
dualaus ir kolektyvinio prado santy
kį atskirų pateikėjų repertuare. Bu
vo aptikta daug talentingų pateikė
jų. Tai dainininkės seserys Kanevi- 
čiūtės iš Pelesos, A. Baužytė iš Pi
liakalnio, M. Mackevičienė iš Kar- 
gaudų, M. Aliukienė iš Plikių; pa
sakotojai A. Kanevičius iš Druskinin
kų, O. Ivoškienė iš Geštaųtų, A. Ge- 
ležniūtė iš Piliūnų, J. Mindziulienė 
iš Dubinių, A. Matusevičienė iš 
Sklodinių, smulkiosios tautosakos ži
novė R. Kauzienė iš Dubenių ir dau
gelis kitų. Šie pateikėjai žino ne 
tik lietuvių, bet ir baltarusių, lenkų, 
o kartais net ir rusų tautosakos. 
Garsiosios dainininkės seserys Kane- 
vičiūtės baltarusių dainas yra daina
vusios baltarusių televizijos laidoje. 
Kartais tos pačios dainos ir pasakos 
sekamos bei dainuojamos įvairiomis 
kalbomis. Ekspedicijos metu buvo 
užfiksuota tik nedidelė Varenavo lie
tuvių tautosakos dalis. Ateity ji ir 
toliau bus renkama, tyrinėjama .. 
Tuo pačiu metu gudų tautosakininkai 
viešėjo šiaurės rytų Lietuvos srity
se ir Latgalijoje.

PABALTIJO STUDENTŲ tradici
nė dainų šventė “Gaudeamus-V” lie
pos 9-11 d.d. įvyko Rygoje ir Ogrės 
kurorte. Gausiausiai buvo atstovau
jama Lietuvai, nusiuntusiai beveik 
2000 dalyvių iš devynių augštųjų mo
kyklų su vyr. dirigentu prof. Konra
du Kavecku. Koncertinėse progra
mose dalyvavo: Kauno politechnikos 
instituto ansamblis “Nemunas”, cho
ras “Jaunystė” ir pučiamųjų orkest
ras “Politechnika”, Vilniaus univer
siteto ansamblis ir choras, Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto choras 
“Gabija”, Šiaulių pedagoginio institu
to choras “Pavasaris”, Vilniaus pe
dagoginio instituto ansamblis “švie
sa”, Lietuvos žemės ūkio akademijos 
choras “Daina” ir Kauno medicinos 
instituto choras “Neris”. Dalyvių gre
tose buvo studentų meninių vienetų 
ir iš kaikurių Sovietų Sąjungos mies
tų. Kompartijai duoklė atiduota eise
na prie Lenino paminklo, keletu dai
nų. Lietuvių pasirodymuose skam-4 
bėjo A. Kairiūkščio “Arai”, A. Bra
žinsko “I planetą ateina jaunystė”, 
liaudies daina “Aš ne gert atėjau” 
bei kiti kompozitorių kūriniai, šokė
jai pašoko “Polką su ragučiais”, “Iš
daigininkus” ir keletą kitų šokių. 
Jungtiniam visų dalyvių chorui diri
gavo prof. K. Kaveckas. šventė už
baigta tradiciniu studentų himnu 
“Gaudeamus”.

ADOLFO KROGERTO vadovauja
mas Vilniaus vyrų choras “Varpas”, 
dvigubas tarptautinio konkurso Itali
joje laureatas, dalyvavo Britanijos 
Langoleno miesto XXV tarptautinia
me chorinės muzikos festivalyje. 
Konkurso programon jis buvo įtrau
kęs ir V. Laurušo dainą “Nakties 
balsai”. Deja, “Varpui” šį kartą ne
pavyko išsikovoti laureato vardo. Po 
kelių koncertų Langolene “Varpas” 
liepos 14 d. grįžo Vilniun.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS puslaidininkių fizikos instituto 
du atstovai vieši Prancūzijoje: insti
tuto direktoriaus pavaduotojas K. 
Valacka dalyvauja tarptautinėje mo- 
nokristų auginimo konferencijoje, 
karštų elektronų skyriaus mokslinis 
bendradarbis V. Bareikis — jaunųjų 
prancūzų ir sovietų fizikų seminare.

V. Kst.



^SPORTAS
BABY POINT, $32,900 prašoma 
kaina. 6 kambarių, atskiras, mū
rinis namas su garažu ir įvažia
vimu. Dvi virtuvės, viena atvira 
skola.
ETOBICOKE, $3,900 įmokėti. Pra
šoma kaina — $26,500. Penkių 
kambarių, vieno augšto mūrinis 
namas su butuku rūsyje. Priva
tus įvažiavimas ir vieta garažui. 
Tuojau galima užimti.
DUNDAS • RUNNYMEDE, $3,900 
įmokėti. Krautuvė ir 4 kambarių 
butas antram augšte. Mūrinis pa
statas su garažu ir įvažiavimu. 
Viena skola. Tuojau galima už
imti. Palikimas.

MARTIN GROVE, $3,900 įmokė
ti, 6 kambarių, vieno augšto, mū
rinis (bungalow) su privačiu įva
žiavimu ir vieta garažui Didelė 
moderni virtuvė ir daug įvairių 
priedų.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

BLOOR — ROYAL YORK, $32,- 
500 prašoma kaina. 6 kambarių, 
vieno augšto (bungalow) mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įva
žiavimu. 6% % skola. Graži vieta. 
Arti susisiekimo.
SWANSEA, $4,900 įmokėti, 7. 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Gražiai įrengtas rūsys, di
delis sodas. Tuojau galima užimti.
LAWRENCE — WESTON, 8 bu
tų gražus mūrinis pastatas su pri
vačiu įvažiavimu ir vieta automo
biliams. Visi butai po du miega
muosius. Arti susisiekimo ir krau
tuvių. Prašoma įmokėti apie 
$30,000.
JANE - EGLINTON, $3,900 įmo
kėti, 6 kambarių, vienaaugštis 
(bungalow), mūrinis, su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Priedo — 
du kambariai rūsyje. Prašoma 
kaina $31,700. Tuojau galima už
imti.

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

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

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

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

MOKA

už term, indėlius 2 metam..... 7 %
už term, indėlius 1 metam..... 6Y1%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas......... 5Y2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000....8!^% 
nekiln. turto — iki $30.000....814%

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

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR ST. W. — EAST MALL, arti mokyklų ir susisiekimo, 3 mie
gamųjų vienaaugštis (bungalow). Gražus poilsio kambarys rūsyje, 
didelis sklypas. Galima tuoj užimti. Įmokėti apie $7.000.
HIGH PARK — HUMBERSIDE, atskiras, mūrinis, 8 dideli kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su geru privažiavimu. Namas 
be skolų, prašo $31.000.
HIGH PARK BLVD. — PARKSIDE DR., originalus, 12 kambarių dvi- 
butis (duplex). Viskas įrengta atskirai, 2 butai po 3 miegamuosius. 
Įmokėti $8.000. Viena skola 10-čiai metų išmokėti.
RONCESVALLES AVE. — GRENADIER RD., 10 kambarių, 3 atskiri 
butai — 3 virtuvės ir 3 prausyklos. Idealus nuomoti, 4 kambariai 
pirmame augšte. Trys garažai, namas be skolų, įmokėti $10.000.
BLOOR — HIGH PARK AVE, gražus 6 butų namas. Viskas įrengta 
moderniai, augštos nuomos pajamos. Gera investacija, įmokėti apie 
$25-30.000 ir viena atvira skola išmokėjimui.
BLOOR — RUNNYMEDE, krautuvė ir du atskiri butai. Ideali vieta 
betkokiam verslui. Prašoma kaina $55.000.

SPORTAS VISUR
Devintosios metinės lengvosios at

letikos rungtynės tarp JAV — Sov. 
Sąjungos įvyko Berkley mieste, Ka
lifornijoje. Baigėsi lygiomis 186:186. 
Atskirose grupėse JAV vyrai įveikė 
rusus 126:110. o rusės įveikė ameri
kietes 76:60. Mažai žinomas ameri
kietis P. MacDorf šuolyje į augštį pa
siekė 2.29 cm., ty. vienu centimetru 
augščiau nei ruso V. Brumelio pa
saulio rekordas.

Pasaulio šachmatų pirmenybėse 
amerikietis R. Fisher laimėjo šeštą
sias ir lemiamas pusbaigmines rung
tynes prieš daną B. Larsen. R. Fi
sher toliau žais su kitu pusbaigmio 
nugalėtoju, kuriuo gali tapti vienas 
iš rusų — V. Korčnoj arba T. Pet
rosian. Abu tuo tarpu žaidžia lygio
mis. Baigminiame žaidime bus žai
džiama 12 partijų, šio susitikimo nu
galėtojas žais su dabartiniu pasaulio 
meisteriu, šiose pirmenybėse R. Fi
sher pasirodė, kaip labai pajėgus žai
dėjas. Abu savo priešininkus ketvirt- 
baigmyje ir pusbaigmyje įveikė 6:0 
pasekme. R. Fisher iškilo 1957 m., 
kai būdamas 14 metų laimėjo JAV 
uždaras pirmenybes, įveikęs 12 ge
riausių žaidėjų. Nuo to laiko jis lai
mėjo visas tokias pirmenybes. 1961 
m. jis laimėjo visas 11 rungtynių. 
Reikia manyti, kad R. Fisher yra 
labai rimtas , pretendentas į pasaulio 
meisterystę.

SPORTAS LIETUVOJE
Neeilinės lengvosios atletikos rung

tynės įvyko JAV-se. Tai metinis JAV 
ir Sov. Sąjungos lengvaatlečių susi
tikimas. Sov. Sąjungai atstovavo 4 
Lietuvos lengvaatlečiai. Iš jų geriau
siai pasirodė N. Sabaitė ir R. Bitė, 
kurie laimėjo pirmąsias vietas. N. 
Sabaitė buvo pirmoji 800 m. bėgime, 
pasiekusi naują Lietuvos rekordą 
2:04,5. R. Bitė 3000 m. su kliūtimis 
nubėgo per 8:41,0. Rutulio stūmime 
dalyvavęs R. Plungė buvo ketvirtas 
su 19 m. 14 cm. pasekme, šuolyje 
i augštį K. Sapka peršoko 2.18 m. ir 
dalijosi III vieta.

Tarptautinė baidarių regata įvyko 
Prahoje. Dalyvavęs vilnietis V. če- 
siūnas vienvietės 1000 m. lenktynėse 
laimėjo I vietą.

Vilniaus komanda sėkmingai daly
vauja Sov. Sąjungos rugbio pirmeny
bėse. Savo pogrupyje vilniečiai lai
mėjo visus susitikimus ir pateko i 
baigmę.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Maskvoje 10.000 m. bėgime kaunie
tis P. Šimonėlis atbėgo antruoju ir 
pasiekė puikų Lietuvos rekordą 
28:41,8. Pirmos vietos pasekmė 
28:39,4.

VYČIO ŽINIOS
Tarpusavio golfo turnyras jau ge

rokai pasistūmėjęs i prieki. Sužaista 
170 rungtynių. Turnyre stipriai pir
mauja A. Banelis su 21 tašku, tepra- 
radęs 5 taškus. Antroje vietoje yra

S. Krašauskas su 19 taškų, trečioje 
— J. Balsys su 16 t., ketvirtoje — 

(Nukelta į 7-tą psl.)

tiečių krepšinio stovykloje Spring- 
hurste: I. Kongats 6’7” ir R. Duliūnas 
4’6”
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REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Tel. 534 - 9286 — namų: 537 - 2869

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

Bloor Autorite Garage ?ta9r® DBunRd ° £Kcon«e>’ 
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

TORONTO MIESTAS

Pranešimas 
atmatų išvežimo reikalu

Kadangi pirmadienis — rugpjūčio 2-ji yra nedarbo 
diena miesto tarnautojams, ta dieną atmatos nebus 
išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktos antradienį, o 
antradienio — trečiadienį.

F. SENKUS REAL ESTATE
H. F. Atyeo, P. Eng., 

gatvių priežiūros viršininkas

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

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

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

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

RUGPJŪČIO 1 — 6 SAVAITEI
Sekmadienį, rugpjūčio 1
2.30 v.p.p. High Park — H.M.C.S. York orkestras. Viešnia - Irena King
2.30 v.p.D. Kew Gardens Ohulani pristato Havajus

Svečias — Frank Palmer
5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis — Ronnie Podgeft j.
7.30 v.v. Willowvale Park Ron Bognato orkestras
7.30 v.v. Earlscourt Park Trump Davidson orkestras
7.30 v.v. Greenwood Pork Jack Cooke ir Pendulums

Pirmadienį, rugpjūčio 2
2 v. p.p. ir 7 v.v. Eglinton Park — Commedia Dell'Arte*
2.30 v.p.p. High Pork Toronto operos draugija
8.00 v.v. Nathan Phillips Square — Bernard H. Clarke koncertinis orkestras
8.30 v.v. Ramsden Park Kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE

Antradienį, rugpjūčio 3
2 v.p.p. ir 7 v.v. Earlscourt Park ~— Commedia Dell'Arte
7.15 v.v. Trinity Recreation Centre — Vaikų teatras — Sam ir Tigers 
8.00 v.v. Allan Gordens Gen. gubernatoriaus kavalerijos orkestras 
8.30 v.v. Withrow Pork Kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

Trečiadienj, rugpjūčio 4
12.15 v.p.p.

2 v.p.p. ir 
7.15 v.v.
7.30 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.

Nathan Phillips Square — Jack Fowler orkestras
7 v.v. Riverdale Park West — Commedia DelFArte

Wellesley Pork 
Monarch Park 
Eglinton Park 
Riverdale Park

Vaikų teatros — Sam ir Tigers 
George Frank orkestras 
Trump Davidson orkestras 
Paul Kentner

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

Ketvirtadienį, rugpjūčio 5
2 v.p.p. ir 7 v.v. Kew Gardens — Commedia Dell'Arte
7.15 v.v. Greenwood Park Vaikų teatros — Sam ir Tigers
8.00 v.v. Forest Hill Trump Davidson orkestras — džiazas

Memorial Park
8.00 v.v. Nathan Phillips Square — Kontinentinis koncertas
8.30 v.v. High Park Kodriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v.v. Kew Gordens Kodriliaus šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

Penktadienį, rugpjūčio 6
2 v.p.p. ir 7 v.v. Bellevue Square — Commedia Dell'Arte

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

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasidėjo lie

pos 25 d. Mišiomis. Dvasios vadas 
kun. A. Prakapas pabrėžė pagrindinę 
tiesą, kad tik per Kristų pažįstame 
Dievą. Kristų šiandien vėl gyvu pa
daro daugumoje jaunimas ir tas jau
nimas nesigėdi Jį išpažinti ir kitiems 
liudyti. Jaunuoliai nuo “drugs” ir 
kitų šio gyvenimo siūlomų malonu
mų pradeda nusikreipti ir Kristuje 
randa taiką, ramybę, džiaugsmą. Po 
Mišių įvyko oficialus stovyklos atida
rymas. V. Kolyčius trumpai apibūdi
no stovyklos tikslą: tarnauti, dirbti 
Kristui ir Lietuvai, padedant vienas 
kitam: draugiškumu, džiaugsmu, šyp
sena, meile. Stovyklos vadovybė: dv. 
vadas — kun. A. Prakapas, komen
dantas — K. Manglicas, vyr. mergai
čių vadovė — B. Čepaitienė, vyr. 
mergaičių vadovės — D. Juozapavi
čiūtė, R. Girdauskaitė, R. Buivytė, 
jaun. mergaičių vadovės — V. Kup- 
revičiūtė, R. Kolyčiūtė. Vyr. berniu
kų vadovai: R. Underys, R. Kulia- 
vas, jaun. berniukų — Eug. Girdaus- 
kas, P. Kuras. Programų koordina
torė — G. Juozapavičiūtė, darbelių 
mokytoja — L. Nakrošienė, sporto 
vadovai — A. Milašauskas, R. Vait
kutė, dainavimas — A Astraitė, raš
tinė — R. Čepaitytė, gail. sesuo — E. 
Grabauskienė, stovyklos ūkvedžiai:
I. Juzukonis ir L. Dūda, vyr. šeimi
ninkė p. Razgaitienė.

Kartu ruošiami vadovai ateities 
stovykloms ir jie šiais metais dirba 
kaip padėjėjai: R. Slapšytė, R. Stra- 
vinskaitė, R. Vaškevičiūtė, V. Rociū- 
naitė, L. Čepas, M. Gudinskas, J. 
Trumpickas.

Stovyklos pagrindinė tema — atei
tininkų principų nagrinėjimas. Sto
vyklą atidarant buvo 110 stovyklau
tojų, kurie suvažiavo iš įvairių Ka
nados ir JAV vietovių — Toronto, 
Hamiltono, St. Catharines, Londono, 
Sault Ste. Marie, Otavos, Wndsoro, 
Detroito, Čikagos, Grand Rapids, Ra
cine, Baltimorės, Bostono. Atkreip
tinas dėmesys į du jaunuolius, kurie 
yra atvykę iš Brazilijos ir keliauja 
po JAV ir Kanadą, kad galėtų stebėti 
jaunimo veiklą ir kaiką pritaikyti sa
vo aplinkai. Jie pasiliko stovykloje 
keletą dienų. Tai Regina Bagdžiūtė 
ir Jonas Lukoševičius. Jie abu gimę 
Brazilijoje, net jų tėvai atvykę į Bra
ziliją dar maži. Abu kalba lietuviškai 
ir susirūpinę lietuviška veikla.

Tėvai ir svečiai kviečiami stovyklą 
aplankyti vakarais, šeštadienį, 8.30 
v.v., bus laužas.

Skautų veikla
• Devintoji Romuvos stovykla bai

giama liepos 31 d. Tėvai prašomi 
savo vaikus atsiimti 12 v. ir padėti 
draugovių rajonus sutvarkyti. Liepos 
24 d. dėl lietaus negalėjo įvykti visos 
Numatytos varžybos. Jūrų skautai nu
leido vainiką, paminėdami žuvusius. 
Buvo jaun. skautų-cių Įžodis. Jį davė 
T. Kasperavičius, S. Dūdaitė, ir R. 
Petkutė; skautų įžodį davė R. Dun- 
dzytė, V. Dundzytė, R. Bartminaitė ir 
R. Bartminaitė; vyr. skaučių — D. 
Dainoraitė, V. Šetikaitė iš St. Catha
rines, A. Prasauskaitė ir D. Staske
vičiūtė iš Ročesterio, S. Leonavičiūtė 
iš Detroito. Vyr. skaučių įžodžiui va
dovavo s. M. Gverzdienė. Dalyvavo 
viešnios skautininkės iš Detroito J. 
Pečiūrienė ir Atkocaitienė. Sk. vy
čių įžodį davė detroitiškis K. Kar
velis, vadovavo s. Č. Anužis, dalyvavo 
12 sk. vyčių. Liepos 25 d. stovyklą 
aplankė daug svečių. Buvo pamaldos 
lauke katalikams ir evangelikams, po 
kurių stovyklautojai paradavo.

Antrąją savaitę stovyklai vadovau
ja ps. dr. V. Kvedaras, šeimininkau
ja R. Zubienė, R. Bekerienė, M. Gu
delienė, R. Mackevičienė, B. Leona
vičienė, A. Stašienė, D. Velavičienė, 
B. Morkūnienė. Pirmąją arba ir abi 
savaites dirbo šie vadovai-vės: s. K. 
Batūra, ps. dr. V. Kvedaras, v. s. 
T. Kulbis, S J, ps. P. Saplienė, ps. A. 
Vėlavičius, ps. P. Būtėnas, v. s. č. 
Senkevičius, A. Karpienė, ps. V. 
Rėklys, S. Leonavičiūtė, K. Karve
lis, s. L. Sendžikienė, R. Selenis, J. 
šeškutė, s. J. Dambaras, ps. G. Stri- 
pinienė, ps. R. Žilinskienė, D. Empa- 
keris, sk. v. v. si. Vyt. Turūta, A. 
Gaputis, A. šeškus, A. Skrebutėnas,
J. Naujokaitis, R. Mažeikaitė, B. Pa
liulytė, N. Gverzdytė, A. Arlauskaitė 
ir A. Banionytė. Daug vadovų ir vyr. 
amžiaus skautų-čių aplankė stovyklą 
savaitgaliais ir padėjo vadovauti 
draugovėms. Pirmąją savaite bai
giant brolijos pastovyklės varžybose 
daugiausia taškų turėjo Toronto Min
daugo dr-vė. Už gražų vadovavimą 
jaun. skautėm į sL laipsnį pakelta 
Rasa Mažeikaitė. Stovyklos organiza
toriai dėkoja visiems vadovams, šei
mininkėms ir ūkio personalui. Pa
brėžtina, kad labai gražiai draugo
vėms vadovavo jaun. vadovai, glo
bojami ir patariami vyresniųjų. Ant
rąją savaitę, išvykus jaunesniesiems 
vilkiukams — paukštytėms, stovyk
lautojų skaičius buvo 155. Visiems 
iki pasimatymo X sukaktuvinėj Ro
muvos stovykloj! č. S.

• Penktadienį, liepos 23, grupė 
skaučių iš Toronto išvyko iš stovyk
los aplankyti Ontario anglų skaučių 
stovyklos prie Doe Lake. Grupę su
darė: K. Dambaraitė, R. Draugelytė, 
E. Kobelskytė, D. Sinkevičiūtė, R. 
Valiukaitė, R. Zubrickaitė ir vadovė 
ps. R. Žilinskienė. Dieną praleido da
lyvaudamos vienos skilties programo
je. Vakare prie laužo padainavo ke
letą lietuviškų skautiškų dainų ir iš
mokė skautes vieną šūkį. Vietinės 
vadovės ir globėjos buvo apdovanotos 
juostom ir ženkleliais padarytais s. 
L. Sendžikienės. Tai buvo graži pro
ga pagarsinti Lietuvą.
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
HIGH PARK — RONCESVALLES, atskiras 11 kambarių namas, mo
dernus vidus, 4 kambariai pirmame augšte su atskiru įėjimu, naujas 
vandens šildymas, pilnai užbaigtas rūsys, garažas, puiki nuomojimo 
vieta. Apie $15.000 įmokėti.
OAKWOOD — ST. CLAIR, didžiulis, atskiras 11 didelių kambarių 
pajamų namas, labai gerame stovyje, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu. Gauna $106.00 savaitėje pajamų, plius pirmo augšto 
butas savininkui. Apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
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.
ANNETTE — DUNDAS, apie $5000 įmokėti 10 kambarių atsiras 
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.

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 n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKA/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

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

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.
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. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

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

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

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

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

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) j 
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 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažintTmecbanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.
____________________ ________________________________ __________________ -

DANISH CUSTOM FURNITURE
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.

— w ...ri■■■■

spaudiniai

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
program o sz

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

Telefonas: 5 3 3 -4
LIETUVIAI SAVININKAI
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Satyrikas Francois Rabelais 

atsidūrė keblioje būklėje — pri
stigo pinigu kelionei iš Lijono į 
Paryžių, kur jis būtinai turėjo 
skubiai grįžti. Kiek pagalvojęs, 
pripylė tris maišelius cukraus, 
kuriuos aprūpino “užrašais: 
“Nuodai karalienei”, “Nuodai 

. sosto įpėdiniui”. Maišelius pali
ko savo kambaryje, lengvai ma
tomoje vietoje Lijono viešbuty
je, o pats pasišalino. Valytoja, 
pastebėjusi su tokiais užrašais 
maišelius, pašaukė viešbučio šei
mininką ir parodė jam, o šis pra
nešė policijai. Rabelais buvo su
imtas ir su stipria palyda nuga
bentas Paryžiun, kur jis ir norė
jo patekti. Kai tardant buvo pa
rodyti jo kaltę įrodą minėti trys 
cukraus maišeliai, Rabelais vi
sus ištuštino policijos komisaro 
akivaizdoje—“nuodus” pats su
valgė, paaiškinęs, kad tai cukrus 
ir kodėl jis taip pasielgęs.

Bloga valia
Teisėjas vagiui recidivistui, 

dienos metu įvykdžiusiam stam
bią vagystę:

— Kokia bloga valia! Teisia
masis vagia dienos metu, aiškio
je saulės šviesoje! Tai yra sunki
nanti aplinkybė.

Teisiamasis:
— Prieš tai esu vogęs naktį. 

Tai, ponas teisėjau, man tada sa
kėte, jog vogimas nakties tamso
je yra labai bjaurus darbas, ku
ris sunkina bylą. O dabar ir die
nos metu vėl negerai. Galų gale 
ar galiu žinoti, kokiu metu gali
ma turėti nors kiek švelninančių 
aplinkybių?
• Jeigu lapė nei iš šio, nei iš to 
ima peikti ežio šukuoseną, tai 
dar nereiškia, kad pasikeitė jos 
skonis, (“šluota”).
• Pasitaiko, kad ir po skrybėle 
kepurės neverta galva slepiasi. 
(“ŠI.”).

SKAITYTOJAI PASISAKO

ŠYPSENOS N

Sovietinė konkurencija
Varšuvoje į privačią mėsos 

parduotuvę ušeina klientė ir 
klausia:

— Po kiek ši kiauliena?
— Po 36 zlotus svaras, — at

sako mėsininkas.
— 36 zlotus!? — sušunka 

klientė. — Gal tamsta juokauji! 
Priešais valstybinėje krautuvėje 
svaras po 24 zlotus.

— Tai kodėl ten nepirkote?
— Nes tenai nėra.
— Ak taip! Kai pas mane nė

ra, aš kainą nuleidžiu iki 16 zlo
tų už kilogramą!

Žmona ir vyras
— Žmona yra gyvenimo drau

gė. O kas yra vyras?
— Pragyvenimo šaltinis, pri

dėjus prie jo savo atlyginimą.

Ukrainiečių humoras 
Užstalėje gaurila kalbasi su 

Ivanu:
— Ivanai, jeigu taip išmestum 

dar vieną taurelę, ar galėtum 
dirbti?

— Galėčiau.
— O jeigu dar vieną?
— O kodėl ne... Galėčiau ...
— Na, jeigu dar vieną?
— Tada aš jau darbo dirbti 

nesugebėčiau. Tada kitus ko
manduočiau (“Šluota”).
• Daug kalbama apie švietimą ir 
pageidaujama daugiau šviesos. 
Dieve mielas, ką padės ta visa 
šviesa, jei žmonės arba iš viso 
neturi akių, arba, jei turi,' sąmo
ningai užsimerkia.

(G. K. Lichtenbergas) 
Parinko Pr. Alš.

kongresui, kalbėti 
lietuviškai, auto- 
lietuviškais ženk-
I

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

llgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO
APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS •
DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.
672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165
Dirbtuvė
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KELIAUJANTI GRUPĖ
“TŽ” liepos 1 d. Toronto jaunimo 

grupė aiškino, kaip ji priėmė iš Bos
tono kilusius jaunimo vasaros keliau
ninkus — lietuviškąjį “karavaną”. Iš 
reklamuotos keliolikos asmenų eks
kursijos, kuriai buvo paruoštos nak
vynės, vieną dieną pavėlavę atvyko 
tik du karavano vadovai. Visdėlto ir 
jiems pagerbti, su jais susipažinti net 
du kartu Toronto jaunimo grupė bu
vo susirinkusi su jais padainuoti ir 
pasilinksminti.

Tas pats karavanas, kaip aiškėja iš 
reportažo “Drauge” liepos 3 d., pa
gal ekskursantų vadovo Gintaro Ka
roso pateiktą informaciją, aplankė ei
lę miestų JAV ir Kanadoje — Mont
real), Hamiltoną, Torontą. Taip pat 
aplankė lietuvių koloniją Delhi, On
tario š. m. birželio 19—20 d. Karava
nas žadąs išbūti kelionėje apie 80 
dienų ir aplankyti daug vietovių. Mi
nėtame reportaže karavano vadovas 
teikia daug svarbos šiai kelionei, 
ypač tautiniu atžvilgiu, čia bus progų 
susitikti su gausesniu jaunimo skai
čiumi, sudaryti platesnę mūsų jauni
mo kartoteką, sudaryti įspūdį pasi
ruošiant jaunimo 
susitikimuose tik 
mobilius papuošti 
lais ir šūkiais.

Londono lietuvių studentų grupė, 
talkinama Delhi apylinkės jaunimo 
atstovi), suruošė vietos jaunimo su
sitikimą su karavanu šeštadienį prie 
Delhi miestelio, į kurį atsilankė apie 
150 asmenų. Kaip kitose vietovėse 
vyko karavano pasimatymas su vie
tos jaunimu, neteko betarpiškai pa
tirti, bet teko stebėti ir girdėti ko
mentarus apie tokį pasimatymą Del
hi apylinkėje. Lietuvių organizacijos 
paaukojo pinigų išlaidoms, buvo pa
rūpinta palapinių, dalyviai aprūpinti 
maistu, miškelyje gauta patogi vieta 
stovyklai, o visuomenė gausiai susi
rinko į vakarinį laužą, kuris buvo 
menkas savo turiniu, tačiau sumaniai 
vadovautas studentės iš Toronto. 
Prieš laužo pradžią susirinkęs jauni
mas sportavo, o premijos buvo duo
damos alumi. Ir šiaip buvo gausiai 
šiuo produktu vaišinamasi — net lau
žo metu matėsi jauni vaikiokai be- 
svirduliuoją su alaus bonkomis ran
kose. Tam tikra tendencija į sekso 
palaidumą buvo galima įžiūrėti dainų 
ir reklaminės brošiūros įžanginio 
teksto lapelyje išspaudintame pa
veikslėlyje. Tai derinasi su kaikurių 
tėvų privačiais pareiškimais, padary
tais kokią sav.aitę po šio “pasimaty
mo”, esą jų dukros buvusios karava
no žmonių kalbinamos prisijungti 
prie kelionės tam 
nančiom sąlygom.

Delhi visuomenė 
mo “pasimatymą”
vertinga proga, net ir vietinės kat. 
parapijos klebonas paprašė visus pa
rapijiečius to savaitgalio sekmadie
nį atsilankyti į pamaldas stovyklavie
tėje. Dauguma parapijiečių atvyko, 
tačiau stebėdami kleboną bedarant 
paskutinius pasiruošimus pamaldoms 
matė, kaip karavano autobusai, net 
nesustodami prie pamaldų vietos, iš
važiavo Hamiltono link.

Delhi apylinkės visuomenė, ypač 
tėvai, yra rimtai pasipiktinę tokiais 
“pasimatymais” ir pataria kitoms lie
tuvių kolonijoms daug rimčiau į jų 
organizavimą pažiūrėti, nes tokie 
“pasimatymai” kaip Delhi nieko ge
ro vietos jaunimui neduoda. Kieno 
čia buvo didesnė kaltė — “karavano” 
ar vietinių organizatorių, sunku tiks
liai nustatyti. Tačiau “karavanas” ne-

tikrom jas žemi-

stengėsi šį jauni- 
padaryti tikrai

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 A. ir S. Kalūza

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

gali būti pilnai išteisintas, nes jo va
dovas savo kalboje prie laužo nenu
rodė jokių moralinių principų, kurių 
žada laikytis kelionėje, tik pabrėžė, 
kad karavanas yra atviras visiems ir 
kad dalyviai patys nustatys kelio
nėje gyvenimo stilių. Iš to galima da
ryti išvadą, kad karavanas, švelniai 
sakant, toleruoja elgesio palaidumą.

Stebėtojas 
REKORDINIS PAŠTAS

Šį laišką rašau, norėdamas pain
formuoti, kad Jūsų laikraštis sumušė 
greičio rekordą; siųstas paprastu paš
tu, pasiekė adresatą Londone per dvi 
dienas. Liepos 8 d. nr. čia atėjo lie
pos 10 d. rytą. Tą pat dieną čia atvy
ko Toronto lietuvių tautinių šokių 
ansamblis “Gintaras”, kuris turėjo tą 
patį vakarą labai sėkmingą pasirody
mą. Erdvioje York Hall salėje susi
rinko šimtai lietuvių, suvažiavusių iš 
visos Anglijos, pasižiūrėti liet, tau
tinių šokių ir pasiklausyti kanklių 
muzikos. Visi buvo sužavėti tuo, ką 
matė ir girdėjo. Svečius nuoširdžiais 
žodžiais sveikino DBLS pirm. J. Al
kis ir Lietuvos atstovas Londone Vi 
Balickas. Po koncerto buvo pobūvis, 
per kurį susitiko žmonės, nesimatę 
per 30—35 metus ir su vargu vieni 
kitus pažinę. Sekmadienį, liepos 11, 
“Gintaras” turėjo antrą pasirodymą, 
kuris buvo suruoštas Lietuvių Sody
boje, apie 50 mylių nuo Londono. Pa
sitaikė graži diena su temperatūra 
virš 30° C, tad koncertas turėjo būti 
netrukus, nes viena šokėja nualpo. 
Šokiai paliko žiūrovams neužmiršta
mus įspūdžius.

Jūsų skaitytojas — J. Vilčinskas
VAKARŲ KANADAI

Povilas Liaukevičius, Vakarų 
nados lietuvių veikėjas, senosios 
tos ateivis, gyvenąs Kanadoje 40
tų, negalėdamas dalyvauti penktaja
me V. Kanados lietuvių sąskrydyje, 
pasiuntė šį laišką. Red.

Kaikas sako, gyvenant svetur tau
tiškumas neturi reikšmės.- Ši nuo
monė visiškai klaidinga. Iš plačiųjų 
prerijų lygumų susirinkome nors po
rą dienų pabuvoti lietuviškoj aplin
koj, prisiminti mūsų ir mūsų tėvų 
krašto Lietuvos, iškankintų bei kan
kinamų jos žmonių — S. Kudirkos, 
Simokaičių ... ir tūkstančių žuvusių. 
Mes, kurie palikome Lietuvą prieš 
40 ir daugiau metų, ir tie, kurie pa
likote ją vėliau — degančią ir priešų 
žudomą, — ar galime ramiai sėdėti? 
Jūs, Albertos lietuviai, sulaukėt mus 
čia pademonstruoti kad ir kuklių 
mūsų jėgų kartu su mūsų grakščiuo- 
ju jaunimu.

Praeitais metais buvau Lietuvoje, 
Druskininkuose. Teko matyti pasi
ruošimus dainų šventei ir užrašus 
didžiausiom raidėm: "Dainą ir šokius 
skiriame Tau, brangi Lietuva Tėvy
ne!” Ir mūsų jaunimas, nors čia gi
męs, dainą ir šokius skiria Lietuvai 
Tėvynei. Jis dainuoja Čikagoj, To
ronte, Montrealy ir čia, Kalgary, tai 
pačiai Lietuvai. Jų dainų aidas nu
skamba radijo bangomis, televizijos 
ekranuose, mūs ir kitataučių spaudo
je, garsindamas Lietuvos vardą sve
timtaučių tarpe. Garbė tau, mielas 
jaunime! Tu mūšų pasididžiavimas 
ir Lietuvos ateitis! Šiemet Lietuvą 
aplankė Winnipege gimusios lietuvai
tės. Jos sako: “Didžiuojuosi, kad 
esu lietuvė. Tėvų kraštas yra nepa
prastai gražus, o žmonės malonūs.” 

Tariant Putino-Mykolaičio žodžiais: 
Pakils 
Ir žus 
Kelsis 
Laisva

Ka- 
kar- 
me-

audros, vėjai 
mūs skriaudėjai, 
dar gražesnė 
Lietuva.”

(Atkelta iŠ 1 psl.)
giau į mėnesį. Finansinė para
ma Kanados televizijos stotims 
dar negarantuoja, kad jų pro
gramos bus pagerintos ir susi
lauks daugiau žiūrovų. Beveik 
$200 milijonų kasmet gaunanti 
valstybinė CBC bendrovė neįs
tengia paruošti serijinių pro
gramų, kurios prilygtų ameri
kietiškoms. Didžiąją kanadiškų 
programų dalį sudaro taverninio 
žanro dainininkai ir visokie po
kalbiai. Geriausias pavyzdys — 
Hamiltono stotis, kuri šiokiadie
niais nuo 9.30 v.v. iki vidurnak
čio transliuoja brito D. Frost va
dovaujamus pasikalbėjimus, ži
nias ir po jų vėl kanadiečio P. 
Berton pokalbius su pasirinktais 
asmenimis. Tai yra neišbalan
suotos programos pavyzdys.

Saskačevano liberalų vadas ir 
buvęs premjeras W. Ross That
cher netikėtai mirė Reginoje. 
Savo parlamentinę karjerą jis 
buvo pradėjęs 1945 m. socialis-' 
tų CCF partijos eilėse, bet per
ėjo pas liberalus ir jų provin
ciniu vadu buvo išrinktas 1959 
m. Dvidešimt metų trukusį so
cialistų viešpatavimą Saskaceva- 
ne jam pavyko nutraukti 1964 
m. šiemet rinkimus vėl laimėjo 
socialistai, parlamente išsikovo
ję du trečdalius vietų. Naująją 
vyriausybę sudarė jų vadas A. 
Blakeney.

Sovietų Sąjungoje vieši Ka
nados ministeris šiaurės reika
lams J. Chretien. TASSo prane
šimu, jis pasiūlė sovietams su
daryti bendrą komitetą arktikai 
tirti. Šis žingsnis suartintų Ka
nadą su Sovietų Sąjunga. Toks 
pranešimas liudija, kad ir to
liau bandomą tęsti naująją 
premjero P. E. Trudeau liniją. 
J. Chretien su grupe kanadiečių 
specialistų lankysis šiaurinėse 
Sibiro dalyse ir susipažins su so
vietų pažanga, kuri, deja, buvo 
pasiekta politinių vergų pigaus 
darbo dėka.

\ Otavon jau atvyko komunisti
nės Kinijos ambasadorius Huang 
Hua, Veteranas politikas, dalyva
vęs Korėjos karo paliaubų dery
bose ir Indokinijos konferenci
joje Ženevoje 1956 m. Pastaruo
ju metu jis dirbo Kinijos užsie
nio reikalų ministerijoje ir ruo
šė kelią suartėjimui su JAV. Dėl 
prez. R. Niksono patarėjo dr. 
H. Kissingerio slapto vizito jam 
teko atidėti kelionę į Kanadą. 
Spėjama, jog a m b a s a d oriui 
Huang Hua gali būti patikėti to
limesni pasitarimai su amerikie
čiais Otavoje ar Vašingtone.

Naują prekybos sutartį Otavo
je pasirašė Kanados prekybos 
ministeris J. L. Pepin ir Rumu
nijos finansų ministeris F. Du
mitrescu. Naujoji penkerių me
tų sutartis neturi jokių specia
lių įsipareigojimų. Pernai Ka
nada importavo Komunijos ga
minių už $5.000.000, o Rumu
nijai pardavė savo gaminių už 
$3.500.000. Kanada tikisi par
duoti Rumunijai atominį reakto
rių. Šiam pirkiniui numatyta 
rumunų komisija staiga neribo
tam laikui atidėjo savo kelionę.

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psl.)

Kuchalskis su 14 t. V. Siminkevi-
čius turi 12 .taškų, tačiau tėra prara
dęs tik 2 taškus.

Krepšinio stovykla Springhurste 
prasideda šį savaitgalį. Vasarotojai 
vakarais galės stebėti įdomias krep
šinio rungtynes.

H. Stepaitis kviečiamas į teisėjų 
komitetą golfo pirmenybėm Klevė- 
lande.

A. ir E. švelniams nuoširdžiai dė
kojame už vėliavą krepšinio stovyk
lai. A. S.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

LIEPOS 17—18 SAVAITGALIS, 
nežiūrint vidurvasario teikiamų ma
lonumų, kaikuriuos tautiečius sulaikė 
mieste, nes čia buvo du stamboki Įvy- 

(kiai: pavergtųjų tautų paradas ir 
Dariaus-Girėno minėjimas, šeštadie
nį apie pietus būrys Čikagos lietuvių 
žygiavo didmiesčio centre kartu su 
bene dešimtimi kitų tautybių grupių, 
kurių valstybės yra sovietų okupuo
tos arba jų valdomos. Šiame minėji
me svarbiausiu kalbėtoju buvo kong
reso narys Roman Pucinski — dide
lis lietuvių bei kitų tautinių mažumų 
Amerikoje draugas.

Sekmadienį po pietų Marquette 
parke prie Dariaus ir Girėno pamink
lo įvyko šių dviejų lakūnų skridimo 
į Lietuvą kuklus paminėjimas, kurį 
surengė Dariaus-Girėno posto vete
ranai.

Tą pačią dieną Beverly Shores, 
Ind., įvyko “Lituanicos” parko ati
darymas. Ten susirinko nemaža tau
tiečių iš aplinkinių vasarviečių, ku
riose vasarotojų netrūksta. Tame 
parke buvo dedikuotas paminklas, 
transatlantinių lakūnų pagerbimui. 
Paminklo autorius — dail. J. Bakis, 
gyvenąs Toronte. Daugiausia Čikagos 
lietuvių per tas dienas buvo Union 
Pier kurortiniame miestelyje, šešta
dienio vakarą įvyko šokiai-balius, 
kuriuos surengė East Chicago me
džiotojų ir meškeriotojų klubas. 
Nors rengėjų grupė buvo maža, ta
čiau vasarotojai sudarė beveik visą 
300 publikos būrį; Sekmadienio ry
tą “Gintaro” vasarvietėje kun. J. 
Vaišnys, S J,-vasarotojams atlaikė pa
maldas. Jos dabar ten laikomos kiek
vieną sekmadieni per visą vasaroji
mo sezoną.
• • •

DIDŽIOJI AMERIKIEČIŲ SPAU
DA plačiai paminėjo lietuvio Valdo 
Adamkaus (buvusio Adamkavičiaus) 
paskyrimą į gana aukštą valdinę po
ziciją. Jis dabar bus “Enviromental 
Protection Agency” penktosios sri
ties (ji apima 6 vidurio Amerikos 
valstijas) administratoriaus padėjė
ju. Šios srities vadovybės būstinė yra 
Čikaga. Minima Įstaiga, kurioje dirbs 
Adamkus, yra Įkurta 1971 m. pradžio
je ir yra tiesiogiai atsakinga JAV 
prezidentui. Ji rūpinasi vandens ir 
oro apsaugojimu nuo visokio terši
mo. Visuose šios agentūros skyriuose 
dirba apie 6000 tarnautojų. Jos meti
nis biudžetas — 2 bil. dolerių.

V. Adamkus, kuris anksčiau nema
žai reiškėsi Čikagos respublikonui 
partijoje ir kuri jį buvo išstačius! 
rinkimuose į sanitarinio distrikto pa
tikėtinius (jis čia nelaimėjo), be
veik dvejus metus buvo kiek žemes
nėse pareigose. Jis buvo vandens ap-

BULAITIS
saugos įstaigos direktoriumi Cinci
nnati, Ohio, kur buvo pripažintas 
kaip gabus administratorius. Todėl 
dabar jo naujosios pareigos yra suge
bėjimų įvertinimas ir paaugštinimas. 
V. Adamkus naujas pareigas Čikago
je perėmė liepos 26 d.
• • •

LENKŲ DIENRAŠTIS “Dziennik 
Zwiąskowy” liepos 13 d. laidoje pa
skelbė įdomių statistikos žinių apie 
Vilniaus gyventojus. Laikraštyje pa
žymėta, kad šiuo metu Vilniuje gy
vena 70.000 lenkų. Lyginant su 1959 
m. gyventojų surašymu, lenkų gy
ventojų skaičius sumažėjęs nuo 20 iki 
18,3%. Per tą laikotarpį bendras Vil
niaus gyventojų skaičius paaugęs 
60%. Miesto gyventojų skaičius pa
didėjo, nes į jį buvo įjungta nemažai 
priemiesčių. Laikraštis aiškina, jog 
priemiesčiai buvę daugiausia lenkiš
ki, dėlto lenkų skaičius turėjęs padi
dėti, o ne sumažėti. Sumažėjimą esą 
reikia suprasti taip: dabar lenkų tė
vų vaikai save laiko lietuviais ir to
kiais užsirašo, šiuo metu, pagal len
kų laikraščio duomenis Vilniuje lie
tuvių yra 43%, rusų 24.5%, o lenkų 
18.3%.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Vasaros 
mėnesiais lankosi nemažai tautiečių 
iš tolimų kraštų. Čia viešėjo Brazi
lijos LB pirm Petras Šimonis, gyve
nantis Sao Paulo mieste. Čikagoje jis 
lankėsi pas savo dukrą I. Baleišienę. 
Taip pat buvo svečių iš tolimosios 
Australijos. Tai Aldona Koženiaus- 
kienė ir Mindaugas Šumskas iš Syd- 
nėjaus. — Lietuvos Dukrų Draugija 
rengia gegužinę rugpjūčio 1 d. Bu
čo sode. — Wisconsino Lietuvių 
Dienoje, kuri įvyko liepos 18 d. Ke- 
nošos mieste, kalbėjo inž. Antanas 
Rudis, o šoko Čikagos Jaunimo Cent
ro ansamblis, vadovaujamas L. Braž- 
dienės.
• • •

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau- 
|ą valantis vaistas —- padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jais seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. 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.

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA
3828 BLOOR W., ISLINGTON (6-POINTS PLAZA)•r
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LAUKIATE SVEČIU 
IŠ SAVO TĖVYNĖS?

NOTARAS
A. UGDŽIUS, BJL

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto

II
Telefonai:

OKULISTES
Dominion Bank 
augštas) 
įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRIENB
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

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

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

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

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kfl

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 

iDarbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

780 QUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE
TEL. EM. 4-7994________

1 ’ Vestuvinės nuotraukos
.————"• Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.
a 
r i

Ar jiems galios Ontario 
sveikatos drauda?
GREIČIAUSIAI NE

Mėlynasis Kryžius turi naują 
planą, kuris galios ir jiem

Pasiteiraukite apie jį dar šiandienę

ONTARIO Blue Cross
Visitors Health Plan
24 Ferrand Dr., Don Mills, Ontario

Telefonas (416) 429-2661

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
43'6 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

r —

Ii

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

V. BAČĖNASSavininkas
teikia patarimus planuojantiems keliones 
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo 
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

DR. V. J. MEILU VIEN £
DANTŲ GYDYTOJA
184 ELLIS AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 7624009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS. 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

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

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

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 16 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadle* 
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L. L U NS K Y, R.O.

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

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v,

Dėl priėmimo skambinti telefonu
I

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534-0563

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W./

■3
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Tris savaites trukusi Gerojo Ga

nytojo stovykla pasibaigė. Nuoširdi 
padėka stovyklos vadovybei: stovyk
los kapelionui kun. J. Staškevičiui, 
vadovams — D. Ramanauskaitei, A. 
Jasinevičiūtei, G. Stankui, A. Matu
laičiui, virtuvės vadovei p. Underie- 
nei ir visiems pagelbėjusiems stovyk
lai — ypač M. Duliūnui ir V. Staš
kevičiui.

— Pamaldos Gerojo Ganytojo sto
vyklavietėje sekmadieniais 10 ir 11 
vai. /

— Liepos 27 d. iš parapijos baž
nyčios liet, kapinėse palaidotas a. a. 
Aleksas Majauskas, 39 m. amžiaus. 
Velionies artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Sv. Jono Kr. parapijos naujojo 
projekto fondui paaukojo $200 Z. M. 
Laurin a vičiai, po $100: Rudis Wilem- 
brechtas, Abardin hotel, Chattam ir 
A. E. Valiūnai Toronte.

— Pamaldos: šį trečiadienį 8 v. 
r. už a.a. Raimundą Laurinavičių; 
šeštadienį 9 v.r. metinės už a.a. Bro
nių Simkevičių; sekmadienį 10 v. už 
a.a. Kotryną Mankuvienę, 11 v. už 
a.a. Antaną Baikų
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos: liepos 25 d. skautų 

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

— Kun. A. Žilinskas su šeima ato
stogauja liepos 3-16 ir liepos 26 — 
rugpjūčio 6 d. Reikalui esant, pasto
racinį patarnavimą atliks kun. S. H. 
J. Otto, Toronto uosto liuteronų ka
pelionas. Tel. 691-2337. Ypatingu at
veju skambinti parapijos pirmininkui 
Gyčiui Šernui 279-5076 arba 233-6367, 
arba tarybos nariui O. Delkui 233- 
8510.

GEROJO GANYTOJO
stovykla Springhurste, /trukusi 3 sa
vaites, pasibaigė liepos 25 d. Ji ne
buvo gausi skaičiumi, bet pilna jau
natviškos dvasios ir visokiausių ne
kaltų išdaigų bei rungtynių tarp 
mergaičių ir berniukų. Visa tai sto
vyklautojus sujungė ir kai reikėjo 
skirstytis, mergaičių delegacija prašė 
stovyklą pratęsti. Jos sakėsi sutik
siančios, reikalui esant, gaminti 
maistą ir kitaip prisidėti prie ūkve- 
dinės stovyklos dalies. Tiesa, turėjo
me ir vieną didesnę nelaimę — Edis 
Chrolavičius, mūsų stovyklos vetera
nas, susilaužė ranką. Tačiau jis tą ne
laimę labai didvyriškai priėmė ir 
kaip atpildą ant savo sugipsuotos 
rankos turi visų stovyklos mergaičių 
autografus bei telefono numerius.

, Prasidėjus antrajai stovyklavimo 
savaitei, mūsų pašonėje atsirado Pri
sikėlimo parapijos stovyklautojai, 
tad buvo proga su jais pabendrauti. 
Kartą buvome visi nuvykę į jų pasi
linksminimą ir ten gerai pašokom, o 
kitą kartą turėjom progos su jais pa
žaisti krepšinį. Turėjome vieną kelio
nę ežero pakrantėmis Collingwoodo 
link, bet trečiąją savaitę panašios ke
lionės atsisakėm dėl blogo oro. Tu
rėjom laužų su programomis, kurių 
metu atsirasdavo su “pletkais” Kiš
kelis Riestaūsis, šauniai pavyko mas
karado vakaras, kurio metu mirgėte 
mirgėjo įvairūs drabužiai ir jų dar 
įvairesnės spalvos, rodančios stovyk
lautojų išradingumą bei skonį. — 
Stovyklai vadovavo: Dana Ramanaus
kaitė, Aldona Jasinevičiūtė, Gedimi
nas Stankus ir Algis Matulaitis. Tal
kino: M. Duliūnas, V. Ramanauskas, 
A. Underys ir V. Staškevičius. Sto
vyklai skanų maistą gamino p. Un- 
derienė, kapelionavo kun. J. Staške
vičius. Kor.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS TRI- 
butis (triplex), 179 Varsity Rd. 
$5.000 metinių pajamų; $43.000 pra
šoma kaina su $10.000 įmokėti. Tel. 
233-1961.

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

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

| BARONESSA BEAUTY SALON | 
| Sav. Alė Ker be r ie nė Tel. 762-4252 g
g 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių |

J Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, | 
fi . . 'f i
J perukai ir t. t. Prieinamos kainos g

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258 I

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

NUOLOSNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Prisikėlimo par. žinios
—Mišios: trečiad., 8 v. — už a.a. 

O. Janulynienę, užpr. p. Ambrasų iš 
Montrealio; penktad., 7.30 ir 8 v. — 
už a.a. J. Graibų, užpr. p. Graibuvie- 
nės, ir be to, 8 v. koncel. — už a.a. 
J. Urbaitį, užpr. Jz. Urbaičio; šeštad., 
8.30 v. — už Lietuvoje žuvusį a.a. 
Algm. Gaidinską, užpr. p. Daukšie
nės; šį sekmad., 11.15 v. — už a.a. 
Myk. Dervinį, užpr. p. Dervinienės.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas nukeltas į rudenį. Mėnesinės Mi
šios kongregacijos intencija — šį 
sekmadienį, 9 v.

— Baigus par. tarybos jaunimo 
sekcijos organizuotą jaunimo stovyk
lą, nuoširdžiai dėkojame organizato
riams, vadovybei, šeimininkėms ir 
talkai už jos tvarkingą ir sėkmingą 
pravedimą. Stovyklavo 90 berniukų 
ir mergaičių iš Toronto ir kitų vie
tovių.

— Kun. Antanas Prakapas yra iš
vykęs kapelionauti ateitininkų sto
vykloje.

— Praėjusią savaitę vienuolyną ir 
parapiją- aplankė pranciškonų pro
vincijolas T. Jurgis Gailiušis, OFM.

— Sveikiname jaunevedžius Ro
bertą G. Artičkonį ir Sharon L. 
Hoey.

— Pakrikštyta Kenneth ir Ramu
nės 'McDonald dukrelė Margaret He
len; Algirdo ir Irenos Augustinavi- 
čių dukrelė Audra.

PRISIKĖLIMO STOVYKLA
Tėvų pranciškonų stovyklavietėj 

New Wasagoje liepos 24 d. pasibaigė 
parapijos tarybos jaunimo sekcijos 
organizuota jaunimo stovykla. Tai 
buvo 15-toji stovykla, į kurią suva
žiavo arti 90 stovyklautojų. Tai buvo 
ne vien laisvalaikiui paskirtos dvi sa
vaitės, . bet ir rimtesniam darbui — 
tautiniam šokiam, dainavimui, rank
darbiams, sportui, iškyloms ir t.t. Per 
paskutinį laužą jaunesniųjų ir vyres
niųjų grupės gražiai pašoko tautinius 
šokius, o visi stovyklautojai padaina
vo naujai išmoktų dainų. Beveik visi 
stovyklautojai pradžiugino savo tė
velius parsiveždami gražių rankdar
bių, kuriuos patys stovyklos metu 
buvo padarę. Orui pablogėjus, užda
rymo iškilmė įvyko salėj. Jaunimas 
linksmai dainavo stovykloj išmoktas 
dainas ir neleido atvažiavusiems sve
čiams ir tėveliams nuobodžiauti. Per 
užbaigimą V. Taseckas, parapijos ta
rybos ir jaunimo sekcijos pirminin
kas, pasidžiaugė taip gražiai, sklan
džiai organizuota stovykla ir padėko
jo parapijos tarybos vardu stovyklos 
vadovybei. Po uždarymo dar ilgai 
skambėjo tradicinė atsisveikinimo 
daina “Stovykla, sudiev... ir matėsi 
ašaros išvažiuojančių akyse. Stovyk
loj buvo linksma, skirtis buvo skau
du. Belieka laukti kitos vasaros, 
kai jaunimas vėl suvažiuos į sto
vyklą ir atveš jaunystės gyvumo į 
užsnūdusį N. Wasagos mišką. P.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir 
virtuvė. Tel. 763-1289.

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
prie Muskokos ežero; 4 miegamieji, 
didelis salonas, valgomasis ir virtuvė. 
Lengvai pritaikomas gyventi ištisus 
metusi Sklypas 110 x 257 pėdų. Pui
kus privažiavimas. Senyva savininkė 
turi parduoti. Prašo $22.000, 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. 532-4404 R. CHOLKAN 
REAL ESTATE LTD.

PARDUODAMAS šviežias m e d u s 
įvairiais kiekiais. Adresas: 151 — 7th 
St., New Toronto. Tel. 252-1813.

PARDUODAMA vaistinė žolė agava. 
Tel. 255-6194.

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

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

AtA

Marijai Noreikienei
mirus, buvusių "Dainos" pirmininkę J. EMPAKE- 
RIENĘ ir jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdimų —

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina"

Gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas ir Ponia dalyvavo Prancūzi
jos gen. konsulės itin iškilmin
game priėmime-baliuje, suruoš
tame tautinės šventės proga On
tario muzėjaus patalpose ir so
de. Į jį atsilankė ir užs. reikalų 
ministeris Mitchell Sharp. Taip 
pat gen. konsulas ir Ponia H. 
Žmuidzinienė dalyvavo Belgijos 
gen. konsulo ir Islandijos konsu
lo priėmiinuose, jų valstybinių 
švenčių proga. Ponia Žmuidzi
nienė dalyvavo EI Salvadoro 
konsulo žmonos suruoštuose re
zidenciniame ūkyje Toronto 
konsulų žmonoms pagerbti pie
tuose.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už su

ruoštą mums staigmeną — pui
kias vaišes ir dovanas, ypatingai 
rengėjams R. L. Šarkams, V. V. 
Siminkevičiams ir A. M. Mar- 
ciams už leidimą pasinaudoti sa
vo moderniu namu; visiems at
silankiusiems ir prisidėjusiems: 
P. L. Butėnams, V. G. Balei- 
šoms, J. R. Bilkiams, H. A. Ge- 
ležnikams, G. A. Isokaičiams, V. 
O. Juodikiams, I. Krasauskui, V.
A. Ražanauskams, B. P. Sap- 
liams, P. A. Skilandžiūnams, B. 
J. Sriubiškiams, V. R. Stabačins- 
kams, L. V. Vilembrektams. Tas 
Įspūdingas vakaras liks mums il
gai atmintinas. Dar kartą vi
siems ačiū —

V. J. Skrebutėnai
VIENINTELĖ KANADOS XVAL- 

D2IOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

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

Keturiolikos dienu
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namu 376-3781r c

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

FKSKURSIJA
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiii'riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

• a a zi _f f • A Registruotis iki J.Kama - 660 doleriu^ nepo® 31 dienos ▼
Smulkesnių žinių teirautis:“

* V.Bačenas Tel. 278-72Č1 
All Seasons Travel *0AD , I

PORT CREDIT, Ont. (near Toronto)

Mirė Henrikas Grimas, 70 m. 
amžiaus, Lake Simcoe, liepos 26 
d. Laidojamas Toronto Sv. Jono 
lietuvių kapinėse liepos 29, ket
virtadienį, 1 v.p.p., iš evangeliku 
par. bažnyčios.

Dr. J. Urbaitis atostogaus nuo 
rugpjūčio 1 iki rugsėjo I dienos. 
Tuo metu jo kabinetas bus už
darytas (pr.).

“Toronto Daily Star” dienraš
tis liepos 24 d. numeryje at
spausdino platų pasikalbėijmą 
su ateiviu Leonardu Marcinėnu. 
Įžangoje pridėta pastaba, kad L. 
Marcinėnas 1949 m. atvyko į To
rontą tik su $2 kišenėje, dirbo 
Įmonėse ir tapo darbų prižiūrė
toju. Dėl nelaimės maudymosi 
baseine nevaldo kojų ir turi 
naudotis vežimėliu. Šiuo metu 
jis mokosi buhalterijos George 
Brown mokykloje ir tikisi gauti 
raštinės darbą. Pasikalbėjime 
paliesta daug klausimų, būdingų 
ateiviams. Pridėta ir didoka L. 
Marcinėno nuotrauka.

PALAIDOTAS 
KANAUNINKAS KAPOČIUS 

Atkelta iš 1-mo psl.
vių visuomenei. Kaip ir daugeliui 
kitų lietuvių kunigų, jam teko 
glaustis prie airiškų amerikiečių 
parapijų ir tik pripuolamai daly
vauti lietuvių gyvenime. Savo 
neeiliniu talentu, dideliu taktu, 
organizaciniais sugebėjimais bū
tų galėjęs atlikti ir trečią misi
ją Amerikoje.

Velionis buvo gimęs 1895 m. 
Voltūnų k., Žemaitkiemio valse., 
Ukmergės apskr. Kunigu įšven
tintas 1918 m. birželio 3 d. Lie
tuvoje ėjo vikaro, klebono, gim
nazijos kapeliono ir vyskupijos 
kapitulos nario pareigas. Išgyve
nęs 76 metus ir nesulaukęs ke
lio žemiškojon tėvynėn, iškelia
vo amžinojon. Teilsisi ramybėje!

ELEKTROS RANGOVAS |

Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

Sekantis “TŽ” numeris bus 
paskutinis prieš laikraščio ato
stogas ir išeis normalia tvarka. 
Rugpjpūčio 12 d. nr neišeis. Po- 
atostoginis numeris išeis rug
pjūčio 19 d.

“Gintaro” šokėjai siunčia svei
kinimus ir linkėjimus. Kelionė 
sekasi gerai. Kol kas dar nė vie
no nesame “pametę”. Turėjome 
daug nuotykių, koncertai pasi
sekė gerai, nors ir buvome pa
vargę. Dėkojame visiems savo 
rėmėjams, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie mūsų kelionės. 
J. Karasiejus.”

Iš kelionės po Europą “Gin
taro” šokėjai, labai sėkmingai 
pasirodę sostinėse ir kituose 
miestuose, šį penktadienį, liepos 
30, grįžta į Torontą 6.30 v. v. 
“Gintaro” tėvų komitetas kvie
čia tautiečius gausiai susirinkti 
pasitikt šauniųjų šokėjų, atliku
sių tokį sėkmingą žygį.

Apie Toronto “Gintaro” Šokė
jų išvyką Europon iki šiol “T. 
žiburiai” mažai tegavo žinių. 
Atėjo tik pora pranešimų iš Bri
tanijos Londono ir J. Karasie- 
jaus atvirukas iš Venecijos. Ti
kimasi, kad ekskursantai para
šys plačiau apie savo kelionę lai
mingai sugrįžę ir pailsėję.

Kun. dr. V. Kazlauskas, Vati
kano radijo lietuvių skyriaus 
vedėjas, lankėsi Toronte, Lon
done, Hamiltone ir kitose vieto
vėse, rekorduodamas įvairius 
pasikalbėjimus radijo progra
mai. Buvo apsistojęs Hamiltone 
pas mons. dr. J. Tadarauską. Š. 
Amerikoje jis yra numatęs iš
būti 3 mėnesius.

A.a. Juozas Martinaitis, 51 m., 
mirė nuo širdies smūgio kelio
nėje liepos 26 d. Lake Simcoe 
vietovėje. Pašarvotas Turner & 
Porter laidotuvių namuose, 436 
Roncesvalles Avė.

Brolis Jurgis Janiūnas, jėzui
tų ordino narys, anksčiau gyve
nęs Toronte, o dabar Čikagoje, 
aplankė savo pažįstamus

Šia vasaraj * • v

| FORUME i
I i

j (The Forum) į

I Šia vasara Ontario Place j 
' The Forum bus atliekama j 

įvairios pramoginės progra- !
i mos: nuo modernios "rock" | 
| muzikos iki baleto, nuo 
I džiazo iki kaimo muzikos. I 
j Taip pat bus speciali To

ronto simfoninio orkestro I
i koncertų serija. |

štai keli svarbiausi dalykai, 
kurių neturėtumėt praleisti:

| liepos 28 — 8.30 v.v. — Kana- | 
I dos baletas i
I liepos 29 —8.30 v.v.—Toron- 
I to simfoninis orkestras,
i Victor Feldbrill, diri

gentas, John Rubes, 
bosas-baritonas ir estų '

i vyrų choras i
i liepos 30 — 8.30 v.v. — Tom- i
I my Hunter programa
| liepos 31 —1.00 v.p.p. — Terr |
| "Kungla" estų šokėjai |
I rugpjūčio 1 — 2.00 v.p.p. — I
I Toronto simfoninis or- I

J kestras, diriguojamos
Viktoro Feldbrill; sve
čias — Victor Braun

I Atvykite ir dalyvaukite The 
I Ft>rum programose. Tai 
I Ontario Place dalis.

Ontario 
places
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Aušros Vartų par. žinios
— Pasibaigė Montrealio ateitinin

kų organizuota vasaros stovykla “Bal
tijoje”. Oras pasitaikė neblogas, nors 
tikrai gražių dienų tebuvo tik dvi. 
Geras maistas, grynas oras, maudyk
lės, žaidimai, dainos ir laužai kėlė 
visų nuotaiką. Kasdien laikomos Mi
šios, rimti pašnekesiai ir bendras gy
venimas brandino sąmonę ir ruošė 
gyvenimui. Stovykla laikoma gerai 
pasisekusia.

— “Baltijos” stovyklavietėje lie
pos 25 d. buvo laikomos Mišios 12 v. 
Tikimės, kad ir ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 1, galėsime turėti Mišias tą 
pačią valandą.

— Liepos 24 d. prasidėjo Montrea
lio skautų ir skaučių vasaros stovyk
la “Baltijoje” prie Sylvere ežero. 
Pirmoji savaitė bus jaunesniems ir 
vyresniems skautams, antroji savai
tė — tik vyresniesiems. Sesėms ir 
paukštytėms vadovauja Marytė Jur
kienė, broliams ir vilkiukams — Bro
nius Niedvaras, Romas Otto ir Romas 
Verbyla.

— šeštadienį, liepos 31, bus šv. 
Ignaco Lojolos, Jėzaus Draugijos 
įsteigėjo, šventė.

— N. P. Marijos seserų vedamas 
vaikų darželis pradėjo atostogas, ku
rios truks iki rugpjūčio 15 d.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$160.19.

TORONTO, ONT.
Algirdas Kaunas, gyvenąs Či

lėj, yra “TŽ” prenumeratorius- 
rėmėjas ir už 1971 m. atsiuntė 
garbės prenumeratą $15.

Kanadiečių jaunimo grupė, 
kuri buvo pasistačiusi palapinių 
miestą Toronto universiteto ra
jone, teismo sprendimu turėjo 
išsikelti. Dabar ji įsikūrė Mer
cer Institute Parkdale srityje. 
Vietos gyventojai, kurių tarpe 
yra ir lietuvių, reiškia nepasi
tenkinimą ir reikalauja valdžios 
įstaigas iškeldinti palapinių 
miestą.

J. Jasinevičius buvo pakvies
tas būti prisiekusiųjų teismo na
riu tris savaites.

Z. ir M. Laurinavičiai, viešbu
čio savininkai Tillbury prie 
Windsoro, pardavė turėtą vieš
butį ir grįžta į Torontą. Apsigy
vens Etobicoke priemiestyje.

Viešasis Kanados archyvas at
siuntė “TŽ” redakcijai kvietimą 
dalyvauti Otavoje rengiamoje 
parodoje rugpjūčio 4 d., kur 
bus pavaizduota 1870-1914 m. 
imigracija į Kanados prerijų 
provincijas. Ta proga archyvo 
direktorius W. I. Smith rašo 
laiške:

Norėtume Jūsų pagalbos, t.y. pa
garsinimo, kad mes esame suintere
suoti surinkti dokumentus iš kelių 
Kanados etninių grupių komitetų. 
Viešasis archyvas yra vienintelė cent
rinė vieta, kur tie dokumentai gali 
būti tinkamai saugomi, prieinami ty
rinėtojams bei studijuojantiems mū
sų krašto istoriją. Jau perdaug do
kumentų žuvo dėl netinkamų patal
pų, nelaimių. Be to, nedaug grupių 
žinojo, kad mes tikrai domimės jų 
praeitimi Kanadoje, jų emigracija.

Etninių grupių kongresas. On
tario vyriausybės ministeris J. 
Yaremko atsiuntė “TŽ” redakci
jai informaciją, kurioje prime
na, kad dabartinė provincijos 
vyriausybė yra pasiryžusi su

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. A D A M O N IS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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- 
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

Architektas Vyt. P. Zubas iš
vyko į Fidži salas ir ten jau įsi
kūrė. Dirba savo srityje. Tai Ra
miojo vandenyno salos, kurių 
yra 264, iš kurių apie 100 gy
venamų. Nuo 1874 m. jas valdo 
britai kaip savo koloniją. Admi
nistracinis centras yra Šuva Va- 
nua Levu saloje. Ten apsigyve
no ir p. Zubai. Būdamas spau
dos bendradarbiu, jis ir toliau 
domisi lietuviškais laikraščiais. 
“T. Žiburius” jis gauna oro paš
tu per 4 dienas. Liepos 21 d. 
laiške jis rašo: “Vakar gavau 
“TŽ” 28 nr., o šiandien ir laiš
ką. Jei ir toliau taip eis, tai aš 
greičiau gausiu laikraštį, kaip 
kažkurie Toronto priemiesčių 
skaitytojai.” Reikia tikėtis, kad 
ir toliau jis greitai gaus spaudą.

Montrealio teismuose galima 
bus kalbėti betkuria kalba. Ver
timai į anglų arba prancūzų kal
bas bus parūpinami nemokamai. 
Tai paskelbė Kvebeko provinci
jos teisingumo ministerija. Jos 
žinioje esančiuose Montrealio 
teismuose kaltinamieji, kaltinto
jai, liudininkai galės kalbėti bet
kuria kalba per vertėjus. Ta tei
se galės naudotis ir advokatai, 
kalbėdami su klientais kalėji
muose. Dėl vertėjų susitarta su 
privačia agentūra.

rengti etninės kultūros kongre
są. Organizarinis darbas esąs pa
vestas provincijos sekretoriatui 
ir pilietybės ministerijai, kuriai 
šiuo metu vadovauja min. J. 
Yaremko. Kongreso pavadini
mas būsiąs greičiausiai “Onta
rio Heritage Congress”. Daly
vauti būsiančios kviečiamos vi
sos tautinės grupės. Jo tikslas 
buvo aptartas ministerio J. Ya
remko kalboje pateikiant parla
mentui biudžetą: “Vyriausybė/ 
siekdama išlaikyti bei puoselėti 
kultūrinį mūsų visuomenės pali
kimą, atidaromo joj šių metų 
kalboj pareiškė norą sukviesti 
daugiakultūrį kongresą. Jis 
bus tuo forumu, kuriame galės 
išreikšti savo viltis, nuomones ir 
troškimus visų grupių nariai bei 
visi žmonės bei nurodyti, kokio 
pobūdžio gyvenimas turėtų būti 
išlaikytas ir puoselėjamas Onta
rio provincijoj. Visos grupės, su
darančios spalvingą Ontario 
daugiakultūrį gyvenimą, bus 
skatinamos dalyvauti. Nebus pa
gailėta pastangų, kad šis kon
gresas būtų plačiausios apimties 
viešas forumas, kokio iki šiol 
dar nebuvo Kanadoje.” Ministe
ris savo rašte kviečia suintere
suotus asmenis bei grupes pa
teikti jam savo siūlymus, pro
jektus, sumanymus daugiakul- 
tūrio ‘gyvenimo klausimu. Šiuo 
kongresu turėtų ypač susidomė
ti KLB krašto valdyba ir įteikti 
ministeriui savo pageidavimus.

PADĖKA
Raiškiame nuoširdžią padėką už 

suruoštą mums didelį ir gražu prieš- 
vestuvinį pobūvį- Didelis ačiū visoms 
mieloms rengėjoms už triūsą, o ypa
tingai ačiū tetai p. O. Pavelonienei. 
Taip pat visoms viešnioms už gra
žias ir vertingas dovanas.

Liekame jums dėkingi —
Carol Dodd
Vainutis Vekteris

DUODA PASKOLAS:

Asmenines _______________ 8.5%
Nekilo, turto____________8.75%
Čekių kredito___________ 9.0%
Investacines_  nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

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

.1


	1971-07-29-TEVISKES-ZIBURIAI-i7-8-cropped2
	1971-07-29-TEVISKES-ZIBURIAI-i7-8-cropped
	1971-piece-3of3_c

	1971_pieces-3of3-page8



