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Pasaulio įvykiai
AMERIKIEČIAI ASTRONAUTAI D. SCOTT IR J. IRWIN SĖKMINGAI 
užbaigė. ilgiausiai trukusį pasivažinėjimą mėnulyje automobiliuku 
“Rover”, kurio dėka jie galėjo apžiūrėti didoką mėnulio plotą. 
Automobiliuko pagaminimas atsiėjo apie $8 milijonus, kiekviena 
nuvažiuota mylia — apie $368.000. Šios sumos dėka buvo Įgyven
dinta motorizuoto amerikiečio idėja mėnulyje. “Roveriu” astro
nautai atliko tris išvykas prie Apeninų kalnų ir Hadley tarpeklio. 
Pirmą kartą kelionių mėnulin istorijoje ant automobiliuko Įmon
tuotas televizijos siųstuvas, kontroliuojamas iš žemės, jos gyvento
jams parodė visus astronautų eksperimentus ir uolų rinkimą, že
mėn perduodami spalvotos televizijos vaizdai ši kartą buvo nuosta
baus ryškumo. Mokslininkai laukia mėnulio uolų, ypač kristalinio 
akmens, kuris buvo rastas Ape- •----------------------------------------

Neramios kapinės
Ramiausia žmogui vieta, rodos, turėtų būti kapinės. Tenai nu

tyla visos gyvenimo audros, išsilygina aštrumai, nurimsta kovos. 
Deja, nevisur taip yra. Pvz. Čikagos lietuvių Sv. Kazimiero kapinės 
tokia ramybe nepasižymi. Jose atsirado triukšmingos mašinos, dėl 
jų sukilo būriai gyvųjų, protestuojančių prieš nepagarbią mechani
zaciją, nulietuvinimą, prieš tradicinių papročių nesUaikymą, ne- 
respektavimą mirusių, prieš administracijos nesiskaitymą su gyvųjų 
valia ir t.t. Jei tai būtų grynai vietinės reikšmės reikalas, netektų 
čia kalbėti. Per ilgesnį laiką jis išsiplėtė ir tapo S. Amerikos lietu
vių dėmesio reikalu. Protestai pasiekė spaudą, televiziją, išsiveržė 
mitingais ir net pakartotinėm demonstracijom Čikagos gatvėse, 
įvairūs raštai susitelkė arkivyskupijos kūrijoj ir kapinių administra
cijoj, o polemika spaudoje nesibaigia ir dabar. Žodžiu, kilo triukš
mas, kuris nuaidėjo per visą išeiviją. Iš tolo stebintiems ir iš arčiau 
stovintiems aišku, kad yra kilęs konfliktas, nemalonus ne tik čika- 
giečiams, bet ir visiems lietuviams. Ligšiolinės pastangos išspręsti 
šį konfliktą nebuvo sėkmingos daugiausia dėl pačių lietuvių nevie
ningumo. Kaip paaiškėjo iš pranešimų bei pareiškimų spaudoje, 
viena gana gausi ir aktyvi lietuvių grupė dėl visų negerovių kapi
nėse kaltina centrinę arkivyskupijos administraciją, neišskiriant nė 
paties kardinolo Cody, o kita viešu pareiškimu išėjo prieš pirmąją 
ir pasisakė remianti kardinolo pastangas. Taigi, kova už lietuvių 
teises kapinėse tapo savikova.

* ★ ★
Stebintiems šia kovą ir savikovą iškyla dvejopa lietuvių reli

ginių ihstitucijų paskirties samprata. Vieni mano, kad ateivijos reli
ginių institucijų, kaip parapijos ir kapinės, paskirtis yra grynai re
liginė — patarnauti žmonėms jų kalba, kol ji reikalinga, o paskui 
pereiti į vietinę kalbą bei Integruotis į vietinę sistema. Kitų gi nuo
mone, religinės tautinių grupių institucijos turi platesnę misiją — 
prabilti į žmogų ne tik jo gimtąja kalba, bet ir jo galvosena, jau
sena, jo kultūra, integruoti jo tautinį gyvenimą krikščionybėn, o ne 
jį sunaikinti. Pirmoji nuomonė būdinga Amerikos hierarchijai, tu
rinčiai daugybę tautinių grupių parapijų. Tos institucijos jiems tėra 
pereinamoji pakopa į amerikinį gyvenimą. Apie ateivių tautinės 
kultūros puoselėjimą jie nenori girdėti -— tokią linkmę laiko nacio
nalizmo apraiška. Prie šios laikysenos šliejasi jau Amerikoje gimu
sieji tautinių grupių kunigai, jų tarpe ir dalis lietuvių. Jiems žymiai 
lengviau suprantama hierarchijos užimtoji pozicija. Antrajai nuo
monei atstovauja ne tik naujieji ateiviai, bet ir sąmoningieji čiagi- 
miai. Jiems lietuvių religinė institucija turi dvejopa paskirtį — 
religinę ir tautinę. Religija negali išeiti prieš tautybę, ją menkinti, 
niekinti, ignoruoti. Religijos atstovų išėjimą prieš tautybę jie laiko 
nusikaltimu tai pačiai religijai, kurios vardu siekia žmogaus išga
nymo, o tautiečio sunaikinimo. Šios dvi pozicijos aiškiai matyti 
kovoje dėl lietuvių Šv. Kazimiero kapinių. Kovos įkarštyje matyti 
veiksmų, rodančių orientacijos stoką ne tik čiagimių eilėse, bet ir 
kaikurių naujųjų ateivių tarpe. Pastarųjų laikysena įsirikiuoja ame
rikinės administracijos pozicijon, dengiamon ekonominiais moty
vais, nepakankamai respektuojančiais krikščioniškai patriotinį 
pradą.

★ ★ ★
Amerikinės administracijos nuomonė, remianti siaurąją reli

ginių institucijų sampratą, atrodo, plaukia iš gryno krikščionišku
mo, tačiau taip nėra. Ji plaukia ne iš krikščioniškumo, bet iš ame
rikinio nacionalizmo, kuris tirpdo kitas tautybes, kad pats stiprėtų. 
Tepaskiria popiežius Čikagos arkivyskupu ne amerikietį, o neutra
lų kitatautį misijonierių, ir nė viena tautybė nesiskųs daromu spau
dimu. Krikščionybė kaip tokia visas tautybes vertina lygiai, nė 
vienos nenaikina. Jeigu jos augščiausi autoritetai leidžia steigti 
tautinėms ateivių grupėms savas religines institucijas, tai reiškia, 
kad jas respektuoja, brangina. Bet kaikurie Amerikos hierarchai 
šiuo atžvilgiu nėra be kaltės. Bent iš dalies jie yra atsakingi už 
atsiradimą vadinamų "nezaležnikų" ir panašių grupių. Kaikurie 
hierarchai buvo didesni amerikiečiai nei krikščionys. Ir Čikagos lie
tuvių kovojančios grupės atveju reikia pasakyti, kad jie reikalauja 
teisėtų dalykų. Lietuviška institucija yra įsteigta ne airiams ar ang
lams, bet lietuviams. Jos įsteigimo pagrindas yra lietuvybė. Be jos 
nebūtų nė vienos lietuvių religinės institucijos. Dėlto šio pobūdžio 
institucijose turi būti išsaugota esminė paskirtis — lietuviškas po
būdis, vardas, papročiai, kalba ir visa, kas lietuviams krikščionims 
yra brangu. Dėlto dvasininkai, kurie įveda amerikinę sistemą prieš 
lietuvių institucijos žmonių valią, išeina prieš tos institucijos — 
kapinių ar parapijos — paskirtį. Jei neleidžia pirmosios Komuni
jos iškilmių lietuvių kalba lietuvių šventovėj, išeina prieš religinę 
bendruomenę, kuriai turi tarnauti. Tai opūs ir skaudūs dalykai. Jie 
darosi juo skaudesni, kai dėl jų iškyla kova pačių lietuvių tarpe. 
Toje savikovoje laimi tie, kurie turėtų pralaimėti.

KANZDOS ĮVYKIAI

RINKIMAI - SEKANČIAIS METAIS
Po pusantrų metų tylos prem

jeras P. E. Trudeau surengė 
spaudos konferenciją Otavoje ir 
atsakė i žurnalistu klausimus. 
Federacinio parlamento rinki
mai numatomi tik sekančiais 
metais, tačiau jie gali Įvykti ir 
anksčiau, jeigu Kvebeke vėl at
sinaujintų neramumai. Iki rin
kimų P. Ė. Trudeau atsisako ke
lionių | užsienio kraštus. Jis ke
liaus tik po Kanadą ir bandys 
aiškinti kanadiečiams savo po
litinius bei ekonominius planus. 
Premjeras P. E. Trudeau prisi
pažino, kad jo populiarumą su
menkino kova su infliacija, per- 
didelis bedarbių skaičius, nors 
panaudotos priemonės buvo 
veiksmingos. Kritusi populiaru
mą jis tikisi susigrąžinti atvirais 
pokalbiais su kanadiečiais Įvai
riose Kanados vietovėse. Čia 
daug Įtakos turės ir gerėjanti 
krašto ekonominė būklė, mažė
jančios bedarbių eilės. Po kon
ferencijos daugeliui žurnalistų 
susidarė Įspūdis, kad premjeras 
P. E. Trudeau jau pradeda me
tus laiko truksiantį rinkimini 
vajų.

Opozicijos vadas R. Sfcmfiel- 
das keletą dienų viešėjo Pekin- 
ge ir Šanchajuje. Kvietimas at
silankyti komunistinėje Kinijo
je buvo gautas paskutiniu mo
mentu. kai jau lipo Į lėktuvą 
skrydžiui Japonijon. Spaudoje 

plačiai nuskambėjo R. Stanfiel- 
do nuomonių skirtumai su ji 
lydėjusiu kiniečių kompartijos 
centrinio komiteto nariu Kuo 
Mo-jo Pekinge. Kai pastarasis 
ėmė pulti Vašingtono politiką 
Formozos, Indokinijos ir Kinijos 
Įsileidimo Į Jungtines Tautas 
klausimais, R. Stanfieldas primi
nė kiniečiui, kad amerikiečiąi 
yra Kanados kaimynai. Nor^ 
kartais ir pasitaiko nesutarimų, 
tačiau iš esmės santykiai tarp 
JAV ir Kanados yra puikūs. R. 
Stanfieldo nuomone, prez. R. 
Niksono vyriausybė šiuo metu 
nuoširdžiai siekia taikos. Paly
dovui Kuo Mo-jo pradėjus rei
kalauti JAV kariuomenės ati
traukimo iš P. Vietnamo ir P. 
Korėjos, R. Stanfieldas vėl bu
vo priverstas pareikšti skirtin
gą nuomonę. P. Korėja buvo už
pulta S. Korėjos kariuomenės 
dalinių. Taigi, P. Korėjos nega
lima net lyginti su P. Vietnamu. 
R. Stanfieldas taipgi pabrėžė, 
kad P. Korėjos nepriklausomy
bę gynė ir Kanados kariai, kurių 
dalis yra žuvusi šiame kare. Šan
chajuje R. Stanfieldas atkreipė 
dėmesį į kasamus požeminius tu
nelius priešlėktuvinei apsaugai, 
dėl kurių pasaulis sali susidarv- 
ti nuomonę, kad Kinija ruošiasi 
karui. Jam buvo paaiškinta, iog 
šie tuneliai yra grynai gynybinio

(Nukelta j 7-tą)
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Čiurlioniečiai savo išvykos metu Venecueloje įteikia dovaną — auksinį žiebtuvėlį leitenantui B. Pet
ruševičiui kaip padėkos ženklą už jo paslaugas. Iš dešinės: Čiurlionio Ansamblio dirigentas A. Mi
kulskis, įeit. B. Petruševičius, choro pirmininkas VI. Plečkaitis Nuotr. Jono Gorios

Kinijos politika ir Lietuvos laisvė
Su prezidento Niksono posūkiu naujai iškylą ir sovietų pavergtų tautų klausimas 

stipnau pafees^Wk:jų kran-»- propagandą ukrainiečiuose. JųJAV prezidento R. Niksono 
pranešimas apie savo kelionę Į 
Pekingą buvo staigus politinis 
posūkis, kurio, bent šiuo metu, 
pasaulis nesitikėjo. Jis buvo 
staigus savo išėjimu viešumon, 
tačiau ilgai rengtas slaptumoje. 
Pokalbiai su raudonosios Kini
jos atstovais jau seniai ėjo Var
šuvoje. Galimas dalykas, kad 
slaptų kontaktų buvo ir kitur. 
Prie šio žygio paruošimo prisi
dėjo ir Rumunijos kompartijos 
gen. sekretorius ir prezidentas 
Ceausescu,pas kuri lankėsi prez. 
Niksonas, o tas — pas Nikso- 
ną Vašingtone. Praėjusį pava
sari Ceausescu lankėsi Pekinge 
ir Maskvoje. Tai ženklai, kurie 
rodo, kad atmosfera Pekingo 
politiniuose sluogsniuose buvo 
ruošiama iš seniau, o Kissinge- 
rio vizitas tebuvo visos eilės pa
stangų atbaigimas.

Kas vertė?
Kas gi vertė JAV prezidentą 

imtis tokio posūkio? R. Nikso
nas, būdamas aiškus antikomu
nistinės linijos šalininkas, to
kiam žygiui nebūtų ryžęsis, jei
gu JAV piliečiai nebūtų išvystę 
gana didelio spaudimo baigti 
Vietnamo karą net ir pralaimė
jimo kaina. Pasitvirtino gen. 
Westmorelando, anuomet vado
vavusio kariniams veiksmams 
Vietname, pareiškimas J. A. V. 
kongrese: amerikiečiai frontuo
se laimi, bet problemą sudaro 
krašto gyventojų ryžto stoka. 
Taip, toji ryžto stoka per 10 me
tų taip išryškėjo, kad privertė 
politikus nusilenkti krašto nuo
taikoms, reiškiamoms ypač radi
kalių grupių, ir siekti greito 
Vietnamo karo užbaigimo, šis 
gi tikslas Įmanomas pasiekti ar
ba kariniu laimėjimu, arba di
plomatiniu susitarimu. Pirmuo
ju būdu amerikiečiai galėjo 
lengvai pasiekti pergalės, tačiau 
nesiryžo bijodami Kinijos Įsiki
šimo bei pasaulinio karo. Liko 
antrasis kelias — susitarimas, 
kuris taip pat neįmanomas be 
raudonosios Kinijos. Neveltui 
JAV užsienio reikalų min. Ro
gers prieš metus pareiškė To
kijo mieste: “Komunistinė Kini
ja yra Indokinijos ateities rak
tas. Jeigu ji išmintingai kalbė
tų, aš manau, susitartume la
bai greitai.”

Didelės nuolaidos
Deja, priėjimas prie šio rak

to taikiu būdu yra susijęs su 
nemažomis aukomis. Pirmiau
sia, JAV-ės, vadovavusios pasau
lio kovai prieš tarptautinį ko
munizmą, turi netekti tarptau
tinio prestižo ir palengvinti ke
lius komunistinei agresijai Įvai
riose pasaulio vietose. Vargiai 
bedrįs JAV-ės savo jėga pastoti 
kelią komunistinei veržlai. Jos 
lauks, kol raudonasis tvanas dar

tus (Kubai), bet ir vidaus gyve
nimą. Antra, nusilenkdamos" Ki
nijai JAV-ės turės padaryti es
minių nuolaidų. Tai patyrė ir 
Kanados opozicijos vadas R. 
Stanfieldas, ką tik- lankęsis Ki
nijoj. Ten jam buvo pasakyta: 
jei Vašingtonas nepadarys es
minių nuolaidų, iš Niksono ke
lionės nieko gero nebus. Tos 
nuolaidos gali padėti Vašingto- 
nui užbaigti karą Vietname, bet 
jos neišvengiamai susilpnins 
jo pozicijas tautų laisvės kovoje.

O pavergtieji?
Su JAV politikos posūkiais 

kaitaliojasi ir jų taktika paverg
tųjų atžvilgiu. Iš esmės ameri
kiečiai nori padėti sovietų pa
vergtom tautom, kasmet skelbia 
pavergtųjų savaitę, bet kovoti už 
jas nesiryš, nebent privers savi 
interesai. Jų priedangoje ameri
kiečiai kovotų ir už pavergtų 
tautų laisvę, bet tai būtų ant
raeilis motyvas.

Tokioje būklėje sovietų pa
vergtomis tautomis daugiau do
misi raudonoji Kinija, žinoma, 
irgi ne iš idealizmo, bet dėl savo 
intereso. Kinijos santykiai su 
Sov. Sąjunga yra Įtempti ir 
ideologinėje, ir politinėje plot
mėje. Pasieniuose budi gausūs 
kariuomenės būriai. Didžiausias 
priešas šiuo metu yra ne Ame
rika, bet komunistinis kaimy
nas. Maskva, ruošdamasi even
tualiam karui su Kinija, skuba 
išlyginti savo santykius Europos 
vakaruose, o Pekingas bando 
gerinti santykius su Vašingtonu, 
kurio laivynas saugo Taiwaną.

Šiame kontekste Kinija nori 
pasinaudoti ir tautų laisvės kor
ta. Ji viešai skelbia, kad Sov. 
Sąjunga yra tautų pavergėja, ir 
kursto pavergtuosius Į revoliu
cinę kovą. Antai, šveicarų dien
raštis “Neue Zuericher Zei- 
tung” liepos 4 d. laidoje pa
skelbė straipsnį apie kiniečių

SPAUDOS IR RADIJO DIENA
Buvęs Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės pirm. J. Bačiūnas sa
vo Taboro Farmoje pradėjo 
rengti lietuvių spaudos darbuo
tojų suvažiavimus drauge su 
Bendruomenės veikėjais. Po jo 
mirties ši tradicija tęsiama PLB 
valdybos bendru susitarimu su 
naujaisiais Taboro Farmos savi
ninkais p. Adamkais. Šiemet 
spaudos ir radijo darbuotojų su
važiavimas rengiamas rugsėjo 
18-19 dienomis, Tabor Farm, So
dus, Mich. Pradžia — rugsėjo 
18, šeštadienį, 1 v.p.p., pabaiga 
— rugsėjo 19, sekmadienį, pava
kary. Suvažiavimo tema: “Lietu
vių išeivijos kultūrinis, visuome
ninis ir politinis pasireiškimas”. 
Busimieji suvažiavimo dalyviai 

globoje esąs sudarytas Ukrainie
čių Tautinis Frontas, kuris pa
skelbė manifestą, kviečianti Uk
rainą pasitraukti iš Sov. Sąjun
gos, Jame sakoma:

Atsiribokite nuo Maskvos! Tai da
ryti mus kviečia tarptautinis komu
nistas Mikola Chvilovič. šalin naujo
ji rusu imperija, šalin Ukrainoje 
vykdomas rusinimas bei kolonizavi
mas! šalin rusų panslavizmas! Pasi
sakome už Ukrainos respublikos pa
sitraukimą iš Sovietų Sąjungos. Uk
rainiečių socializmas neįmanomas be 
visiškos tautinės nepriklausomybės 
ir suverenumo. Tegyvuoja nepri
klausoma ir suvereni ukrainiečių so
cialistinė respublika!

Manifeste taipgi minimos ir 
kitos sovietų pavergtos ar pa
jungtos valstybės — Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva ir kt. 
(Mikola Chvilovič 1930 metais 
nusižudė). Tai rodo Kinijos dė
mesį pavergtiesiems, kurie Sov. 
Sąjungos — Kinijos karo atve
ju būtų tikras parakas viduje. 
Kiniečiai nori laimėti jų simpa
tijas, siūlo tautinį komunizmą, 
bet patys kovoti už pavergtuo
sius neketina. Visur vyrauja sa
vas interesas. Visdėlto ir juo 
pavergtųjų tautų veikėjams de
rėtų pasinaudoti. Kai du pešasi, 
trečias pasinaudoja. Reikalavi
mas atleisti maskvinius okupa
cijos varžtus gali turėti teigia
mos Įtakos. Mūsų žiniomis, kai
kurie laisvojo pasaulio lietuvių 
veiksniai, raudonųjų kiniečių 
prašomi, yra parūpinę medžia
gos apie dabartinę būklę Lietu
voje. Savo antisovietinėje pro
pagandoje kiniečiai primena ir 
pavergtuosius Baltijos kraštus. 
Kinija jiems laisvės greičiausiai 
neatneš, bet interesų susikryžia
vime racionali politika panaudo
ja visas sau palankias galimybes 
ir jieško kelio į visišką laisvę. 
Nusilpus besikaujantiem milži
nam, ateina laisvė ir mažesniem.

Politicus

kviečiami iki rugpjūčio 20 d. 
pranešti savo sugestijas, svars
tysimus klausimus, pageidavi
mus dėl seminarų. Numatoma 
rengti seminarus lygiagrečiai 
spaudos ir radijo darbuotojams. 
Rengėjai prašo spaudos ir radi
jo žmones pranešti apie savo 
dalyvavimą iki š.m. rugsėjo 1 d., 
kad galėtų sutvarkyti maitinimo 
ir nakvynės reikalus. Rašyti šiuo 
adresu: Dr. A- Butkus, 2370 
Canterbury Rd., Cleveland, Ohio 
44118, USA. Tel. 216-932-9944. 
Dr. A. Butkus yra PLB valdy
bos vykdomasis vicepirminin
kas. Jam pavesta šį spaudos ir 
radijo darbuotojų suvažiavimą 
organizuoti. Tokiem suvažiavi
mam jis yra vadovavęs ir anks- 

ninų kalnų papėdėje. Spėjama, 
kad jis gali būti apie 5 bilijonų 
metų senumo ir atskleisti mė
nulio bei visos saulės sistemos 
prigimtį. “Roverio” televizija 
pirmą kartą leido žemės gyven
tojams stebėti astronautų pakili
mą nuo mėnulio mažuoju “Fal
con” erdvėlaiviu. “Apollo XV” 
skrydis turėjo keletą mažų ne
sklandumų: trumpą elektros su
jungimą pagrindinio v a r i kl i o 
jungtuke, vandens ir deguonies 
prasidėjusį tekėjimą “Falcon” 
erdvėlaivyje ant mėnulio. Visus 
šiuos sutrikimus lengvai įveikė 
ir pašalino astronautai, naudo
damiesi specialistų patarimais iš 
žemės. Atlikę dvi dienas truk
siančius eksperimentus orbitoje 
aplink mėnulį, astronautai pra
dės kelionę žemėn ir nusileis 
Ramiajame vandenyne rugpjū
čio 7, ši šeštadienį, apie 4.45 
v.p.p.

KARIA KOMUNISTUS
Sudano karinis diktatorius J. 

El-Nimeiris, sušaudęs 11 sukili
me dalyvavusių karininkų, pa
grindinę kaltę suvertė kompar
tijai. Kartuvių kilpos susilaukė 
Sudano komunistų vadas A. K. 
Mahgoubas ir jo bičiulis J. Ga- 
rangas, buvęs ministeriu pieti
nio Sudano reikalams. Kalėji
muose atsidūrė apie 1.000 ko
munistų, kuriem taip pat gresia 
karo lauko teismas. Sovietų Są
junga, ginklais ir rubliais rė
musi karinę diktatūrą Sudane, 
dabar buvo priversta pasmerkti 
“kruviną terorą” šiame krašte. 
Ironija tenka laikyti faktą, jog 
egzekucijos vykdomos sovietų 
gamybos šautuvais. Komunistų 
ir kairiųjų karininkų sukilimą 
sustabdė sovietų kulkos, panau
dotos prieš Maskvos draugus. 
Spėjama, jog Sudane yra apie 
50.000 komunistų. Pakartasis 
kompartijos vadas' A. K. Mah
goubas buvo laikomas įtakin
giausiu ir ištikimiausiu Maskvos 
žmogumi visame Afrikos žemy
ne. Prisidėti prie sukilimo ko
munistus paskatino jų opozicija 
Sudano Įsijungimui i Egipto, Li
bijos ir Sirijos federaciją, kuri 
oficialiai turėtų prasidėti š. m. 
rugsėjo 1 d.

ARABŲ KONFERENCIJA
Arabų vadų konferencija Tri

polyje, Libijoje, pasmerkė Jor
danijos karaliaus Husseino akci
ją prieš arabų partizanus, iš 
Jordanijos darančius Įsiverži
mus Izraelin. Konferencijoje 
dalyvavo Libija, Egiptas, Sirija 
ir i dvi dalis pasidalinęs Jeme
nas. Dalyvių gretose trūko sa
vomis problemomis užimto Su
dano diktatoriaus J. El-Nimei- 
rio. Karalius Husseinas buvo 
įspėtas laikytis anksčiau padary
tų įsipareigojimų arabų partiza
nams ir nepasirašyti atskiros su
tarties su Izraeliu. Prieš atvyk
damas Į šią konferenciją, Egip
to prez. A. Sadatas buvo gavęs 
kraštą valdančios Arabų Socia
listu Sąjungos Įgaliojimus susi
grąžinti iki šių metų pabaigos vi
sas Izraelio okupuotas žemes. 
Jis tuojau pat įsakė kariuomenei 
pasiruošti karo veiksmams, ta
čiau dėl arabų susiskaldymo 
pergalė prieš Izraelį tebėra ne
įmanoma. Įsakymą tenka laikyti 
diplomatiniu spaudimu Izraelio 
vyriausybės pokalbiams su Je
ruzalėje viešėjusiu JAV valsty
bės pasekretorium J. Sisco, ku
ris vėl siūlė atidaryti Suezo ka
nalą. Kremlius, arabų spaudžia
mas, atsisakė minties užmegzti 
diplomatinius ryšius su Izraeliu, 
šia proga gali pasinaudoti kd- 
munistinė Kinija, taip pat sie
kianti diplomatiniu ryšiu. Kini-

čiau. Jie teikia gerą progą spau
dos bei radijo žmonėms apžvelg
ti savo sritis, aptarti problemas, 
pastebėti savo trūkumus, pasiin- 
formuoti anie Bendruomenės 
bei kitų veiksnių darbus ir tuo 
būdu pagyvinti lietuviškąjį 
spaudos pulsą.

jos pasiūlymus šiuo klausimu 
Izraelio premjerei G. Meier yra 
atvežęs Rumunijos užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas G. 
Macavescu. Abu kraštai — Iz
raelis ir komunistinė Kinija — 
lig šiol nėra suteikę vienas ki
tam oficialaus pripažinimo. Po
kalbius 1955 m. bandė Pekinge 
apsilankęs Izraelio ambasado
rius Burmoje D. Hacohenas, bet 
visus planus tada sujaukė se
kančiais metais Artimuosiuose 
Rytuose prasidėjęs karas.

SUSTABDĖ ŽVALGYBĄ
Prez. R. Niksonas, bijodamas 

1960 m. įvykių pasikartojimo, 
sustabdė amerikiečių žvalgybi
nių lėktuvų skraidymus virs ko
munistinės Kinijos. 1960 m. pla
nuotą prez. D. Eisenhowerio ir 
N. Chruščiovo susitikimą palai
dojo sovietų priešlėktuvinė ra
ketą, numušiisi žvalgybinį “U-2” 
lėktuvą. Kinijos žvalgybą tęs 
erdvių satelitai, kurių nuotrau
koms trūksta smulkesnių deta
lių, tačiau jų kokybė, matyt, yra 
pakankama, nes satelitais seka
ma ir Sovietų Sąjunga, kur žval
gybinių lėktuvų skraidymai ne
buvo atnaujinti*. Sovietų Sąjun
goje jaučiamas didėjantis susi
rūpinimas prez. R. Niksono ke
lione į Kiniją. Sovietų ambasa
da Vašingtone paskleidė “No- 
vosti” agentūros rašinį, kuria
me daromos išvados, kad Va
šingtonas ir Pekingas jau yra 
pasiekę slaptą susitarimą. Kini
ja padės prez. R. Niksonui lai
mėti sekančiais metais Įvyksian
čius rinkimus, o pastarasis rems 
Kinijos antisovietinę laikyseną. 
Privačiuose pokalbiuose sovietų 
diplomatai JAV ir Kinijos suar
tėjimą laiko nedraugišku veiks
mu Sovietų Sąjungai. Daugiau
sia kritikos prez. R. Niksono 
naujoji politika susilaukia sovie
tų satelitiniuose kraštuose. Ją 
atvirai pasmerkė lenkų kompar
tijos oficiozas “Tribūna Ludu”, 
pranašaudamas nesėkmę santy
kių sunormalinimui, kuris grin
džiamas antisovietiniais veiks
mais. Tuo tarpu pačioje Kini
joje žurnalų vedamieji kariuo
menės Įsteigimo metinių proga 
vėl užtraukė seną giesmę apie 
Sovietų Sąjungos ir JAV suokal
bi pasidalinti pasauliui. Pasak 
jų, JAV vykdomas pasaulio do^ 
minavimas jau artėja prie galu
tinio bankroto.

PARYŽIUS IR BERLYNAS
Prez. R. Niksonas Paryžiaus 

taikos derybose pagrindinį savo 
atstovą D. Bruce pakeitė jau
nesniu diplomatu J. Porter, ku
ris lig šiol buvo ambasadorium 
P. Korėjoje. Oficiali pakeitimo 
priežastis — senuko D. Bruce 
silpna sveikata. Jokios pažan
gos Paryžiaus derybose nema
tyti. Daugiau vilties teikia opti
mistiniai pranešimai iš Berlyno, 
kur dėl šio miesto vakarinės 
dalies jau kelis mėnesius dera
si Sovietų Sąjungos, JAV, Bri
tanijos ir Prancūzijos ambasa
doriai. V. Vokietijos kanclerio 
W. Brandto prasitarimą, kad de
rybos jau baigiamos, patvirtino 
ir patys ambasadoriai. Neoficia
lių šaltinių patikimais duome
nimis, V. Berlyne sovietams bus 
leista atidaryti savo ambasadą, 
kurią kontroliuos buvusių ketu
rių sąjungininkų kariuomenės 
komendantūra. Susisiekimo su 
V. Berlynu negalės trukdyti R. 
Vokietijos policija. Jiems ne
bus leista tikrinti V. Berlyne ar 
V. Vokietijoj užplombuotų trau
kiniu. sunkvežimių ir automobi
lių. R. Vokietijos pasienyje po
licininkai galės patikrinti tik 
pasus. V. Berlyno gyventojams 
vėl bus leista lankyti gimines R. 
Berivne ta pačia tvarka, kaip ir
V. Vokietijos piliečiams. Deja,,
W. Ulbrichto garsiosios sienos 
durys atidaromos tik į vieną 
puse — R. Berlyno gyventojams 
nebus leista lankytis V. Berly
ne, iš kur jie lengvai galėtų pa
bėgti į V. Vokietiją.
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DZŪKAS, KUNIGAS IR PRELATAS 
Prel. Juozas Lipkus, baigęs kunigų seminariją Montrealyje 

prieš 50 metų, paminėjo šią sukaktį
Kuklus prel. J. Lipkus liepos 

10 d. atšventė 50 metų kunigys
tės j u b i 1 ė j ų Villa Elizabeth, 
Grand Rapids. Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčioje buvo 
celebruojamos Mišios liepos 11 
d. Dalyvavo pats sukaktuvinin
kas, amerikiečių karo veteranai 
ir vyčiai su vėliavomis, gausus 
būrys jo gerbėjų — buvusių pa
rapijiečių. Po pamaldų parapi
jos mokyklos didžiojoj salėj

- Įvyko vaišės.
Prel. J. Lipkus gimė 1894 m. 

gegužės 5 d. Alytuje. Pradinę 
mokyklą baigė Alytuje, augštes- 
niąją — Seinuose. Buvo priim
tas Seinų kunigų seminarijon, 
bet Suvalkų gubernatorius už
protestavo, ir seminarijos vado
vybė atšaukė savo nutarimą. 
Toks gubernatoriaus veiksmas 
paveikė jauno Lipkaus tėvus. 
Senelis staiga mirė nesulaukda
mas savo sūnėno kunigu.

Palikęs gimtąjį kraštą, su tė
vais ir seserimi atvyko Į Ameri
ką 1911 m., o i Grand Rapids 
— 1912 m. vasario mėn. Pasi
taręs su vietiniais kunigais, pa
sirinko Montrealio kunigų semi
nariją. Po penkerių mėtų J. 
Lipkus pasiekė savo tikslą — 
baigė minėtą kunigų seminariją 
1921 m. liepos 10 d.

Pirmąsias Mišias celebravo 
Grand Rapids šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos bažny
čioje, kurioje klebonavo kun. 
Deksnys. -

Kaip sukaktuvininkas pareiš
kė, tais laikais Grand Rapids 
niekas nežinojo kas yra lietu
vis. Pasivadinus lietuviu, visi 
sakydavo “paliokas”. Tais lai
kais “paliokai” pasižymėdavo 
savo nekultūringumu, vaidų kė
limu ne tiktai su kaimynais, 
bet ir nepažįstamais didesniuo
se pobūviuose. Toks neskyri
mas buvo ne prie širdies vi
siems lietuviams, juo labiau 
jaunam kunigui Lipkui. Dauge
liu atvejų jam teko Įtikinti ame
rikiečius, kad lietuvis ir lenkas 
yra atskirų tautų žmonės su 
skirtingomis kultūromis.

Pirmoji parapija, kurion bu
vo paskirtas vikaru, buvo® Sage
now, Mich. Čia išbuvo iki 1925- 
m., kai kurija paskyrė Grand 
Rapids Šv. Petro ir Povilo lietu
viškos parapijos klebonu. Joje 
išbuvo iki gilios senatvės. Svei
katai sušlubavus, išėjo pensijon. 
Kun. Lipkus, perėmęs parapiją, 
rado apie $96.000 skolos, kurią 
baigė mokėti 1948 m. Vienas 
pirmųjų jo žingsnių — pakvie
timas seselių pranciškiečių, ku
rios, be kitų dalykų, mokė ir 
lietuvių kalbos, istorijos bei ki
tų lituanistinių dalykų. Dėlto 
daugelis antrosios kartos lietu
vių kalba, skaito lietuviškai, mo
ka gražių lietuviškų dainų. Kaip 
buvo paveikta seselių mokytojų 
lietuviškoji karta, rodo įsteigi
mas Vytauto Didžiojo Kareivių 
Draugijos, kurion galėjo Įstoti 
nariais tik gryno kraujo lietu
viai. Jei motina arba tėvas ne
lietuvis, sūnus negalėjo būti na
riu. Dar ir šiandien to laikomasi, 
nors daugelis 4-5 kartos sunkiai 
bekalba lietuviškai.

Išmokėjęs skolas, kun. Lipkus 
pastatė seselėm gyventi jaukius 
namus ir kleboniją. Už sumanų 
darbų vykdvmą, tvarkant para
pijos reikalus, Grand Rapids 
vyskupas Haas suteikė jam pre
lato titulą.

Darbų kalnai liko nuversti, 
bet ir fizinės jėgos seko. 1959 
m. jis pasitraukė Į ramų poilsio 
gyvenimą.

1949-50 m. pradėjo atvykti į 
šį miestą daugiau naujakurių su 
šeimomis. Tuometinis tremtinių

Prel. Juozas Lipkus, atšventęs auksi- 
nę kunigystės sukaktį

komiteto pirm. Pr. Turūta krei
pėsi i sukaktuvininką, kaip kle
boną, kad parapijos patalpose 
leistų šeštadieniais mokyti vai
kus lituanistinių dalykų. Leidi
mas buvo gautas su kaupu. Įsa
kė mokyklos sargams paruošti 
patalpas. Buvo suvežti vartoti 
suolai ir kitas reikalingas in
ventorius. Tai buvo lituanistinės 
mokyklos įsisteigimo data — 
1949 m. ruduo. Ji veikia ir šian
dieną. Tai didele dalimi sukak
tuvininko prelato nuopelnas. 
Pirmasis mokytojas ir vedėjas 
buvo Pr. Turūta, kuris sų kle
bonu gražiai sugyveno. Mokyk
los auklėtinius prelatas mylėjo 
bei globojo. Prieš Kalėdų šven
tes jis atsilankydavo mokyklon 
ir atnešdavo dovanų — Įvairių 
skanumynų ir vaisių. Mokiniai 
nelaukdavo Kalėdų senelio su 
dovanomis, bet geradario klebo
no. Dalį parapijos patalpų už
ėmusi mokykla, naudojosi švie
sa, šilima ir kitais būtiniausiais 
patarnavimais, bet klebonas ne
reikalaudavo jokio atlyginimo. 
Užklaustas dėl atlyginimo, atsa
kydavo: “Jūs vargote Vokieti
joj be tėvynės, naudokitės šio 
krašto svetingumu ir gėrybėmis 
kilniems tikslams”.

Paskutinis Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, lankęs lie
tuvių kolonijas, buvo pakviestas 
ir į Grand Rapids, kur buvo kle
bono ir lietuviškos visuomenės 
iškilmingai sutiktas, vaišintas. 
Su didžiausiu atsidėjimu išklau
sytas jo pranešimas apie Lietu
vos okupaciją.

Tai tiktai maža dalelė prel. 
Lipkaus nuopelnų ir darbų lie
tuvių apylinkėje. Neįmanoma 
visus išskaičiuoti, nes neleistų 
šio laikraščio rėmai.

Prel. Juozas Lipkus gimė Dzū
kijoj. Joje praleidęs dalį jau
nystės, paveldėjo to krašto cha- ' 
rakterį, kuris pasiliko jame ir 
garbingo amžiaus sulaukus. Jis, 
kaip dzūkų krašto žmogus, ne
siverždavo pirmosna eilėsna, bet 
tyliai, kukliai savo užsimojimus 
vykdydavo, nugalėdamas kliūtis. 
Visi, kas moka suprasti ir pažin
ti Dainavos šalies žmogų, gali 
jame rasti ne tiktai nuoširdumą 
žmogui, bet ir gamtai, kurioje 
išgyveno jos grožį ir gimtojo 
krašto meilę, p. t.

Vis daugiau paslapčių atidengiama TT % i 1 t • • •

E&wsasts Kai Amerika bus komunistine 
temis parašyta nemažai knygų ir 
straipsnių. Tai labai skaudūs smū
giai Maskvai, juoba, kad jie daugiau
sia eina iš jos pačios žmonių, už
ėmusių svarbias pozicijas ir pabėgu
sių į laisvąjį pasaulį. Svarbesnės 
mintys vieno tokių straipsnių, para
šyto žurnalisto P. Worthington St. 
Catharines “Standard” laikraštyje 
(1971. II. 10), čia pateikiamos “T. 
2.” skaitytojams. Straipsnio autorius 
atkreipia dėmesį į angių spaudos ne
apsižiūrėjimą ar net neišmanymą — 
ji su ypatingu pasigardžiavimu ap
rašė pareiškimus Yuri Krotkovo, iš 
Sovietų Sąjungos pabėgusio slapto
sios policijos, agento, kuris JAV sau
gumo pakomitety liudijo apie blon
dinių “politiką” sovietiniame špio
nažo tinkle, o praleido negirdomis 
liudijimą kito pabėgusio detektyvo, 
būtent, Yevgeny Runge, kuris 
daug svarbesnis ir įdomesnis.

Dvi sritys
— Mums, kaip komunistų par

tijos ir socialistinio krašto na
riams, — sako Y. Runge, — bu
vo kalama Į galvą, kad mes kovo
jame prieš Vakarų ir aplamai 
kapitalistinį pasaulį.

Kalbėdamas apie komunisti
nio šnipinėjimo tarnybą, jis nu
rodė, kad esama dviejų pagrin
dinių žvalgybos sričių: įprastinio 
žinių rinkimo ir politinio akty
vo. Pastarasis dar siekia nuteik
ti svetimų kraštų viešą ir priva
čią nuomonę Rusijos naudai. 
Šio aktyvo veiklą ypač labai 
svarbu pažinti vakariečiams, nes 
ji jiems yra pati pavojingiausia.

Pik. Runge sako, kad politinei 
sričiai ypač esanti svarbi ta in
formacija, pagal kurią galima 
įtaigoti ir vadovauti prieš karą 
nusistačiusiems sambūriams, 
ilgainiui persiorientuojantiems 
net i priešvalstybinių gaivalų or
ganizacijas. Kaip pavyzdį jis nu
jodę Pasaulio Demokratinio 
Jaunimo Uniją, kuri yra Sovie
tų Sąjungos slaptosios policijos' 
kontrolėje. Taip pat jų Įtakos 
sferoje yra ir įvairūs sąjūdžiai 
prieš karą Vietname. Visų tokių 
organizacijų veikla labai dažnai 
yra taip gerai užmaskuota, kad 
ir P. Worthingtonas nedvipras
miškai pastebi, jog, norint iš
vysti, kas darosi po sovietinio 
špionažo kauke, reikia pramatyti 
rusiškojo komunizmo tikslus. 
Juos trumpai, bet vykusiai, ap
tarė Y. Runge:

yra
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Augšto sovietų žvalgybos pareigūno pareiškimai Jungti Amerikos Valstybių senatoriams
— Mes esame ne tik rusai, bet zicijų, o kaip į dominavimo kiau

te komunistai... Kaip komunis- ..........
tai, mes esame labai nuolankūs 
žmonės: norime nedaug — tik 
šio žemės rutulio... Taigi, su
prantant šias užmačias, lengva 
suprasti ir sovietų šnipinėjimo 
tikslus. Komunistinė ideologija 
sukurta tam, kad laimėtų viską.

Konkretūs uždaviniai

simą. Tai, žinoma, yra visiškai 
priešinga nuomonė tiems, kurie 
tiki, jog šiame ginče esminis 
klausimas esąs teritorinė prob
lema. čia, atrodo sprendžiamos 
abi problemos.

Svarbiausi talkininkai
Būtų klaidinga manyti, jog ru

sai savo šnipinėjimo veiklai Va
Betgi, kaip toliau jis pasako- karuose panaudoja tik savo žmo- 

ja, Sovietų Sąjunga savo laimė
jimams pasiekti vengia labai di
delių ir rizikingų pastangų. Ji 
pavyzdžiui nenori atominio karo, 
nors jis jai ir nulemtų pergalę 
labai staigiai.
— Mes nenorime nuniokoto 

pasaulio. Mes siekiame jo su gy
vais žmonėmis. Bet, iš kitos pu
sės, mes vengiame ir taikos. 
Mūsų kova yra ne fizinė, ne 
ginklų. Ji vyksta kiekvieną se
kundę ir minutę. Ji baigsis, kai 
ateis diena, kurią Amerika, su 
mūsų pagalba, taps komunisti
niu kraštu.

Taigi, tuo tarpu komunistinės 
žvalgybos tikslas yra kiek galint 
greičiau subjauroti Amerikos 
veidą pasaulio akyse. O, teisybę 
pasakius, tai jau yra padaryta. 
Tai juk nemažas darbas. Antai, 
kad ir visame pasaulyje suorga
nizavimas tokio judėjimo, kuris 
pasisako prieš betkoki karą, 
nors, žinoma, ne tą, kurį organi
zuoja komunizmas, ypač rusiška
sis. Tegu kiti kariauja:

— Mes esame laimingi, kad 
vyksta karas Vietname. Tegul 
jie ten pjaunasi nors ir šimtą 
metų.... Jie (rusai) sako, kad 
mes laimime karą prieš JAV ge
ografiškai. t. y. viduje, o ne kur 
nors nuošaly... Mes esame rea
liai galvoją žmonės...

Koegzistencija
Labai tiksliai pik. Runge ap

tarė ir taikingos koegzistencijos 
politiką, kurią taip uoliai skel
bia rusiškoji propaganda:

— Taikingas sugyvenimas su 
kitais kraštais reiškia tokią si
tuaciją, kurioje kitas kraštas so
vietams netrukdo vykdyti savo 
uždavinių užsieniuose.

Ryšium su tokia koegzistenci
jos samprata jis ir Į Kinijos — 
Sovietų Sąjungos ginčą žiūri ne 
kaip į kovą dėl strateginių po-

nes, pasiųstus iš Maskvos. Ne, 
jų tikslams puikiausiai patar
nauja vietinės komunistų parti
jos: ■

— Kiekviena komunistų par
tija svetur, nors ir nėra valdanti', 
turi savo politinės žvalgybos 
skyrių ir vietinių žinių telkimo 
organą su slaptais nariais, kurių 
tikslas — pasiruošti galimybei 
dirbti pogrindyje, jeigu partijos 
veikla būtų kada nors uždrausta.

Kadangi' slaptosios policijos 
valdininkai, norėdami nuslėpti 
savo veiklą, vengia viešo kontak
to su komunistų partijomis, tai 
pastarosios surenka žinias savo 
iniciatyva, kurios atitinkamais 
kanalais patenka į reikiamas 
rankas.

Kai reikia nuslėpti žvalgybinę 
veiklą ar kitas jautrias pareigas, 
kurios yra pavedamos patikė
tiems partijos nariams, šie dirb
tinai pašalinami iš partijos. To
kiu būdu jie išvengia Įtarimo, ir 
jų darbui garantuojama ilgesnė 
bei saugesnė ateitis.

Dokumentu žvej onė
Pik. Runge sako, kad pačia di

džiausia patirtimi slaptojoj tar
nyboj pasižymi dokumentų klas
tojimo skyrius. Jis esąs pats ge
riausias visame pasaulyje, nes 
galis lengvai padirbinėti asmens 
dokumentus kiekvienam agen
tui ir kiekviename krašte. Kai 
kalbama aplamai apie suklasto
tus dokumentus, tai naudingiau
sia esą padirbinėti kahadiškus.

— Kanadiečiui, — jis sako,— 
yra lengviausia važinėti po visą 
pasaulį. Mat, šis kraštas yra lai
komas pačiu neutraliausiu.

Kadangi JAV yra pats svar
biausias šnipinėjimo taikinys, 
žinoma, amerikietiški dokumen
tai yra vertingiausi. Su ameri
kiečio asmens dokumentais taip 
pat galima visur keliauti ir,

svarbiausia, užmegzti ryšius su 
kitais amerikiečiais, kurie gali 
tapti jų naudingais bendradar
biais. Blogiausia, esą, yra tai, 
kad be aiškių tapatybės doku
mentų prašalaičiui yra sunku 
patekti Į Ameriką.

— Dėlto, — sako Runge, — 
mums tenka sumedžioti tokių 
žmonių, kurie turi rūšių su šiuo 
kraštu ir su jų pagalba gali to
kius dokumentus “atrasti”.

žvalgų atranka
Slaptosios policijos agentai 

yra labai kruopščiai atrenkami 
ir savo darbui parengiami. Ypač 
specialių kvalifikacijų reikalau
jama iš tų, kurie yra siunčiami į 
užsienio tarnybas. Runge toki 
agentą vadina visapusišku žmo
gumi.

Tie agentai, kuriems yra skir
ta “suamerikėti”, pratyboms yra 
siunčiami Į Maskvą. Mat, čia daž
niausiai tenka susidurti su Ame
rikos turistais, su kuriais galima 
patikrinti savo tinkamumą būsi
mose pareigose. Kitaip sakant, 
čia vyksta gudriai užmaskuotas 
egzaminas, nes labai dažnai ame
rikieti suvaidina seni ir patyrę 
agentai, kurie provokuojančiai 
pasisako prieš sovietinę siste
mą, kad ištirtų savo būsimų 
bendradarbių ištikimybę savo 
darbdaviams. Dažnai nevienas 
toks “studentas” suklumpa.

Taigi, atranka yra labai 
kruopšti, nes kiekvienam agen
tui teks nelengvas uždavinys su
rasti simpatiškai nusiteikusių 
žmonių arba juos simpatiškai 
nuteikti sovietų atžvilgiu. Tokia 
žvejonė dažniausiai yra sėkmin
ga liberališkos minties žmonėse,

kurie nekartą prieš jų pačių no
rą yra įkinkomi į komunistinės 
minties vežimą.

Kiekvienam amerikiečiui, ku
ris lankosi Sovietų Sąjungoje, 
yra sudaroma asmens byla, ku
ri yra laikoma slaptosios polici
jos žinioje. Vadovai, kurie pri
skiriami turistams, be kitų pa
reigų, turi dar informuoti slap
tuosius organus apie keliautoją, 
ypač jo silpnąsias vietas, kurios 
galėtų būti panaudotos politi
nėm užmačiom.

Kaikurie laimingi...
Čia, žinoma, yra tik maža de

lete to, ką Y. Runge kalbėjo J. 
A. V. senato pakomitety. Jo 
pareiškimais abejoti nėra pa
grindo, nes kaip P. Worthingto
nas sako, jis savo pasakojime 
buvo ne retoriškas, o faktiškas. 
Be to, jis pats šioje žinyboje dir
bo 20 metų, komunistų tikėjimu 
nusivylė ir, pasitaikius progai, 
išdūmė Į laisvuosius kraštus.

— Aš Įsitikinau, — sako jis, 
— kad komunizmas su savo 
doktrina negali žmogui duoti 
tikrosios laisvės, t. y. tokios lais
vės, kuri jam netrukdytų gyven
ti pagal savo asmeninį stilių • •. 
Aš esu pakankamai realistiškas 
ir gerai suprantu, kad negaliu 

. pakeisti komunizmo krypties. Iš
drįsti tai daryti, reiškia save su
naikinti.

Tiesa, Runge buvo materiališ
kai saugus, turėjo geras paja
mas ir šiokią tokią prabangą. 
Bet jis Įsitikino, kad visa tai, 
neturint laisvės, reiškia labai 
mažai turėti.

— Kaikurie Sovietų Sąjungo
je yra laimingi, nors ir yra trak
tuojami kaip gyvuliai, bet tik ne 
aš ... Mano laimė yra žmogiško
se vertybėse, kurios man dabar 
jau yra prieinamos...”

A. Kalnius

Brangiai Mamytei

AtA Marijai Noreikienei 
mirus, dukterį JANINĄ EMPAKERIEN| ir sūnų 
VYTAUTĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime — 
T. Radžiuvienė J. M. Duliūnai

R. A. Siručiai
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Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai 2
Mūsų ateitis
Žinoma, reikėjo būtinai šias 

žinias kaip nors paneigti, bet 
viso žmonių nuogąsčio išsklai
dyti negalėjome, nes tie Jaltos 
susitarimai buvo paslaptis. Gali
ma buvo tik prileisti, kad tiek 
Amerika, tiek Anglija negali su
tikti dalintis Europos su Sov. 
Rusija, nes ten suminėti kraš
tai yra Anglijos, o iš dalies ir 
Amerikos, gyvybinė erdvė. Bet 
ir vėl ką gali žinoti, kai Ameri
kos valdžioje tiek daug žydų, 
kurie gali keršyti Vokietijai ir 
už karo talką gali laikinai ati
duoti net Vokietiją. Ši prielaida 
mums tada išplaukė tiesiog iš 
vokiečių propagandinių aimanų, 
kad jiems bus atkeršyta, jei ka
rą pralaimėtų. Toliau lapelis tei
gė, kad Amerikos valdžioje esą 
labai daug komunistų, ir prez' 
Ruzvelto žmona esanti komunis
tė (!). Toks propagandinis persū- 
dymas mus linksmai nuteikė, šis 
lapelio teigimas ir buvo mūsų 
sakinukas, kuri tikėjomės ge
riausiai galėsime panaudoti 
prieš bolševikinę propagandą. 
Priedu dar prijungėme sklei
džiamą žinią, kad prez. Ruzvel
tas atsivežė šuniuką, ir Stalinas, 
norėdamas Įsiteikti, tą pasmir
dusi šuniuką pabučiavęs... žo
džiu, komunistinių lapelių žinias 
palikome “Lietuvių Biuletenio” 
red. J. Virbickui su pora kitų 
atremti ir išleisti lapukus, kaip 
jie dabar padarė dėl Vietinės 
Rinktinės.

Gausėja desantininkai
Rusijos desantininkų skaičius 

mums buvo nežinomas. Juos pa
stebėdavome po kelis vienoje ar 
kitoje vietoje, bet niekur nesu- 
sidūrėm su aiškiu skaičiumi ir 
beveik neįsivėlėm dar Į kauty
nes. žinojome, kad Avilių apy
linkėje pasirodė jau Bakutis, pa
bėgęs anksčiau su keliais vyrais. 
Todėl buvo sutarta pastoviai 
tuos bolševikinius miškinius 
sekti, sustiprinti visų Įtartinų se
kimą ir, pagal reikalą, susikau
ti vakarinėje čičirio-Avilio daly
je, nes arčiau Zarasų mums kau
tynės gali būti nenaudingos. 
Mat, išgirdę Zarasų vokiečiai 
gali atvykti su talka iš Daug
pilio ir netikėtai pastebėti, kad 
žmonės turi daugiau ginklu, ne
gu jie davė šio krašto seniūnijų 
vyrams (po 2 šautuvus seniūni
jai), ir kad tie ginklai žymiai ge
resni — automatiniai. Toks mū
sų ginklų ir jėgų išaiškinimas 
mums buvo labai nenaudingas.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Komunistų lapeliai
Susirinkę iš Įvairių vietų LF 

atstovai platokai aptarė stiprią 
komunistų propagandą ir didė
jančius desantininkų būrelius, 
kurie paprastai į ši kraštą atei
na nuo Naručio, o dalis jų slen
ka tolyn į Panevėžį... Zarasų 
apylinkės vyrai papasakojo apie 
sustiprėjusią lenkų agentų veik
lą. Buvo nusiskųsta stiproka ūki
ninkų apatija, kuri stiprėja nuo 
šios žiemos vidurio, nes karo ga
lo nesimato, o bolševikinės Ru
sijos grėsmė aiškiai didėja, žo
džiu, nusiminimas visuotinis. Sa- 
lakiškiai atvežė komunistinės 
kilmės lapelių, kuriuose buvo 
skatinami darbininkai mesti ūki
ninkus, nes tiek vokiečių, tiek 
lietuvių fašistų dienos esančios 
suskaitytos, ir metusių darbus 
tarnų ar darbininkų niekas ne- 
besuspės išvežti į Vokietiją. 
1943 m. ruduo nebepasikarto
siąs, nebebūsią daugiau ir Rim
šės išvežimų ... Kitame šafiro- 
grafuotame lapelyje buvo aiški
nama, kad Amerikos prez. Ruz
veltas atidavė So v. Sąjungai val
dyti didesnę pusę Vokietijos ir 
sutiko leisti, kad rusai išsivež
tų iš jos visus fabrikus ir per 
30 mil. darbininkų atstatyti su
griautai Sov. Rusijai bei jos pra
monei Dombase. Dar viename 
buvo aiškinama, esą vokiečiai už 
žydų sunaikinimą bus sterilizuo
ti, kad jų ir veislės neliktų...

Amerikos pažadai
Pagaliau dar buvo tik dalis 

lapelio, kuriame parašyta, kad 
Amerika pažadėjusi Sov. Rusi
jai ne tik Vokietijos didžiąją 
dali su Berlynu, bet ir visus ki
tus slaviškai kalbančius kraštus 
kaip Čekoslovakiją, Jugoslaviją, 
taip pat Austriją, Vengriją, 
Graikiją ir Italiją... Pastarasis 
lapelis kaip tik daugiausia neri
mo ir sukėlęs ūkininkų ir pado
rių lietuvių darbininkų tarpe, 
neš jei Amerika tiek kraštų ati
davusi Sov. Rusijai, tai nebelie
ka mums jokios vilties išsiko
voti laisvę. Dar daugiau — ma
ža vilties išlikti ir gyviems, nes 
rusai visus pabaigsią vežti į Si
birą. Ūkininkai šiuo lapeliu esą 
labai nenori tikėti, nes jie ne
gali suprasti kaip toks milijonie
rių kraštas kaip Amerika ir 
Anglija su karaliumi gali atiduo
ti tiek daug kraštų ir nekaltų 
žmonių sovietiniams žmogžu
džiams. Bet iš Madrido radijo 
pasklidusios lenkų kalba šiokios 
tokios žinelės apie Jaltos susi
tarimus šias lapelio žinias iš da
lies parėmė ir mūsų žmonėse 
kėlė abejones.

Lenkuojančių karinės iėgos 
mums taip pat buvo neaiškios, 
žinojome, kad nuo Imbrado,

Avilių buvo dingę keliolika vy
rų dar šį pavasarį ir jie daly
vavo slaptuose lenkų armijos 
daliniuose, atliko ten apmoky
mą ir kaikurie net gavo jau
nesniojo leitenanto laipsni. Mū
sų žiniomis jų tik keletas te
buvo tikrojoj Lenkijoj, o kiti 
— Vilniaus krašte, kažkur už 
Ašmenos. Juos mūsų vyrai at
sargiai sekė, bet labai aiškių 
duomenų apie juos neturėjome' 
Buvo tik aišku, kad iš Vilniaus 
juos lanko “giminės”, kartais 
buvę klierikai, kartais vienuo
liai ir pan. Ypač įtartinas buvo 
vienuolis, kuris iš laikysenos 
buvo aiškus karininkas ir grei
čiausiai tik apsimetąs pranciš
konu. Jis vis maišydavosi Avi
lių apylinkėje, bet klebonijų 
vengdavo. Mums labai rūpėjo 
ji patikrinti, kur nors kelionės 
metu slaptai iškratyti.

Įtartinas kunigas
Nemažiau įtarimo kėlė ir vie

nas pasimaišęs iš šio krašto ki
lęs kunigas, buvęs ilgametis j 
lenkų kariuomenės kapelionas, . 
visą laiką pabrėžtinai nešiojęs 
šilkinę sutaną, mėgstąs lankytis 
lenkuojančių šeimose, šiaip jis 
buvo tikras lietuvis (jo tėvai ir 
lenkiškai nemokėjo), bet sulen
kėjo dar prieš I D. karą Vil
niaus kunigų seminarijoje; vi
sur pabrėždavo lenkų kultūros 
didybę, aštriai kritikuodavo Lie
tuvos žemės reformą, laikė ją 
socialistišku dvarininkų apiplėši
mu ir t.t. Dabar buvo sutarta, 
kad visokius neaiškius keliau
ninkus reikia nakties metu pa
tikrinti ir suradus kaltinamo
sios medžiagos sulaikyti, bet 
juos ištardyti pavesti kuriam , 
nors mūsų kariškiui, nes šiaip 
ių suktus pasakojimus eilinis 
žmogus gali palaikyti gryna tei
sybe. Todėl numatėm kas tam 
tikrose Zarasų apylinkėse turė
tų tardyti bei sudaryti mūsų 
slaptuosius karo lauko teismus^

Vedybų klausimas
Baigiant pasitarimą, buvo 

trumpai pasvarstytas dar vie
nas, tuo metu atrodęs svarbus 
reikalas, būtent, nepaprastas 
šios apylinkės gimimų ir vedy
bų sumažėjimas. Daugelis tėvu 
trukdė merginoms ištekėti, nes 
karo metu esą geriau palaukti. 
Panašiai dažnai galvojo ir mer
ginos — vis neapsispręsdavo ir 
tęsdavo. Todėl buvo paleistas 
savotiškas šūkis: “Geriau būti 
iauna našle, bet ne senmerge.” 
Buvo siūlyta, kad mūsų vyrai, 
priklausą slaptajam laisvės ko
vu sąjūdžiui, tuojau vestų, kad 
liktų šioks toks prieauglis.

(Bus daugiau)

Henrikui Grimui
rniais, jo žmonai, giminėms ir kitiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžių užuojautą —

Rudis Vilembrektas ir šeima

A. Z. PulianauskaiG. J. Žemaičiai

Mylimai Mamytei
Lietuvoje mirus, sūnų MYKOLĄ REPEČKĄ ir jo 

žmonų nuoširdžiai užjaučiame —

Juozui Martinaičiui
mirus, liūdinčiai žmonai ir giminėms giliausių 
užuojautų reiškia —

Alfonsas Kiršinąs

Mylimam vyrui ir Tėveliui
H. GRIMUI mirus, gilių užuojautų jo žmonai,

sūnui, dukterims bei kitiems giminėms reiškia —

H. B. Šmitai L. G. Šmitai į

I. H. Bumeliai

Brangiam Tėveliui
Lietuvoje mirus, mielų JUOZĄ ŠARŪNĄ nuošir

džiai užjaučiame —

P. Kėvelaitis A. /. Patašiai

Brangiam Tėveliui
Lietuvoje mirus, JUOZĄ ŠARŪNĄ ir jo žmonų

JONĘ giliai užjaučiame —

O. J. N. J. Genaučiai



Niagaros pusiasalio lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūris “Nemunas” su jaunesniųjų ir vyresniųjų grupėm. Vadovai — p. Zubrickienė (antroj eilėj 
pirmoji iš kairės) ir J. Bieliūnas (trečioj eilėj pirmas), organizatorius — P. Balsas (II e. I iš d.), akordeonistai — p. Zubrickas ir p. Lianga

Sėkminga čiurlioniečių viešnagė
Kolumbijoje ir VenecuelojeTūkstančiai myliųaukso knygoje

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis 
birželio 12 d. — liepos 5 dieno
mis savo aukso knygoje, kurią 
saugo Ona Mikulskienė, įrašė 
dar kelis tūkstančius kilometrų 
sėkmingos kelionės į P. Ameri
kos kraštus — Kolumbiją ir Ve- 
necuelą. Daug tūkstančių mylių 
ir kilometrų Čiurlionio vardo 
ansamblis per 30 metų yra nu
keliavęs, jo aukso knyga Įvairio
mis kalbomis yra išmarginta lin

Atvyko! mokiniais, išvykstat mokytojais
JURGIS JANUŠAITIS

JAV LB centro valdyba, Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas 
ir ketvirtosios’ tautinių šokių 
šventės komiteto pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas šią vasarą su
organizavo tautinių šokių kursus 
nuo liepos 5 iki 16 d. gražioje V. 
Jonynų vasarvietėje, Chester
ton, Ind. Kursus lankė 37 asme
nys iš JAV, Kanados ir Sao Pau
lo Brazilijoj.

Kursuose daug širdies, darbo 
ir energijos Įdėjo tautinių šokių 
instituto pirm. Bruno Šhotas, 
kursų vedėja Irena Šilingienė, 
jos pavaduotoja Rimgailė Zoto- 
vienė ir ketvirtosios tautinių šo
kių šventės komiteto pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas.

Stebint kursų darbo eigą, tik
rai galima buvo stebėtis jauni
mo kantrybe, ryžtingumu, noru 
tautinius šokius gerai išmokti ir 
vėliau savo patirtį panaudoti sa
vose lietuvių kolomjose. Tai ne
buvo pramogų ar dykinėjimo 
dienos. Kursų vadovybė buvo 
griežta, bet tėviškai maloni, mo
kėjo kursantus suburti bendram 
gražiam darbui. Kasdien po 10 
valandų įtempto darbo — tai nė
ra juokas! Bet visų veiduose švy
tėjo giedra, gera nuotaika ir va
karais susibūrę dienos vargelius 
palydėdavo gražia lietuviška dai
na.

Kursuose dėstė nemažas skai
čius prityrusių tautinių šokių va- 
oovų mokytojų: L. Brazdienė, 
busimosios tautinių šokių šven
tės meno vadovė G. Breichma- 
nienė, O. IVaškienė, I. Jokuby- 
nienė, R. Juškienė, M. Leknic- 
kas, N. Pupienė, L. Sagys, B. 
Shotas, L Smieliauskienė. šim
tą valandų su viršum išgrojo 
akordeonistas šilkaitis. šokių 
mokymas vyko grupėmis. Kiek
vienas mokytojas mokė po kele
tą šokių. Supažindino su šokių 
kilme, jų aprašymais, detalėmis' 
Grupėmis ir bendrai patys kur
santai vėliau praktiškai vadova
vo pamokoms, žodžiu, kursai da
vė labai daug žinių ir, kaip lek
toriai teigia, didelė dalis baigu
siųjų bus geri tautinių šokių mo
kytojai. Svarbu, kad jie, sugrįžę 
Į savas kolonijas, netaptų eili
niais grupių šokėjais, bet imtų
si vadovaujamo darbo, organi
zuotų tautinių šokių naujas gru
pes, talkintų pavargstantiems 
tautinių šokių grupių vadovams.

Liepos 16 d. įvyko kursų už- 
baigtuvės, kurių metu baigu
siems buvo įteikti pažymėjimai. 
Užbaigtuvėms sumaniai vadova
vo LTŠI pirm. Br. Shotas, ta 
proga pareikšdamas padėką kur
sų vadovėms I. šilingienei, jos 

Kanadietės — naujos tautiniu šokią mokytojos, baigusios Lietuviu Tautiniu 
Šokią Instituto kursus liepos 16 d., valgo paskutiniuosius pusryčius V. Jo
nyną vasarvietėje, Chesterton, Ind. Nuotr. V. Noreikos

kėjimais Įvairiausių Vakarų bu
vusių galiūnų, daugelio jau am
žinybėn nuėjusių parašais. Pra
eito birželio pabaigos kelionėje 
jie tų linkėjimų ir parašų skai
čių sėkmingai padidino labai 
simpatiškuose kraštuose: Ko
lumbijoje ir Venecueloje.

84 keleiviai
čiurlioniečiai padidino ir pa

žinčių skaičių, kurios taip reika- 

pavaduotojai R. Zotovienei, 
akordeonistui šilkaičiui, visiems 
lektoriams, LB centro valdybai, 
dr. L. Kriaučeliūnui už Įdėtą 
darbą, iškėlė kursantų darbštu
mą, drausmingumą. Ypatinga 
padėka išreikšta V. Jonynui už 
kursų globą ir geriausias sąly
gas. “Jūs atvykote makiniais,’iš
vykstate mokytojais. Jūsų ran
kose tautinių šokių ateitis ir jau
nimas. Organizuokite naujas 
grupes, joms vadovaukite ir 
dirbkite tautinio auklėjimo dar
bą”, — kalbėjo Br. Shotas.

JAV LB švietimo taryboj^pir- 
mininkas J. Kavaliūnas, sveikin
damas naujuosius tautinių šo
kių mokytojus, iškėlė mūsų dai
nų’ tautinių šokių, drabužių gro
žį,'juose atsispindinčią sielą, ku
ri mus visus jungia. Tai esą gra
žūs mūsų tautinės kultūros žie
dai, iš Lietuvos atnešti. Ragino 
šias kultūrines vertybes išsau
goti ir perduoti naujoms kar
toms. Visiems nuoširdžiai dėko
jo už atliktą darbą LB cv vardu. 
Ragino, kad panašūs kursai būtų 
suorganizuoti ir Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui.

Dr. L. Kriaučeliūnas, ketvirto
sios tautinių šokių šventės pir
mininkas, iškėlė kursantų 10 
dienų sunkų darbą, ragino neap
vilti LB ir Lietuvių Tautinių Šo
kių Instituto, savo tėvelių ir per 
tautinių šokių meną kalbėti pa
vergtos tėvynės vaikams apie 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Dėkojo LTŠI, LB cv ir lek
toriams už darbą. Kun. J. Kidy
kas, SJ, iš Sao Paolo, sėkmingai 
baigęs kursus, pažymėjo, kad ne
žiūrint savo arti 70 metų am
žiaus naštos, jis išmokęs šokius 
ir kai reikės, stos darban kitų 
mokyti Brazilijoje.

Br. Jameikienė kvietė būsi
mus tautinių šokių mokytojus, 
kur nėra lietuvių, grupes orga
nizuoti iš svetimtaučių. Tai ji 
pati yra dariusi net Havajuose.

Įspūdingas momentas — pa
žymėjimų įteikimas. Juos įteikė 
kursams vadovavusi I. šilingie
nė su LTŠI pirmininku Br. Sho- 
tu, kiekvienam paspausdama 
ranką, palinkėdama sėkmės, 
kiekvienam rasdama vis naują 
gražų širdžiai mielą žodį. Kur
santų vardu padėkos žodį tarė ir 
vadovams po aguonėlės žiedą 
įteikė M. Gutauskaitė, I. Blėky- 
tė ir R. Butvilaitė.Pabaigoje dr. 
L. Kriaučeliūnas svečiams pri
statė ketvirtosios tautinių šokių 
šventės mecenatą J. ir T. Ras- 
tapkevičius iš Kanados, kurių 
dukrelė Rita taip pat baigė kur
sus.

lingos mūsų laisvės kovai vis 
dar nedaug težinančių tarpe — 

- kas per vienas tas “lituanus” ar 
“lituano”. Jie paskleidė lietuviš
kos dainos ir laisvės ilgesio gar
sus.

Birželio 19 d. rytą Čiurlionio 
Ansamblio išvyką sudarė 84 as
menys, jų tarpe 4 svečiai — lie
tuvių spaudos atstovai. Visų vei
duose švytėjo ryžtas. Pasiliekan
čių tautiečių linkėjimai “sėk- 

. mingos kelionės” išsipildė, nors 
kartais ta kelionė varginanti bu
vo. Jų kelionė buvo ne šiaip sau 
poilsiautojų išvyka - ekskursija. 
Trumpai kalbant, jie gerai pa
žino kolumbijos ir Venecuelos 
sporto bei bulių rungtynių aikš
tes, ispanų galybės, blizgesio lai
kų statytas bažnyčias ir teatrus, 
kur vyko jų koncertai.

Plojo katedroje
Birželio 19 d., 4 v. p. p., pa

siekėm Medellino kalnų daubo
je esantį aerodromą. Čia jau 
laukė didis šios išvykos globėjas 
kun. M. Tamošiūnas. Persi
krausčius į viešbučius, prasidėjo 
susipažinimas su savo tautiečiais 
ir krašto simpatiškaisiais žmonė
mis. Pirmiausia — į Lietuvių 
Namus. Čia — pamaldos ir vai
šės.

Medelline per tris dienas įvy
ko du koncertai, giedota vietos 
katedroje, kur po giesmių visa 
bažnyčia plojo. Plojo ir kunigai 
prie altoriaus.

Bogotoje birželio 23—27 die
nomis du koncertai: miesto radi
jo nedidelėje salėje ir pats sėk
mingiausias Bogotos kalnų pa
pėdėje atvirame teatre. Apie šį 
koncertą jau buvo rašyta “TŽ” 
28 nr.

Pas redaktorių
Medelline Čiurlionio Ansamb

lio vadovybė aplankė miesto 
burmistrą ir populiariausią 
dienrašti “EI Colombiano”, kur 
teko susipažinti su šio laikraščio 
vyriausiu redaktorium ir leidė
ju dr. Fernand Gomez M. Colom
biano, labai simpatišku, vyres
nio amžiaus vyru, kalbančiu ang
liškai. Jis yra buvęs užsienių rei
kalų ministeriu ir senatorium, 
pasisakė, kad Lietuvos reikalą 
gana gerai žino. Šis ir vakarinis 
laikraštis vėliau spausdino foto
grafijas ir dėjo pranešimus apie 
Čiurlionio Ansamblio koncertus. 
Bogotoje buvo užmegzti ryšiai 
su spaudos, radijo ir televizijos 
žmonėmis. Čia daug padėjo Lie
tuvos konsulas St. Sirutis. Ir čia 
laikraščiai rašė apie Čiurlionio 
Ansamblio koncertus bei spaus
dino nuotraukas.

Nenorėjo Įsileisti
Birželio 27 d. vakare atskri

dus Venecuelon, jos sostinės Ka- 
rakas aerodrome pasitiko būrys 
lietuvių, jų tarpe inž. J. Venc
kus, J. Kukanauza ir kt. Deja, jų 
tarpe nesimatė vyriausio šios iš
vykos organizatoriaus — Jurgio 
Bieliūno, kuris dėl širdies sune
galavimo turėjo pasilikti namie. 
Neatvyko ir Mikulskiai bei kiti 
— iš viso 14, nes jie ne JAV pi
liečiai. Esą Venecuelai ir taip 
jau užtenką visokių agentų iš už 
geležinės uždangos. Tik pirma
dienį, išsiaiškinus Venecuelos 
užsienio reikalų ministerijoj, 
kad ir likusieji yra lietuviai, 
antikomunistai, buvo įsileisti.

Aerodrome pasitiko ir keli 
jaunuoliai su ispanų kalba rašy
tais plakatais. Pasitiko ir kariuo
menės ryšininkas Įeit. Balys Pet
ruševičius, seniau baigęs salezie
čių gimnaziją Romoje.

Kareivinėse ir televizijoj
Dviem kariniais autobusais 

mus nugabeno į Maracay karinę 
bazę, esančią nuo Karakas už 
200 km. Vyrai buvo apgyvendin
ti vienoje dviejų augštų lovų pa
talpoje, o moterys — karininkų 
ramovėje. Kareivinių rajonas ir 
visa aplinkuma labai miela, tro
pikų gamta ir saulė veikė gana 
raminančiai. Valgėme Maracay 
karininkų valgykloje, o išvyko

se — kitų miestų karininkų ra
movėse.

Per 8 dienas Karakase, Valen- 
cijoj, Puerto Caballo ir Maracay 
miestų sporto aikštėse, bulių 
arenose,' teatreise ir miesto 
aikštėse įvyko 7 koncertai. Ka
tedroje čiurlioniečiai giedojo 
Venecuelos nepriklausomybės 
iškilmingų Mišių metu. Penkta
sis televizijos kanalas filmavo 
čiurlioniečių mišrų chorą, mo
terų chorą ir šokėjus, pritariant 
liaudies instrumentų orkestrui. 
Iš viso — 13 dalykų. Visa tai už
truko apie 2V2 vai. Rytojaus die
nos vakare buvo parodyta per 
televiziją.

Lankėmės ir Karabobo mūšio 
laukuose, kur 1821 m. birželio 
24 d. vienos valandos mūšyje 
buvo nugalėti ispanų rojalistai. 
Čia yra pastatyta labai didinga 
laisvės pergalės arka, kiek to
liau įvairių mūšio didvyrių bius
tai ir simboliai. Galbūt tai viena 
didingiausių pergalės mūšių ar
ka pasaulyje.

Žinoma, kariuomenė, kuri bu
vo pagrindinė globėja, po kon
certų atsilygindavo vaišėmis ir 
šiaip’visokeriopa globa. Pvz. su
sirgus būdavo parūpinamas ka
rinis gydytojas ir 1.1.

Lietuvos himnas
Liepos 5 d. Venecuelos nepri

klausomybės šventės metu Simo
no Bolivaro^Vėnecuelos ir Ko
lumbijos laisvės kovų didvyrio 
paradų aikštėje, Maracay mies
te, Čiurlionio ansamblis padėjo 
vainiką prie Bolivaro paminklo. 
Čia padėjo vainikus ir daugelis 
karinių bei visuomeninių orga
nizacijų. Vainiko padėjimo me
tu sugiedotas Lietuvos himnas. 
Krašto apsaugos ministerijos 
atstovas įteikė Čiurlionio An
sambliui gražią, paauksuotą pla- 
ketę - lentelę. Tai padėkos ženk
las už surengimą eilės koncertų 
Venecuelos 150 metų nepriklau
somybės sukakties proga, šiose 
iškilmėse dalyvavo daug kari
ninkijos, gubernatorius ir ka
riuomenė. Dalyvavo ir vietos 
vyskupas. Daugelis karininkų 
buvo pakelti į augštesnį laipsnį 
arba apdovanoti.

Taip prabėgo 17 dienų Ko
lumbijoje ir Venecueloje. ’čiur
lioniečiai visą šią išvyką pakėlė 
su pakelta nuotaika, susiklausy
mu ir meile dainai. Tiek choris
tai tiek jų maestro A. Mikulskis 
nelengvą darbą atliko pasigėrė
tinai.

Jei kuris nors išvykdamas gal
vojo, kad važiuoja atostogų, pa
matyti svetimų kraštų, labai ap
siriko. Jie sulauks atostogų tik 
ateinančių metų vasarą...

Vietiniai tautiečiai
Nebuvo perdaug laiko pa

bendrauti su vietos lietuviais, 
bet jie čiurlioniečius suprato ir 
kur tik galėjo padėjo. Jie akty
viai dalyvavo visur. Buvo su
ruošti iškilmingi atsisveikinimo 
pietūs Maracay karininkų ramo
vės tropikų stiliaus vaišių salė
se, kur dalyvavo vietos karinės 
įgulos div. gen. Camilio Vert- 
hencourt ir pasakė labai jautrią 
kalbą, čia vieni kitus apdovano
jo įvairiomis simbolinėmis do
vanomis, o kariuomenės simpa
tiškąjį ryšininką Įeit. Balį Pet
ruševičių — auksiniu žiebtuvė
liu.

Vakare karinė vadovybė visus 
čiurlioniečius pakvietė į pakeltų 
ir apdovanotų karininkų balių’ 
kur du orkestrai grojo iki 4 v. 
ryto...

Ten čiurlioniečiai ne tik links
mai šoko, bet ir sėkmingai pa
dainavo kelias arijas iš operų. 
Dainavo mišrus choras, dirigavo 
A. Mikulskis, pianinu akompa
navo Rytas Babickas. Beja, labai 
šiltai buvo sutikta kanklininkė 
Danutė Bankaitytė, paskambi
nusi ilgoką lietuviškų dainų py
nę.

Liepos 6 d. vakare, saulei lei
džiantis, pasiekėm gerokai pasi
ilgtą Klevelando miestą, kur 
laukė tėvai, žmonos, vaikai ir 
artimieji. A. Sb.

Savaitė vėliavų stovykloje
AL. GIMANTASPirmą kartą patekus skautų 

Romuvos stovyklavietėn Kana
doje, dėmesį patraukia nesužalo
tos, dar natūraliai išlaikytos 
gamtos ir visos aplinkos žavu
mas. Tankūs spygliuočių ir la
puočių miškai, kylančios ir besi
leidžiančios kalvos, švaraus 
vandens ežeras (jų apylinkėse 
dešimtys) ir nuostabiai tyras, 
lengvas kvėpuoti oras. Tai vis 
dorybės, dėl kurių didmiesčio 
gyventojui verta sugaišti gero
ką pusdienį autovezimyje, kol 
pasieki Huntsville pašonėje be
siplečiančią ir kasmet tobulėjan
čią Romuvą. Devintąjį kartą jau 
rinkosi Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Ročesterio, Detroi
to ir kitų vietovių skautės ir 
skautai. Du šimtai uniformuoto 
ir drausmingo išeivijos jaunimo 
dvi savaites ne vien žaidžia, 
sportuoja, mokosi skautiškų da
lykų, bet ir vadovų padedami, 
stiprina lietuviškas nuotaikas. 
Bendrauja krikščiopiškoje ir 
griežtai lietuviškoje aplinkoje. 
Sakoma, kad vasaros stovykla 
yra pati geriausia lietuviškumo 
mokykla. Kad tai tiesa ar labai 
arti jos, teko įsitikinti ištisą sa
vaitę kartu stovyklaujant ir 
bendraujant tiek su vyresniai
siais, tiek ir su jaunesniaisiais. 
Nejučiomis įsitrauki ar esi įtrau
kiamas į bendrąjį stovyklinį gy
venimą ir pasijunti esąs neatski
riama, visos stovyklos dalimi.

Kiekviena diena pradedama 
Mišiomis (prieš tai — rytmetinė 
mankšta, prausimasis). Tuoj pat 
seka pusryčiai, tvarkymasis, 
įvairūs užsiėmimai, sportas, 
maudymasis, iškylos pėsčiomis 
ir laiveliais. Netrunka ateiti ir 
pietų metas. Po jų — trumpas 
laisvalaikis ir vėl tęsiama sto
vyklinė programa. Jaunimas ne
turi progos nuobodžiauti. Vis
kas suplanuota, kad visi dalyviai 
įsilietų dienos įvykių tėkmėn. 
Specialios, kasdien besikeičian
čios, komandos valo rajoną, ren
ka šiukšles, padeda virtuvėje, 
valo salę, šluosto stalus, palaiko 
švarą prausyklose, neaplenkia ir 
sanitarinių įrengimų. Todėl ir 
bendras -stovyklavietės vaizdas 
palieka gražų įspūdį. Neveltui 
ten išrašytas šūkis: ’ “Ką darai, 
daryk su meile ir gerai!”

Po vakarienės jau ruošiamasi 
„ laužui, programai. Laužavietė — 
tikras amfiteatras atvirame lau
ke, su žavingu vaizdu fone: eže
ras, kitoje jo pusėje'augštumos, 
uolos, miškai. Prieš laužą vaikai 
dar gauna užkandį - naktipie
čius. Didžiulėm liepsnom ky
lant, dainuojama, stebima įvairi 
programa. Stebiesi jaunimo 
vaizduote, sugebėjimais ir im
provizacija. Laužo metu perskai
toma ir dienraščio “Naktibalda” 
laida. Turiny — dienos aktuali
jos, perleistos per humoro priz
mę.

kalbant apie visą stovyklos 
gyvenimą, negalima nepaminėti 
ir vieno malonaus įtaiso — lie
tuviškos pirties su laiptiniais 
suolais, karštais akmenimis, 
vantomis, šilto vandens katilu, 
šalto vandens čiaupais ir net 
purškle. čia tas karštas garas, 
jei tik gali išlaikyti, atjaunina 
kiekvieną besimaudantį bent 
“dešimčia metų”, žinoma, jei 
per visą tą procesą atlaikysi. 
Naudojasi ta pirtimi ir maži, ir 
dideli. Nenuostabu, kad Romu
voje visi taip žvaliai, sveikai ir 
jaunai atrodo. Užtenka ir trum
pesnio miego valandų ir niekad 
nesijauti pavargęs.

Stovyklavietė yra maždaug 
trylikos šimtų pėdų augštyje. 
Nakties skaidrumas nuostabus. 
Nesunku tokią naktį stebėti ir 
dirbtinį žemės palydovą, vieno
du greičiu slenkantį dangaus 
skliautu ir pasirodantį kas ketu
rios valandos — tiksliai ir rit
mingai, kaip šviesi žvaigšdutė 
skriejanti nuo vieno horizonto 
krašto iki kito. Gal tai amerikie
čių, o gal ir sovietinis gaminys.

Sekmadienį po vėliavų pakėli
mo (pakėlimai ir iškilmingi nu
leidimai — dasdieninės progra
mos dalis), Mišios vėliavų aikš
tėje. Po pamaldų — didysis pa
radas. Maršų garsams gaudžiant, 
aidui atliepiant per girias ir eže
rus, tvirtu, lygiu žingsniu žy
giuoja su vėliavomis, vėliavėlė
mis pasipuošę, saliutuodami sto
vyklautojai pro tribūną. Tvar
kingos sausumos, oro ir jūrų 
skautų uniformos, lygiuojančios 
gretos, bendrąjį vaizdą daro tik

Ontario etninės spaudos atstovą ekskursija, dalyvavusi turizmo ministerijos surengtoje kelionėje po pietinę On
tario provincijos dalj. “Tėviškės žiburiams” atstovavo R. Sakalaitė (antroji iš dešinės) ir V. Taseckas

rai šaunų. Plojimai palydi kiek
vieną atskirą grupę. Šešetas 
augštai iškeltų ir lengvame vė
juje plevėsuojančių vėliavų 
plazda lietuviškų maršų ritme'. 
Neveltui aplinkiniai Romuvą va
dina vėliavų stovyklaviete. Apy
linkėje yra visa eilė įvairių sto
vyklų. Bet ten nekeliamos ir ne
gerbiamos jokios vėliavos, ne
saisto jokios tradicijos.

Su mūsų skaučių skiltimi te
ko lankytis centrinėje Ontario 
provincijos mergaičių skaučių 
(kanadiečių) stovykloje. Įdomu 
buvo susipažinti su jų skautavi- 
mo metodais. Daug dalykų būtų 
galima pasimokyti iš jų, bet ly
gia greta galima teigti, kad ir 
kanadietės skautės galėtų drą
siai daug ko išmokti iš lietuviš
kosios skautijos praktikos. Ar 
patikėsite, kad kanadietės mie
ga palapinėse be grindų, mieg
maišiuose ant žemės? O iškylų

Albiną Gražiūną amžinybėn palydėjus
1971 m. liepos 6 d. Brooklyne 

širdies smūgiu mirė a. a. Albi
nas Gražiūnas. Palaidotas liepos 
10 d. Cypress Hills kapinėse. 
Velionis buvo rami, bet gili as
menybė. Gimė 1906 m. spalio 13 
d. Mankūnų kaime, Miroslavo 
valse., Alytaus apskr. Gimnaziją 
Alytuje baigė 1927 m. Lietuvių 
kalbą ir literatūrą studijavo 
Kauno universitete, teol. - filo
sofijos fakultete. Dar baigė ir 
teisių fakultetą (1938 m.). Nuo 
1938 iki 1944 m. buvo lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojas 
Prienų gimnazijoje, 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją. Dirbo Wu- 
erzburgo bei Augsburgo lietuvių 
gimnazijose ir “Žiburių” redak
cijoje. Amerikoje (nuo 1949 m.) 
kurį laiką buvo “Amerikos” ir 
“Darbininko” redaktorium, il
gesnį laiką dirbo vaistų gamy
bos Pfizer bendrovėje darbinin
ku.

Nuo gimnazijos laikų A. Gra
žiūnas buvo aktyviai įsijungęs į 
organizacinį darbą: veikė pavasa
rininkuose, skautuose, ateitinin
kuose. Buvo Lietuvos Skautų 
Brolijos vyriausiojo štabo na
rys, “Pavasario” vyrų sąjungos 
centro valdybos sekretorius, 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas, Ateitininkų Fede
racijos generalinis sekretorius, 
Vytauto klubo vienas steigėjų. 
Dar Lietuvoje įsijungė į Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungą ir joje buvo aktyvus iki

KELIONĖ SU SPAUDOS ATSTOVAIS
RAMUNĖ SAKALAITE

Vieną miglotą pirmadienio ry
tą įsirito į pilką autobusą Toron
te prie Ontario parlamento rū
mų maždaug keturiasdešimt as
menų. Tai buvo Toronto etninės 
spaudos atstovai, dalyvaujantys 
metinėj ekskursijoj, kurią ruo
šia etninės spaudos sąjunga kar
tu su provincijos turizmo depar
tamentu.

Įvairių amžių ir tautybių eks
kursantams nežinant tiksliai kur 
važiuojam, klaustukai akyse pa
virto šauktukais, kai pavažiavę 
atsidūrėm aptvertam parke, kur 
gyvena liūtai, šiame ‘Lion safa
ri’ buvo matyti ne tik laisvai 
vaikštinėjantys liūtai, bet ir bež
džionės, kurios įsidrąsinusios 
lipo ant parko lankytojų auto
mobilių ir autobusų, šios' Kana
dai necharakterigos vietovės gy
ventojų skaičius — 40 liūtų ir 
šimtas beždžionių.

Tą pačią dieną teko matyt ir 
visados įspūdingą Niagaros 
krioklį iš tolo, iš arti ir net iš vi
daus. Uoloj iškirstais tuneliais 
žingsniavom kaip kokiame vi
duramžių vienuolyne, apsivilkę 
milžiniškais juodais guminiais 
apsiaustais, kurie dengė nuo gal
vos ligi puspadžių, kad neaptaš
kytų krioklio vanduo, prie kurių 
priėjom tunelio gale. Išlipę iš 
tunelio ir nusimetę guminius ap
siaustus, gėrėjomės erdve, bet 
tuoj reikėjo ruoštis atgal į auto
busą. Vėl privažiavę vandenį— 
šįkart Wellando kanalą. Daug 
kam nematyta laivų perkėlimo 
procedūra buvo verta plunksnos 
pamiklinimo. Visdėlto tai komp
likuotas reikalas ir iš užrašų ne
lengvai išaiškinamas — geriau 
pačiam pamatyt.

metu — be jokių palapinių, net 
ir lyjant? Maistą merginos gami
nasi pačios atskirai, savo pasto- 
vyklėse. Valgykla naudojasi tik 
stovyklavietės vadovybė. Netole
ruojamas betkoks tėvų kišimasis 
ar įtaka į stovyklos tvarką. Visa 
vadovybė pilnai apmokama. Ir 
kai visa tai palygini su lietuviš
ku idealizmu, pasišventimu ir 
laisvai prisiimtu įsipareigojimu, 
kai pagalvoji apie tuos šimtus 
valandų laiko ir darbo, kurį bū
relis torontiečių per devynerius 
metus įdėjo į Romuvą, — neju
čiomis kyla pagarbos ir pasigė
rėjimo jausmas tais, kurių rū
pesčiu beveik iš nieko išaugo 
lietuviškojo jaunimo brandini
mo tvirtovė.

Ant Romuvos valgyklos sie
nos matyti plakatas, iš kurio ir 
skolinami šio reportažo baigia
mieji žodžiai: “Lietuvos skauty- 
bės dvasią gimdė šimtmečiais 
tauta, vykdė Mindaugo, tauraus 
Kęstučio, partizanų Lietuva.” 

savo mirties.
Gal daugiausia A. Gražiūnas 

yra nuveikęs spaudos baruose. 
Lietuvoje redagavo “Pavasarį”, 
“Ateitį”, “Vyrų žygius”, “Že
maičių Prietelių”; Vokietijoje— 
“Žiburius”, JAV — “Ameriką”, 
“Darbininką”, “Tėvynės Sargą”. 
Bendradarbiavo beveik visoje 
katalikiškoje spaudoje. Yra pa
rašęs išsamių straipsnių sociali
nėmis, politinėmis, ideologinė
mis, kultūrinėmis temomis. Bu
vo plačiai apsiskaitęs. Ypač re
tos erudicijos buvo pasiekęs so
cialinėj e-politinė  j e srityje. Į va
dovaujančias vietas nesiveržė, 
bet savo plunksnos darbais varė 
gilią vagą. Liko nebaigta rašyti 
plati studija apie vokiečių oku
paciją Lietuvoje.

Pažymėtini yra A. Gražiūno 
literatūriniai darbai. “Žiburiuo
se” buvo išspausdintos kelios 
novelės. Buvo linkęs į humoris- 
tiką. Tuos dalykus dažniausiai 
pasirašinėdavo Miko Sidabrėlio 
slapyvardžiu, “žiburiuose” duo
davo įžvalgių grožinės literatū
ros knygų recenzijų. Buvo labai 
darbštus ir pareigingas. Ideolo
ginėje srityje nenuolaidus savo 
principų gynėjas, bendravime 
su žmonėmis — tolerantas. Įvai
rios pareigos, atrodo, kliudė A. 
Gražiūnui atsidėti intensyvesnei 
literatūrinei kūrybai, o talento 
švystelėjimų juntama periodinė
je spaudoje išmėtytuose mėgini
muose. ’ Pr. Naujokaitis

Keliaujant St. Catharines 
link, matėsi marios vynuogynų. 
Ten gavom paragaut šio populia
raus vaisiaus gaminių ... Sekan
čią dieną buvo sausa ir karšta ta
bako ūkyje prie Tillsonburgo, 
bet įdomu buvo pamatyt tabako 
auginimo ir džiovinimo darbus, 
ši sritis daugeliui lietuvių yra 
pažįstama, o kaikuriem net pra
gyvenimo šaltinis.

Dar šilčiau buvo trečiadienį 
lankant Heiz fabriką Leaming
ton, Ontario, kur rieda buteliu
kai ir dėžutės begalinėm eilėm, 
kur automatai nuolat kramto 
pamidorus. Dirbtuvės triukšmas 
ir tvankumas užsimiršo, kai sė
dom į laivą, kuris mus perkėlė į 
Pelee Island — nežinomą žeme
lę, kurioj auginami fazanai ir 
pupelės. Neapsakomas ramumas 
visus gaivino iki nuobodumo.

Uodų sukandžioti rytojaus 
dieną tuo pačiu laivu atplaukėm 
į civilizaciją ir vėl važiavom au
tobusu į Londoną, čia mus pri
ėmė vietinės spaudos atstovai 
savo klube ir net nusivedė į ark
lių lenktynes, kai atsirado proga 
laimėti pinigų (kas norėjo) šia
me pramonininkų mieste.

Penktadienį jau reikėjo 
traukti atgal į Torontą, bet dar 
spėjom pravažiuot pro Londono 
universitetą ir apžiūrėt Stratfor- 
do teatrą. Į šias vietas norėtųsi 
dar grįžt ir pabuvot su tais pa
čiais keleiviais — estų, latvių, 
portugalų, ukrainiečių,’ slovėnų, 
gudų, vokiečių spaudos atsto
vais. Būtų įdomu dar pasikalbėt, 
pasidalint mintimis. Pergreit at
siradom vėl mūsų kaitriajame 
didmiestyje. Bet ir autobuse gy
vent atsibosta.
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PAVEIKSIĄ! VAGYS
Aloyzas Urbonas “Literatūros ir 

Meno” 27 nr. paskelbė ilgoką raši
nį “Baltos dėmės vietoje paveiks
lų” Pasirodo, pernai rudenį iš Sv. 
Kotrynos bažnyčios Vilniuje buvo pa
vogti keturi paveikslai: XVIII šimt
mečio daiL S. Čechavičiaus — “Sv. 
Kotrynos sužieduotuvės”, “Sv. Mau
ras”, nežinomų autorių — “Nukry
žiuotasis” ir “Nežinomas šventasis su 
baltu abitu”. Vagys buvo pagauti š.m. 
vasario mėnesį. Įlindę pro langą į 
bažnyčios rūsį, paveikslus peiliu iš 
rėmų išpjovė ir išsinešė “Mados” žur
nalo fotografas Antanas Pivoriūnas 
su savo bičiuliu Rimvydu Ragaus
ku. Už 80 rublių jiedu paveikslus 
pardavė “Mados” žurnalo vyr. dail. 
Juozui Kalinauskui. Nors paveikslai 
yra gerokai nukentėję, bet jų ver
tė vis dar prašoka 150.000 rublių. 
Dail. J. Kalinauskas prabilo tik tada, 
kai milicija jau buvo pradėjusi tar
dyti A. Pivoriūną ir R. Ragauską. 
Pastarieji gavo sąlyginę pusantrų 
metų kalėjimo bausmę, nuo kurios 
bus atleisti, jeigu per trejus metus 
nepadarys kito nusikaltimo. Dail. J. 
Kalinauskas išliko sausutėlis — tei
sinosi nežinojęs, kad paveikslai buvo 
vogti. Iš A. Urbono straipsnio sunku 
spręsti, ar šv. Kotrynos bažnyčia bu
vo veikianti, ar jau uždaryta kom
partijos įsakymu. Dabargi joje bus 
įrengtas baroko kūrinių muzėjus, ku
riuo staiga susirūpino Vilniaus mies
to vykdomasis komitetas. Straipsnio 
autorius A. Urbonas apie jaunuolių 
nusikaltimą rašo: “Taigi, tiedu, išsi
nešė iš bažnyčios paveikslus, nubaus
ti. Bet ši byla visų pirma primena 
daugelį apėmusią nesveiką kaupimo 
aistrą. Staiga dingsta pakelėje metų 
metus rymoję smūtkeliai, išdrožinėti 
nagingų meistrų. Dingsta senos žva
kidės, paveikslai. Nuplėšiamos gele
žinių kryžių viršūnės. Ir visi tie da
lykai paslaptingais keliais atsiduria 
miestiečių butuose..Dėl tokio el
gesio, matyt, kaltas ne tik žmonių 
kultūrinis lėkštumas, bet ir kompar
tijos puoselėjama antireliginė pro
paganda.

ŽUVŲ NAIKINTOJAI
D. Miciūra ir K. Tarasevičius 

“Valstiečių Laikraščio” 72 nr. pa
skelbė medžiotojams ir žvejams skir
tą rašinį “Tinklais, žeberklais, sprog
menimis ...” Nors dabar yra rimtai 
susirūpinta Lietuvos upių ir ežerų 
žuvies apsauga, vis dar atsiranda 
vadinamųjų brakonierių, bandančių 
žvejoti neršto metu nelegaliomis 
priemonėmis. Prie Kauno marių 
įkliuvo Kaišiadorių rajono “Laisvės” 
kolchozo traktorininkai A. Naginevi- 
čius ir S. Janonis, žeberklais gaudę 
karšius. Prie tų pačių marių Paukš
čių salos su trim maišais žuvies ins
pektoriai sulaikė kaunietį A. Moro- 
zą. Gaudyti brakonierius padėjo virš 
Kauno marių skraidantis lėktuvas, 
kurio pilotas radijo bangomis in
formavo inspektorius. Neryje, ties 
Kasperiškių kaimu, žuvis sprogme
nimis gaudė Kaišiadorių rajono Zū- 
biškių kaimo gyventojas Bronius 
Staniūnas su savo bičiuliais. Jiems 
buvo nesvarbu, kad tūkstančiai pri
trenktų žuvų nuplaukė pasroviui. 
Inspektoriai net du kartus sulaikė 
Alytaus rajono “Gegužės Pirmosios” 
kolchozo narį Vytautą Krukulį ir at
ėmė 55 lydekas, už kurias jam teko 
sumokėti 311 rublių baudą. Iš dau
gelio brakonierių buvo atimti kapro- 
niai tinklai, o kaikurie turėjo užsi
mokėti baudas ne tik už nelegalų 
žvejojimą, bet ir valčių neregistravi- 
mą. Daugelis tokios žvejybos entu
ziastų vengia iškabinti valčių regist
racijos numerius, kad pro žiūronus 
numeri išskaitęs inspektorius nega
lėtų surašyti protokolo. L. Gru- 
dzinskas “švyturio” 9 nr. primena 
ir besaiki vėžių gaudymą: “Paeže

ST. CATHARINES, ONT.
“NEMUNAS” ŠOKA. 1970 m. ru

deni visuomenininkas, skautų vieti
ninkas P. Balsas ėmėsi sunkaus, bet 
viltingo darbo — suorganizuoti Nia
garos pusiasalio lietuvių jaunimo 
tautinių šokių grupę. Klebonas kun. 
Juvenalis Liauba, besiorganizuojan
čiai šokėjų grupei davė ne tik pa
stogę repeticijoms, bet įdėjo daug 
sielos ir širdies, ragindamas tėvelius 
suvežti repeticijoms šį jauną tautos 
atžalyną, puoselėti lietuvių tautinius 
šokius, šis balsas nedingo tyruose — 
buvo išgirstas. Visuotinis pritarimas, 
pavienė ir organizacijų parama su
jungė jaunąsias jėgas. Gražusis jau
nimas ne tik praturtino šio pusiasa
lio lietuvišką veiklą, bet ir Kana
doje esančių lietuvių tautinių šokių 
grupių eiles. Buvo suorganizuotos 2 
grupės: vyresniųjų ir jaunesniųjų, 
kurių eilėse matosi ir patys mažiau
si, lyg trapūs žiedeliai ir plaštakėlės, 
vadovaujami patyrusios vadovės p. 
Zubrickienės. Vyresniųjų grupei, ku
riai impulsą ir pradžią davė K. Bie
liūnas, vadovauja J. Bieliūnas — 
energingas, patyręs, nebijąs vėtrų 
ąžuolas, šių pasišventusių vadovų dė
ka. abi tautinių šokių grupės š.m. 
vasario mėn. nepriklausomybės šven
tės minėjime Wellande pasirodė pir
mą kartą, o Motinos Dienos minėji
me St. Catharines — antrą ir tt 
Tautinių šokių grupių akordeonis
tai — Zubrickas ir Lianga išjudino 
ne tik šokėjus, bet ir svečius žiū
rovus, kurie jaunatviškai nusiteikę 
gaivinosi šokėjų įsukto malūno vėju. 
Š.m. birželio 27 d. buvo iškilmingas
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rėse, pakrūmėse Šoka deglų atšvais
tės. Po tris-keturis ir net būreliais 
brenda pakrante mokyklinio amžiaus 
vaikai, paaugliai ir vyrai su kibirais 
rankose. Čiumpa prie nendrių susto
jusius vėžius. Dešimtimis, šimtais 
skaičiuoja savo laimikį. Savotiškos 
lenktynės! Nepagalvoja, kad jie ir 
yra pikčiausi ežerų retų turtų nai
kintojai, brakonieriai. Girdi, taip 
nuo seno kaime įprasta. Vėžiavo se
neliai, tėvai. Vėžiaujame ir mes...” 
Rezultatas — vėžingiausi Lietuvos 
ežerai — Trakų rajono Spindžius ir 
Utenos rajono Lamestas jau beveik 
nebeturi vėžių. Jie smarkiai nyksta 
ir kituose Dzūkijos, Augštaftijos eže
ruose bei upeliuose. L. Grudzinskas 
siūlo įvesti griežtesnę kontrolę ar 
galbūt net iš viso keleriem metam 
uždrausti vėžių gaudymą, kaip jau 
yra padarę latviai ir estai.

ARCHYVINĖ MEDŽIAGA
Literatūros ir meno archyvas Vil

niuje, Gerosios vilties gt. 10, pasta
ruoju metu suskato telkti archyvinę 
medižagą. “Literatūros ir Meno” 27 
nr. skelbiama: “Archyvas kreipiasi į 
rašytojus, visus meno darbuotojus, 
kviesdamas rinkti ir kuo pilniau iš
saugoti savo kūrybinio darbo rank
raščius, eskizus, gaidas, brėžinius, 
biografinę medžiagą (nuotraukas, au
tobiografines pastabas, laiškus, už
rašus, dienoraščius ir kt.), kad visa 
tai išliktų būsimoms kartoms. Pra
šoma aktyviau prisidėti prie Litera
tūros ir meno archyvo fondų kom
plektavimo, perduodant jam saugoti 
savo asmeninį archyvą. Perduota sau
goti medžiaga sudarys asmens fondą, 
kuriuo naudotis be autoriaus sutiki
mo kitiems asmenims nebus leidžia
ma ...” Prašoma informacijų ir apie 
žymiųjų lietuvių archyvinę medžia
gą, kuri jau yra pas jų palikuonis, 
gimines ar draugus, kad ir ją būtų 
galima išsaugoti ateities kartoms.

ORINIS ŠAUTUVĖLIS
Klaipėdos VIII statybos montavi

mo valdybos santechnikas Rimantas 
Savickas, dvidešimtmetis jaunuolis, 
atvažiavęs aplankyti motinos į Yla
kius, visą rytmetį miestelyje baidė 
žvirblius oriniu šautuvėliu. Pamatęs 
kieman išėjusią antrokę Eleną Ka- 
marauskaitę, kilstelėjo vamzdį ir pa
spaudė gaiduką. Mergaitė klyktelėjo 
ir rankomis užsidengė dešinę akį, ku
rios jau neįstengė išgelbėti chirur
gai. Įvykį “Komjaunimo Tiesoje” ap
rašęs K. Pečiulis taip ir nepasako, ar 
tai buvo paauglio pikta valia, ar gal 
nepateisinamas neatsargumas, noras 
pasirodyti.

TECHNIKA MEDICINOJE
“Tiesa” 137 nr. skaitytojus supa

žindina su naujausiu kauniečių spe
cialistų kūriniu: “Reanimacijos pala
ta. Prie kiekvienos lovos stovi ne
didelės spintelės dydžio aparatai. Jie 
seka labai sunkių ligonių būklę ir 
visą informaciją perduoda į budin
čiojo gydytojo kabinete esanti cent
rinį prietaisą. Gydytojas iš karto gau
na ligonio elektrokardiogramą, elekt
roencefalogramą, duomenis apie 
kraujospūdį, kvėpavimą, pulsą, tem
peratūrą. Informacija perduodama 
skaitmenimis ir jos nereikia papil
domai apdoroti. Ligoniui atsidūrus 
kritiškoje būklėje, apartūra aki
mirksniu apie tai praneša gydytojui 
garso ir šviesos signalais, šį automa
tizuotą aparatų kompleksą sukūrė 
grupė kauniečių specialistų. Jis yra 
žymiai patikimesnis ir keturis kartus 
mažesnis už iki šiol naudojamą apa
ratūrą. Vienu kompleksu, neišeinant 
iš budinčiojo gydytojo kabineto, gal; 
ma nuolat kontroliuoti šešių ligonių 
būklę. Tai ypač svarbu po sunkių 
operacijų. Kompleksą taip pat gali
ma sėkmingai naudoti operacijų me
tu, kai chirurgui reikalinga opera
tyvi informacija. Matavimo rezultatai 
perduodami kas sekundę.” V. Ks* 

vyr. tautinių šokių grupės krikštas. 
Atidarymą ir pagrindinę kalbą pasa
kė P. Balsas. Iškviesti krikšto tėvai 
Virginija Žemaitienė ir Juozas Paukš
tys pristatė krikšto aktą, kurį per
skaitė tos šventės organizatorius P. 
Balsas, štai akto pradžios įrašas: 
“Jūs, surinkti kaip Baltijos išplauti 
gintarėliai ir atvežta gėlelė nuo žy
dinčio Nemuno krantų, išeinat puošti 
sunkią mūs tėvynės dalią, įpint į 
skausmo juostą šokių ir dainų, šiai 
šokių grupei suteikiamas vardas “Ne
munas”. Nemuno šokių grupę sveiki
no St. Catharines lietuvių B-nės 
pirm. J. Sarapnickas ir kt. Po iškil
mių sekė kūmų paruoštos vaišės šo
kėjams ir svečiams. Pagarba šių Lie
tuvos gintarėlių ir gėlelių rinkėjams, 
nuoširdiems ir gausiems rėmėjams, 
šokių grupių energingiems vado
vams, akordeonistams ir mūsų mie
liems šokėjams. B. S.

“THE ST. CATHARINES STAN
DARD” liepos 21 d. skaitytojų laiškų 
skyriuje atspausdino ilgą S. Setkaus 
rašinį, kaip atsiliepimą į L. Klees 
priekaištus tame pačiame skyriuje. 
Rašinio autorius turėjo progos pri
minti tikruosius faktus, atpasakoti 
Lietuvos likimą, sovietinę ir nacinę 
okupaciją ir pabrėžti antikomunisti
nę amerikiečių politiką, kuri daug 
kur sulaikė komunistinį tvaną. Tai 
pagirtina pastanga veržtis j vietinę 
spaudą ir informuoti jos skaitytojus 
apie tikrąją padėtį Lietuvoje. Tuo 
būdu bus atlaikyta prokomunistinė 
įtaka, besiveržianti iš vietinių mask- 
vinių celių. Skt

Tautinių šokių kursų užbaigimo proga Kanados ūkininkas J. Rastapkevičius savo auka paremia tautinių šokių šven
tę ir įteikia čekį. Iš kairės į dešinę: JAV LB švietimo tarybos pirm. J. Kavaliūnas, kursams vadovauti padėjusi 
R. Zotovienė, Br. Jameikienė, kursų vadovė I. Šilingienė, LTŠI pirm. Br. Šhotas, J. Rastapkevičius ir ketvirtosios 
tautinių šokių šventės komiteto pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, Chesterton, Ind. Nuotr. V. Noreikos

SAULIUS KIZIS-MEDICINOS DAKTARAS
WINDSOR, ONT. Džiaugiamės 

kiekvienos lietuviškos šeimos laimė
jimais, skaudžiai išgyvename jos 
tragiškas nelaimes, mirties atvejus, 
jaunų lietuvių nuosmukius iki nar
kotikų bedugnės. Tačiau malonu vi
siems, kai jauni lietuviai ima gražiai 
reikštis kuriais nors talentais, sėk
mingai užbaigia augštuosius moks
lus ir gauna bakalauro, magistro ir 
daktaro laipsnius.

Turėjome progos pasidžiaugti 
Windsore, Ont., užaugusio ir Kana
doj mokslus baigusio Sauliaus Kizio 
laimėjimu moksle: gavo medicinos 
daktaro laipsnį bei diplomą “summa 
cum Įaudė” pažymiu. Tai labai re
tas atvejis, kad su tokiu pažymiu bai
giamas augštasis mokslas.

S. Kizis gimė 1946 m. lapkričio 12 
d. V. Vokietijoje, tremtinių stovyklo
je Rottweil m., Wuerttenbergo ap
skrityje. Trejų metų amžiaus su tė
vais perplaukė Atlantą ir 1949 m. ap
sigyveno Kanadoje.

Windsore, Ont., Saulius baigė 
Corpus Christi gimnaziją su išskirti
niu pasižymėjimu ir įstojo į Windso- 
ro universitetą, kurį 1963 m. baigė 
pažymiu “cum Įaudė” ir gavo gamtos 
mokslų bakalauro laipsnį. Tada jis, 
niekeno neraginamas, pasirinko me
diciną. Iš pokalbio su nauju daktaru 
sužinojau, kad nevisi įstoję medici
nos studijuoti ją ir užbaigia... Po 
kurio laiko studentams medicina ima 
nepatikti, ir jie atsisveikina su ne
lengvu medicinos mokslu. Ne iš tų 
“svyruonėlių” buvo Saulius. 1967 m. 
birželio mėn. įstojęs į Kanados West
ern Medical School, Londone, 1971 
m. birželio mėn. mokslą baigė geriau
siu pažymiu “summa cum Įaudė”. 
Dr. Saulius Kizis dar jaunas — šie-

Dr. Saulius Kizis

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

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

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

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.500.000.
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Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — S K A N U M Y N A I

fenntng.er Umited

284-288 King St. t. — 528-8468 — 740 J«n»« St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikStės

met lapkričio 12 d. jam sukaks tik 
25-ri metai amžiaus.

Baigiant medicinos mokslus, Sau
lius buvo išsiųstas į Šveicariją St. 
Gallen miesto ligoninę susipažinti su 
moderniom gydymo priemonėm ir 
naujais gydymo metodais bei europi
ne receptūra. Šveicarijoje išbuvo 
nuo 1971 m. pradžios kelis mėnesius. 
Visas išlaidas padengė jį siuntęs uni
versitetas. šiuo metu dr. Saulius Ki
zis atlieka medicinos praktiką Hamil
tono Šv. Juozapo ligoninėje.

Lietuvių visuomenei brangus kiek
vienas doras, darbštus, o ypač augš
tuosius mokslus baigęs lietuvis, kaip 
šiuo atveju — dr. Saulius Kizis. Ypač 
malonu sveikinti naująjį daktarą 
Saulių dėlto, kad jis visuomet buvo, 
kiek laikas leido, su letuviais, sielo
josi jų reikalais, išmoko lietuvių kal
bą ir įsisąmonino Lietuvos laisvės 
įealą. Jaunasis daktaras puikiai žino, 
kodėl jis gimė ne Lietuvoj, bet V. 
Vokietijoj — tremtinių stovykloj. 
Jam aišku, kodėl tėvai turėjo bėgti iš 
rusų okupuotos Lietuvos ir viską pa
likti maskviniams komunistams.

Dr. Saulius Kizis buvo uolus ir 
veiklus ateitininkų sąjungos narys 
Detroite. Deja, trūko laiko plačiau 
pasireikšti kitose organizacijose bei 

, draugijose. Dvylika metų atidavus 
anglų kalba dėstomiems mokslams, 
kaikada jam pritrūksta lietuviškų žo
džių, bet šias spragas jis žada paša
linti ir pasigilinti lietuvių kalboje, 
nes. jo žodžiais, lietuvių kalba yra 
graži, įdomi, į mūsų tautą atėjusi iš 
gilios istorinės senovės.

Įdomu buvo išgirsti dr. Sauliaus tė
vo trumpą pareiškihią apie savo sū
nų: “Man teko visą gyvenimą nuo 
pat Sauliaus vaikystės vis pamokslau
ti, mokyti, nurodinėti dorovės ir lie
tuvybės kelius, kad Saulius nenuklys
tų į pašales. Esu nekartą sakęs, kad 
nustosiu pamokslavęs tik tuomet, kai 
Saulius bus mokslo daktaras ... Da
bar atėjo laikas vykdyti savo pasiža
dėjimą — daugiau nebepamokslau
ti”.

Jolanda ir Mykolas Kiziai dr. Sau
liaus tėvai, yra veiklūs visuomeni
ninkai, spaudos rėmėjai ir kultūri
ninkai. Jie žinomi ne tik Windsore, 
bet ir Detroite. Be jų neapsieina jo
kie svarbesni parengimai. Jie perka 
beveik visas naujai išeinančias lietu
viškas knygas. Jų rūpesčiu ruošia
mos Windsore meno parodos. Jie yra 
keliolikos lietuviškų laikraščių pre
numeratoriai ir skaitytojai.

VI. Mingėla

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Mokame už:
depozitus ............ 5%
šėrus ir sutaupąs ____ .... 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ___ _____’ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš „_ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

LEITENANTAS MARIUS R. GRI- 
NIUS, gimęs 1949 m. liepos 21 d. 
baigęs Royal Military College Kings- 
tone (turi ekonomikos bakalauro 
laipsnį); paskirtas į penktąjį artile
rijos pulką Kvebeke. Baigė Katedros 
berniukų gimnaziją Hamiltone ir 
Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės 
mokyklos dešimt skyrių. Dalyvavo 
skautų organizacijoj. Ketverius me
tus Kingstone buvo karo mokyklos 
laikraščio redaktorium, išrinktas 
“All Star” futbole ir laimėjo vieną 
džiudo čempijonatą. Taip pat laimė
jo 1942 m. laidos atžymėjimą Dr. P. 
F. Fisherio trofeją bei stipendiją ir 
gavo garbės kardą kaip geriausias ka
detas. Praeitais metais buvo paskir
tas Cadet Wing Commander parei
goms ir buvo atsakingas už visus ka
detus. Jis yta “Tž” skaitytojas.

WELLAND, ONT.
KAZIMIERAS STANKEVIČIUS po 

gana sunkios ligos jau pasveiko ir 
dalyvavo tautinių šokių “Nemunas” 
krikštynose St. Catharines mieste. 
Antanas Cepukas irgi sveiksta po ga
na skaudžios automobilio nelaimės. 
A. Cepukas irgi yra vienas pasto
viausių Wellando lietuvių veikėjų.

Kor.

HAMILTON, ONT.
ALGIS ŽILVITIS su katalikų 

moksleivių grupe išvyko į Europą 
visam mėnesiui. Aplankys 7 valsty
bes. Draugai ir draugės linki jam 
smagios ir laimingos kelionės. A. B.

I§ TAUTOS FONDO skyriaus val
dybos parengimų vadovo pareigų pa
sitraukė A. Kamaitis. Į jo vietą pa
kviestas ir sutiko tas pareigas eiti 
Br. Milašius. Valdyba nuoširdžiai dė
koja A. Kamaičiui už darbą, o nau
jam valdybos nariui linki sėkmės.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
rugsėjo 18 d. Jaunimo Centre rengia 
TF Homiltono sk. valdyba. Meninę 
programos dalį atliks mergaičių cho
ras “Aidas”. Po jos bus linksmi šo
kiai su loterija ir kitom staigmenom. 
Hamiltoniečiai ir apylinkių lietuviai 
prašomi paremti T. Fondo veiklą. 
Hamiltono valdyba vėl pasiuntė mū
sų laisvės kovai $600.

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ lie 
pos 25 d. sutraukė į Padolskio vasar
vietę gražų būrį hamiltoniečių 
ir kitų apylinkių lietuvių. Iš gauto 
pelno SLA 72 kuopos valdyba $100 
įteikė Kanados Lietuvių Fondui Si
mo Kudirkos vardu. K. B.

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

e UE1WIA1PASAIJ i.yji:
J. A. ValstyDės "’UbtuviV pronto biciu^

LIETUVIŲ DIENA, 57-ji iš eilės, 
rengiama Lakewood Parke, Pa^ rug
pjūčio 15, sekmadienį, 3 v.p.p. Lietu
viškos pamaldos bus Šiluvos Marijos 
šventovėje Maizeville Gilberton, Pa., 
10.30 v.r. šventėje dalyvaus vysk. V. 
Brizgys, A. Mačiulaitytė-Zerr iš Fila
delfijos ir kt Tėvai pranciškonai at
vyks su lietuviškom knygom ir plokš
telėm. Apylinkės kunigai kviečia vi
sus tautiečius dalyvauti Lietuvių Die
noje ir pratęsti senųjų tautiečių pra
dėtą gražią tradiciją.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA 
— ALIAS centro valdyba pavedė ar- 
chit. A. Kereliui sudaryti konkurso 
komisiją, kuri paruoš taisykles nu
matytam konkurso objektui. Premi
joms lėšų valdyba tikisi iš mecenatų. 
Aptartas PLIAS ir ALIAS centrinių 
organų sujungimo planas, kurį pa
ruošė inž. J. V. Danys Otavoje. Pa
gal jį ALIAS c. v-ba eitų ir PLIAS 
valdybos pareigas. Numatyta premi-
juoti geriausius “Technikos žodžio” 
straipsnius. Įvertins skaitytojai bal
savimu. Atsiradus kaikur sunkumų 
gauti profesinius darbus, centro val
dyba paskyrė inž. Vyt. Tamošaitį 
(4221 Newdale Dr., Los Angeles, 
Calif. 90027, USA) koordinuoti dar
bų suradimui bei palaikyti ryšius 
su atitinkamais skyrių atstovais. 
Stengiamasi įjungti savo sąjungon 
baigusius ar bebaigiančius profesi- 
j on alus. Inž. Alf. Juodikis rengia 
ALIAS veiklos brošiūrą po įvairias 
vietoves išsiblaškiusių narių informa
cijai. Skyriai kviečiami steigti spau
dos sekcijas bei telkti medžiagą 
“Technikos žodžiui”. Centro valdyba 
papildyta nauju nariu — dr. A. Avi
žienis įėjo kaip Los Angeles ALIAS 
skyriaus pirmininkas. Jam pavesta 
atstovauti ALIAS mokslo akademijai 
steigti komitete.

“TWIN CIRCLE”, katalikų savait
raštis, liepos 18 d. laidoje gana daug 
dėmesio skyrė pavergtoms tautoms 
ir Lietuvai. Kun. D. Lyons, SJ, vie
nas jo redaktorių, parašė straipsnį 
“The people are the captives”, kuria
me ypač pabrėžiamas Baltijos valsty
bių likimas. Autorius primena ame
rikiečiams, esą nėra reikalo matyti 
komunistus kiekvienoj palovėj, bet 
negalima jų ir nuvertinti bei manyti, 
kad jie negali įsitaisyti JAV augštose 
valdžios vietose — valstybės depar
tamente, CBS televizijoj ir “New 
York Times” dienraštyje. Be to, ta
me pačiame savaitraščio numeryje 
įdėtas Leonardo Valiuko straipsnis 
“Will America act to free Baltic sta
tes from Reds?” Jame primenama 
kongreso 416 rezoliucija, skatinanti 
JAV vyriausybę perkelti Baltijos 
kraštų bylą į Jungt. Tautas.

AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBĖS seimas bus rugpjūčio 25- 
26 d.d. pas Tėvus marijonus Maria- 
napolyje, Thompson, Conn. Bus ren
kama Kunigų Vienybės naujoji cent
ro valdyba, svarstomi aktualūs klau
simai. Juos referuoti sutiko kun. Ka
zimieras Pugevičius, kun. dr. Zeno
nas Smilga, kun. dr. Antanas Paškus 
ir prof. Jokūbas Stukas. Seime da
lyvaus ir vysk. V. Brizgys. „

VAŠINGTONE PAS TĖVUS ato
stogavo mons. Audrys Bačkis, Vati
kano diplomatas, dirbęs Costa Ricoje, 
Filipinuose, Turkijoje ir Sirijoje. 
Nuo 1970 m. rudens mons. A. Bač
kis yra Vatikano delegatūros sekre
torius Nigerijoje, Lagos mieste. Sve
čias iš Afrikos lankėsi ir kituose JAV 
miestuose. Brooklyne buvo užsukęs į 
“Darbininko” redakciją.

PAX ROMANA SUVAŽIAVIME 
Šveicarijoje JAV ir Kanados Studen
tų Ateitininkų Sąjungai atstovavo či- 
kagiečiai Laima Nainytė ir Jurgis 
Oniūnas. Su kitais suvažiavimo daly
viais jie buvo nuvykę į Vatikaną, 
kur juos specialioje audiencijoje pri
ėmė popiežius Paulius VI. Jie taipgi 
dalyvavo V. Vokietijoje surengtoje 
Europos lietuvių studijų savaitėje.

SIDABRINĘ KUNIGYSTĖS SU
KAKTĮ rugpjūčio 1 d. koncelebraci- 
nėmis Mišiomis Kennebunkporte at
žymėjo trys pranciškonai — kun. Jo
nas Dyburys, kun. Kęstutis Butkus ir 
kun. Steponas Ropolas. Visi trys šiuo 
metu gyvena Kennebunkporto vie
nuolyne. Pranciškonų gimnazijoje 
kun. J. Dyburys yra dėstės vokiečių 
ir lotynų kalbas. Kun. K. Butkus į 
lietuvių kalbą išvertė Emile Guerry 
knygą “Pilnutinis Kristus”. Kun. S. 
Ropolas yra dirbęs pastoracinį darbą 
Kanadoje, buvęs provincijolo sekre
toriumi ir vienuolijos ekonomu.

OMAHOS VOKIEČIŲ LAIKRAŠ
TIS “Volkszeitung Tribune” liūdnų
jų birželio įvykių proga paskelbė 
platų rašinį apie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kančias sovietinėje vergi
joje, gyventojų trėmimus bei rusi
nimą. Gana plačiai aprašyta dabarti
nė Baltijos kraštų būklė.

LOS ANGELES KTTV TELEVIZI
JOS STOTIES žinių pranešėjas ir ko
mentatorius George Putnam dažnai 
prabyla Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų laisvės klausimu. Birželio 15 
d. jis padarė specialų įvadą “One 
Reporteris Opinion”, pasinaudodamas 
LB Santa Monica apylinkės valdybos 
parūpinta medžiaga. Apibūdinęs gar
bingą Lietuvos praeitį ir dabartines 
jos kančias, jis ragino JAV vyriau
sybę Baltijos kraštų klausimą iškel
ti Jungtinėse Tautose. Padėkos laiš
kus jam galima siųsti šiuo adresu: 
Mr. George Putnam, KTTV — Cha
nel 11, 5746 Sunset Blvd., Los Ange
les, CaL 90028.

studijų ir poilsio savaitė šiemet bus 
Dainavoje rugpjūčio 8-15 d-d. Daly
vius registruoja J. Mikonis, 34529 
Chardon Rd., Cleveland, Ohio 44143.

Argentina
ALFREDAS DULKE, La Plates 

universiteto inžinerijos fakulteto pas
kutiniojo kurso studentas, liepos 8 d. 
sukūrė lietuvišką šeimos židinį su 
Argentinos Lietuvių Centro jaunimo 
veikėja Ester Butkute. Jaunosios tė
vai Rikardas ir Elzė Butkai džiaugia
si, kad ir antroji jų dukra ištekėjo 
už lietuvio. Jaunojo tėvai Pranas 
ir Ona Dulkės yra “Nemuno” drau
gijos veiklūs nariai Liepos 16 d. 
San Jose dė Calazans bažnyčioje su
tuokta antroji lietuvių pora — Chrys
ler automobilių braižybos skyriaus 
viršininkas inž. Petras Bačkis ir Ly- 
dija Chmieliauskaitė.

BUENOS AIRES LIGONINĖJE 
padaryta pakartotinė operacija Vy
tautui Malėlai Ligonis baigia sveik
ti Adrogue vasarnamyje, prižiūrimas 
dukros.

Australija
A. A. ANTANO KRAUSO mirties 

metinių progą Melburne Mišias at
laikė lietuvių kapelionas kun. Pr. 
Vaseris. Dalyvaujant velionies arti
miesiems ir bičiuliams, po pamaldų 
jis pašventino antkapį vietinėse kapi
nėse, sukurtą pagal Viktoro Savicko 
projektą.

KUN. LAURYNAS KEMĖŠIS, Per- 
tho lietuvių parapijos klebonas, buvo 
paskirtas katalikų jūrininkų kapelio
nu Freemantle uoste.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ Ro

moje aplankė VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir atostogaujantis mons. A. 
Bačkis, nunciatūros I sekr. Nigerijos 
sostinėje Lagos.

ŠV. PETRO BAZILIKOS koplyčio- 
je mons. Antanas Jonušas sutuokė 
čikagiečius Algį F. Baliūną ir Catti- 
leen Bouers. Abu jie yra baigę Lo
jolos universitetą. Po Mišių visi su
tuoktuvių dalyviai aplankė Lietuvos 
kankinių koplyčią ir ten pasimeldė 
prie Aušros Vartų Marijos paveikslo.

POPULIARUS KATALIKŲ SA
VAITRAŠTIS “DaDo Scoglio di S. 
Rita” trijuose puslapiuose nušvietė 
dabartinę Baltijos kraštų religinę 
būklę sovietinėje okupacijoje. Raši
nys iliustruotas Vilniuje sandėliu 
paverstos šv. Mykolo bažnyčios nuo
trauka.

Prancūzija
PARYŽIAUS ŽURNALAS “L*EX- 

PRESS” paskelbė pasikalbėjimą su 
Izraeliu vykstančiu sovietinių filmų 
režisorium Jefimu Savela, kurio ver
timą paskelbė “Dirva”. Kartu su ki
tais žydais jis yra dalyvavęs pro
testo streike Maskvos augščiausiojo 
sovieto rūmuose, reikalaudamas vizas^ 
Izraelin. Pokario metais jam yra tekę^ 
dirbti žurnalistinį darbą sovietų 
okup. Lietuvoje — redaguoti žemės 
ūkio skyrių “Komjaunimo Tiesoje”. 
Prancūzams skaitytojams Lietuvą jis 
pavadino rusiška Vendee, priminda
mas dėl religijos persekiojimo Pran
cūzijoje įvykusį Vendee sukilimą 
prieš revoliucininkus. Iki 1951 m. 
lietuviai kovojo miškuose prieš oku
pantus, kurie iš jų atėmė žemę kol
chozams. Pasak J. Sevelos, baisių ir 
didelių nuostolių turėjo abi pusės. 
Jam pačiam reikėdavo stiprios karių 
apsaugos, kai tekdavo lankytis kol
chozuose. Pirmoji tada J. Sevelos iš
mokta lietuviška frazė buvo visur 
laisvės kovotojų rašomas šūkis: “ša
lin rusą okupantą!” Stalino Įsakymu 
pusė Lietuvos gyventojų atsidūrė Si
bire. kur krasnojarsko rajonas buvo 
pradėtas vadinti “mažąja Lietuva”. 
Tais laikais Lietuva Kremliaus buvo 
laikoma uždara zona, kad būtų leng
viau nuslėpti lietuvių pasipriešini
mą nuo kitų Sovietų Sąjungos gyven
tojų. J. Savelos teigimu, antisemitiz
mas Lietuvoje esąs labai nežymus. 
Jeigu jam teko jausti lietuvių neapy
kantą, tai tik dėl darbo okupantams.

KUN. J. PETROŠIUS viešėjo pas 
Roueno lietuvius ir, atlaikęs pamal
das, pašventino Omonville bažnytkai- 
mvie palaidotos a.a. Felicijos Vagly- 
tės-Leger antkapio lentele, kurią iš 
Lietuvos buvo atvežusi Vilniuie mo
tiną lankiusi PLB Rouen apvlinkės 
pirm. O. Gecaitė-Peruche. Lietuvių 
susibūrimas užbaigtas bendrais pietu
mis. Jų metu aptarti lietuviškojo gy
venimo klausiniai, padainuota, įsigy
ta spaudos ir tautinių ženkliukų.

Vokietija
DR. JONAS GRINIUS Miunchene 

buvo sunegalavęs — dalinis paraly
žius palietė dešinę veido pusę, bet 
pamažu taisosi ir vėl žada grįžti i 
visuomeninę veiklą.

EGLE PAULIUKONYTĖ, Ameri
kos lietuvaitė iš Worcester, Mass., 
sekančiais mokslo metais sutiko mo
kytojauti Vasario 16 gimnazijoje.

VOKIETIJOJE TOBULINASI se
selė M. elementą, Čikagos Marijos 
augštesniosios mokyklos prancūzę ir 
vokiečiu kalbu dėstytoja. Siam tiks
lui ji yra gavusi Fullbrighto stipen
diją. Po trumpo kurso Goethes uni
versitete ir Triere numato aplankyti 
Berlyną ir kitus V. Vokietijos mies
tus.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENES tūkstantuoju nariu bu
vo įrašytas Hannoveryje gyvenąs Vy
tautas Ramanauskas. Si apylinkė da
bar turi 21 narį.



Musų išeiviškoji literatūra- unikumas
Pokalbis su poezijos laureatu ir redaktorium Kaziu Bradūnu 
įaujančiu mūsų JUOZAS PRUNSKIS
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a KUITŪMUEJE VEIKIM
daugeliui mielas tuo,

tą į dailaus žodžio formą, kuri 
išradinga savo naujumu ir kartu 
nenutolstanti nuo klasiškų bruo
žų.

Būdamas kūrėjas, jis kartu ir 
gabus redaktorius, visą savo kū
rybingo gyvenimo laikotarpį su
sijęs su kultūros žurnalų, prie
dų, antologijų redagavimu. Ir 
čia jis pažangus, jieškąs naujų 
kūrybos prošvaisčių, besisten
giąs iškelti naujas jėgas, globo
jąs jaunus talentus, kaip tai ma
tyti iš dabar jo redaguojamo 
“Draugo” kultūrinio priedo.

Jis uoliai seka visas naująsias 
apraiškas lietuvių kūrybos pa
saulyje išeivijoje ir už geležinės 
uždangos. Net ir ten, už geleži
nės uždangos, juo domimasi, 
j ieškoma jo poezijos knygų... 
Pateikėme jam eilę klausimų, i 
kuriuos jis čia atsako.

— Per eilę metų būdamas 
žurnalų, kultūrinio priedo re
daktorium, sekate išeivijos kū
rybą, o redaguodamas kapitali
nį veikalą “Lietuvių literatūra 
svetur” turėjote progos išanali
zuoti mūsų raštijos skersinį piū- 
vį. Koks jums susidarė įspūdis 
apie mūsų išeivijos kūrybinį - li
teratūrinį gyvenimą, turint gal
voje prozą ir dramą?

— Mūsų išeiviškoji literatūra 
ne tik lietuvių, bet ir viso pasau
lio literatūrų istorijoje yra, sa
kyčiau, vienintelis — unikumi- 
nis reiškinys. Platesne prasme į 
tą sąvoką čia galėtų dar tilpti 
latvių ir estų lygiai gajos litera
tūros svetur. Tik lenkų 19 šimt
mečio išeiviškoji literatūra, su 
Mickevičium, Slovackiu ir kitais, 
sukūrusi užsieniuose lenkų lite
ratūros aukso amžių, galėtų kiek 
panašėti į šiandieninę, laisvuo
siuos Vakaruos begyvuojančią 
baltiečių literatūrų situaciją bei 
reikšmę. Tačiau mūsų šio laik
mečio benamė literatūra už 
anuometinę lenkų yra kur kas 
kompaktiškesnė viso keriopa 
prasme. Bet ir nuo tėvynės oku
panto kur kas labiau atitverta 
negu anuometinė Mickevičiaus 
ir kitų kūryba.

Anų laikų Lenkijoje tiesiog 
vargu ar buvo galima rasti švie
sesnę pastogę, kurios knygų 
lentynose nesipuikuotų Mickevi
čiaus, Slovackio ir kitų išeiviš- 
kųjų raštų tomai. O kiek šian
dien tėvynėje jūs šitaip pamaty
site Aisčio, Brazdžionio, Jan
kaus, Radausko, Niliūno, Nagio, 
Landsbergio ir kitų knygų? Jų 
tenai nėra, nes spaudos draudi
mas XX amžiuje yra kur kas ra- 
finuotesnis ir planingesnis už 
ankstesnį muravjovinį, nesgi tie 
patys draudimo vykdytojai yra 
jau pakankamai įsigyvenę į sa
vo amatą — turi šimtmetinį pa
tyrimą.

Žinoma, tokioj situacijoj kurti 
išeivijos rašytojui nėra lengva 
duona. Jis čia, semdamasis iš vi
so pasaulio ir savo tautos kūry
binių versmių gelmės, rašo sa
viesiems, serga savo tautos rū
pesčiais, dreba dėl jos likimo ir 
kultūrinės raidos lygio. Bet jo 
raštams keliai tėvynėn okupanto 
aklinai užtverti. O išeivijoje tiek 
vyresnieji,, tiek jaunimas reikia
mo dėmesio lietuviškajai knygai 
nerodo, čiuoždami tik miesčio
niško lėkštumo ledu. Išeivijos li
teratūrinė situacija grynai aplin- 
kybine prasme nepavydėtina. 
Bet visdėlto mūsų laisvoji lite
ratūra yra gyva ir kūrybinga. O 
sunkios, benamiškos sąlygos yra 
čionykštės mūsų literatūros ne 
tik nelaimė, bet ir tragiškoji jos 
didybė.

— Džiaugiamės jūsų laimėtą
ja premija už poezijos knygą 
“Donelaičio kapas”. Kas jus pa
skatino šiuos poezijos posmus 
sukurti, kaip vyko kūrybos dar
bas, kokias idėjas siekėte šiame 
veikale iškelti?

— Paskatino turbūt pats Do
nelaitis. Man jis buvo visada di
džiausias poetas, kokį tik amžių 
slinktyje lietuvių literatūra yra 
turėjusi. O čia jis dar beveik 
mano gimtinio kampo žmogus, 
nes per buvusią Vokietijos ir 
Lietuvos sieną Tolminkiemyje 
beveik ranka pasiekiamas iš tė
viškės kiemo. Nuolat nešioda
mas jį mintyje, negalėjau atsi
spirti pagundai parašyti ką nors 
su užuominomis į Donelaiti. 
Taip ir susidėstė ši knyga, ku
rią, reikia pasakyti, rašiau il
giausiai iš visų dešimties savo 
knygų, sąžiningiau negu kitoms 
atrinkdamas ir žodį, tiesiogiš- 
kiau stengdamasis išsakyti min
tį ir lyg muzikinės simfonijos 
kompozicijoj visas keturias kny
gos dalis surišti laiks nuo laiko 
išnyrančia donelaitinės temos 
jungtimi.

Idėjiniai knygos akcentai yra 
gana daugeriopi. Vienas iš ryš
kesniųjų galėtu būti ir pakarto
tinis potekstinis priminimas, 
kad mes čia nesusmulkėtume ir 
dvasioje nesuubagėtume, kad 

rūpi n tumės daugiau tokiais da- 
lykais, kurie ir kape pasilieka

Donelaičio kūryba, metai po me
tų vis labiau gyvėjanti, tiesiog 
lyg trykštanti iš jo vos besuran-

arčiau sekti išeivijos poetinę kū- 

tai poezija, daugeliu atvejų net 
ir pirmavo prieš prozą. Ar ji ir 
išeivijoje pasilieka taip pat stip
ri? Kiek žinome, jūs dar reda
guojate išeivijos poezijos anto
logiją. Taigi, turite progą šį kū
rybos žanrą pagrindinai pažinti. 
Kolų įspūdį susidarėte?

“Draugo” kultūrinio priedo redakto
rius poetas Kazys Bradūnas redakci
joj. Neseniai jis gavo Lietuvių Fon
do literatūros premija už poezijos 
rinkini “Donelaičio kapas”

Nuotr. K. J. Prunskio

— Jūsų minėtą išeiviškosios 
poezijos antologiją tik baigęs 
redaguoti ir atidavęs spaustuvei, 
galiu su dideliu tikrumu tvirtin
ti, kad per 25 pastaruosius me
tus išeivijoje yra sukauptas toks 
didelis lietuvių poezijos lobis, 
kad panašus tokiu, palyginti, 
trumpu laikotarpiu, gana retai 
pasitaiko ir gimtojoje tėvų kal
bos žemėje. O šios poezijos nuty
lėjimas ir slėpimas nuo skaityto
jo okupuotoje Lietuvoje yra 
tiesiog barbariškas nusikaltimas 
XX amžiuje, kuris kada nors, 
kaip kur j ozas, bus minimas lie
tuvių literatūros istorijoje.

Bent ligi šiol čionykštės mūsų 
poezijos kreivė vis dar kilo augš- 
tyn. Ar ji ir toliau kils? Klausi
mas labai bauginantis ir sunkiai 
atsakomas vien dėlto, kad vyres
nieji poetai jau vis eis savo gy
venimo saulėlydžio kryptimi, o 
ar jų vieton ateis jaunieji?

Eiliuojančio jaunimo aar turi
me. Iš karto, žiūrėk, vienas ki
tas jau teikia vilčių, jau gražiai 
pasireiškia, bet ir vėl kažkur 
dingsta nesurandamai. Gi čio
nykštės mūsų poezijos kreivės 
kryptis augštyn ar žemyn pri
klausys nuo tų pačių jauniausių, 
pareis nuo to, kaip jie pažiūrės i 
poezijos rašymą: ar tik kaip į 
vieną ir trumpą savo jaunystės 
nuotyki, ar kaip Į viso savo gy
venimo auką.

— Išleisti lietuvišką dailiosios 
literatūros knygą išeivijoje, at
rodo, sąlygos sunkėja. Ką reikė
tų šioje srityje daryti? Ar nega
lėtų čia daugiau savo puslapius 
atverti periodinė spauda uoles
niu recenzijų, kritikų spausdini
mu, dailiosios literatūros gau
sesnių gabalų pateikimu?

— Aš manyčiau, kad mūsuose 
nėra pati svarbiausia problema 
knygos išleidimas ir dėmesys jai 
spaudoje. Ir knygų dar pakanka
mai išleidžiama, ir spaudoje 
joms akcentuoti vietos nesigai
lima. Turime dar ir aktyvių lei
dyklų ir šiaip pavienių mecena
tų, kurie gerai knygai visada dar 
atveria kelius Į skaitytoją. Liūd
niausia yra tai, kad trūksta pa
čių skaitytojų. O juk tikram ra
šytojui, ne grafomanui, pats 
svarbiausias dalykas ne knygą 
išleisti, bet tai, kad ji išleista 
rastų jos laukianti, dvasioje gy
vą žmogų. O tokių gyvųjų mes 
vis mažiau ir mažiau turime, 
čionykštei mūsų išeiviškai visuo
menei vis labiau gaudant tiktai 
vienadienius, nukultūrėjimą liu
dijančius, pigius blizgučius. Gi 
nekartą ir literatūros ūgis pri
klauso nuo ja besinaudojančios 
visuomenės kultūrinio lygio. Di
delio kultūrinio intereso grąžini
mas čionykštei mūsų bendruo
menei būtų pats tikrasis litera
tūrinės dabarties ir ateities lai
das.

— Sekate ir dailiąją kūrybą 
Lietuvoje. Kaip stiprūs ten ta
lentai ir kaip jie gali pasireikšti 
laviruodami, slegiami partijos 
cenzūros ir valstybinių leidyklų 
monopolio?

— Nėra abejonės, kad oku
puotoje Lietuvoje netrūksta di
delio talento rašytojų, subren
dusių jau pokario dešimtme
čiais. Jiems dirvą ir palankią 
vystymosi aplinką paruošė pati 
tautr savo išlikimą užtikrinda
ma tiesio? milžiniškos kultūri
nės krypties pastangomis. Ir visi 
tie talentai ten prasiskleistų dar

netrūktų kiekvienai didžiai lite
ratūrai būtinos laisvės. Dabar 
nekartą tiesiog ima graudumas

Rašytoja J ieva Simonaitytė, gyvenanti okupuotoje Lietuvoje, tebe
kuria. Ji baigia rašyti romaną "Paskutinė Kūnelio kelionė". Deja, 
ir ji neišvengė pasmilkymų komunistam

Nardžio pulkas” — knyga vaikams
ALGIRDAS GUSTAITIS

ar kitą ten išleistą knygą, pra
džioje nudžiungi rašytojo užmo
jo platumu, nauju ir autentišku 
požiūriu į temą, bet dažnai nuo 
knygos pusės autorius lyg ir iš
sigąsta parodytos pradžioje drą
sos ir už ją į pabaigą jau prade
da kompensuotis partijos nuo
monės ir partijos linijos įsisavi
nimu. Ir darosi liūdna, kai matai 
ne vien apgautą skaitytoją, bet 
jauti ir išprievartautą rašytoją.

— Šiemet sueina 20 metų, kai 
buvo išleista jūsų suredaguota 
naujosios lietuvių poezijos anto
logija “Žemė”. Kaip šiandien, 
jau iš laiko perspektyvos, žiūri
te į tą ano meto jūsų ir kitų 
bendrininkų žygį?

— Įvairiomis prasmėmis aną 
užmojį ir jo rezultatą tebeverti
na šiandien kiti — tikrieji mūsų 
literatūros ir jos istorinės raidos 
specialistai, literatūros mokslo 
“rabinai”. Man pačiam, o turbūt 
ir kitiem žemininkam šiandien 
yra vien be galo malonu prisi
minti aną polėkišką, bet ir rim
tą mūsų jaunystės nuotykį, pa
gimdžiusį lietuvių literatūrai že
mininkų sąvoką. Šiandien jau 
beveik nostalgiškai ausyse 
skamba ir anas tomis dienomis 
mūsų adresu toks įprastas “jau
nųjų poetų” vardas, nors visi 
jau turėjome apie 30. Žinoma, 
tai buvo dar “žalia jaunystė”, 
lyginant su faktu, kad šiandien 
tie patys žemininkai esame per- 
siritę jau per 50.

Užskleidžiant šį pokalbį, be
lieka palinkėti “Donelaičio ka
po” autoriui ir laureatui tvirtai 
stovėti lietuviškosios poezijos 
plotuose, nesukasdienėti ir gel
mių žodžiu kitus gaivinti.

Eilėraštis iš okupuotos

Lietuvos

Kristalinė vazelė
Aš glostau tave slidžią žalią 

Taip pat, kaip prieš daugel 
metų.
Tik nežinau ko širdį gelia 
Nuo šio švelnaus žiedelio 
kvapo...

Tik nežinau ko verkia akys, 
Kai tave šaltą glamonėju. 
Lygiai tokią šiandien, kaip 

tąsyk, 
Kada dar tėviškę turėjau.

Kada šiltais laukų takeliais 
Parbėgdavau basa į klėtį, 
Pamešdama margą žiedelį 
Tau papuošti ir kvepėti.
(Tėviškė per karą sudegė, paliko 
tik ta viena vazelė) 1965

Atsiųsta paminėti
Aidai, 1971 m. 6 nr. Pagrindiniai 

straipsniai skirti 1941 m. lietuvių 
sukilimui apžvelgti. Iliustruotas dail. 
J. Bakio kūrinių nuotraukomis. Re
daktorius dr. J. Girnius, 27 Juliette 
St, Boston, Mass. 02122, USA.

Karys, pasaulio lietuvių karių-vete- 
ranų mėnesinis žurnalas. 1971 m. 6 
nr. Redaktorius Zigmas Raulinaitis. 
916 Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221, USA.
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Stasio Motuzo išdrožinėtas kryžius komunistinio pjautuvo grėsmė
je. Toi dovana kardinolui Antonio Somore. Papėdėje įrašyto: "J. E. 
kardinolui Antonio Somore, Vokietijos lietuviai, 1970 m." Drožinio 
autorius gavo kardinolo padėkos laiškg
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Neseniai vienas tėvas paskel
bė laiškutį, kuriuo užtikrino, esą 
tėvai išpirks vaikams išleistas 
knygas bematant. Girdi, tegu tik 
rašytojai parašo — atsiras leidė
jas, o tėvai tuoj išgrobstys savo 
vaikučiams.

Nežinau kur gyvena tasai tė
vas, bet nesunku patikrinti, kad 
lietuviškos knygos vaikams nė
ra taip greit išperkamos. Dažno
kai jos trinasi, netgi pelija san
dėliuose po keletą metų. Drąsiai 
galima teigti, jei būtų taip žavu, 
kaip anas tėvas rašė, tai lietu
viai rašytojai galėtų padvigubin
ti savo kūrybą jaunimėliui. Čia 
ne parašymo keblumas, bet lei
dyklų elgetiškumas ir perdaug 
bukas daugelio tėvų apsileidi
mas. Kiti varto, varto rankose 
poros dolerių knygutę, klausinė
ja pašaliečių nuomonės, kol pa
siryžta nupirkti. Žinau turtingų 
“dypukų” tėvų, netgi uždirban
čių po šimtą tūkstančių dolerių 
ar daugiau į metus (profesiją 
jau žinome), kurie prisigrūdę 
amerikietiškų Jmygų .jaunimui, 
bet neturi nė vienos lietuviškos 
savo augantiems vaikučiams!

Noriu pristatyti vertingą jau
nimui knygą “N a r d ž i o p u 1- 
k a s”, parašytą žinomos rašyto
jos, kuri prisidengė Balės Vai- 
vorytės slapyvardžiu. Kadangi 
jos slapyvardis atidengtas Lie
tuvių Enciklopedijos XXI t. 189 
psl., tai galima pasakyti, jog tai 
Petronėlė Orintaitė.

Knyga išleista 1962 m., bet ją 
tik dabar, 1971 m. birželio mė
nesį. radau progos perskaityti. 
Ji man patiko. Tegu tėvai patik
rina. ar jų vaikai turi ją savo 
bibliotekėlėse ir ar dar galima 
gauti pas knygų platintojus bei 
leidėją.

Nardis — berniuko pavardė. 
Pulkas — vaikų būrelis, ku- 

, riems jis turi įtakos, vadovauja.

160 psl. jaunimui knygoje yra 
trylika pasakojimų. Visuose da
lyvauja Nardis. Tarsi -jaunuolio 
biografijoje, pradedama nuo jų 
sodybos. Jei skaitysi galvodamas 
ir jaunimui paaiškindamas apie 
anais laikais buvusias turtingas, 
sodrias, žalumynais, sodais pil
nas sūduvių sodybas, tai bemaž 
pajusi niekur, o niekur kitur 
nesutinkamą kaimiško patrauk
lumo jaukumą, kuris burtininko 
lazdele užkerėdavo tenai augu
sius. Štai kad ir toks gabalėlis:

Ogi Kvedaro stambiosios dūlės, 
plačios kaip svočios, žiūrėk, pro la
piją vos pastebimai gelsvom gniūž
tėm kyšo ir — gomuri gundo ... O 
Kazinio tos smulkiosios, tartum ku- ■ 
kutaičiai tarpšakiuose pabirę, taip 
minkštai sutręšta, kad vos ant liežu
vio paklojus — tuoj ištirpsta lygut 
pasaldintas sviestas.

Autorė apdovanota ir vartoja 
nepaprastai turtingą žodyną. 
Kad ir pacituotuose dviejuose 
sakiniuose yra keletas nevi- 
siems žinomų žodžių. Knygos ga
le per penkis puslapius paskelb
ti rečiau vartojamų žodžių paaiš
kinimai, bet nevisi žodžiai tenai 
randami. Pirmajame knygos 
puslapyje, kuris yra numeruotas 
septintuoju, gali prisieiti pasi
tikrinti žodžius brazdinda
mi, š v a r p 1 ė t a. Jų paaiškini
muose nėra. Matyt, autorei atro
dė visai paprastais. Ir ką tik ci
tuotos ištraukos nerasime paaiš
kinimų žodžiams svočia, ku
kulaičiai, sutręšta, ly
gut. Tai gera paskata mūsų kal
bininkams susidomėti Petronė
lės Orintaitės raštais, jos raštų žo
dingumu, turtingumu, sodrumu, 
vaizdingumu. Nedaug lietuvių 
rašytojų turi tokį spalvingą žo
dyną. Skaitytojams irgi reikės 
pasipildyti “virtuvinę” kalbą, 
kokia bemaž daugelis užsieniuo
se gyvenančių tebesiverčia.

Vaikus, manau, verta nuo ma
žumės mokyti literatūrinių bei 
retesnių žodžių, ne vien “sta
las”, “gatvė” (ne strytas!), “na
mas”, “knyga” ir t. t. Tegu jie 
pažįsta lietuvių kalbos nepapras
tą turtingumą, tepalygina su ki
ta svetima kalba (anglų, ispanų, 
vokiečių) ir tuoj pamatys, kad 
kitos svetimos kalbos neturės 
tinkamų atitikmenų.

“Nardžio pulke” Bale Vaivo- 
rytė pasigėrėtinu psichologišku
mu nagrinėja pradinės mokyk
los berniuką Nardį ir nemažą 
dali jo aplinkos. Tokia literatū
rine tapyba išryškinti raštai turi 
kur kas gilesnį vaidmenį nei iš 
paviršiaus gali atrodyti. Juose 
galima rasti tautos charakteristi
kos, šiuo atveju kaimiečių psi
chologijos. tegul ir vaikų anra- 
šyme. Vaikai bus tėvai. Jų tėvai 
dar taip neseniai buvo tokie pat 
vaikai. Vaikų geroje literatūro
je, kaip Balės Vaivorytės knygo
je, nepriklausomybės laikais au- 
gusios kartos analizės gausu.

Balės Vaivorytės raštais rei
kia puošti mūsų jaunimui lei
džiamus vadovėlius. Kiekvieną 
aprašymą galima naudoti. Juose 
yra tikro lietuviuko ir lietuvai
tės galvojimo, veikimo, būdo, są
mojaus gabalėlių.

Pasakojimai “Talka”, “Kati
nas”, “Nebyliukas”, “Lieptas”, 
.“Jonutės nuodėmės” atrodo iš
kilūs. Juose nuo pradžios iki pa
baigos gausu gėrio, meilės, noro 
būti geru vaiku, mergaite. Net 
sunkiai sprendžiamas apsaky
mas “Regina” turi įtikinančią 
užbaigą, visiems tinkančią.

Bale Vaivorytė, NARDŽIO PUL
KAS. Iliustruota 160 psl. Knyga 
jaunimui. Nedidelio formato, kie
tais viršeliais, kaina 2 dol. Sale
ziečių spaustuvė, Italija. 1962 m.

KAZIO BRADŪNO redaguota iš- 
eivijos lietuvių poezijos antologija 
jau renkama Čikagoje, “Draugo” 
spaustuvėje. Leidėjas — “Ateitis”. 
Knygon įtraukta apie 60 autorių, pra
dedant Mykolu Vaitkum, Kleofu Jur
gelioniu ir baigiant jau išeivijoje gi
musia jauniausiąja poetų karta. Įva
dą rašo Ohio valstijos Oberlingo ko
legijos prof. dr. V. Skrupskelytė. An
tologija skaitytojus turėtų pasiekti 
1971 m. pabaigoje.

ČIKAGOS KULTŪRINIŲ ĮVYKIŲ 
mėnesinis žurnalas “The Chicago Gui
de” liepos laidoje šešis puslapius pa
skyrė Algirdo Grigaičio devyniom 
meninėm nuotraukom. Žurnalo dėme
sį turbūt atkreipė bįrželio mėnesį 
Čiurlionio Galerijoje surengta A. Gri
gaičio nuotraulęų paroda. “The Chi
cago Guide” kiekvienoje savo laido
je skaitytojus supažindina su kuriuo 
nors pasižymėti spėjusiu fotografu.

JAV BIBLIOTEKININKŲ DRAU
GIJOS biuletenis “The Booklist” lie
pos 1 d. paskelbė nemažą lietuvišku 
knygų sąrašą, kurį paruošė Galia Ži
lionis, dirbanti Niujorko Donell sve
timų kalbų literatūros bibliotekoje. 
Knygiį pavadinimai pateikti lietuviš
kai, jų apibūdinimas — angliškai. 
Draugijos adresas: 50 East Huron 
St., Chicago, Ill. 60611.

ČIKAGIETĖ DAIL. BRONĖ JA- 
MEIKIENĖ dalyvavo Havajuose še
šias savaites trukusiame Azijos tautų 
kultūros ir meno seminare, kurį su
rengė Honolulu universitetas. Ji taip
gi yra įsijungusi į 43-jų dailininkų 
kilnojamą parodą “Signs in Cloth 
71” su dviem kilimais — “Lietuviško
ji Pieta” ir “Šimtakojis”. Šią parodą 
jau antrą karta suorganizavo Čikagos 
krikščioniškojo meno sambūris. Ji 
buvo pradėta Niujorke, perkelta Į 
Vašingtoną, Floridos kurortini Jack
sonville miestelį ir iki 1972 m. sau
sio vidurio bus pervežta į visą eilę ki
tų miestu.

ŽEMAIČIŲ KNYGOS MYLĖTOJŲ 
ratelis “Gintaras” Australijoje išlei
džia vietinio rašytojo Antano Skirkos 
apysakų rinkinį “Ilgiuosi tavęs”. 
Knyga spausdinama Pr. Nagio spaus
tuvėje Sidnėjuje. Jos aplanką yra su
kūręs inž. A. Jakštas. Skaitytojus su 
autorium supažindins įvadinis Almio 
Jūragio straipsnis. Paties A. Skirkos 
teigimu, šis apysakų rinkinys yra tik
ro gyvenimo ištraukos. 1964 m. jis 
yra parašęs ir išleidęs savo pirmąją 
knygą “Kur bėga Šešupė”.

MODERNAUS MENO DRAUGI
JOS Melburne surengtoj tapybos dar
bų parodoj dalyvavo vietinis dail. 
Adomas Vingis. Australų dienraščio 
“The Herald” meno kritikas A. Mc 
Culloch savo recenzijoje jį įtraukė 
į šios parodos geriausiųjų dailininkų 
gretas.

VLADO RAMOJAUS knygos rank
raštis apie Lietuvos kankinius jau 
Įteiktas vysk. V. Brizgiui Čikagoje. 
Stambiame veikale, kurį išleis Lietu
vių Religinė Šalpa, atskleidžiamas 
800 Lietuvoje 1944 m. pasilikusių ku
nigų likimas, kompartijos vykdytas 
religijos persekiojimas. “Katakombų 
Bažnyčios” skyrius liudininkų pasa
kojimais ir laiškų ištraukomis skaity
tojus nukels į Sibirą, kur anglių ka
syklose buvo Įsteigtos lietuvių trem
tinių parapijos. Po Stalino mirties 
jos išsikėlė Į žemės paviršių, bet bu
vo užgniaužtos naujųjų diktatorių — 
N. Chruščiovo ir L. Brežnevo. Kny
gos puslapiuose taipgi atskleidžiamos 
lietuvių misijonierių kunigų slaptos 
kelionės po Sibirą bei kitas Sovietų 
Sąjungos sritis. Įvykių raida siekia 
dabartines dienas — pernai Molėtuo
se įvykusį kun. A. Šeškevičiaus teis
mą. Šią iliustruotą knygą numatoma 
išleisti ir kitomis kalbomis.

MARINE STUDIES KOLEGIJOS 
Delaware universitete profesorium 
paskirtas dr. Vytautas Klemas, Pen
silvanijos valstijos Pitsburgo “Oce
an Energy’ Ine.” ir Valley Forge “R. 
S.S. Ine.” direktorius. Jis yra baigęs 
Vokietijos Braunschweigo technikos 
institutą ir garsųjį Massachusetts 
technologijos institutą, padaręs kele
tą išradimų. Nuo 1967 m. dr. V. Kle
mas yra dirbęs dėstytoju Pensilvani
jos valstybiniame universitete.

STEPO ZOBARSKO “Manyland 
Books” leidykla Niujorke susilaukia 
vis platesnio pripažinimo. Argentinos 
ambasadorius Vašingtone ją pakvie
tė atsiųsti savo leidinių į tarptautinę 
parodą, kurią rengia Buenos Aires 
universitetas savo penkiasdešimtme
čio proga. Leidykla taip pat yra ga
vusi kvietimą dalyvauti ir Turkijos 
Izmiro miesto tarptautinėje knygų 
parodoje, kuri bus atidaryta š. m. 
spalio 15 d. šių parodų lankytojai tu
rės progą susipažinti su “Manyland 
Books” anglų kalba išleistais lietu
vių raštais. Tokių leidinių sąrašą pa
pildys Vaižganto apysakų rinkinys 
“Sinn at Easter”. Jame bus ir anglų 
kalbon išverstas “Nebylys”. Ruošia
mas spaudai ir kun. Stasio Ylos kace- 
tinių atsiminimų “Žmonės ir žvėrys 
dievų miške” angliškasis vertimas 
“A Priest in Stutthof”.

KRIVŪLĖS KLUBAS ČIKAGOJE, 
kuris jungia nepriklaus. Lietuvos 
buvusius policijos tarnautojus, ruo
šiasi išleisti atsiminimų ir istorinių 
duomenų knygą. Redakcinę komisiją 
sudaro: J. Talalas, P. Dirkis, A. Gint- 
neris, V. Šimkus, B. Macevičius, P. 
Markūnas ir K. Dirkis. Atsiminimus 
bei kitą šiam leidiniui tinkamą me
džiagą prašoma siųsti komisijai: 4327 
So. Artesian Ave., Chicago, III. 
60632, USA.

OKUPUOTOJ UETUVOJ
VILNIAUS TELEVIZIJA pradėjo 

kurti dviejų dalių meninį filmą “Bi- 
vainių girios karalius” apie Žemaiti
jos “svieto lygintoją” Tadą Blindą. 
Rež. Balys Bratkauskas pasakoja: 
“Drauge su jaunu rašytoju ŠąveUu, 
sukūrusiu scenarijų, mes ilgai važi
nėjome Blindos keliais, po Žemaiti
ją. Paaiškėjo štai kas: nors Blinda 
— ir realiai egzistavusi asmenybė, 
prisiminimai apie jį, eidami iš kar
tos į kartą, prarado autentiškumą, 
priartėjo prie legendos. Aišku tik, 
kad tai buvo drąsus žmogus, mėgęs 
laisvę, riziką, teisingumą, kad jis bu
vo įvaręs siaubą ponijai ir ne kartą 
padėjęs vargšams. Šie herojaus bruo
žai daug kuo ir nulemia avantiūrinį- 
romantinį filmo pobūdį” (“L. ir M.” 
nr. 28). Scenarijaus autorius Riman
tas Šavelis neseniai yra baigęs augš- 
tuosius scenaristų kursus. Vyr. ope
ratorium yra pakviestas Rimas Juod
valkis, vyr. dailininku — Antanas 
Šakalys, Tado Blindos vaidmens at
likėju — aktorius Vytautas Tomkus. 
Filme vaidins aktoriai — J. Mateko- 
nytė, B. Barauskas, A. Matulionis, 
V. Kancleris, V. Mainelytė, A. Ra
dzevičius, J. Jaruševičius ir V. Lie- 
tuvaitytė. “Bivainių girios karalius” 
bus panaudotas serijinei Vilniaus te
levizijas programai. Filmo kūrėjai 
tikisi, jog avantiūrinis-romantinis po
būdis sudomins nuotykius mėgstanti 
jaunimą.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
gastroliavo Šiauliuose. Kultūros ir 
poilsio parko estradoje šiauliečiams 
buvo parodyti Vytauto Klovos “Pilė
nai”. Spektaklį dirigavo V. Viržonis, 
pagrindinius vaidmenis atliko solis
tai — I. Ylienė, I. Jasiūnaitė, H. Za- 
bulėnas, V. Česas, A. Lietuvninkas ir 
J. Urevelis.

KLAIPĖDOJE BUVO SURENG
TAS liaudies teatrų ir saviveiklinių 
dramos kolektyvų režisorių semina
ras, vadovaujamas Vilniaus dramos 
teatro rež. A. Lapėno, aktorės K. Ky
mantaitės, Kauno dramos teatro ak
torių A. Mackevičiaus, L. Zelčiaus ir 
dail. J. Surkevičiaus. Seminaro daly
viai buvo supažindinti su režisūros 
problemomis, sceninės kalbos klausi
mais, turėjo progą išanalizuoti se
kančio sezono veikalus.

RAŠYTOJA JIEVA SIMONAITY
TĖ vasaros atostogų vėl atvyko Prie- 
kulėn, kaip ir kiekvieneriais metais. 
Vingio gatvėje apsigyvenusią rašy
toją dažnai aplanko Klaipėdos lite
ratai. Savo kūrinius jai skaitė kepyk
los darbuotoja A. česnaitė, buhalterė 
J. Kekienė, moksleivė D. Kudžmaitė 
ir kiti pradedantys rašytojai.

VILNIAUS RADIJO ir televizijos 
komitetas supažindino su naujausiais 
lietuvių kompozitorių pramoginės 
muzikos kūriniais. Moderniam šių 
dienų ritmui atstovavo kompozitorių 
M. Tamošiūno ir V. Ganelino kūry
ba, kurią buvo sunku tinkamai iš
pildyti A. Končiaus diriguojamam 
lengvosios muzikos orkestrui. Dides
nės sėkmės susilaukė liaudiškumu 
dvelkiančios dainos — B. Gorbulskio 
“Mergužėlė — ne mergaitė” ir F. 
Bajoro “Kur tėvelio klėtelė”.

KAUNO RADIJO GAMYKLA 
“Banga” kasmet rengia naujų dainų 
konkursus. Šiemetiniame konkurse 
“Banga-71” kompoz. V. Kairiūkščio 
vadovaujama vertintojų komisija ne
rado I premijos vertos dainos. Ant
roji premija paskirta kompoz. J. 
Šidlausko ir neseniai mirusio A. 
Venclovos dainai “Žalia giria”, dai
nos “Lietuva” teksto autorei poetei 
D. Ramoškaitei, trečioji — kompoz. 
L. Povilaičio ir poeto B. Mackevi
čiaus dainai “Mes nešam planetai 
jaunystę”, kompoz. V. Telksniui už 
muziką dainai “Senoji ganykla”. Kon
kursines dainas atliko “Bangos” cho
ro moterų vokalinis ansamblis ir Ry
gos radijo gamyklos vyrų choras 
“Auseklis”.

VILNIAUS VYRŲ CHORO “Var
pas” vadovas Adolfas Krogertas sa
vo Įspūdžius iš tarptautinio festiva
lio Langolene. Britanijoje, paskelbė 
Vilniaus spaudoje. Jo teigimu, po 
atviru dangumi vykęs konkursas dau
giau priminė kaimo gegužinę, negu 
rimtas meninių vienetų varžybas. Var- 
piečiai jėgas išbandė vyrų grupėje: 
“Vyrų chorų varžybose dalyvavo 18 
kolektyvų. Bent žymiausių Europos 
chorų, su kuriais anksčiau esame su
sitikę “Harfos” draugijos surengtame 
sąskrydyje Varšuvoje ar konkurse 
Italijoje, nebuvo. Su dalyvaujančiais 
konkurse dainos kolektyvais, mano 
nuomone, sėkmingai galėjo varžytis 
ne mažiau kaip dešimt Lietuvos sa
viveiklinių chorų. Deja, į prizininkų 
tarpą “Varpas” nepateko. Pirmoji 
vieta buvo paskirta jaunam Mičiga
no (JAV) universiteto studentų cho
rui. Tokia buvo vertinimo komisijos 
nuomonė. Tačiau moraliai Šį nuosto
lį kompensavo publika. Baigiamaja
me festivalio koncerte mes, kaip ir 
kiti kolektyvai, turėjome teisę dai
nuoti ne daugiau kaip 7 minutes. Ta
čiau po sudainuotų J. Naujalio — 
J. Juzeliūno “Lietuva brangi” ir V. 
Laurušo “Nakties balsų” publika 
mūsų nepaleido. Dar dainavom B. 
Vasiliausko “O, dalelė” ir J. Nauja
lio “Ant kalno karklai”. Ilgai neti
lo ovacijos lietuviškai dainai. Su di
džiausiu pasisekimu taip pat praėjo 
du mūsų koncertai Langoleno visuo
menei ir Londone, kur koncertavome 
Anglijos sostinės studentų klube kar
tu su vietos dainininkais...”

V. Kst



BABY POINT, $32300 prašoma 
kaina. 6 kambarių, atskiras, mū
rinis namas su garažu ir įvažia
vimu. Dvi virtuvės, viena atvira 
skola.

ETOBICOKE, $3300 įmokėti. Pra
šoma kaina — $26300. Penkių 
kambarių, vieno augšto mūrinis 
namas su butuku rūsyje. Priva
tus įvažiavimas ir vieta garažui. 
Tuojau galima užimti

DUNDAS - RUNNYMEDE, $3J00 
įmokėti. Krautuvė ir 4 kambarių 
butas antram augste. 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

mas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Gražiai įrengtas rūsys, di- 

į 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 
S30.000.

j

JANE - EGLINTON, $3300 įmo
kėti, 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), mūrinis, su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Priedo — 
du kambariai rūsyje. Prašoma 
kaina $31,700. Tuojau galima už
imti.

Namu telef. 766-S479

TEL 762-8255

SPORTAS

Brazilijos studentai 
ateitininkų stovykloj

N. Wasagoje, stovyklai tik ką pra
sidėjus, atvažiavo du studentai ap-
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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

9.30 - 1

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

MOKA: 

už term, indėlius 2 metam....7 %
už term, indėlius 1 metam ... 6p2% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas ..... 5^2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 8Vz% 
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 Internationa! Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR ST. W. — EAST MALL, arti mokyklų ir susisiekimo, 3 mie
gamųjų vienaaugštis (bungalow). Gražus poilsio kambarys rūsyje, 
didelis sklypas. Galima tuoj užimti. Įmokėti apie $7.000.
HIGH PARK — HUMBERSIDE, atskiras, mūrinis. 8 dideli kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su geru privažiavimu. Namas 
be skolų, prašo $31.000.
HIGH PARK BLVD. — PARKSIDE DR., originalus, 12 kambarių dvi- 
butis (duplex). Viskas įrengta atskirai, 2 butai po 3 miegamuosius. 
Įmokėti S8.000. 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 augštę. Trys garažai, namas be skolų, įmokėti S10.000.
BLOOR — HIGH PARK AVE, gražus 6 butų namas. Viskas Įrengta 
moderniai, augštos nuomos pajamos. Gera investadja, įmokėti apie 
$25-30.000 ir viena atvira skola išmokėjimui.
BLOOR — RUNNYMEDE, krautuvė ir du atskiri butai. Ideali vieta 
betkokiam verslui. Prašoma kaina S55.000.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namu: 537-2869

SPORTAS V/SUJ?
Italijoje baigėsi pirmasis Europos 

jaunių krepšinio turnyras. I baigmę 
pateko Italijos. Jugoslavijos. Sov. Są
jungos ir Ispanijos rinktinės. I v. lai
mėjo jugoslavaL baigminėje kovoje 
įveikę italus 74:60. Prieš tai jugo
slavai nugalėjo sovietus 67^6.

Ui ofimpiniiĮ žaidynių dar ištisi 
metai tačiau žaidynių Įtampa jau
dama ypač lenvojoj atletikoj. Dau
giausia aukso šioje srityje laimės 
amerikiečiai. Tai matyti jau dabar iš 
naujausių pasekmių. Pvz. P. Matz- 
dorf JAV — Sov. Sąjunga lengv. at
letikos rungtynėse sutriuškino ilgo
kai išsilaikiuš ruso V. Brumelio pa
saulio rekordą. Jis peršoko 7-6^i 
|2l29 m.). Žaidynių metu žada per
šokti 7-7 (230 m.). Amerikiečiai 
daug tikisi iš ilgų nuotolių bėgiko 
S. Prefontaine. Jis yra tik 20 m. 
amžiaus, tačiau pasiekė labai puikių 
pasekmių. Bus rimtas varžovas 5.000 
m_ bėgime. Amerikos pirmenybėse 
net du dalyviai pralenkė pasaulio re
kordą 440 jardų bėgime: pirmuoju 
buvo J. Smith. 445 sek. — 110 m_ 
Kliūtinio bėgimo rekordas 13J2 sek. 
išsilaikė net 12 metų. Neseniai Rod 
Milburn ji pagerino iki 13.0 sek.

SPORTAS LIETUVOJ
Baidarininkas V. Česinnas šiuo me

tu vykstančioje spartakiadoje lai
mėjo 1000 m. lenktynes ir tapo spar
takiados meisteriu.

Voroneže vykstančiose jaunių 
lengv. atletikos pirmenybėse gerai 
pasirodė dvi lietuvaitės. L- Bakelytė 
toliausiai nustūmė rutuli — 1537 m. 
Tai kartu ir naujas Lietuvos mergai
čių rekordas- V. Angustinavičiūtė 
taip pat buvo pirma šuolyje į tolį — 
nušoko 635 m.

Spartakiadoje gerai pasirodė rutu
lio stūmikas R. Plungė. Nors liko 
antruoju, tačiau pasiekė naują Lie
tuvos rekordą — 19.54 m. Šioje spar
takiadoje ir kiti lengvaatlečiai pasie
kė gražių pasekmių, nors ir neiško
vojo reikšmingų vietų. B. Burokas 
numetė jieti 78.70 m_. P. Simonėlis 
5.000 m. nubėgo per 13:36.8. R. Bitė 
3.000 m. su kliūtimis bėgime liko 
antruoju.

ŠALFASS VEIKLOJE
Rytų sporto apygarda, kelerius me

tus nejudėjusi, pradeda atgyti- Tai

nuopelnas dviejų buvusių torontiškių 
— T. Pauliaus ir P. Gvildžio

Artimiausiu Laiku bus paskelbti 
naujo ŠALFASS komiteto rinkimai, 
kurie turės įvykti prieš visuotinį Są
jungos suvažiavimą. Visuotinis suva
žiavimas numatytas sušaukti lapkri
čio mėn. Detroite.

Baitiečių Federacijos pirmininku 
šiais metais išrinktas A. Bielskus, 
sekretore V. čyvaitė; abu iš Kleve- 
lando. Lietuvių delegaciją federaci
joje sudaro: pirm. V7. Jokūbaitis iš 
Kievelando. nariai — H. Stepaitis ir 
S. Krasauskas iš Toronto. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepanio kursai berniukams ir 

mergaitėms įvyks N. Wasagoj Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje rugpjū
čio 21 — 29 d_d_ Mokestis — S35. 
Norinčius dalyvauti raginame užsire
gistruoti kaip galint greičiau, nes va
dovybei svarbu žinoti dalyvaujančių 
skaičius. Instruktoriai — F. Miniota 
ir A_ Stonkus. Smulkesnių informaci
jų teirautis pas K. šapočkiną 762- 
0455.

Ročester Open stalo teniso turny
re, kur iš visos Amerikos suvažiuo
ja žymesni žaidėjai. Paulius Klevi- 
nas laimėjo I v. 17 m. amžiaus grupėj 
raišdamas vienas ir I v. toj pačioj 
amžiaus grupėj žaisdamas dvejete.

Aušros atviras golfo turnyras 
Įvyks rugpjūčio 15 d. 12 v_, Glen 
Eagle aikštyne. Visi kviečiami daly
vauti.

Kanados Lietuvių Fondui už para
mą klubui nuoširdžiai dėkojame, 
antruoju.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnokos (garfic' yra nctūrofas kroa- / 
ję volcstis raistas — padeda jam 
težsvicu tekėti, apsacgcja nuo nešvo- 
raraą, nuo puvimo bakteriją bei jas 
smaScma. "ADAMS GARLIC PEA R LES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius mikjonai žmo
nių vartojo česnaką kaip raistą, tflcė- 
(Jcmi jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEAR LES" dėžute vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogu tu
rėsi. Jics česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

Bloor Autorite Garage £** JL’L1’
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

Toronto vasaros koncertai 1971 m.

kas ten per paukščiai, tik pastebėjo, 
kad po stovykla slankioja ir viskuo 
domisi toks jaunas studentas ir stu
dentė. Paaiškėjo, kad tai du sve
čiai iš Brazilijos: REGINA BAG- 
D2IVTE, istorijos studentė, ir JO
NAS LUKOŠEVIČIUS, ekonomikos 
studentas, iš Sao Paulo miesto. Jie 
dalyvavo tautinių šokių kursuose p. 
V. Jonynų vasarvietėje netoli Čika
gos. J. Lukoševičius vadovauja tau
tinių šokių grupei “NEMUNAS”. Jo
je dalyvauja 12 porų. Po kursu abu 
svečiai planuoja padidinti savo šokių 
grupę. Dabar Jonas ir Regina važi
nėja po Kanadą ir JAV, kad žinotų 
kur vežti savo grupę kai su ja atva
žiuos vėl Kanadon ir JAV sekančiais 
metais i tautinių šokių šventę ir 
antrąjį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą.

Jų kelionė lėktuvu truko penkias 
valandas iš Sao Paulo miesto į Niu
jorką. Tai buvo jų pirmoji kelionė 
į taip išgarsintą kraštą — Ameriką. 
Skirtumas matėsi tiktai žmonėse, ne ' 
pastatuose, nes Sao Paulo miestas 
taip pat yra milijoninis ir turi dau
geli dangoraižių. Tiek Amerikoje, 
tiek Kanadoje svečiai rado vietinius 
gyventojus labai užsidariusius — ne
draugiškus. Prireikus pagalbos, esą 
baugu net ką nors paklausti, papra
šyti pagalbos. NetokĮ Įspūdi išsivežė 
apie Kanados ir Amerikos lietuvius. 
Savo tautiečius rado draugiškus, nuo
širdžius. Su jais noriai kalbėjosi, da
linosi Įspūdžiais. Įdomu buvo paste
bėti. kad kalbant su lietuviais iš 
Pietų Amerikos labai išryškėja jų 
ispaniškas akcentas. Jiems tikriau
siai taip pat atrodo klausantis Kana
dos ir Amerikos jaunimo kalbant su 
anglišku akcentu.

Jonui ir Reginai teko pavažinėti 
po kelis Amerikos didmiesčius: Niu
jorką, Čikagą, Detroitą, Klevelandą, 
Niegara Falls ir kt. Dideli Įspūdį pa
darė Čikaga : savo gausiu lietuvių 
skaičiumi. Jiems buvo neįprasta ma
tyti tiek daug lietuvių, gyvenančių 
tame pačiame rajone. Sao Paulo 
mieste yra apie 30.000 lietuvių, bet 
visi labai išsisklaidę. Užtat labai sun
ku ten lietuviams dažnai susirinkti. 
Nežiūrint tu sunkumų, ten yra kelios 
organizacijos: Bendruomenė, Vyrų 
Brolija ir kitos, kurios Įstengia su
burti lietuvius, suruošti piknikus, su
važiavimus, stovyklas. Kun. A. Sau- 
laičiui. SJ. atvažiavus, pradėjo dau
giau dirbti skautai ir ateitininkai. 
Seniau kun. Šeškevičius labai jungė 
lietuvius — senus ir jaunus, bet jis 
pasitraukė i misijų darbą su indė
nais. Taip jį ir prarado lietuviai.

Svečiai atvažiavo N. Wasagon atei
tininkų stovyklon pasižiūrėti kaip 
čia tvarkomos stovyklos. Moksleivių 
ateitininkų stovykla jiems priminė 
tenai lankytas jaunimo stovyklas. 
Programas rado panašias.

Atėjus laikui išvažiuoti, nelabai 
linksmi atsisveikino su riša stovyk
la. Visi prižadėjome susitikti sekan
čiais metais jaunimo kongrese Čika
goje. Nors labai trumpai bendravom 
su jais, pajutome, kad kažinkas mus 
visus jungia. Prisimena Jono Luko
ševičiaus prasitarimas lyginant lietu
vius Pietų Amerikoje ir Kanadoje 
bei JAV-se: “Lietuviai vis^r vienodi! 
Visus mus jungia kažkokia dyaria — 
‘spirit’.” G. M. J.

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiys.

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 įėįmas, 
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 atskiras 
namas, 3 virtuvės, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, la
bai neaugšta kaina, pelningas pirkinys.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, 
apie $10.000 įmokėti, puiki vieta, tinka betkokiam verslui.
STAYNER, beveik pačiame miestelyje, 260 x 150 pėdų sklypas su 
didele kabina, miesto vanduo ir elektra ant nuosavybės, galima leng
vai padalinti į atskirus sklypus, prašoma kaina tik $4.900.

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 A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
51/2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Pž% 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 $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

į Sekmadienį, rugpjūčio 8
j 1.00-6.00 v.p.p. Greenwood Perk Modernios muzikos (Rock) koncertas

Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su Toronto 
I muzikų draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo ir "Toronto 

Daily Star", su malonumu praneša sekančias programas:

RUGPJŪČIO 8 — 12 SAVAITEI

2.30 v.p.p. High Perk Kanados karališkojo pulko orkestras
t 
t 
į 2.30 v.p.p. Kew Gardens

Svečias — Peter Glen
Ellis McLintock orkestras

1 5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
i 7.30 v.v. Willowvale Park Bob Minns orkestras
| 7.30 v.v. Earlscourt Pork Ellis McLintock orkestras

Pirmadieni, rugpjūčio 9
8.30 v.v. Ramsden Park Kodrilious šokiai — Bob Scott ir jc orkestrasDIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 

EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt.

i NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS

j Antradienį rugpjūčio 10
7.15 v.v Willowvale Park

i 8.00 v.v. Allan Gardens

8.30 v.v. Withrow Park
1

Trečiadienį, rugpjūčio 11
1 12.15 v.p.p. Nathan Phillips
1 Square

7.30 v.v. Monarch Park
8.00 v.v. Egi inton Park
8.30 v.v. Riverdale Park

t RCI v ifTwOfdlf # rugpjūčio 12
8.00 v.v.

8.00 v.v.

Forest Hill 
AAemorial Park
niatnon rniilips 
Square

8.30 v.v. High Park
8.30 v.v. Kew Gardens

Vaikų teatras — S c m ir Tigers 
Septinto Toronto pulko kareliškasis artile
rijos orkestras
Kodrilious šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Moreno šokių grupė

Moreno šokių grupė
Russ Little orkestras
Don McFcrlone programa

Džiazas

Ellis McLintock orkestras

Kodrilious šokiai ~ Bob Scott ir jo orkestras 
Kodrilious šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

RYAN & ODETTE

EXTRA REALTY LTD.i

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, muro, atski
ras, 6 kambarių, baigtas rūsys, vienaaugštis, (bungalow); prašo 
$33,900. Gera proga, skubus pardavimas.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namij, žemės ir kitos rifces nosavybm. 
Skambinti — J. GUDAS A
80 BLOOR St W, T«mto 4, Ont 1 CI* W4-/3Z3

Skautų veikla
• Už pavyzdingą vadovavimą drau

govėms IX-toj Romuvos stovykloj į 
sL laipsni pakelti Algis Šeškus ir 
Andrius Gaputis.

• Devintojoj Romuvos stovykloj 
brolijos varžybose Toronto Mindaugo 
dr-vė laimėjo I v., surinkusi 170 taš
kų. — Giedrys Jankaitis išlaikė egza
minus į I patyrimo laipsnį. Visa eilė 
“Šatrijos” tunto skaučių išlaikė eg
zaminus į II patyrimo laipsnį. Jūrų 
budžių įžodį davė D. Empakeris ir 
P. Grybas, jūrų sk. įžodį — A. Staus
kas, o jūrų jaunių — P. Stauskas 
ir E. Kulikauskas; oro skautų — Lo
rencas.

• Liepos 28 d. iš Romuvos R. Bad- 
minaitė, J. Bekerytė, K. Dambarai- 
tė, R. Draugelytė, R. Dundzytė, V. 
Dundzytė, A. Senkevičius, G. Senke
vičius, A. Stulginskas, A. Kalinaus
kas ir A. Mackevičius, vadovaujami 
v. s. T. Kulbio, SJ, ps. P. Reginos ir 
ps. P. Būtėno, aplankė stovyklaujan
čius estų skautus, dalyvavo jų lauže, 
pagrodami lietuviškų dainų ir pa
dainuodami estiškai; taipgi estiškai 
juos pasveikino ps. P. Regina, šei
mininkai buvo pakviesti aplankyti 
Romuvą. Tai jie ir padarė sekančią 
dieną.

• Romuvos stovyklautojai dėkoja 
V. Keturakiui už šaudymo pamokas 
ir rungtynių pravedimą, o svečiams 
už atvežtas dovanas.

• Devintąją Romuvos stovyklą 
aplankė Prisikėlimo par. klebonas T. 
Placidas, OFM, Windsoro klebonas 
kun. D. Lengvinas ir “Darbininko” 
administratorius kun. P. Baniūnas, 
OFM. C. S.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
L y K o s ir Board of Education.
Baigęs mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1*76 BATHURST ST. 

TeLLE24«56. Rytuose HO S-1331

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

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

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

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

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

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH CUSTOM FURNITURE Į

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI >
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS) J

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.



Ką rinktis?
Kartą bičiuliai paklausė Čar

lį Čapliną:
— Jeigu galėtum pasirinkti, 

kur mieliau eitum po mirties: 
i rojų ar į pragarą?

— Jeigu rinkčiaus pagal kli
matą, savaime suprantama, ei
čiau į rojų. Bet jeigu pagal tai, 
kur daugiau draugų...

Čaplino patarimas
Vienas jaunas autorius įteikė 

Čarliui Čaplinui savo scenarijų 
ir paprašė atsiliepimo. Čaplinas 
perskaitė ir giliai atsiduso: 
“Mielas jaunas drauge, tokius 
scenarijus galėsite rašyti, kai iš
garsėsite, kaip aš dabar. O iki 
to laiko privalote rašyti tik ge
rus scenarijus”.

jie išsivežė mošų širdis

ŠYPSENOS
Kam rūpintis? Bitės monarchistės

Tėra du dalykai, dėl kurių 
verta rūpintis ... Esate sveikas 
arba ligonis... Jei sveikas, nė
ra ko rūpintis — Jei esate ligo
nis, tėra du dalykai, dėl kurių 
verta rūpintis ... Pasveiksite ar
ba mirsite. Jei pasveiksite, nėra 
ko rūpintis... Jei mirsite, tėra 
du dalykai, dėl kurių verta rū
pintis ... Eisite į dangų arba Į 
pragarą... Jei eisite į dangų, 
nėra ko rūpintis ... Bet jeigu 
nueisite Į pragarą, taip būsite už
imtas draugų sveikinimu, kad 
neliks laiko rūpintis... ?

Čaplino skrybėlė
Senais laikais, kai laikraščiai 

dar nespausdino skelbimų, iška
bindavo stambius plakatus. Vie
na Amerikos skrybėlių parduo
tuvė paskelbė: “Mūsų skrybėlė
mis pats Čarlis Čaplinas puošia
si”. Kitą dieną ant plakatų kon
kurentai užklijavo siauras juos
teles su užrašu: “Užtai iš jo ir 
juokiasi visas pasaulis”.

Juodi ir balti
Kartą korespondentai paklau

sė Čarli Čapliną, ką jis mano 
apie juoduosius ir baltuosius 
Amerikos gyventojus. Garsusis 
komikas atsakė: “Jeigu norite 
pianinu paskambinti valstybės 
himną, be baltų klavišų būtini ir 
juodi... Gaila, kad' apie tai po
nas prezidentas nepagalvoja”.

Vienas kolchozininkas klausia 
kitą:

— Kodėl bitės turi karalienes, 
o ne augščiausios tarybos pirmi
ninkus?

Paaiškino kitas:
— Nes žino, kad neturėtų me

daus.
Girtas žmogus šuniui

šuneli, tu gi pats kasdien la
ki, tai ko dar loji ant manęs?

Vilniaus krautuvėj
Pirkėjas: Būkite maloni, pa

rinkite man nebrangią eilutę, 
maždaug už 70 rublių, bet kad 
atrodytų kaip už šimtą dvide
šimt rublių.

Pardavėja: Labai gaila, tokių 
neturime. Bet yra eilučių už 65 
rublius. Jie visai tokie pat, kaip 
už keturiasdešimt.

Mokykloje
Mokytojas: Kai aš buvau jūsų 

metų, galėjau atsakyti i betkokį 
aritmetikos klausimą.

Mokinys: Bet jus aritmetikos 
mokė kitas mokytojas.

Valgykloj
Vienoj valgykloj buvo užra

šas:
“T-bone — 25 et.”, o apačioj, 

smulkiomis raidelėmis: “Su mė
sa — 5 doleriai”...

Parinko Pr. AJš.

BALIO MASKELIŪNO 
D RAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 - Namų tel. 277-0814

VISŲ ROŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV

CALGARY, ALTA. Apie penktu 
Vakarų Kanados lietuvių sąskrydį, 
įvykusį liepos 10—11 d. d., jau buvo 
rašyta *TŽ** 30 nr. Kadangi jis paliko 
visiems neužmirštamą įspūdį, derėtų 
dar kartą papildyti.

R. Kanadoje įvairus parengimai ir 
Lietuvių Dienos — ne naujiena. V. 
Kanados lietuvių sąskrydžiai irgi pa
sižymi savotiškumu. Jie nesutraukia 
tūkstantinių minių, tačiau tie šimtai, 
kurie dalyvauja, pasižymi pasišventi
mu ir meile lietuvybei, nes keliauja 
800—900 mylių ir daugiau. Šį kartą 
reikia pabrėžti Winnipego jaunimo ir 
senimo pasišventimą, nes jie kelia
vo 912 mylių, kad atliktų sąskrydžio 
programą. Neatsiliko ir vankuverie- 
čiai — jie keliavo arti 800 mylių, 
edmontoniečiai — 200, Lethbridge ir 
Brooks — 150. Ilgą kelionę padarė 
svečiai iš Toronto, Sudburio, Bramp- 
tono, San Francisco ir kt vietovių.

Prof. dr. K. Lederis, atidarydamas 
šventę, apžvelgė penkių sąskrydžių 
istoriją lietuvių ir anglų kalbomis. 
Baigus kalbą KLB krašto valdybos 
pirm. dr. S. Čepui, prof. K. Lederis, 
pagal vietos paprotį, uždėjo baltą 
skrybėlę, paskelbdamas jį Kalgario 
piliečiu. Tokiu pat būdu buvo pa
gerbtas ir tolimiausias svečias p. Pa- 
žemėnas — San Francisco L. Bend
ruomenės atstovas.

Apie koncertą buvo rašyta, bet 
reikia dar pridėti, kad winipegieciu 
choras ir tautinių šokių grupė yra 
puikus vienetas ir gali pasirodyti bet- 
kokiame parengime. Tokiu vienetu 
ji tapo ypač D. Januškaitės, kun. J. 
Bertašiaus ir Winnipego apyl. pirm. 
V. Januškos dėka. Winnipegiečių pa
sirodymu buvo ypač sužavėti kalga- 
riečiai. Jie kartojo: “Winnipego jau
nimas savo dainom, giesmėm ir šo
kiais išspaudė ašaras ir išsivežė mū
sų širdis...

Po koncerto žodį tarė Winnipego 
apyl. pirm. V. Januška, išreikšdamas 
padėką už malonų winnipegieciu pri
ėmimą ir viltį, kad vakariečių są
skrydžiai bus dažnesni. Rengėjų var
du padėkos kalbą pasakė Kalgario , 
apyl. pirm. A. P. Nevada. Jis padė
kojo visiems už dalyvavimą, už talką, 
už programos atlikimą, ypač Winnipe-

taip, kaip buvo. Mišias laikė ir pa
mokslą sakė kun. J. Bertąsias, palik
damas visiems gilų įspūdį. Giesmėm 
vadovavo D. Januškaitė.

Gegužinė sutraukė taip pat gana 
gausų būrį tautiečių. Kalgarietės po
nios ir apylinkės valdyba suruošė 
skanius pietus. Vankuverio apyt pir
mininkas B. Vileita linksmino šokių 
muzika iš juostelių per garsiakalbį, 
o p. Pažemėnas iš S. Francisco pro
tarpiais grojo lietuviškus šokius 
akordeonu. Gegužinė baigėsi 9 v. v.

Gegužinės metu nuo 2.30 v. p. p. 
iki 5 v. Wakeford rezidencijoj įvyko 
Bendruomenės veikėjų pasitarimas, 
kuriam pirmininkavo prof. K. Lede
ris. Dalyvavo: KLB krašto valdybos 
pirm. dr. S. Čepas, Winnipego apyl. 
pirm. V. Januška ir kitas v-bos na
ris, Vankuverio apyl. pirm. B. Vilei
ta, Kalgario apyl. valdybos pirm. A. 
P. Nevada, nariai — K. Vaitkūnas, K. 
Dubauskas, Edmontono apyl. atsto
vas A. Dudaravičius ir p. Drūteikie- 
nė, Lethbridge seniūnijos atstovas S. 
Noreika ir Brooks — J. Tomas. Rei
kia manyti, kad po šio pasitarimo ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba geriau supras vaka
riečių veiklos sąlygas bei galimybes 
išlaikyti čia lietuvybę.

Korespondentas

AČIŪ
KLB Kalgario apylinkės, Lethbrid^ 

ge ir Brooks seniūnijų vardu reiškiu 
nuoširdžią padėka visiem tautie
čiam, atsilankiusiem i penktąjį Vaka
rų Kanados lietuvių sąskrydį. Jūsų 
dalyvavimas padarė šį sąskrydį tokiu 
sėkmingu. Nuoširdi mano padėka 
KLB krašto valdybos pirm. dr. S. 
Čepui, kuris savo atsilankymu teikė 
daug reikšmės šiam parengimui. 
Nuoširdi padėka Winnipego jaunimui 
ir visiem winnipegieciam už atsilan
kymą. Tik jų pastangom šis taip sėk
mingas sąskrydis galėjo įvykti. Mano 
padėka Danguolei Januškaitei, kun. 
J. Bertašiui ir Winnipego apyl. pirm. 
Vincui Januškai už gerai organi
zuotą choro ir šokėjų pasirodymą. 
Nuoširdi mano padėka: Vankuverio 
apyl. pirm. B. Vileitai ir visiem van- 
kuveriečiam už atsilankymą ir remi-

KANADOS ĮVYKIU

(Atkelta iš 1 psl.) 

pobūdžio — pasauliui jie nebus 
pavojingi.

Satyros žurnalą “Fuddle Dud- 
die” Otavoje pradėjo leisti trys 
kanadiečiai — B. Rawlins, S. 
Bemeche ir R. Mayer. Pavadini
mui- buvo pasirinktas premjero 
P. E. Trudeau “fuddle duddle” 
atsikirtimas opozicijai federaci
niame parlamente, kai jam bu
vo prikištas lūpomis suformuo
tas, bet neištartas keiksmažodis, 
žurnalas bus leidžiamas 10 kar
tų į metus, pagrindinį dėmesį 
skiriant Kanados politikai ir po
litikams. Leidėjai žada nesiribo
ti vien tik Otava, bet liesti ir 
provincinių sostinių užkulisius. 
Medžiagos bus jieškoma parla
mentų oficialiuose protokoluose.

Gerovės pašalpas gaunantiems 
torontiečiams bus sudaryta pro
ga Įsigyti naujas specialybes. 
Gaudami reguliarą pašalpą, jie 
galės lankyti specialius kursus 
ir atlikti praktiką. Už šias pa
stangas jiems ir jų šeimoms net
gi bus mokamas specialus mė
nesinis papildas iki $60. šio pla
no tikslas — sumažinti darbo 
neturinčių torontiečių skaičių, 
kuriem dabar pragyvenimą pa
rūpina miesto gerovės įstaigos. 
Įsigiję naujas specialybes, jie' 
galės įsijungti į dirbančių jų.ei
les. šiam projektui jau paskirta 
$100.000, kurių 50ę< parūpino 
Otava, 30% — Ontario provin
cija ir 20% — Torontas.

Hamiltono McMaster univer
siteto prof. Roman March pa
skelbė studiją apie Kanados par
lamentarų dalyvavimą federaci
nio parlamento paskutinėje sesi
joje. Ji rėmėsi parlamento lei
diniu, kuris registruoja balsavi
muose dalyvavusių parlamenta
rų pavardes. Šioje sesijoje įvy
ko 98 balsavimai skirtingose 53 
dienose. Kadangi balsavimai yra 
privalomi, juose dalyvauja visi 
tą dieną parlamente esantys at
stovai. Prof. R. March duomeni-
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PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO
APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS •

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

UŽDARYTA

VASAROS ATOSTOGOMS

Ė k i rugpjūčio 8 dienos.
įvairių siuntinių persiuntimo lietuvių įstaiga

480 Roncesvalles Avenue, Toronto 3, Ontario

Tel. LE 1-3098 4 ir $ Ka/Ūza
i __________'. ...______________________ ____________________ ______________________

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A TOM IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

go jaunimui. Baigdamas kalbą, pa
prašė sugiedoti Lietuvos himną. Po 
to Sandra Babušytė rengėjų vardu 
įteikė raudonų rožių puokštes Winni
pego choro ir taut, šokių grupės va
dovei D. Januškaitei ir sąskrydžio 
solistei A. Lederytei. Pagaliau buvo 
sukviesti Į sceną visi V. Kanados lie
tuvių veikėjai bendrai nuotraukai su 
choristais ir šokėjais.

šokiai prasidėjo 9.15 v. v. ir baigė
si 1 v. r. Geram orkestrui grojant, 
linksminosi visi kartu — jaunimas ir 
senimas.

Sekmadienio pamaldos buvo pažy
mėtinas įvykis Kalgario lietuvių is
torijoj, nes tokių dar nebuvo. Kai 
suskambėjo winnipegieciu giedama 
giesmė “Pulkim ant kelių”, dauge
liui ėmė veržtis ašaros. Laikau jas 
dantis sukandęs, bet veltui... ŠIuos- 
tausi akis ir matau, kad ir kiti taip pat 
ašaroja, žmonės tiek buvo sujaudin
ti lietuviškom giesmėm ir Mišiom, 
kad dauguma nepaleido nosinių iš 
rankų. Tai tikras faktas — aprašau

mą šio mūsų išsvajoto parengimo; 
Edmontono apyl. pirm. T. Uogintui, 
A. Dudaravičiui ir kitiems, kurie at
silankė; kolegoms seniūnijų atsto
vams — Lethbrindge S. Noreikai, 
Brookso Juliui Tomui ir visiem tų 
seniūnijų lietuviam; p. Pažemėnui, 
San Francisco B-nės atstovui už atsi
lankymą ir sveikinimus. Aldonai Le
derytei, kuri linksmino visus savo 
dainomis; Penktojo V. K. L. S. Ko
miteto pirm. prof. K. Lederiui ir ki
tiem komiteto nariam, dirbusiem są
skrydžio paruošHne: — Jonei Young- 
Kvietytei, kuri savo malonių, skar
džiu balsu pranešinėjo programą. 
Taipgi nuoširdžiai dėkoju visiem kal- 
gariečiam, kurie mano prašomi ne- 
atsisakėt ir su tokiu nuoširdumu pri
ėmėt, rūpinotės, globojot Winnipego 
jaunuolius Kalgaryje. Ačiū visom 
poniom, kurios taip kruopščiai darba- 
votės gegužinės pietų paruošime ir 
vaišinime.

A. P. Nevada, 
KLB Kalgario apyl. pirm.

LAUKIATE SVEČIUU

IS SAVO TĖVYNĖS?
Ar jiems galios Ontario 

sveikatos drauda?
GREIČIAUSIAI NE

Mėlynasis K ryži u s turi nauja 
planą, kuris galios ir jiem

Pasiteiraukite apie ji dar šiandienę

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

Telefonas (416) 429-2661

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoje "J IB Hoarpf lege-Lot ion" preporatos sulaiko 

L JI plauku slink imp, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimę, plaukų skilimų, 
_ | stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
liai todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
ĮaMĮį J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
ra J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 
B l Illinois 60650, U. S. A.

mis, balsavusių vidurkis siekia 
tik 62%. Tai reiškia, kad net 
38% federacinio parlamento na
rių tomis dienomis nebuvo par
lamente. Už praleistas darbo die
nas parlamentarai turi atsisaky
ti atlyginimo, tačiau taip pasi
elgė tik vienas J. Diefenbakeris. 
Jam pernai buvo išmokėta ne 
$18.000, o tik $16.440. Visi kiti 
yra gavę pilnus atlyginimus su 
kelionių priedais.

Naujosios Škotijos Halifakso 
ir Sydney miestuose įsisteigė dvi 
bedarbių unijos, kurių uždavi
nys yra ne tik jieškoti darbo 
savo nariams, bet ir gauti laiki
nį atleidimą nuo hipotekinės 
skolos, nuomos, paskolų mokėji
mo. Federacinės vyriausybės iž
do tarybos pirm. C. M. Drury 
prasitarė, kad Otavoje svarsto
ma galimybė įsteigti nedarbo 
ministeriją, kurios vadovas rū
pintųsi bedarbių reikalais. To
kiu atveju Kanada turbūt būtų 
pirmoji valstybė pasaulyje, tu
rinti bedarbių unijas ir nedarbo 
ministeriją.

Ontario premjero W. Davis 
pranešimu, sekančių septynerių 
metų laikotarpyje iš pagrindų 
bus pertvaskyta Wasaga Beacli 
vasarvietė, paverčiant ją pramo
gų vietove vasarą ir žiemą. Pla
nams įgyvendinti skiriama $18 
milijonų — parkams, vandentie
kiui, kanalizacijai ir automobi
lių aikštėms, kad jų nereikėtų 
statyti paplūdimyje, kaip kad 
daroma dabar. Wasaga Beach 
kaimelio pagrindinė gatvė bus 
paversta pėsčiųjų pasivaikščioji
mo vieta. Iš paskirtos $18 mili
jonų sumos paramą gaus ir kai
myninės paplūdimio vietovės.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris M. Schumannas lan
kysis Otavoje rugsėjo 22-23 d. 
d., o po to vyks į Niujorką da
lyvauti Jungtinių Tautų posė
džiuose. Iš Niujorko jis grįš Ka- 
nadon spalio 1 d. ir bus oficia
liu Kvebeko provincijos svečiu. 
Kvebeko mieste spalio 11-15 d. 
d. rengiama prancūziškai kal
bančių kraštų II konferencija 
kultūriniams ir techniniams rei
kalams. Oficiali tokių kraštų 
draugija buvo įsteigta 1970 m* 
Nigerio sostinėje Niamey ir tu
ri 22 narius.

Manitobos vyriausybė patvir
tino planus, kurie padvigubins 
Winnipego gyventojų skaičių. 
Prie miesto prijungs visus prie
miesčius, Winnipegas turės apie 
525.000 gyventojų ir užims III 
vietą Kanadoje po Montrealio ir 
Toronto, šiuo metu III vieta pri
klauso Vankuveriui. Sujungtą 
Winnipegą administruos visų 
gyventojų renkamas burmistras 
ir 50 asmenų taryba.

“BALTIJOS** ANSAMBLIS ONTA
RIO PLACE. Ansamblis gavo kvieti
mą dalyvauti programoje liepos 26 
d. Kadangi laikas buvo trumpas, ga
lutiniai nutarimai vyko telefonu. Į 
Torontą ansamblis atvyko autobusu 
apie 2 v.p.p. Tučtuojau buvo visų 
programoje pasirodančiųjų repetici
ja. Programa buvo sudaryta iš taip 
vadinamųjų Ontario talentų, kurių 
buvo apie 14. Po repeticijos, kurio
je jau daug žmonių buvo susirinkę, 
ansamblio dalyviai turėjo puikią pro
gą susipažinti su Ontario Place. — 
Vakare programos pažiūrėti susirin
ko apie 1500 žmonių. Jie buvo en
tuziastiški ir nuoširdūs. “Baltijos” 
ansambliui teko didelė garbė pasiro
dyti paskutiniesiems ir kartu baigti 
koncertą. Programos pranešėjas B. 
Lawrence — televizijos žvaigždė, gra
žiai apibūdino lietuvius, “Baltijos” 
ansamblį ir šokį Rezginėlę, kuris ap
šviestas visokių spalvų prožektoriais, 
atrodė labai įspūdingai. Dar šokiui 
nepasibaigus, publika pradėjo triukš
mingai ploti ir nenustojo, kol šau
nūs “Baltijos” šokėjai paliko amfi
teatrą.

Po programos ansamblio dalyviai 
pasiliko valandėlei pamatyti Ontario 
Place vakare ir pasidžiaugti atsispin
dinčiomis šveisomis ežero vandenyje. 
Susėdę į autobusą, nors ir smarkiai 
pavargę, jaunuoliai buvo patenkinti 
puikiu pasirodymu ir maloniai pra
leista diena. B. K.

SVEČIUOSE PAS ESTUS. Liepos 
18 d. lėšų telkimo skyriaus darbuo
tojai turėjo malonią išvyką autobu
su į gamtą. Jie aplankė estų vasar
vietę Preston - Guelph rajone. Lie
tuvius pasitiko ir iš karto gerai nu
teikė prie rajono plevėsuojančios 
trys vėliavos, būtent, Kanados, estų 
ir lietuvių, o pats rajonas atkreipė 
atvykstančiųjų dėmesį savo švara, 
tvarka ir erdvumu. Prieš 16 metų 
trys kaimyninės apylinkės nupirko 
64 akru žemės plotą, kurio didžioji 
dalis buvo neišbrendamos balos. Jie 
sakosi sudėję to ploto nusausinimui 
vamzdžių daugiau, negu jų reikia 
nutiesimui nuo Albertos ligi šios va
sarvietės. Tada jie sumokėjo už tą 
plotą apie $7.900, o dabar jo vertė 
galinti būti virš $200.000. Tai yra 
vaisius 16 metų kruopštaus darbo — 
iš viso apie 34.000 darbo valandų! 
Jie čia turi amfiteatrą po atviru dan
gumi su 500 sėdimų vietų ir galimy
be jų skaičių žymiai padidinti. Jis 
pasižymi puikia akustika, retai su
tinkama lauko sąlygose. Čia jie turi 
ir šaudyklą, provizorinę sporto aikš
tę, didelį maudymosi baseiną, šven
tovę, gaubiamą gausių medžių, su 
meniška žvakių ir vargonų imitacija 
iš medžio. Taip pat — festivaliams 
aikštę su imponuojančiu paminklu

žuvusiems dėl laisvės, čia kasme 
vyksta festivaliai, sutrauktą apie 
2000 estų ne tik iš visos Kanados, 
bet ir iš JAV. Jie sudaro pagrindines 
vasarvietei pajamas. Daugumai šios 
išvykos dalyvių ypač krito dėmesin 
gausūs šaltiniai su tyru vandenėliu 
ne tik gėrimui, bet ir maudymosi ba
seinui, kuris yra taip įrengtas, kad 
per tam tikrą laiką visas baseino 
vanduo pasikeičia. Stebino ir Ontario 
provincijoje beveik nebesutinkamo 
grynumo vanduo pro čia tekančioje 
Grand River upėje. Čia tik jos pra
džia, ir vanduo dar neužterštas, ma
tomas upės dugnas, kaip Lietuvos 
mažesnėse upėse. D. E.

Thunder Bay, Ont.
MIRUSIEJI. S. m. mirė Antanas 

Valiukonis, kuris gražiai pagrodavo 
akordeonu mūsų parengimuose. — 
Taipgi mirė Silvestras Umbrasas • 
Umbras, 59 m. amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, bet tarnavo lenkų kariuome
nėje (buvo iš Vilniaus krašto). Ka- 
nadon atvyko 1946 m. Įsigijo dide
lius namus, tinkamus nuomoti. Vedė 
lenkų kilmės Mariją Michalski 1959 
m. Lietuvoje liko dvi seserys ir du 
broliai.

SUEIGOS. Nuo š. m. pradžios iki 
šiol turėjome keletą sueigų. Vienoje 
jų buvo rodomi Lietuvos vaizdai, 
gauti iš KLB krašto valdybos. Juos 
rodė savo aparatu V. Balčytis. — 
Vasario 16 minėjimas buvo surengtas 
p. Bružų namuose, o Motinos Dienos 
— p. Jokubauskų naujai įrengtuose 
namuose. Už mirusias motinas buvo 
užprašytos Mišios.

VANCOUVER, B.C.
LIETUVIŲ KILMĖS rašytoja ir 

žurnalistė Patricia Young, gyvenanti 
Vankuveryje, su vietine vyskupijos 
ekskursija praėjusį pavasarį lankėsi 
įvairiose Europos šventovėse, o Ro
moje su grupe buvo priimta popie
žiaus Pauliaus VI. Ji turėjo progos 
trumpai su juo pasikalbėti. Apie jos 
kelionę paskelbė ilgoką rašinį Britų 
Kolumbijos katalikų laikraštis liepos 
17 d. laidoje ir įdėjo nuotrauką. Vė
liau P. Young ketina parašyti savo 
įspūdžius vietinėje spaudoje, šiuo 
metu ji turi nuolatinę savo skiltį 
“Patricia says” daugelyje laikraščių 
JAV ir Kanadoje.

ELEKTROS RANGOVAS | 

Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661 

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikos pagal 

susitarimą telefonu.

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

(prie Dundas> 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijiĮ, 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 ghnines

dienos metu arba vakarais

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 19 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

OKULISTAS
L.LUNSKY,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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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pjūčio 11 d., o žinias Toronto 
kronikai — iki rugpjūčio 16 d. 
12 vat

H TORONTO
Šv, Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Vyčio sporto klubo vadovauja- — Mirus a.a. Juozui Martinaičiui, 

ma krepšinio stovykla atidaryta pra- giliai užjaučiame žmoną* Sofiją ir 
ėjusį savaitgalį Springhurste, Gerojo Lietuvoje likusius motiną, seseris ir

brolį bei visus artimuosius. Velionis 
mirė liepos 26 d., palaidotas liepos 
29 d.

— Sveikiname Toronto parapijoje 
dirbusius T. Kęstutį Butkų, OFM, ir “ 
T. Steponą Ropolą, OFM, bei Ken- 
nebunkporto vienuolyno viršininką 
T. Joną Dyburį, OFM, kunigystės si
dabrinio jubilėjaus proga.

— Mišios: šį šeštad., 8.30 v.— už 
a.a. Kazimiero ir Kotrynos vėles, 
užpr. p. Daukšienės; sekmad., 8 v. — 
už a.a. M. Martinaitį, užpr. J. Marti- 
nonio; 11.15 v. — už a.a. T. Staba-a.a.

a.a. činskienę, užpr. K. G. Budreckų;

Ganytojo stovyklavietėje.
— Pamaldos Gerojo Ganytojo sto

vyklavietėje sekmadieniais 10 ir 11 
vai.

— Rugpjūčio 1 d. Windsore mirė 
Juozas Šilinskas, 82 m., p. Krakaus- 
kienės tėvelis. Nuoširdi užuojauta 
Windsore gyvenantiems buvusiems 
mūsų parapijiečiams p.p. Krakaus- 
kams * X

— Pamaldos: šį penktadienį, 7.30 
v. vakaro, už Lietuvoje mirusį Juo
zo Šarūno tėvelį (užprašė p.p. Ka- 
napkos); sekmadienį 10 v. už 
Mariją Daržinskienę, 11 v. už 
Juozą Šilinską.

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.

Italų draugijų bei klubų fede
racija įteikė protesto raštą ra
dijo ir televizijos komisijos pir
mininkui P. Juneau. Jame fede
racijos vadovybė išreiškė protes
tą prieš CFRB radijo stoties ko
mentatorių Gordon Sinclair, pa
skelbusį neteisingą informaciją 
apie Toronto italų bendruome
nę. Esą jis gegužės 14 d. progra
moje sakęs, kad italas kirpėjas 
kaltinamas apgaulingai gaunąs 
$420 į mėnesį pašalpą iš labda
ros įstaigos, be to, jis gaunąs 
nemokamą teisinę pagalbą. Ita
lų federacijos vadovybė savo 
rašte pareiškė, kad minėti fak
tai neteisingi, užgauną ne tik 
italus, bet ir visus ateivius. Esą 
kaltinamųjų sąraše visos pavar
dės esančios angliškos, išskyrus 

-dvi. Iš tų dviejų pavardžių tik 
viena esanti itališka. G. Sinclair 
minimasis nusikaltėlis nesąs at
eivis, o čiagimis. Patyręs apie šį 
pareiškimą, G. Sinclair buvo lin
kęs viešai atsiprašyti, bet, ma
tyt, dėl rašto griežtumo, to ne
padarė, užsirūstino, ir vėl apkal
tino italus.

Vakarų Kanadą aplankė kele
tas torontiečių. P. Gulbinskas iš
tisas tris savaites keliavo trau
kiniu ir buvo sustojęs įvairiose 
vietovėse.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ 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.

REIKALINGA ŠEIMININKE Šv. Jo
no Kr. klebonijai Toronte. Suinte
resuotos prašomos atsiliepti ir iš kitų 
vietovių. Kreiptis šiuo adresu: 941 
Dundas St W., Toronto 3, Ont. Tel. 
364-7646.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

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

rugp. 10 d., 9 v. — už a.a. M. Štui- 
kienę, užpr. A. štuikio; rugp. 13 d., 
8 v. — už a.a. V. Kaknevičių, užpr. 
K. S. Simonaičių; rugp. 15 d., sek
mad., 10 v. — už a.a. Edvardo vėlę, 
užpr. A. I. Žemaičių; 11.15 v. — už 
a.a. M. Petkūnienę, užpr. U. Petkū- 
nienės.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7.30, 8 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai sakramentais aprū
pinami iš anksto susitarus.

— Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je N. Wasagoje ateitininkų stovyk
la baigiasi šį sekmadienį per pietus, 
o 6.30 v. vak. prasideda Klevelando 
skautų stovykla. Joje kapeliopaus T. 
Rafaelis. Sekmadieniais Mišios sve
čiams — 11 vai. Išpažinčių klausoma 
tik per Mišias.

— Parapijoje lankėsi “Darbinin
ko” administratorius T. Petras Ba- 
niūnas, OFM, ir T. S. Kulbis, SJ.

— Sutuokta Max Bobik ir Danutė 
Jakelaitytė.

— Pakrikštyta Mykolo ir Graži
nos Bradford dukrelė .Diana; Algio 
ir Virginijos Žaliauskų sūnus Alek
sandras Jason.

— Prisikėlimo parapijos taryba 
reiškia didelę padėką visiems, ku
rie padėjo surengti sėkmingą jauni
mo sekcijos stovyklą. Ypač nuoširdi 
padėka priklauso be jokio atlygini
mo dirbusiai vadovybei, kurią su
darė: komendantas — Alfonsas Juo- 
zapevičius iš . Hamiltono; mergaičių 
vadovė ir komendanto padėjėja — 
Jonė Vingelienė; gydytojas — dr. 
Matukas; gailest. sesuo — Aldona 
Katelytė; darbelių vadovė — A. Ab- 
romaitienė; sporto vadovas — Algis 
Žaliauskas; vakarinių programų vad.
— Rasa Bukšaitytė; mergaičių spor
to vad. — Loreta Krikščiūnaitė; dai
navimo ir taut. šok. padėjėja — Rūta 
Vaškevičiūtė; tautinių šokių ir ber
niukų vadovas — Marius Gudinskas 
iš Hamiltono; berniukų vad. padėjė
jas — Raimondas Sungaila; jaunes
niųjų berniukų vad. — Jonas Trum- 
pickas iš Hamiltono; Antanas Gu
dinskas iš Hamiltono; vyresniųjų 
mergaičių vad. — Vida Urbonavičiū
tė iš Hamiltono; jaunesniųjų merg. 
vad. — Vida Vaitiekūnaitė ir Vida 
Bumbulytė; gail. seselės ir darbelių 
padėjėja — Ramunė Stravinskaitė; 
darbelių padėjėja — Danguolė Juo
zapavičiūtė iš Hamiltono, Viktutė 
Vingelytė, Rūta Monstvilaitė; plau
kimo mokytoja — Gailė Kerniūtė; 
komendanto sekretorė — Aldona Ba
rysaitė; akordeonistai — K. Deksnys 
ir Juozas Grigonis; ūkvedys — Stasys 
Plučas; stovyklos užvaizdas — Anta
nas Baltrušaitis; vyriausia šeiminin
kė — Klara Plučienė; šeimininkės — 
A. Bubelienė, S. čeponienė, A. Du- 
binskienė, M. Daukšienė, C. Gutaus- 
kienė, E. Krivienė, A. Raab, A. Vai- 
tonienė.

Ričardas ir Stasė Petersonai 
iš Čikagos viešėjo Toronte pas 
gimines. Stasė Vanagaitė-Peter- 
sonienė yra lituanistinės mo
kyklos mokytoja, autorė knygų 
“Nulaužta šaka” ir “Laumė Dau- 
mė”. Pastaroji skirta vaikams, o 
pirmoji yra atsiminimais perpin
tų apsakymų rinkinys, dedikuo
tas motinai, gyvenusiai Toronte.

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

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
eWMOOKOdoeodoaoao®
fi BARONESSA BEAUTY SALON

Sov. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainosI Ji

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, lietuviški sūriai, paritu- 
ad, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefono. Nemokamas pristatvmas.

NUO LOiNOS IKI PAN60RAI2I0! 
VERSLO BEI RRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIESIORA IR KITI PARKAI

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

fig MONTREAL®

Naujai išrinktosios KLB tary
bos suvažiavimas įvyks Toronte 
spalio 23-24 d.d. Joje bus ren
kama nauja krašto valdyba.

KLB krašto valdyba savo 
bendraraštyje sveikina grįžusi 
iš kelionės po Europą Toronto 
“Gintarą”, sėkmingai koncerta
vusi drauge su S. Kairio muziki
nio-vieneto kanklininkėmis, ir 
rašo: “Krašto valdyba dėkoja 
“Gintarui” už gražų Kanados 
lietuvių reprezentaviiną Europo
je, linki ir toliau ši mūsų tautos 
meną puoselėti savųjų ir sveti
mųjų tarpe”. Torontiečių kelio
nei krašto valdyba paskyrė $50.

Baltų Draugijos konferencija, 
kaip praneša jos pirm. prof. V. 
Vardys, Įvyks 1972 m. pavasarį 
Toronto universitete.

Lituanikos paminklas, sukur
tas dail. J. Bakio, iškilmingai 
atidengtas to paties vardo parke 
Beverley Shores, Ind., prie Či
kagos liepos 18 d. Ši data suta
po su Dariaus ir Girėno skridi
mo sukaktimi. Iškilmėms vado
vavo E. Masiulis. Vietos lietuvių 
pastangomis šis įvykis buvo pa
stebėtas amerikiečių spaudos, 
radijo ir televizijos. Iškilmėse 
dalyvavo apie 500 asmenų. Pa
minklo autorius dail. J. Bakis 
dėl operacijos dalyvauti nega
lėjo.

“Miss Toronto” išrinkta Ilo
na Pacas, 18 m. amžiaus, iš 20 
kandidačių. Ji yra Cedarbrae 
gimnazijos mokinė, Kalev gim
nasčių narė. Jos motina pasi
traukė iš Estijos su motina ir 
seserimi laivu į Vokietiją 1941 
m. Į Kanadą atvyko 1949 m. Tė
vas J. Pacas yra čekas. Jų duk
tė dalyvauja estų bendruomenės 
gyvenime.

Danutė Briedienė iš Britani
jos su keturiais vaikučiais lan
kėsi pas gimines bei pažįsta
mus Toronte, Hamiltone ir Či
kagoje. Jos vyras Londone turi 
siuntinių įstaigą “Tauras”.

Atvykstantieji giminės bei pa
žįstami iš Lietuvos ir kitų kraš
tų į Torontą ar kitas Ontario vie
toves paprastai neturi sveikatos 
draudos, galiojančios šioje pro
vincijoje. Tokiais atvejais pa
tarnauja Ontario Mėlynasis Kry
žius, kurio skelbimas įdėtas šio 
“Tž” nr. 7 psl. Ten nurodytas 
ir adresas.

A. H. Dombra, atsikėlęs į Scar- 
boro iš Deep River, Ont., atsiun
tė “TŽ”$50auką. Nuoširdus ačiū.

Rašytoja Marija Aukštaitė, 
anksčiau gyvenusi Montrealyje, 
o dabar Toronte, š.m. liepos 18 
d. sulaukė 75 metų amžiaus. Ka- 
nadon atvyko 1930. Dirbo lietu
vių organizacijose, rūpinosi mo
kyklomis, kurį laiką redagavo 
“Nepriklausomą Lietuvą”, bend
radarbiavo spaudoje, rašydama 
korespondencijas, eilėraščius, 
noveles. Jos poezija yra išleista 
stambiu rinkiniu “Rožių vasa
ra”. Be to, ji turi parašiusi pla
tesnės apimties išeiviško pobū
džio romaną, dar neatspaus
dintą. Tikroji jos pavardė yra 
Radkevičiūtė-Navikevičienė. šia 
proga sveikiname garbingąją su
kaktuvininkę ir linkime sulauk
ti dar daug skaidrių, įkvėpimo 
pilnų ir sveikatingų metų.

Kun. Pr. Vaseris iš Australi
jos atostogauja Springrurste pas 
savo brolį. Jis yra Melbourne 
lietuvių kapelionas ir savaitraš
čio “Tėviškės Aidai” redakto
rius. Su grupe Australijos lie
tuvių atvyko į dainų šventę Či
kagoje ir ta proga aplankė visą 
eilę lietuvių kolonijų JAV-se ir 
Kanadoje.

Sandra Kybartaitė, kuri studi
juoja architektūrą Toronto uni
versitete, sėkmingai baigė tre
čiuosius metus pirmąja ir jai 
buvo paskirta Toronto Brick 
Company pirmoji stipendija.

Lietuvių kilmės žurnalistė 
Patricia Young, gyvenanti Van
kuveryje, išsiuntinėjo laišką 600 
laikraščių apie kaikurios spau
dos reklamuojamas komunistų- 
maoistų jaunimo grupes. Ji la
bai įtikinamai parodo, kad tos 
revoliucinės grupės, skelbian
čios individo išsilaisvinimą, yra 
karinės diktatūros nešėjai. Tas 
laiškas buvo atspausdintas ir 
Toronto “The Telegram” dien
raščio liepos 31 d. laidoje.

Graikų Toronte yra 60.000 — 
70.000. Dauguma jų gyvena ry
tinėje miesto dalyje. Scarboro 
viešoji biblioteka, gavusi pagei
davimų parūpinti graikiškų kny
gų, praplėtė graikų skyrių Ce
darbrae District Library. Sveti
mų kalbų skyrius tėra viename 
Scarboro bibliotekos skyriuje, 
būtent, Eglinton Square Shop
ping Centre. Jame yra knygų 
šiomis kalbomis: olandų, pran
cūzų, graikų, vokiečių, vengrų, 
italų, ispanų, lenkų, rusų ir uk
rainiečių. Taip pat atidaryta Al
bert Campbell District Library, 
496 Birchmond Rd. Ten taip pat 
atsižvelgiama į naujųjų ateivių 
pageidavimus. Lietuvių vardas 
tose bibliotekose neminimas. 
Lietuviškų knygų skyrius yra 
Parkdale ‘ viešojoj bibliotekoj 
1303 Queen St. W. ir 220 Col
lege St. Metro Language Centre.

Mokytojų stovykla Dainavoje 
Įvyks rugpjūčio 15-22 dienomis. 
Joje dalyvaus ir jaunimas, no
rįs pagilinti lituanistines žinias. 
Pakviesti žymūs paskaitininkai: 
prof. A. Salys, St. Barzdukas, 
prof. A. Klimas, prof. R. Šil
bajoris, J. Kavaliūnas, A. Rinkū- 
nas, S. Jonynienė, J. Plačas, H. 
Nagys ir kt. Bus ir simpoziumas 
tema “Lietuviškos šeimos pro
blemos”. Jo pirmininkas — A. 
Rinkūnas, referentai: D. Garba- 
liauskienė, prof. A. Klimas, Br. 
Nainys, kun. J. Vaišnys, SJ, J. 
Vasiukevičius. Kapelionu pa
kviestas kun. J. Vaišnys, SJ. Sto
vykloje bus ir tautinių šokių 
kursai, kuriem vadovaus J. Ma
tulaitienė ir G. Gobienė. Vienas 
vakaras bus skirtas literatūrai. 
Jame dalyvaus sol. Petrauskie
nė, aktoriai L. Barauskas, St. 
Kielaitė-Kelečienė, J. Kelečius, 
St. Sližys. Laužas skiriamas Lie
tuvos laisvės kovotojams pa
gerbti. Stovyklos kultūrine dali
mi rūpinasi JAV LB švietimo 
taryba ir Kanados LB švietimo 
komisija. Programos vadovas — 
Br. Krokys, padėjėja — A. Kuo
lienė. Ūkinės dalies vadovas — 
A. Krutulis. Stovyklos komen
dantas — J. Mikšys, padėjėjas 
— A. Markulis. Dalyvauti kvie
čiami ne tik mokytojai, bet ir 
visi suinteresuoti.

Gailestingųjų seserų organi
zacija “Victorian Order of Nur
ses” praneša, kad jos yra pasi
ruošusios slaugyti ligonius na
muose, jei yra reikalas. Jas iš
kviesti gali gydytojas, šeima, 
draugas ar pats ligonis, kreip
damiesi telefonu 363-5621. Ad
resas: 277 Victoria Street, To
ronto 2, Ont.

Klevelando skautai ir skautės 
pradeda stovyklauti N. Wasago
je Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje šį sekmadienį, rugpjūčio 
8. Dalyvaus apie 150 asmenų. 
Stovyklai vadovauja Vytautas A. 
Staškus, ilgus metus vadovavęs 
“Aušros” stovyklai. Kun. Rafae
lis šakalys, OFM, jau ketvirti 
metai iš eilės eina stovyklos ka
peliono pareigas. Stovyklos ati
darymas įvyks rugpjūčio 8, sek
madienį. Klevelando skautai-tės 
kviečia mielus Toronto lietuvius 
apsilankyti stovykloje ir daly
vauti didžiajame lauže rugpjūčio 
14, šeštadienį vakare, v. s.

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

z.
Rėmėjo prenumeratą $15 at

siuntė Algirdas Kaunas; rėmėjo 
prenumeratas po $10: P. Liau- 
kevičius, St. Daunys, J. Milius, 
J. Klypas, G. Cibulskis, V. E. 
Gruodis, J. Narušis, J. Smus- 
kienė; $5: Jonas Gudelis; $1: J. 
Kalinskas, J. Satkus, B. Šturmai- 
tis, J. šeperys, J. Danilevičius, 
V. Micevičius, V. Stočkus. Ačiū 
visiems aukotojams.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame už 

suruošimą mums staigmenos-įkurtu- 
vių ir už taip brangias dovanas. Ypa
tingai dėkojame rengėjoms: p.p. Ma
čienei, Dziemenienei, Prakapienei ir 
visiems prisidėjusiems bei dalyvavu
siems: N. S. Aleksams, B. F. Anku- 
davičiams, O. J. Ažubaliams, R. B. 
Bartinikams, A. K. Bungardoms, Z. 
českauskui, O. A. Dziemenams, A. K. 
Cirušiams, A. Godeliui, B. Grajaus
kui, S. A. Jankauskams, T. P. Ka- 
reckams, D. A. Kamaičiams, J. Kli- 
pui, B. D. Kriaučiūnams, P. F. Kri- 
vinskams, J. K. Liutkams, E. P. Lu
ka vičiams, E. J. Mačiams, D. B. Ma
čiams, R. K. Narbutams, M. J. Par- 
gauskams, A K. Pajaujams, I. V. 
Pečiuliams/B. S. Prakapams, M. A. 
Pliskevičiams, B. P. Beleckams Čika
goj, V. J. Raguckams, V. Sakavi- 
čiams, A A Stunguriams, O. B. Ste
ponavičiams, P. V. Vitams, L J. Vi-

Aušros Vartų par. žinios
— Šiais metais gero oro pasigedo 

ir stovyklaują ateitininkai, ir skautai, 
tačiau tai nepakenkė gerai nuotaikai. 
Vilkiukai ir paukštytės savo stovyk
lą užbaigė liepos 31 d. Stovykloje 
virėja buvo p. Keršienė. Dabar sto
vykloje liko tikrieji skautai. Šią sa
vaitę jie žada išvykti didesniam žy
giui į kalnus ir labiau atitolti nuo 
civilizacijos teikiamų patogumų.

— N. P. Marijos seserų vado vau 
jamas vaikų darželis atostogaus iki 
rugpjūčio 15 d. Praėjusiais metais 
šiame darželyje nebebuvo nė vieno 
lietuviuko. Tikimės, kad ateinančiais 
metais šiuo atžvilgiu situacija bus 
geresnė.

— Rugpjūčio 6-14 dienomis N. P. 
Marijos seserys atliks metines reko
lekcijas savo centriniuose namuose 
Putnam, Conn. Rekolekcijoms vado
vaus kun. L. Zaremba.

— Pompėjos Dievo Motinos para
pijoje vestuvėms ruošiasi Kęstutis 
Alinauskas, Gasparo ir Elzbietos sū
nus (mūsų parapijietis) su Marie 
Brown.

— Mūsų parapijoje lankėsi Brolis 
Jurgis Janeliūnas, SJ, iš Čikagos. Iš 
Sao Paulo, Brazilijos,buvo atvykę Jo
nas Lukoševičius ir Regina Bag- 
džiūtė.

— Liepos 22 d. palaidota Marija 
Pakulienė. Velionės giminėms ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuojau
tą.

— Liepos 18 d. “Baltijos” stovyk
lavietėje Mišiųrmetu buvo surinkta 
S15.05, liepos 25 — $21.70.

— Užpraėjusį sekmadienį mūsų 
bažnyčioje surinkta $107.56.

Ateitininku vasaros stovykla 
buvo surengta liepos 17-24 die
nomis “Baltijoje” prie Sylvere 
ežero. Programa buvo neper
krauta, gerai išbalansuota, todėl 
jaunimo nuotaika buvo puiki. 
Kiekvieną vakarą buvo organi
zuojami pasirodymai-laužai bei

TORONTO, ONT.
Skautų organizuota ekskursi

ja, kurioje dalyvavo “Gintaro” 
šokėjų ir S. Kairio muzikinis 
vienetas, 3 savaites lankė V. Eu
ropos vietoves. Grįžo iš Liuk
semburgo per Islandiją rugpjū
čio 1, sekmadienio rytą, į Mal- 
toną, kur jų laukė didelis bū
rys tautiečių, daugiausia šeimos 
narių. Kadangi lėktuvas buvo 
nutupdytas Niagaroje, tai eks
kursantai buvo parvežti autobu
sais. Tai užtruko apie 2 vai. Dėl
to ir pats sutikimas pasidarė il
gas. Visi susirinkusieji turėjo 
progos Maltone pasidalyti pir
maisiais įspūdžiais. V. Siminke- 
vičienė “Gintaro” šokėjus, Skltn. 
Stepo Kairio muzikinio vieneto 
kanklininkes ir ekskursijos va
dovus apdovanojo rožėmis, iš
reikšdama gintariečių rėmėjų 
vardu padėką ir pagarbą už ge
rai pavykusius koncertus Euro
poje. Kiek teko girdėti, jauni
mui Europa padariusi gilų įspū
dį. Grįžimą sukomplikavo eks
kursinių lėktuvų bendrovė — 
vietoj penktadienio vakaro eks
kursantus parskraidino sekma
dienio rytą. Ekskursijos organi
zatoriai, pasirašę sutartį, aiški
nasi su bendrove dėl įvykusio 
pavėlavimo. Laukimas Liuksem
burge buvo ilgas, bet ekskursan
tai buvo aprūpinti nakvynėmis.

literatūros, tautosakos, talentų 
vakarai. Viena įspūdingiausių 
programų buvo partizanų prisi
minimas. Miško gilumoje buvo 
paruošti penki kapai atskirose 
vietose. Kun. L. Zaremba vakare 
atlaikė Mišias ir pasakė pritaiky
tą pamokslą. Po to įvyko eisena 
su žvakutėmis. Prie kiekvieno 
kapo buvo atliekama programa: 
partizanų dainos, eilėraščiai. 
“Gintaro” ansamblio nariai — 
Žitkus, Nagys ir Ališauskas eise
ną lydėjo lumzdelių bei ragelių 
muzika. Stovyklos vadovybėje 
buvo kun. L. Zaremba, J. Ado
monienė, Br. Lukoševičienė. J. 
Blauzdžiūnienė, J. Ladyga. Jau
nimo vadovai — L. Underytė 
ir R. Ignaitis, abu iš JAV.

Etninių grupių paviljonas pa
saulinėje parodoje įrengtas bu
vusiame Skandinavijos pastate. 
Rusų diplomatai buvo -sukėlę 
triukšmą dėl Pabaltijo kraštų 
dalyvavimo. Paviljone dalyvauja 
penkiolika tautinių grupių, jų 
tarpe ir lietuviai. Prie Įėjimo 
įrengtas visomis kalbomis pa
sveikinimas “sveikiname”. Lie
tuvių skyriuje yra vitrina, ku
rioje išstatytas Lietuvos žemėla
pis, tautinės juostos ir gintaro 
išdirbiniai, šalia tautinių dra
bužių (vyrų ir moterų) stovi ap
rengtas manekenas. Fone — 
Lietuvos vėliava ir vytis. Lietu
vių Dienos paviljone šiemet ne
bus.

Sovietų Sąjungos paviljonas 
pasaulinėje parodoje įsikūręs 
buvusiame Šveicarijos pastate, 
Notre Dame saloje. Nemažame 
paviljone Sovietų Sąjunga rodo 
įvairias gyvenimo sritis fotogra
fijose. Vienintelis parodos eks
ponatas nefotografija yra veži
mo modelis, skirtas susisiekimui 
ant mėnulio. Lietuviai fotogra
fai parodoje dalyvauja su viena 
ar daugiau meniškų nuotraukų 
(didelio formato). Pastebėtos 
šios pavardės: R. Rakauskas, V. 
Namikas, A. Sutkus, J. Kalvelis, 
V. Eidukas, A. Pivoriūnas, A. 
Dapkavičius, R. Dikavičius, V. 
Ločkus, M. Baranauskas. Religi
jos skyriuje yra nuotraukų iš 
sinagogų ir Armėnijos katalikų 
vyskupas. Naujausias skyrius — 
tai P. E. Trudeau kelionė po So
vietų Sąjungą. Biblioteka įreng
ta pne įėjimo į paviljoną. Kny
gos — rusų, anglų ir prancūzų 
kalbomis. Parduodamas pamfle
tas apie Vilnių už vieną dolerį, 
tuo tarpu galima gauti nemo
kamai daug geresnį leidinį apie 
Rygą. J. L.

Kun. J. Bobinas, buvęs ilga
metis Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, pastaraisiais metais 
dirbęs kitataučių parapijoj, jau 
kuris laikas serga Reddy Memo
rial ligoninėje.

Kun. St. Kulbis, SJ, kapelio
ną vęs skautų stovykloje Romu
voje netoli Toronto, grįžo į 
Montrealį ir pavaduoja kleboną 
kun. L. Zarembą, SJ, išvykusį 
vesti rekolekcijų į Putnamą ir 
atostogų.

Mokytojų savaitėje, kuri įvyks 
Dainavoje, tikimasi, dalyvaus 
keletas asmenų ir iš Montrealio.

Keliolika montrealiečių šią 
vasarą lankėsi okupuotoje Lie
tuvoje. Kaikurie dar ruošiasi 
kelionė.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
tarns Burlingtone, B. V. Venclovams, 
A. Zimnickui, G. V. Vaitkams.

Liekame dėkingi —
J. J. Namaičiai

DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai nadeda užgvti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Rln Dvne galima gauti tepa 
io bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi 
te paten KinTi

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

tems, suknelėms ir kt.
Tain nat priimu rašomosioms 
mašinėlėms, akordeonams Hoh- 
ner ir kt. užsakymus.

Maisto siuntiniai tiesiog iš 
DANIJOS.

Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Kreiptis bet kada:

St, Prakapas
49 NORSEMAN Street,

Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

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

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas 5.0% 
Taupomąsias s-tas 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6JtS%
Term. ind. 2 metams 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
drandą iki $2,000 už taup. s tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines 8.5%
Nekiln. turto .......  8.75%

čekių kredito 9.0%
Investodnes nno 9.0% iki 12% 

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

Kasos valandos: 1465 De Steve SU, 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 — penkiadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iM 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio J5 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus flgucjius savaitgalius.
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