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Nepriklausomi
Buvo laikai, kada Lietuva turėjo nepriklausomybės su kaupu 

— džiaugėsi ja, skleidė savo galybę plačiu mostu ir kitiem nešė 
priklausomybę. Tiesa, jos nešama priklausomybė buvo administra
cinio, valdovinio pobūdžio — ji nepavergė užimtų žemių individų, 
davė jiems pakankamai laisvės ir net sudarė sąlygas vietinių kraš
tų kultūrai skleisti. Antai, ukrainiečiai ir dabar mini senosios Lie
tuvos laikus kaip kultūrinės laisvės laikotarpį. O kaikurie reiklesni 
lietuvių istorikai bei mintytojai iš to daro net priekaištą seniesiems 
Lietuvos kunigaikščiams — esą jie perdaug paisė svetimos kultū
ros, nesirūpino savąja bei pasidavė svetimom įtakom. Kaip ten be
būtų, Lietuva, net ir didžiosios savo nepriklausomybės laikais, ne
nusikalto vergijos skleidimu. Jos ribose gyvenusios tautos buvo pri
klausomos, bet nepavergtos. — Visai kitaip susiklostė sąlygos Lie
tuvai, praradusiai savo nepriklausomybę bei patekusiai kitų pri
klausomybėm Ši pastaroji toli gražu nebuvo tokia, kokią nešė ki
tiems senoji Lietuva. Svetimųjų užkarta priklausomybė Lietuvai 
tapo okupacija, kuriai rūpi krašto išnaudojimas saviem reikalam, 
įvairiais laikotarpiais keitės šeimininkai, bet nesikeitė jų tikslai. 
Ir vokiečiam, ir rusam rūpėjo ne okupuoto krašto, o savo gerovė, 
paremta svetimųjų virškinimu. Tai būdingas okupanto bruožas, 
kurį sovietinė-maskvinė valdžia bando užtušuoti plačia propagan
da. Jai okupacija yra išlaisvinimas, žmonių pavergimas — išvada
vimas, ekonominis pajungimas Maskvos sistemai — ūkinis klestė
jimas. ★ * * -

Propagandinis užtušavimas, pagražintas išpūstomis statistiko
mis tėra laikinio pobūdžio migla, kuri anksčiau ar vėliau išsisklai
dys, ir liks nuoga tikrovė. Tada paaiškės, kiek kraštas nukentėjo 
ekonomiškai ir kultūriškai, kiek jis būtų galėjęs pasiekti nepri
klausomo gyvenimo sąlygomis. Tai sritys, kurios gali būti apimtos 
skaičiais, išreiškiančiais nuostolius, padarytus okupacinės valdžios 
bei santvarkos. Yra betgi'sritys, kurios nesiduoda išreiškiamos skai
čiais, tačiau okupaciniai nuostoliai jose gali būti labai sunkiai at
statomi. Viena tokių sričių yra moralinė. Ilga okupacija, kokia ji 
bebūtų, tautos charakteryje palieka fatališkus pėdsakus. Juk dau
giau kaip šimtmetį trukusi carinė rusų okupacija ar nepaliko mo
ralinių dėmių, kurios įsismelkė lietuvių charakterin? Jų yra ne 
viena, bet bene pati esmingiausia — vergiškumas. Baudžiava, ca
rinė priespauda lietuvių masėse paliko sunkiai išdildomus pėdsa
kus — ji, galima sakyti, transformavo senąjį lietuvį. Jei pasta
rasis, savo kunigaikščių vadovaujamas; buvo plačios nepriklauso
mybės žmogus, tai naujųjų laikų lietuvis tapo priklausomybės žmo
gumi. Jei senajam lenkėsi kiti, tai naujajam tenka lenktis sveti
miem. Trumpai sužydėjęs Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis 
nespėjo išdildyti vergiškumo dėmės. Ta linkme jis, tiesa, daug pa
darė, bet perauklėti tautos nepajėgė. Tam reikėjo ne dviejų de
šimtmečių, o galbūt ištiso šimtmečio.

įf j
• Nelemtasis lietuvio vergiškumas, nespėjęs išdilti nepriklauso

mybės laikotarpyje, nežiūrint rezistencinių grupių veiklos, gana 
plačiai pasireiškė per abi okupacijas — nacinių vokiečių ir sovieti
nių rusų. Tiek viršūnėse, tiek apačioje atsirado gana daug (net ir per
daug) lietuvių, atskubėjusių į talką okupantams. Ypač daug pataikū
nų susilaukė sovietinė okupacija. Net ir tie, kurie nepriklausomybės 
laikais atrodė esą patriotai, aktyvūs visuomeniniame gyvenime, 
atėjus sovietinei rusų valdžiai, metėsi jos glėbin ir tapo jos įran
kiais. Skaudžiausia buvo tai, kad tie įrankiai buvo akli. Kai oku
pantas rusas ėmė naikinti tautą, varyti į kalėjimus, masiškai de
portuoti Sibiran, -— tai darė su gausia pačių lietuvių talka. Pasta
rųjų aklumas buvo toks nežmoniškas, kad jį galima išaiškinti tik
tai jų vergiškumu — tradiciniu noru tarnauti ponui. Panašių reiš
kinių buvo ir vokiečių okupacijos laikais, bet žymiai mažiau ir daug 
siauresniu mastu. Gyvendami išeivijoje, prisimename juos iš tolo 
ir matome, kad pavergtųjų tautiečių vergiškumas, nežiūrint sąmo
ningos atsparos įvairiuose sluogsniuose, tebėra plačiai skatinamas. 
Išeiviai, gyvendami laisvės kraštuose, vergiškumo sąlygos yra se
niai pamiršę, tačiau negalima sakyti, kad juose vergiškumo pėd
sakai būtų visai išnykę. Ir čia yra atvejų, kai lietuviai perdaug 
lengvai pasiduoda vietos įtakoms, spaudimui bei nutautėjimui. Tai 
vis žingsniai iš tautos kelio. 0 tautos tikrasis kelias tėra nepriklau
somybės kelias, kurį pastaruoju metu taip ryžtingai pabrėžė Simas 
Kudirka. Ugdydami savarankišką, nepriklausomo žmogaus charak
terį, vydūniškąjį sau — žmogų, brandinsime ir visos tautos nepri
klausomybę, besireiškiančią ne tik valstybingumu, bet ir tautiniu 
sąmoningumu. Pr. G.

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras" rugsėjo 3—6 dienomis koncertuoja Vakarų Ka
nadoje: Vankuvery — rugsėjo 3, Edmontone — rugsėjo 5, Winnipege — rugsėjo 6. Nuotrau
koje gintariečiai šoka Sukčių

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

MAŽINAMA KRAŠTO KARIUOMENĖ
Krašto apsaugos ministeris D. 

Macdonald Kanados ginklavimo
si planus atskleidė “Baltojoje 
knygoje”. 1972-73 biudžetiniais 
metais bus leista padidinti lig 
šiol Įšaldytas metines $1.825.- 
000.000 išlaidas krašto apsaugos 
reikalams. Kariuomenėje, avia
cijoje ir laivyne bus palikta ne 
82.000, bet 83.000 vyru, šiuo 
metu jų yra 87.500. Pagrindinį 
dėmėsi karinės pajėgos skirs 
Kanados teritorijos apsaugai, 
žvalgybai arktikoje ir Atlanto 
vandenyne, š. Atlanto Sąjungos 
tarnyboje Lehr bazėje, V. Vokie
tijoje, bus palikta 5.000 kanadie
čių karių ir trys “CF-104” tipo 
naikintuvų eskadrilės, atsisa
kant ligšiolinių atominių ginklų. 
Skandinavijos apsaugai yra nu
matytos dvi “CF-5” naikintuvų 
eskadrilės, kurios Europon būtų 
nusiųstos tik reikalui esant. 
1966 m. Kanada užsakė 115 šių 
lėktuvų, kurių 50 dabar be j<> 
kios naudos stovi sandėliuose. 
Iki 1972 m. rugsėjo 1 d. Kanada 
uždarys atominiais užtaisais 
ginkluotų “Bomarc” raketų ba
zes North Bay. Ontario, ir La 
Macaza, Kvebeke, šios raketos 
priklausė š. Amerikos Sąjungai 
ir turėto tikslą sulaikyti sovie
tų bombonešius. įsipareigojimu 
mažinimą šiai sąjungai liudija 
knygoje paskelbtas Otavos atsi
sakymas North Bay vietovėje 
Įrengti atsargine būstinę, ku
rion galėtu persikelti §. Ame
rikos Sąjungos vadovybė, jeigu

būtų pažeista centrinė būstinė 
Colorado Springs vietovėje. To
ronto dienraščio “Telegram” ko
respondento A. Einfranko teigi
mu, pastarieji du nutarimai ne
patiks Vašingtonui. Įtampos di
dinimą tarp Otavos ir Vašingto
no žada ir Kanados skelbiama 
arktikos apsauga, nes į šiuos 
vandenis nemažesnes teises tu
ri ir JAV. A. Einfranko nuo
mone, “Baltoji knyga” buvo pa
skelbta labai nevykusiu laiku, 
kai Otava stengiasi išsikovoti 
Vašingtone 10% muito papildo 
nuėmimą savo eksportui, ši rei
kalą komplikuoja ir buvusi Ka
nados dolerio krizė 1962 m. Ta
da Kanada buvo padidinusi mui
tą importui ir nepadarė išim
ties JAV.

Kanados statistikos Įstaigos 
duomenimis, liepos mėnesį be
darbių skaičius Kanadoje suma
žėjo 37.000 iki 514.000. Tačiau 
kaikuriose provincijose jis pa
didėjo: Newfoundlande konsta
tuotas padidėjimas 0,5%. Nova 
Scotia provincijoj — 1.2%, Ma- 
nitoboje — 1,1%, Saskačevane 
— 0,2% ir Albertoje — 0.3%. 
Įsidėmėtina, kad šis liūdnokas 
vaizdas neturi nieko bendro su 
prez. R. Niksono politika ir tuo 
metu dar nepaskelbtu 10% 
muito papildu.

Toronto dienraštis “Star” pa
skelbė Gallupo viešosios nuo
monės tvrimo rezultatus federa
ciniu rinkimų klausimu. Libera
lus Kanadoje šiandien vis dar

Prašau Lietuvai nepriklausomybės...
S. Kudirka sovietiniame Vilniaus teisme kalbėjo 4 valandas ir prašė Lietuvai nepriklausomybės 

“TŽ” 33 nr. paskelbėm pa- ja, į blogąją pusę. Sakė matęs 
grindinius faktus apie Simo Ku- vežant į Sibirą nekaltus žmones 
dirkos bylą. Tai buvo pirmosios ir žudant. Daugelis jo draugų 
’ * ’ • - ■ ' ^MMBfeS^iistinių

partizanų ir beveik Visi žuvę* 
Pats S. Kudirka neturėjęs drą
sos prie jų prisidėti. “Aš norė
jau pabėgti iš tokio gyvenimo. 
Kiekvieną savaitę įvairiose Lie
tuvos miestelių aikštėse matėsi 
sumesti sužaloti partizanų lavo
nai. Aš norėjau pabėgti nuo ba
do, kuris tuo metu siautė kol
chozuose ir vyravo visiškas tei
sių nepaisymas ..., primenąs 
Lietuvos vergiją prieš 100 metų. 
Tai gėda, bet ir laivyne aš radau 
tą pačią neteisybę ir tautinę dis
kriminaciją. Skaičiau sovietinė
je spaudoje apie didelį Lietuvos 
laivyną, bet tikrovėje nėra Lie
tuvos laivyno. Lietuvos laivynas 
tik ta prasme, kad eiliniai jūri
ninkai yra lietuviai. Lietuviai 
vadovaujamas pareigas gauna 
tik išimtiniais atvejais. Dauguma 
jūrininkų nemoka nė lietuvių 
kalbos. Vyriausioji taip vadina
mo Lietuvos laivyno vadovybė 
yra Maskvoje ir mumis, lietu
viais, nepasitiki. Leidimas lie
tuviams plaukti užsienin ir iš
lipti į krantą paprastai neduoda
mas .*..”

Valytum išvietes__
Apie amerikiečių elgesį S. Ku

dirka atsiliepė gana palankiai, 
priminė, kad jie davė jam šiltų 
drabužių, kai tuo tarpu rusai jū
rininkai jį sumušė iki sąmonės 
n e t e k i in o. “Jų (amerikiečių) 
įvykdyto grąžinimo nelaikau di
dele tragedija. Teherano, Pots- 
tamo ir Jaltos konferencijų nu
tarimu, ištisos tautos atsidūrė 
vergijoj. Karinės amerikiečių 
valdžios akimis, aš, kaip lietu
vis, buvau teisine Brežnevo, Sta
lino įpėdinio, nuosavybe, ir turė
jau būti jam sugrąžintas.”

Kai “Sovietskaja Litva” lai
vo politrukas paklausė Kudirką, 
ar jis būtų bėgęs, jei žinojęs, 
kad Amerikoj negaus darbo ir 
turės valyti išvietes, tas atsakė: 
“Darbas nesvarbu. Nėra negar
bingo darbo. Ir jei turėčiau va
lyti išvietes, atlikčiau tai sąži
ningai, netaip, kaip jūs atlieka
te savo <‘ 
rio kortelė tėra 
kortelė”.

Pasmerkta asimiliacijai 
Būdinga ypač tai, kad S. Ku

dirka savo kalboje teismo aki-

kregždės,. pasiekusios užsienio s. prisidėję prie 
spaudą slaptais keliais. Kiek v£ 1
liau Kanados ir JAV spaudoje 
pasirodė gana platūs pranešimai 
apie S. Kudirkos pasakytą istori
nę kalbą teisme. Mūsų skaityto
jų dėka “TŽ” redakciją pasiekė 
visa eilė laikraščių iškarpų. Vie
nos jų plačiau, kitos siauriau pa
skelbė faktus apie S. Kudirkos 
nuteisimą. Iš kanadiškės spau
dos bene plačiausiai rašė “Win
nipeg Free Press” rugpjūčio 14 
d. ir Toronto “The Telegram” 
rugpjūčio 25 d.

Iš paskelbtų ištraukų matyti, 
kad anksčiau skelbtoji užsienio 
korespondentų informacija apie 
S. Kudirkos laisvą gyvenimą 
Klaipėdoje turi šiokio tokio pa
grindo. Pasirodo, KGB agentai 
siūlė S. Kudirkai už lengvą baus
mę, o gal ir išteisinimą, pa
smerkti “buržuazinį nacionaliz
mą”, kuris esąs ideologiškai at
sakingas už bandytą pabėgimą. 
S. Kudirka betgi atsisakė tai pa
daryti, pareikšdamas, kad tai da
ro dėl tikrosios savo tėvynės 
Lietuvos. T e i s m o-prokuroras 
Petrauskas reikalavo 15 metų 
sunkiųjų darbų stovyklos, o teis
mas paskyrė 10 metų. Kur šiuo 
metu yra nuteistasis, neskelbia
ma. Anksčiau buvo rašyta užsie
nio spaudoje, kad jis išgaben
tas į Potmą, tačiau kiti šaltiniai 
tvirtina, kad tebesąs Vilniaus 
Lukiškio kalėjime.

Kodėl bėgo?
Aiškindamasis teisme, kodėl 

norėjęs pabėgti į JAV, Simas 
Kudirka plačiai išdėstė savo mo
tyvus. Pirmiausia jis priminė 
varganą savo kilmę ir patirtą so
cialinę neteisybę, kuri 1940 m., 
okupavus Lietuvą Raudonajai 
Armijai, dar buvo padidinta tau
tine skriauda. 1941 m. sąmonin
giausi lietuviai buvę siunčiami i 
Sibirą, ypač mokytojai, kuriuos 
sovietinė propaganda vadinusi 
“buržujais”. 1941 m. vokiečių 
okupacija pakeitusi sovietinę* 
kuri grįžusi 1944 m. Prieš jos 
grįžimą buvę kalbama, kad so
vietinė sistema pasikeitusi, de-

tika. Dabar mes esame paskirti 
lėtesnei mirčiai — asimiliaci
jai. Bet mes nenorime mirti. De
šimti metų mūsų broliai miškuo
se kovojo,* tikėdami, kad Vaka
ruose mūsų kova yra žinoma bei 
palaikoma bent moraliai. Tie, 
kurie mirė kovose arba koncent
racijos stovyklose, taip pat ti
kėjo. (Net valstybės saugumo 
pareigūnai pripažįsta, kad žuvo 
50.000 lietuvių partizanų). At
lanto Charta, kuri žadėjo pa
vergtom tautom laisvę, buvo 
tuščias pažadas, kainavęs mano 
tautai 50.000 gyvybių, 400.000 
deportuotų, kurių 150.000 liko 
palaidoti Sibiro žemėje ... Drą
siausi bei ryžtingiausi Lietuvos 
patriotai buvo fiziškai sunaikin
ti. Bet užaugo jaunoji karta; 
kuri yra pasiryžusi eiti savo tė
vų keliais.”

Nepriklausomybės Lietuvai!
Prieš teismo sprendimą š. m. 

gegužės 20 d. S. Kudirka pareiš
kė: “Nieko daugiau neturiu pri
dėti prie to, ką jau pasakiau. 
Norėčiau išreikšti tiktai specia
lų prašymą Augščiausiajam Teis
mui ir Sovietų Sąjungos vyriau
sybei: prašau duoti mano tėvy
nei Lietuvai nepriklausomybę”. 
Kai teismo pirmininkas paklau
sė, kaip kaltinamasis įsivaizduo
ja nepriklausomą Lietuvą, šis at
sakė: “Mano nuomone, nepri
klausoma Lietuva turi suverenią 
vyriausybę ir nėra okupuota jo
kios kariuomenės. Vyriausybė 
turi tautinę administraciją, savo 
teisinę sistemą ir laisvus demo
kratinius rinkimus. Kitų šalių 
įstatymai šios vyriausybes ne
saisto, kaip kad dabar Rusijos 
įstatymai. Nepriklausoma Lietu
va nebūtų dominuojama rusu 
kalbos, kaip kad yra dabar. As 
norėčiau, kad daugiau nebūtų 
tokių teismų Lietuvoje, kaip kad 
manasis.”

“Jei aš išdaviau..
“Ar galbūt Jūs sakote, kad 

šis teismas yra nedemokratiškas 
ir nelegalus?” — paklausė teis
mo pirmininkas. S. Kudirka at
sakė: “Taip, kiek jis vyksta prie 
uždarų durų ir kruopščiai už
dengtų langų, saugojant rusams. 
Demokratiniame teisme kiekvie
nas norintis būtų leidžiamas įei
ti. Jei aš išdaviau savo tėvynę, 
kodėl tad bijote parodyti viešu
mai išdaviką? Tegu publika pati 
mane teisia. Deja, teismo salė 
tuščia, šalia savo žmonos ir ke
lių čekistų, aš nieko daugiau ne

atsimenu, kai mch matau. Yra, tiesa, dar keli sar
gai. bet jie nemoka lietuviškai ir 
nežino apie ką mes kalbame.” 

Kataliku spauda Vakaruose 
pabrėžia šį S. Kudirkos pareiš
kimą: “Esu tikintis katalikas. 

Dėlto, jei augščiausias teismas . . _________ ____________
paskirs man mirties bausmę, žymėjo tik 5 puslapyje, o pirma- kilusių ginčų byla buvo atidėta 
prašvčiau pakviesti kunigą su- jame plačiai rašė apie sovietų iki rugsėjo 4 d., kad advokatai 
teikti man paskutinį Katalikų premjero pavaduotojo M. Leseč- turėtų laiko susipažinti su kalti- 
Bažnyčios patarnavimą.” kos vizitą, nors oficialiai jis Ru- nimais.

99

remia 42% kanadiečių, už kon
servatorius ir NDP socialistus 
pasisako 24%, už kitas grupes 
— 10%. šioje statistikoje yra 
įdomus konservatorių ir NDP 
socialistų jėgų susilyginimas: 
pirmųjų populiarumas krito 
8%, antrųjų pakilo 8% nuo 
paskutiniųjų federacinio parla
mento rinkimų 1968 m. birže
lio 25 d. Liberalu populiarumas 
yra sumažėjęs 4%. To paties 
Gallupo instituto duomenimis, 
41% kanadiečių dabar prana
šauja nežymia premjero P. E. 
Trudeau ir liberalų pergalę fe- 

(Nuketta j 6-tą psl.)

NAUJĄ GALVOSŪKĮ PREZ. R. NIKSONUI SUDARO PIETŲ VIETNAMO 
prezidento rinkimai spalio 3 d. Nors jis siekė demokratijos Įgyven
dinimo karo nusiaubtame krašte, rinkimai greičiausiai bus sovie
tinio stiliaus farsas su vienu kandidatu — dabartiniu diktatūrinių 
polinkių prezidentu gen. N. V. Thieu. Kandidatams kelią pastojo 
birželio mėnesį prez. N. V. Thieu pravestas įstatymas, pagal kurį 
kiekvieną kandidatą turi patvirtinti 40 parlamento narių arba 100 
provincinių tarėjų. Beveik visus 550 provincinių tarėjų sioms par
eigoms yra paskyręs pats prez. N. V. Thieu. Reikiamą rėmėjų skai
čių pavyko gauti buvusiam generolui D. V. Minh, tautininkų kan
didatui ir taikos šalininkui, bandžiusiam suburti 1963 m. nužudyto 
prezidento N. D. Diem gerbėjus. Rinkiminiame vajuje gen. D. V. 
Minh atsakomybę dėl N. D. •----------------------- -----------------
Diem nužudymo suvertė dabar
tiniam prezidentui N. V. Thieu, 
primindamas rinkėjams, kad 
anuometiniam pulkininkui N. V. 
Thieu buvo davęs aiškų įsakymą 
sukilimo metu užtikrinti pilną 
apsaugą nuverstajam preziden
tui N. D. Diem ir jo broliui. Ge
nerolu ir prezidentu tapęs pik. 
N. V. Thieu, siekdamas savo kri
tiko ir pagrindinio varžovo pra
laimėjimo, išsiuntinėjo slaptus 
aplinkraščius provinciniams ta
rėjams, nurodydamas būdus ir 
priemones balsams klastoti. Kai 
tokio aplinkraščio kopija pateko 
Į kandidato gen. D. V. Minh ran
kas, jis atšaukė savo kandidatū
rą. Trečiuoju kandidatu norėjęs 
būti dabartinis viceprez. N. C. 
Ky, aviacijos maršalas, nesurado 
reikiamo skaičiaus rėmėjų par
lamentarų ir provincinių tarėjų 
tarpe. Jo* kandidatūrą atmete 
augščiausiasis teismas. Kai prez. 
R. Niksonas,- iš rinkimų pasi
traukus gen. D. V. Minh, per 
savo ambasadorių E. Bunker nu
siuntė griežtą įspėjimą preziden
tui N. V. Thieu, augščiausiasis 
teismas staiga patvirtino N. C. 
Ky kandidatūrą. Tačiau pastara
sis rinkimus dabar laiku farsu 
ir nenori juose .dalyvauti. Sako
ma, kad H. Kissingeriui jis buvo 
įteikęs memorandumą kaip tai
kos kandidatas. Laimėjęs rinki
mus, N. C. Ky valdžioje žadėjo 
pasilikti tik porą metų, peror
ganizuoti vyriausybę, paruošti 
naują konstituciją ir skelbti de
mokratinius rinkimus, kuriuose 
būtų leista dalyvauti ir komu
nistams. Jis pats tada būtų pasi
traukęs iš politikos.

BERLYNO SUTARTIS
Sovietų Sąjungos, JAV, Bri

tanijos ir Prancūzijos ambasado
riai užbaigė derybas V. Berlyno 
klausimu ir paruošė sutarties 
projektą, kurio oficialus tekstas 
tebėra nepaskelbtas. Projektą 
pirmiausia turės patvirtinti mi
nėtų keturių kraštų ir abiejų 
Vokietijų vyriausybės. V. Vokie
tijos kancleris W. Brandtas ir 
V. Berlyno burmistro įstaiga 
projektą jau patvirtino. Jam 
taip pat yra gautas ir oficialus 
prez. R. Niksono pritarimas. 
Naująją sutarti greičiausiai pa
sirašys keturių didžiųjų valsty
bių užsienio reikalų ministerial. 
Iš tikrųjų ši sutartis tėra pir
mas žingsnis V. Berlyno būklei 
sunormalinti, nes visas detales 
turės paruošti abiejų Vokietijos 
vyriausybių tiesioginiai pokal
biai. Vilties teikia R. Vokietijos 
milicininkų Berlyną dalijančio
je sienoje paskubomis įrengia
mi šeši nauji perėjimo punktai. 
Sutartį patvirtinus, R. Berlynas 
kasdien susilauks apie 30.000 
svečių iš V. Berlyno.

GRANATOS MANILOJE
Kiniją remiantys maoistiniai 

komunistai vėl griebiasi ginklų 
ir granatų Filipinuose. Maniloj 
j e surengtam rinkiminiam vajuj 
sprogusi granata pareikalavo aš- 
tuonių asmenų gyvybės aukos 
ir sužeidė beveik visus pagrin
dinius opozicinės liberalų par
tijos vadus. Prez. F. Marcos ėmė
si sustiprintų saugumo priemo
nių, leisdamas policijai ir ka
riuomenei daryti kratas ir su
ėmimus be teismo sprendimo.

SVEČIAI IŠ PEKINGO
Rumunijos prez. N. Ceauses

cu, jieškodamas atsvaros į so
vietų spaudimą, pasikvietė ko
munistinės Kinijos kariuomenės 
delegaciją, vadovaujamą vyr. 
politruko gen. U Te-cheng. Sve
čiai iš Pekingo turėjo progą Ru-

munijoj yra atvykęs atostogų. 
Kiniečių pasirodymas Bukarešte 
privertė* Kremlių atšaukti seniai 
planuotus manevrus Bulgarijo
je, kurią sovietų divizijos būtų 
galėjusios pasiekti tik vandens 
ar oro keliu.

DOLERIO PROBLEMOS
Prez. R. Niksono pastangos 

nuvertinti doleri lig šiol susi
laukė menkų rezultatų. Lygi
nant su doleriu, V. Vokietijos 
markės vertė pakilo 7,6%, švei
carų franko ir olandų guldeno 
— 3%. Japonija, kuri yra vie
na didžiausių dabartinės finan
sinės krizės kaltininkių, paga
liau sutiko leisti savo jenai susi
rasti jos tikrąją vertę. Laisvos 
rinkos santykiuose su jena do
leris atpigo 5,2%. Keisčiausią 
ir savanaudiškiausią ėjimą pa
darė Izraelis, savo svarą nupi
ginęs 20%. Tai reiškia didesni 
Izraelio eksportą į JAV ir ma
žesni importą iš JAV dėl stai
gaus kainų pakilimo vietinėje 
rinkoje. Prez. R. Niksono 10% 
muito papildą labai lengvai ap
eis Izraelio svaro nuvertinimas 
net 20%.

TEISMAS MASKVOJE .
* Šveicarijos pilietis F. de Per- 

regaux, biologijos mokytojas, 
gavo trejus metus kalėjimo už 
nesėkmingą bandymą padėti iš
vykti užsienin sovietų fizikui D. 
F. Michejevui. Pastarasis susi
laukė 8 metų kalėjimo bausmės. 
Šveicaras jam buvo paskolinęs 
savo pasą. Daug kam Sovietų 
Sąjungoje buvo netikėta staig
mena pakartotinis Stalino nu
vertinimas paskutiniame “So
vietų istorinės enciklopedijos” 
tome, čia jam suverčiama kaltė 
dėl nenumatyto sovietų-nacių 
karo ir pradinių skaudžių pra
laimėjimų, Enciklopedija netgi 
primena istorinį V. Lenino įspė
jimą neišrinkti Stalino kompar
tijos vadu. Pasak enciklopedijos, 
Stalino raštai yra pilni klaidin
gų idėjų. Jis esąs kaltas dėl di
delių aukų pareikalavusio kol
chozų įvedimo, masinio teroro, 
kurį teko patirti ne tik gyven
tojams, bet ir komunistams. Vi
sos šios klaidos, enciklopedijos 
teigimu, dabar jau yra ištaisy
tos. Enciklopedija, žinoma, nu
tyli intelektualų-ir rašytojų už
darinėjimą į beprotnamius, 
bausmes tiems, kurie nori pa
bėgti iš Sovietų Sąjungos ar 
stengiasi padėti tokiems bėg
liams, kaip pvz. Maskvoje nu
teistas šveicaras. Stalino klaidas 
dabar kartoja jo naujausias Įpė
dinis L. Brežnevas.

MASKVOS OFENZYVA
Sovietų Sąjunga, pasirašiusi 

draugystės sutarti su Indija, 
bando jieškoti daugiau bičiulių 
Azijoje. Indonezijon jau atvyko 
pirmoji sovietų technikų grupė 
užbaigti pradėtų, bet 1965 m. 
sukilimo ir komunistų skerdy
nių nutrauktų projektų, šį kartą 
ekonominę paramą žadama teik
ti komunistus sutvarkiusiam 
prez. gen. Suharto. Antroji staig
mena — sutartis su Formoza, 
leidžianti sovietų “Aerofloto” 
lėktuvams pasinaudoti šios salos 
oro erdve ir, reikalui esant, aero
dromais. Planuojamoji orinio 
susisiekimo linija sujungs Cha- 
barovską, Vladivostoką, Tokijo, 
Manilą, Bangkoką ir Jakarta.

ARABAI TEISIA ARABUS
Kaire buvo pradėta prez. A. 

Sadato nuvertimą planavusio 91 
egiptiečio byla. Pirmąją 12-kos 
teisiamųjų grupę sudaro buvęs 
viceprez. A. Sabry, septyni buvę •_ » . > _ * _ * •_ W * • l’l’l •

darbą. Jūsų partijos na
gelė tėra maisto davinio

užmojus:
kiausi Vilniuje, vokiečių laikais 
buvo du kalėjimai, o sovietu lai
kais — septyni su 20.000 kali
nių. Jie buvo perpildyti iki 1955 
m. Jau 1950 m. ištisi būriai lie
tuvių su vaikais buvo gabenami 
i koncentracijos stovyklas... 
Stalino mirtis išgelbėjo mano 
tautą nuo fizinio sunaikinimo, 
tačiau esmėje liko ta pati poli

čiai iš Pekingo turėjo progą Ru- ministerial ir keturi politikai, 
munijos karo laivu paplaukioti Jie yra laikomi planuoto sukili-• •__ ___ • _ *»_ _ 1_ _ _ ■ *mir-po Juodąją' jūrą, kurią Maskva mo vadais ir jiems gresia 
laiko savo ežeru, ir dalyvauti ties bausmė, nors nė vienas jų 
Rumunijos išvadavimo 27-tose nėra prisipažinęs kaltu. Teisia-Rumunijos išvadavimo 27-tose nėra pri 
metinėse. Kompartijos oficiozas mujų gy__ (jai revoliucinį tribu- 
“Scinteia” kiniečių viešnagę at- nolą laiko nelegaliu. Dėl salėje
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PRANEŠIMAS IS VOKIETIJOS

Mylimam T ėreliui

Vasario 16 gimnazijos

valdyba, kurią šiuo metu suda- kininkų energijos šiame darbe, 
ro direktorius V. Natkevičius, Reikia iš lietuviškų] ’ "** '

mirus, LIUDĄ KRAKAUSKIENĘ jos šeimų bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valan
doje —

Pradėta bendrabučio statyba

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
TeL 368-6813 tuvių inžinerijos dalinio vjnrai

ietu via Dienos programoj - 300 atlikėju
Gyvename įvairiuose kraštuo

se ir santvarkose. Turime pro
gos stebėti visokiausius įvykius.

tuvių Dienos ir antrojo jaunimo

vaikų iš įvairių Vakarų Euro
pos kampelių, stovyklaujančių 
gimnazijoje, stebėjo, kaip ruo^ 
šiama statybos aikštelė bendra
bučiui, kuriame gal nevienas jų 
netrukus galės gyventi ir moky-

buvęs direktorius kun. B. Liu- 
binas ir VLB krašto valdybos 
narys J. Barasas, glaudžiai 
bendradarbiaudama su statybos 
vajaus vedėju kun. A. Bernato
nių, ėmė klabenti atitinkamų 
vokiečių įstaigų duris.

Nepasikeitusi politika

čiai pavalgę, kiti, važinėdami au
tomobiliu, mano pasiekę tikrąją 
laimę. Treti gi negyvena vien 
pilvo ir automobilio pasivažinė
jimo laime — įieško gyvenimo 
idealo. Visų geros valios išeivių 
lietuvių idealas — išlikti lietu
viais. Pasididžiuotini buvo “Auš
ros” laikai Lietuvoje, bet kas 
iš jų būtų likę, jeigu sekanti 
karta butų jais tik grožėjusis 
ir nieko nebūtų veikusi “Auš
ros” idėjos kryptimi. Tikriausiai 
nepriklausomos Lietuvos nebū
tų buvę.

Gyvenamasis momentas mums 
stato visą eilę naujų uždavinių,

Ont, vieningas visų dalyvavimas Prasidėjusi statyba yra tikrai 
smagi žinia, nes dar neseniai

kas jau buvo net ir į pesimiz
mą pasinešęs ir siūlė statybos 
vajaus vedėjui surinktuosius pi
nigus grąžinti aukotojams. Iš 
kur tas pesimizmas ir toks stai
gus persilaužimas gerojon 
sėn?

pu-

mui turime dirbti visi, neatsi
žvelgiant kur begyventume ir 
kokią pasaulėžiūrą išpažintume. 
Mes savo jėgomis šiandien rusų 
iš Lietuvos išvaryti negalime, 
bet turime stengtis atlikti tai, 
kas bent kiek padeda sunkiai 
Lietuvos laisvinimo bylai. Visa 
mūsų tautos ir valstybės praei
tis nuo pat seniausių laikų yra 
nepertraukiamas kovos kelias už

Gimnazijos bendrabučio sta
tybos planai jau buvo pernai pa
ruošti. Maždaug prieš metus bu
vo simboliškai pakelta velėna 
gimnazijos sode, kur stovės nau
jasis taip labai reikalingas pa
statas. Vos tik pradėjus lėšų tel
kimo vajų, teko susidurti ir su 
nenumatytais sunkumais, kurie 
kilo iš kaikurių vokiečių Įstai
gų. Pradžioje biurokratinei* ma
šinai nepatiko statybos brėži
niai. Po to jau atsirado ir kito
kių kliuvinių, neturinčių nieko 
bendra su gimnazijos reikalais.

bet ir mūsų tautinei bendruo
menei apjungti, tautinei dvasiai 
gaivinti bei ugdyti. Lietuvių Die
nos oficialioji dalis ir koncertas 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p., SL 
Catharines miesto Catharines 
gatvėj Collegiate auditorijoj. 
Konkurse dalyvaus:

1. Toronto jaunimo ansamblis 
“Birbynė”, vadovaujamas Da
lios Viskontienės. 2. Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas”, va
dovaujamas solisto V. Verikai- 
čio. 3. Toronto Stepo Kairio mu
zikinis vienetas.

Pakviestos dalyvauti 4 tauti
nių šokių grupės: 1. Toronto 
“Gintaras”, vadovaujamas Ritos 
ir Juozo Karasiejų. 2. Hamilto
no “Gyvataras”, vad. Genovai
tės Breichmanienės. 3. Londono 
“Baltija”, vad. p. p. Chainauskų. 
4. Niagaros pusiasalio “Nemu
nas”, vadovaujamas Stasės Zub- 
rickienės ir Jeronimo Bieliūno.

Iš viso programos atlikėjų bus 
apie 300. Koncertas užtruks apie 
2 vai. Vyresniajai kartai bus ma-

esame mažuma, bet gyvendami lonu išgirsti dainuojančius ir 
laisvėj privalome atlikti savo grojančius bei pamatyti šokan- 
tautinę pareigą Tėvynei kaip čius savo vaikus šioje didžioje 
geri vaikai savo motinai. mūsų šventėje. Inf.

JAUNIMAS KELIAUJA IR MOKOSI
Kanados valstybės departamento sekretoriaus informacija 

apie programą "Young voyageurs"
ti sąlygas jauniems kanadie
čiams, kad pamatytų kraštą, 
patintų jo įvairumą bei tikrąjį 
veidą. Tuo būdu jie geriau pa
žįsta kanadiečių gyvenimą bei 
darbo sąlygas kitose srityse, 
kur kultūrinis ar kitoks gyveni
mas yra skirtingas. Ten jie pati
ria iš pirmųjų šaltinių apie švie
timą,pramonę, politinį ir kultū
rinį gyvenimą, kuris yra kitoks 
nei jo gimtojoj provincijoj. Ke
liaudami jaunuoliai iš arti pama
to krašto grožį, jo įvairumą ir 
ima visa tai labiau vertinti. Jie 
dalyvauja vietinių gyventojų 
pramogose ir turi progos pasi
keisti idėjomis su kitais moks
leiviais.

Po pernykštės vasaros valsty
bės departamento sekretorius 
gavo apie 2000 laiškų iš entu
ziastingų “Young voyegeurs” 
programos dalyvių. Raimondas 
Martinuzze iš Thunder Bay, On
tario, buvo sužavėtas kelione. 
Jis rašė: “Nedaug kas gali pasi
girti, kad maudėsi Arktikos van
denyne, metė baltąjį banginį ar
ba ištraukė dantį iš jo žiaunų. 
Aš gi visa tai patyriau ... ir 
jaučiuosi kaip Arktikos tyrinėto
jas. atrandąs naujus stebuklus”. 
Luiza Dandavino iš Montrealio 
pareiškė: “Jaučiau nepaprastą 
pasididžiavimą, kai pirmą kartą 
pamačiau Rocky kalnus. Tai 
nuostabus pergyvenimas žinoji
mo, kad tai Kanados dalis”. Ro
berta Hogeveen iš Winnipego 
pasakojo, kad ji parsigabeno 
ąsotį vandens iš Atlanto vande
nyno su gyvom žuvelėm: “Tai 
nebuvo lengva, bet man pavyko; 
kiekviename aerodrome atidary
davau ąsotį, kad gautų oro.” Ka
ren Helgason iš Foam Lake. 
Saskačevano, rašė: “Grįžusi na
mo pasakojau įspūdžius apie sa
vo kelionę ir rodžiau skaidres”. 
Annika Weeks iš Pinawos, Mani- 
toboj, sakė: “Mes plaukėm laive
liu Yukono upe į Moosehide vie
tovę. o iš ten — lašišų žvejoti. 
Didžiąją popietės dalį praleidom 
jieškodamos aukso” (neparašė, 
ar surado). Canadian Scene

Visos Kanados miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose vieti
nės bendruomenės ruošiasi pri
imti ar jau priėmė moksleivių 
grupes, kurios buvo valstybės 
departamento atrinktos vasaros 
kelionėms pagal “Young voya- 
geurs” programą, numačiusią 
vienos savaitės viešnages.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
176 moksleivių grupės, atrink
tos iš 194, keliauja po įvairias 
Kanados sritis, kur jie priimami 
kaip vietinių bendruomenių sve
čiai.

Pagal “Young voyageurs” 
programą, provincijų ar teritori
jų švietimo departamentai atrin
ko 3,800 moksleivių, tinkamų 
vasaros kelionėms. Atrenkant 
buvo reikalaujama, kad jaunuo
liai būtų 15—18 metų amžiaus, 
besimoką paskutinėje vidurinės 
mokyklos klasėje, sutinką daly
vauti paruoštoje programoje ir 
pasirengę skirti laiko kelionės 
pasiruošimui.

Šios programos kandidatai ne
būtinai turi būti Kanados pilie
čiai, bet turi atitikti kitas atran
kos sąlygas, švietimo vadovybės 
stengėsi sudaryti galimybę da
lyvauti šioje programoje visų et
ninių grupių jaunuoliams, neiš
skiriant nė indėnų ar eskimų 
moksleivių, besimokančių toli
mų sričių gimnazijose.

kiekviena grupė susidedanti 
iš 21 moksleivio (10 berniukų ir 
11 mergaičių) yra lydima dviejų 
suaugusių vadovų, atrinktų pa
gal sugebėjimą vadovauti moks
leiviams.

Dalyvaujantiems šioje kelio
nių programoje viskas duodama 
nemokamai, bet patartina pasi
imti pakankamai lėšų filmams 
bei suvenyrams. Kelionės išlai
das apmoka federacinė vyriau
sybė. Keliaujantieji jaunuoliai 
apgyvendinami vietinių bend
ruomenių šeimose.

“Young voyageurs” programa 
yra jungtinis federacinės, pro
vincijų vyriausybių ir Yukono 
bei šiaurės Vakarų Teritorijos 
projektas. Jo tikslas — sudary-

mūsų šventėje. Inf.

reikalų tvarkymas vokiečių įstai
gose nėra toks paprastas: reikia 
turėti priėjimą tiek federaci
nėse įstaigose pačioje Bonnoje, 
tiek Baden-Wuertembergo kraš
to valdžios įstaigose. Vienur už- 
kliuyus, tai atsiliepia ir kitur. 
Visiškai blogai statybos reika
lai atrodė, kai gegužės 17 d. 
buvo gautas pranešimas, kad nu
matytos vokiečių lėšos dėl kon
junktūrinių ūkio* sunkumų neri
botam laikui įšaldomos.

Jei kas tuo metu galutinai nu
leido rankas, tai ne tie, kuriems 
labiausiai rūpi šios vienintelės

giamo atsakymo nebuvo, kun. A. 
Bernatonis kreipėsi raštu tiesiog 
į V. Vokietijos kanclerį W. 
Brandtą ir vidaus reikalų minis
teriją, išdėstydamas, kokią žalą 
neša tolesnis bendrabučio staty
bos delsimas. Netrukus po to 
buvo gautas palankus minėtųjų 
instancijų atsakymas. Gimnazija 
gavo oficialų pranešimą, kad V. 
Vokietijos valdžia statybai pa
skyrė 200.000 markių ir lygiai 
tokią pat sumą — Baden-Wuer- 
tembergo valdžia.

Šioje vietoje reikia pastebėti, 
kad labai klydo tie, kurie lai
kinį kredito sulaikymą norėjo 
aiškinti dabartinės socialdemo
kratų vadovaujamos vyriausy
bės “naujosios rytų politikos” 
kursu — nenoru remti pabėgė
lių kultūrinę veiklą. Tos išvados 
buvo aiškiai perdaug skubiai pa
darytos. Visai natūralu, kad, pa
sikeitus valdžios aparato žmo
nėms, pasikeičia kažkurie anks
tesni santykiai, tačiau apie kokį 
nors radikalų V. Vokietijos poli
tikos pasikeitimą, bent mūsų po
žiūriu, tuo tarpu netenka kal
bėti.

Nepagrįstos abejonės
Grįžtant atgal prie gimnazijos 

bendrabučio statybos, reikia pa
sakyti, kad prasidėjusiej’i darbai 
turėtų kuo veikiausiai išsklaidy
ti visas tas abejones, kurios pa
staruoju metu buvo paplitusios. 
Federacinės Vokietijos ir Ba- 
den-Wuertembergo krašto vy
riausybių parama suteikta. Da
bar belieka, kad ir lietuviškoji 
visuomenė savo dalį įneštų.

Lėšas telkiant lems netik mū
sų lietuviškas duosnumas ir rei
kalo supratimas. Daug priklau
sys ir nuo statybos vajaus vedė-

Jų šaltinių 
sutelkti apie pusę milijono mar
kių. Tai nebus toks lengvas už
davinys. Ypač Šiuo metu, vyks
tant amerikinio dolerio krizei. 
Rašant šį pranešimą, V. Vokie
tijoje dolerio kursas yra pasie
kęs savo žemiausią lygį, kokį 
betkada čia yra turėjęs. Labai 
gaila, kad statybos darbai nega
lėjo būti atlikti prieš keletą me
tų, kai doleris tvirčiau stovėjo.

Kaip ten bebūtų, ilgai laukto
ji ir verkiant reikalinga Vasa
rio 16 gimnazijos bendrabučio 
statyba prasidėjo. Lietuviškoji 
garbė ir nauda reikalauja kuo 
veikiau ją užbaigti. Beje, vo
kiečių valdžios įstaigos savo pa- , 
ramą sąlygojo, kad bendrabutis 
būtų pastatytas ligi 1972 m. ru
dens.

Statybos darbus veda tas pats 
architektas, kuris prieš kelerius 
metus pastatė jaukų ir patogų 
gimnazijos klasių pastatą. Juo 
šiandien gėrisi ne tik mokiniai, 
bet ir Vasario 16 gimnaziją ap
lankę užsienio lietuviai. —

A. Lembergas

O

šie pareigūnai rūpinasi pradėta nau
jojo Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statyba: lėšų vajaus vedėjas 
kun. Alf. Bernatonis ir kuratorijos 
reikalų vedėjas V. Bartusevičius

į Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVANAS h

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
(Tęsinys is praėjusio nr.)

Salako link
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Zarasų sovietinių partizanų ju
dėjimą ir kt. Mus* nustebino* kad 
iš Kauno lyg ryšininkė Laimutė 
atvažiavo į Zarasus, bet ne iki 
Daugailių, iš kur jau kitomis 
priemonėmis galėjo atvykti pas 
mus, kur prisiglaudęs jos su
žieduotinis. Vienas mūsų vyrų 
įžiūrėjo ne tik drausmės lau
žymą, bet įtarė ją net šnipinė
jimu. Jos sužadėtinis Vytas buvo 
drauge su mumis, tylėjo ir nie
ko nesakė.

Įtartina mergina
Laimutę radom belaukiančią 

ir labai nervišką. Ji nemokėjo 
paaiškinti, kaip atvyko. Visur 
painiojosi. Nepaaiškino iš kur 
gavo tikras žinias, kad Vytas gy
vena šalia manęs, nes šis jai 
laiškų nerašė, nieko nesiuntė 
paštu. Antra, ji težinojo, kad aš 
gyvenu Zarasų aps., bet nieko 
uaugiau. Abejojom, kad mūsų 
Mitkus būtų davęs jai kieno 
nors kelionės ryšio adresą ir 
slaptažodį. Daugailių ryšio pra
džios neužsiminė, nežinojo. Į Za
rasus atvyko gana neaiškiai, nes 
tą dieną autobusas nėjo. Pasta
rasis važiuodavo į Zarasus du ar 
tris kartus savaitėje. Zarasuose 
teturėjo iš studijų dienų pažįs
tamą vienų vieną Šeškų Onutę. 
Nuo jos ir pradėjo jieškoti ma
nęs. Bet iš kur galėjo žinoti, kad 
Onutė žino kur aš gyvenu ir kad 
pats policijos vadas ja domisi(vė- 
liau a.a. šeškutė ištekė už Min- 
tauto). Onutė buvo tyli ir daug 

___________-_____ _  nepasakojo nė artimiem drau- 
čia visi mane^ jeigu vokiečiai ir Sarn: ^os aiškinimas, kad Onutė 

-----_______ - - galėjusi paklausti Mmtautą ma
no adreso, visų abejonių neiš
sklaidė ir mus padarė atsarges
niais.

Jieškanti sužieduotinio
Su Motiejumi šeškumi mokė

mės kartu Zarasuose, todėl Onu
tė žinojo mano gyvenamąją vie
tą. Nuėjusi į Zarasų aps. virši
ninko raštinę, ji paprašė vieną 
draugę, paskambinti į Antazavę 
ir sužinoti tikslią mano tėviškės 
vietą. Tada ji padėjo surasti Lai
mutei vežėją, kuris ir atgabeno, 
žodžiu, įsimylėjusi sužieduotinė 
surado kelią be didelės talkos, 
tartum neįveldama nė vieno mu
su ryšininko. Visdėlto nepasiti
kėjome. Gerokai nepasitikėjo ir 
jos sužieduotinis, nes anksčiau 
ii vis priešinosi jungtuvėms. 
Kažkas užuodė ir jos ryšį su 
vienu šančiškiu vokiečiu, atrodo, 
gestapininku. Dabar atvažiavusi 
prakalbo apie vestuves, kvietė 
atvažiuoti į Kauną ir susituokti. 
I mūsų pasiūlyma, kad jiedu ga
li ir čia susituokti, ji vis įtikinė
jo, esą geriau Kaune, nes daly
vausią tėvai, visi giminės. Vytas

vom į Salaką. Buvo mums patar
ta nevažiuoti iš Zarasų, bet pro 
Degučius, kur mažiau miško. 
Gražutėje buvo įsitaisę sovieti
niai desantininkai ir partizanai. 
Iš ten jie ruošdavo žygius ir į 
kitas apylinkes. Su šiais žudikais 
niekam nebuvo malonu susitik
ti. Vietiniai lietuviai neturėjo 
tiek jėgų, kad galėtų išvalyti 
Gražutės mišką, tą vieną iš di
džiausių Zarasų aps., o vokie
čiam visai nerūpėjo, kad sovieti
niai galvažudžiai nugalabija ar 
engia lietuvius, tuos “baltuosius 
žydus”, sabotuojančius Naująją 
Europą.

Slaptas pasitarimas
Šiaip taip suspėjome į Sumą. 

Po pamaldų pasukom į vieną 
ūkį vieškeliu prie Luodžio eže
ro. Ten susitikome vyras nuo 
Rimšės ir iš toliau. Mus nustebi
no, kad šiame pasitarime daly
vavo ir dvi merginos, kaip vė
liau patyrėme, drąsios, sumanios 
ir gerai susipažinusios su ginklu. 
Pasitarime aiškėjo ne ginklų ir 
karinės vadovybės stoka, bet sa
nitarinės tarnybos. Ką reikės 
daryti, kai pereisime į partizani
nę veiklą, bet neturėsime sani
tarų. nė vieno gydytojo ir t. t. 
Jie visi manė, kad jie sugebės 
susiorganizuoti ii* tvarkingai pa
sitraukti į miškus. Ten kovoda
mi išsilaikys, kol iškovos Lietu
vai laisvę, taigi apie 2—3 metus, 
r 
trauksis, vistiek kaip nors ateis 
anglai ir padės lietuviams atsta
tyti laisvą valstybę. Niekas ne
manė, kad anglai išduos sovie
tams Baltijos kraštus. Aplamai, 
anglų pagalbos mitas šiai apy
linkei buvo visai savas, atrodo, 
netiesiogiai sruvenęs iš lenkuo
jančiųjų. Pasitarime vyravo ko
va su sovietiniais partizanais, 
kurie vis naujomis bangomis 
slenka iš Naručio miškų ir blo
kuojasi su tariamaisiais lenkais, 
kuriu vienas kitas tebesvajoja 
anie Lietuvą kaip Lenkijos dalį, 
šiaip buvo svarstomi daugiausia 
vietiniai klausimai, ryšių bei su
sižinojimo reikalai ir praktiškas 
įsiliejimas į Lietuvos Laisvės 
Armiją, kuriai kariškai priklau
sė visi, o politiškai musu daly
viai buvo orientuojami Lietuvių 
Fronto.

piktokai pridūrė: “Ir von Wil
helm iki SD rūmų”.

Slapti7 lapeliai
Laimutei to buvo perdaug. 

Susmuko ir ėmė šaukti, kad ant
rą kartą ji Vyto nebeišduosianti. 
Mes raminome, bet dar nieko 
tikro nežinojome. Vėliau Vytas 
ir ji pati daug ką pasakė. Pasiro
do, V ytas, ją norėdamas sau pa
lenkti, pradėjo kartas nuo kar
to spausuinti lapelį prieš vokie
čius, savaip perdirbdamas 
medžiagą iš leidinių “Į Laisvę”, 
“Nepriklausomos Lietuvos”, 
“Laisvės Kovotojo”, “Pogrin
džio Kuntaplio” ir įstaigoje pa
daugindavo rotatoriumi, šio la
pelio išplatindavo 200—300 eg
zempliorių. Dalindavo jis pats ar 
per kelis artimus draugus. Duo
davo ir Laimutei platinti, žo
džiu, visas lapelio didvyriškas 
leidimas tebuvo vištgaidžio gie
dojimas, o ne rimtas rezistenci
nis darbas. Ir kai vieną kartą pas 
Laimutę užėjo Vilius, tas šančiš- 
kis girtuoklis vokietukas (pavar
dės dabar neprisimenu) ant sta
lo rado 2—3 lapelius. Vilių Lai
mutė buvo irgi šiek tiek pami
lusi, geriau sakant jo šokoladą ir 
teisę nusipirkti vokiečių krautu
vėse, nes Vilius buvo vokiečių 
kilmės ir trynėsi apie gestapą, 
o Laimutė buvo vienoje įmonėje 
šiokia tokia vertėja. Viliaus 
spaudžiama bei grasinama, Lai
mutė išplepėjo, kad tuos lape
lius gavusi iš Vyto. Pastarajam 
tepranešė, kad vieną (tik vieną!) 
lapelį nuo jos stalo pasiėmęs Vi
lius, bet nutylėjo, jog išpasakojo 
iš kur juos gavo. Tą patį vakarą 
jau Vytas iššoko pro langą su 
naujai paruošto lapelio medžia
ga, bet kratos metu vokiečiai ra
do spaudos ir dar likusių kelio
lika lapelių. Vokiečių gestapui 
jis liko “didelis” rezistentas, pla
tintojas, sandėlininkas ir t. t.

(Bus daugiau)

ČESNAKAS-
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Antradienį grįžome Turmanto 
vieškeliu į Zarasus be jokių nuo-

sius suėmimus Kaune, paskutini

K. J. Dervaičiai 
V. Kuzmienė

A. J. Mačiulaičiai 
M. P. Šiuliai

Af A

Jankų šeima

mirus, dukras LIUDĄ KRAKAUSKIENE ir ANELĘ 
SILINSKAITĘ bei jų šeimas ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame —

Mylimai Mamytei
Lietuvoje mirus, dukterį M. TUMAITIENf, jos vyrq 

ir šeimų nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liū

dime —

E. B. Sopiai M. A. Garkūnai

Fer HHsm miKlonoi žmo-
niv vortofo žetaaka kaip vofcfp, tiki- 
cramf fo m
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Af A

Henrikui Grimui
mirus, jo žmoną, dukteris — ŽENĘ POLEIKIENĘ, IRENĄ 
DELKUVIENĘ ir GERDĄ POVILAITIENĘ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame —

Jankų šeima

Brangiai Mamytei
Lietuvoje mirus, dukrų MARIJĄ TUMAITIEN£ ir 

jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

J. M. Mart in kai

P. M. Vaitoniai

J. E. Inkratai

D. L. St u kai

Marijai Tumaitienei
ir šeimai, liūdinčiai Lietuvoje mirusios MAMYTĖS, 
uošvės ir senelės, mūsų nuoširdi užuojauta —

B. Dumčienė B. Z. Stonkai

G. P. Breichmanai

Kasdieninio gyvenimo vaizdelis 
ZIGMAS GIRDAUSKAS

Ketvirtadienio p a v a karyje 
Anupras Dūmas skubėjo iš dar
bo į namus. Kairėje rankoje jis 
nešėsi skardinę maisto dėžutę, 
kurią tuščią jam buvo lengva 
švytuoti Į sparčiai žengiančių 
kojų taktą. Dešinioji ranka bu
vo Įbrukta i gilią kelnių kišenę. 
Peiiki jos pirštai stipriai su
spaudę laikė ką tik gautą čekį.

— Na, pagaliau atėjo laikas, 
kad ir aš galėsiu lengviau atsi
pūsti, — galvojo Anupras.

Jo mintyse vis labiau ryškėjo 
malonaus momento vaizdas: 
kaip jis nuėjęs Į bankelį paduos 
čekį su banko knygute besišyp
sančiam tarnautojui ir gana gar
siai pasakys: nurašykite visus 
mortgičius ...

Anupras tarsi mato kaip ra
mus tarnautojas staigiai suju
da ir į jį įsmeigia mažų raukš- 
liukių apsuptas mėlynas akis ir 
lyg nenugirdęs klausia:

— Ar visus, ponas Dūmai, ar 
tik vieną ratą?

— Visus, — dar garsiau pa
kartos Anupras.

Įsukęs į savo gatvę Anupras 
pralenkia žilą moteriškę, šunu 
vedžiotoįą. Moteriškė čia atsiloš
dama, čia vėl trijų šunų tem
piama priekin artėjo prie Anup
ro namo.

— Tai vėl ta ragana mūsų 
gatvę teršia, — širdo Anupras' 
— Dėl jos aš turėjau savo skly
pą apsitverti...

Priėjęs prie savo sklypo, 
Anupras apžiūri tinklinę tvorą, 
dirsteli i artėjančius šunis, bet 
nusiramina ir pasuka keliu į ga
ražą. Pro garažo langą pažvelgia 
į savo tuzino metu senumo auto
mobili, ant jo blizgančio stogo 
nusėdusi pilkų dulkių sluogsni.

— Nesandarus garažas, rei
kėtų kokį plastiką užmesti, — 
pagalvojo Anupras, — tai ne
reikėtų kas šeštadienį plauti.

Pro namo užpakalines duris 
Anūpras nuskuba j rūsio skal
bykla. Numeta darbinius drabu
žius ir išsirengęs iki juosmens 
skutasi dvieiu dienu amžiaus 
barzda. Apsiskutęs ir išfcikar- 
pes iš nosies plaukus, Anūpras 
dar išoka į ten esanti dušą. Pa
galiau švarus ir ansidailines už
lipa laipteliais i viršų. Virtuvėje 
žmona Živilė jau ruošia vaka-

rienę. Salone į minkštus kili
mus nuvirtę guli du jaunikai
čiai. Savo gauruotas galvas at
rėmę į minkštą sofą, atidžiai se
ka “Mission Imposible” televizi
joje.

Anūpras, visur apžvalgęs, su
grįžo į virtuvę ir sako žmonai:

— Na, pagaliau jau ir mes 
galėsime namo skolos atsikra
tyti.

— Kaip tai atsikratyti? — 
staiga sužiuro Živilė.

— Nugi, va, nuvažiuosiu į 
bankelį ir paliepsiu, kad visą . 
skolą nurašytų, užteks jau tuos 
nuošimčius mokėti, — aiškino 
Anūpras. — Jau tik pora tūks
tančių belikę.

— Ar tu, Anuprai, pamiršai, 
kad aš tau jau seniai sakiau, jog 
mums reikia naujo automobilio? 
Gėda tuo trantu važinėti. Jau ir 
tu, Anuprai, nedrįsti arčiau baž
nyčios pasistatyti. Mes tris ar 
keturis tarpgatvius turime pėsti 
eiti, — jau pakeltu balsu šaukė 
Živilė.

Abu sūneliai atskubėjo į vir
tuvę.

— Mother is right, mums rei
kia kito karo, tada mudu su Al
giu senuoju galėsime važinėti, 
— pritarė mamai pirmagimis, 
braukdamas ilgus plaukus už 
ausies.

— Ar jums mamonėliai susi- 
skalandavo, ar ką, — pyktelėjo 
Anūpras. — Sena tai sena, bet 
dar jokių bėdų neturėjau.

— Tik jau, ponuli, nesigirk. 
Tu per miestą negali pervažiuo
ti: policija vis sustabdo ir tik
rina, nes jie tavo automobilį 
prie senienų yra priskyrę, — 
įtikinėjo Živilė.—Pameni, kai iŠ 
Plaušinių baliaus rengėmės 
grįžti,* Ungurys šaipėsi: 
“Anuprai, pasilik iki šviesios 
dienos, tavo senukas neužsi- 
ves..Tada norėjai Unguriui 
nosi sutraiškyti ir prisispyręs 
klausei į kokią ligoninę jis pa
geidautų atsigulti...

— Su tokia antique tik mums 
su Vaidotu tinka važinėti. — į 
mamos frontą įsijungė Algis.

— Tai kas geriau — vaizduo
ti dideli poną ant plento su tuš- 
čiom kišenėm ar skolas išmokė
ti? — nakloio kortas Anūpras.

(Nukelta i Mią psl.)



“Ethic Mosaic” - tiitybh paviljonas
o dabar tapo jos tęsiniu. Dalyvauja ir lietuviai

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

rugsėjo 18—19 d. d. Čikagoje, įjun-

skambėjęs pigiai, net užgauliai. “Su
galvok man propagandą!” Čia, šva
rioj kavinaitėj, prie Place des Na
tions, kur tiek giedrių, šventiškų, pri
siminimų, jis buvo savo vietoj.

Čia pat, netoliese, vienmarškiniai 
įdegę vyrai, atlapom krūtinėm, plie
kia įsaulyje “petenque” Tarsi būtų 
Pietų Prancūzijoj platanų pavėsyje. 
Džergžt — krinta plieniniai kamuo
liai į takelio žvirgždą. Paplykst — 
šauna žydrynėn lagūnos fontanai ir 
lašų dulkelytės maloniai gaivina vei
dą. Marguoja prižiūrimų įvairiaspal
vių petunijų pasėliai. Rombai, trapo 
rijos, keturkampainiai, ovalai. Tip- 
giai, nerūpestingai, nerėksmingai 
plaukia pro šalį minia. Stypčioja 
grakščios, kaip gazelės, miesčionkė- 
lės, lakštingalos tetulės, juokingai 
krypuojančios ne jų amžiui skirtuos 
apdaruos. Slenka visokie bespalviai 
tėtušiai, nešini kūdikiais ir laukit e-* 
Sėliais, piknikų maišeliais, žirgsnoja 
vaikinai, apaštališkom barzdom ir 
plaukais, sukaliojasi vienas kitas tu
ristas su klapsinčiu ant pilvuko foto 
aparatu. Beveik ta pati minia, kuri 
buvojo čia pernai, užpernai ar Expo 
metais. Tik vaikai išaugo į pūkialū- 
pius, dar ryškesnis venų tinklas įsi
rėžė vyresniems į kojas. Ta pati tai
ki baisiųjų “Quebequois” minia, 
kuri tada nieko neplėšė, negadino, 
net ir šiukšlių dėžes gražino Toronto 
“skriagai” burmistrui Expo metais. 
Jinai jautėsi laiminga šią ramią sau
lėlydžio valandą, užburiančiame 
“Terre des Hommes” pasaulyje.

♦ ♦ ♦
Daug buvo dejuota (tam yra žurna- 

nalistai), kad paroda “žmogus ir jo 
pasaulis” nebe tai; kas buvo, kad 
naujieji nuostatai — apmokamas 
įėjimas į paviljonus nukreipti prieš 
nepasiturinčius — liaudį. Dievai ži
no kaip ten yra. Ar mokestis atbaido, 
ar eksponatai netraukia. Tik susi
grūdimo, eilių prie paviljonų nesi
matė, ir viduj spūsties nebuvo — net 
ir JAV bei Čekoslovakijos paviljo
nuose.

šaukė žmonės laiškuos redakcijai: 
“Grąžinkite mums šv. Elenos salą su 
jos maudynėmis ir iškylavietėmis”. 
Tai padaryta. Nežinia kurie iš pra
eivių vartėsi jos žolėj, stiprinosi prie 
jos stalų. Dabar jie traukė Expo Ex
press stotelės link, kad užbaigtų iš
vyką (“Kvebeke pažinsi gyvenimo 
džiaugsmą”) La Ronde karuselių 
linksmybėj. Romantikos ir nuošalu
mo pasiilgusios porelės braukė į sa
los smaigalyje esantį parką.

Be didžiojo Mao neklystančių nu
rodymų, be raudonų knygelių liaudis 
įvykdė savo “kultūrinę revoliuciją”, 
nusisavindami “Žmogų ir jo pasaulį”, 
kaip poilsio parką, kaip vilniečių 
terminų — Pohulianką. Gal iš tiesų 
“žmogus ir jo pasaulis” nebe tai, kas 
buvo. Gal nevisų paviljonų vadovy
bės tai suprato. Faktinai tik ameri
kiečiai kažką užuodė, bandė suprasti, 
pateikdami savo paviljone nuostabiai 
augšto lygio pramoginės muzikos 
koncertus, keisdami kas savaitę mu
zikinius vienetus. Ruseliai bandė pa
mėgdžiot. Atsigabeno nusususį džia
zą ir apkūnią mergelę, atliekančią 
Vertinkio stiliuje čigoniškus ro
mansus. Programa išimtinai šovinis
tinė. Išskyrus vieną uzbekietę šokė
ją ir ukrainiečių trio, vien rusai, ru
sai, rusai.

šiais metais tautinės mažumos yra 
gavusios savo eksponatams patalpas 
buvusiam Skandinavijos paviljone. 
Vadinasi jis “Ethnic Mosaic”. Kaip gi 
kitaip? Mozaika — toks geras žodis. 
Negi sakysi “mažumų vinigretas”, 
Be to assimiliacijos katilas, kaip ži
nom — Amerika, mes — mozaika. 
See... “Entopf Ethnic”, “Ethnic 
Bouillabaisse”, “Ethnic Skabaputra”. 
Už lankymąsi tenka mokėti 25 et. 
Prieškambary, kurį tenka pereit, ky
lant rampa į salę, matyti visa siena, 
dekuruota mažumų vėliavų mozaika. 
Ar šitos, ar tikrosios vėliavos, sto
vinčios prie vitrinų, davė progos so
vietų ambasados biurokratams Įro
dyti tarnybinį uolumą, nežinia. Tik 
būta ko nusigąst.

Pirmas įspūdis, įžengus salėn, ma
lonus, kultūringas. Patalpos erdvios, 
Įvairių tautybių vitrinos netoli vie
na kitos. Ne žąsele, kaip pernai, buv. 
Japonijos paviljone. Tikrai — mozai
ka! Lankytojai slenka nuo vieno sky
riaus, prie kito, diskrečiai sekami

dalyviai. Iš kairės: S. Noreika, — Lethbridge seniūnijos atstovas, P. Deve- 
nis — Kalgario, B. Vileita — Vankuverio apyl. pirm., p. Drūteikienė — Ed- 
moontone, S. Čepas — KLB pirm, iš Toronto, V. Januška — Winnipeg© apyl. 
pirm., K. Vaitkūnas — Kalgario; II eilėj: J. Tomas — Brooks seniūnijos at- 
stovas, A. P. Nevada — Kalgario apyL pirm., Vabalas — Kalgario, prof. dr. 
K. Lederis — Kalgario, kun. J. Bertašius — Winnipeg©, atstovas iš Winni
peg©, A. Dudaravičius — Edmontono Nuotr. E. Gumbelio

AJA

Izabelei Maniuškienei
mirus Lietuvoje, vyrui JONUI MANIUŠKAI, gyve
nančiom Toronte, dukrai ir sūnui Lietuvoje reiš
kiame gilių užuojautų —

S. Budrevičienė A. Vaitkevičienė
M. Antanaitis J. Kozeris

Juozas tiurinskas

domisi. Nelaksto kirbinė palaidą vai-
kų. Po peniai įvykusių vagysčių, sma
gu, kad šiemet saugiau. Tai neabejo
tinai atsiliepė į eksponatų kokybę. 
Pirmosios vitrinėlės, prie kurių su
stojam, visiškai patrauklios. Skonin
gai išdėlioti tautodailės dalykėliai. 
Originalūs — ne tokie, kuriais už
verstos didžiosios krautuvės ar “bou
tiques”. Tik geriau įsižiūrėjęs išvys
ti kūno spalvos porcelianinę statulė
lę. Kažkokia plikšė deivė, aiškiai ma
sinės gamybos, kažkur baisiai skuba. 
Nejaugi apsirengti?

Įspūdingai žėri rumunų ikonos ir 
didelis dekoratyvinis paneau. Jiems 
atiteko salės kampas, galbūt dėkin
gesnė vieta. Kai prieini arčiau, pa
stebi kokiom paprastom priemonėm 
išgautas efektas. Siena sudaryta iš 
skoningai sulipdytų mozaikinių plyte
lių, kurias parduoda “hobby shops”. 
Tikriausiai net ne originalūs pieši
niai, o mėgėjo darbas. Sujungti į 
stambų vienetą, sudaro visai monu
mentalų įspūdį.

— Look... Klumpės! — girdim 
balsą. Klumpių nesimato. Yra trispal
vė, dailiai išdrožtas medyje herbas, 
žemėlapis. Styro neaiškios kilmės ir 
lyties manekenas, aprengtas tauti
niais drabužiais, avis neaiškios kil
mės šlepetėlėm, ne klumpėm. Ir mo
teris, nudžiugusi klumpių radiniu, 
nevisai lietuviško veido. Labai sim
patinga ir dar... nuo Pilviškių.

— Jūs lietuviai! Aš, žinot, pirma 
išmokau lietuviškai, o tik vėliau 
yidish, hebrajiškai. Iš vaikų... Tada 
nesakydavo “kalbėti”, sakė “šnekė
ti”. Nebuvo “veidrožio”, buvo “zier- 
kolas”...

Daug ko nebuvo. Mes žiūrim kartu 
į vitrinėlę — juostas, audinius, gin
tarus, margutį. Ar buvo tada ginta
rai, šiaudiniai eglutės papuošalai, 
tautiniai šokiai? Buvo klumpės, buvo 
vaikai su kuriais žaista ulytėlėj. Tie 
vaikai išaugo, išsibarstė po pasaulį. 
Svarbu, kad prie jų nebaisu prieiti, 
užkalbint Svarbu, kad jie ateina, kur 
vėliava, herbas, nors nėra klumpių.

. ♦ ♦ ♦
Minia įvairi. Pažįstamų nėra. “Lietu

viškai atrodančių” veidų nesimato. 
Garsiakalbis groja kažką neaiškaus. 
Tai vadinama “čaikovskiu su falšy- 
vom gaidom”, Stalino laikotarpio mu
zikėlė, kuri buvo panaši ir Lietuvoj, 
ir Lenkijoj ir Estijoj. Tik vėliau, kai 
ima rėžti akis lenkų eksponatų per
svara, imi suprasti, kad turbūt šian
dien lenkų savaitė ar diena. Jų ir 
muzika.

Ilgainiui visi skyriai darosi pana
šūs, išskyrus Artimųjų Rylų ar Kau
kazo tautelių. Indėnų, eskimų ekspo
natų etninėj mozaikoj nėra. Tikriau
siai juos laiko ne mažumom, ne atsi- 
bastėiiais, bet tikraisiais Kanados šei
mininkais. Prie kiekvieno prekysta
lio pasitinka neišvengiamai vis ta pa
ti fotografija — tautinių šokių nuo
trauka. Visos mažumos šoka. Skirtin
gai pasirėdžiusios, skirtingus šokius.

Lenkai uzurpavę pusę patalpų. Su
sikabinę savo dailininkų ir nuobo
džiaujančių moterėlių paveikslus, sa
vo vietinių keramikos dirbtuvėlių iš
dirbinius. Kaiką iš čia, kaiką iš te
nai. Kažkur kampe čerkšt-čerkšt kai
talioja skaidres prožektorius — vi
sokius Vavelio, Vislos, Paliesės, gal 
ir Vilniaus krašto vaizdelius. Rašte
lis aiškina, kad tai tokios ir tokios 
prekybos kontoros paslauga.

Spaudos kiosko, kur būtų rodomi 
visi mažumų kalbomis išeiną laikraš
čiai, šiemet nesimato. Ar čia nebe 
“mosaic”, ar paprasčiausiai patingė
ta. Atėmė duoną tam žmogėnui, ku
ris pernai atvilkdavo “Liaudies Bal
są”. Pastangų sudaryti bendrą fron
tą nesimato. Kiekviena mažuma įsi
lieja į mozaiką savo čiurkšlele. Ko
lektyvinis kultūrinis jų įnašas nepa
stebimas, nežiūrint ką sakytų “Ca
nadian Scene” komunikatai.

Nenoromis apninka mintys. Kokią 
Montrealio gyventojų dalį sudaro at
eiviai? Kiek iš jų turi tikrai vertingų 
dalykų, kuriuos negėda būtų išstaty
ti? Pavojus, kad juos nukniauks, ži
noma, realus, bet jei taip bendrom 
jėgom nusamdyt apsaugą? Lankyto
jų juk netrūktų. Mažumų paviljonas 
galėtų tapti net pačiu prašmatniau
siu. Ypač dabar, kai kitų valstybių 
paviljonai perleisti privačiai inicia
tyvai. Klausi ir atsakymo nerandi.

KOR.

Ontario etninės spaudos atstovai Delhi — Tillsonburgo tabako pardavimo patalpoje, čia savo gaminius parduoda 
ir daugelis lietuvių tabako augintojų

Kelionės džiaugsmai ir vargai
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Atsikėlę apžiūrėjome stovyk

lą: iškilmingi vartai, palapinės, 
ligoninė, virtuvė ir devyni vėlia 
vų stiebai aikštėje liudijo, kad 
dalyvauja 9 valstybių skautai: 
JAV, Anglijos, Australijos, Bel
gijos, Kanados, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Švedijos ir Vokieti
jos. Stovyklaujančių skautų-čių 
sūskridimas iš taip tolimų vie^ 
tovių įrodė, kad gyvendami ir 
toli nuo tėvų žemės ją prisime
na, pouselėje lietuviškus papro
čius, stengiasi susiburti Į vieną 
jauną lietuvišką bendruomenę. 
Meilė Lietuvai, atrodo, yra stip-

Gera būti stovykloje, bet brolis ste
bisi sese, kad tokia alkana...

_ Nuotr. M. Rusino

ri magnetinė trauka jaunosios - 
kartos širdyse. Iki medžių viršū
nių pakylančias vėliavas supo 
apie 250 suvažiavusių skautų-čių 
gretos.

200 amerikiečių, 100 bulvių
Viskas gražu, tačiau, atrodo, 

jau pusryčių laikas. Nesam tik
ri, tačiau girdėjom, kad virėjas 
buvo tikrai išsigandęs, kai pa
matė tris pilnus autobusus skau
tų, įriedančius į stovyklą. “Ką 
daryt? 200 amerikiečių, o tik 
100 bulvių!” Jo padėjėjai pata
ria: “Eik pas kun. Šulcą, gal pa
daugins!” Tačiau viskas susi
tvarkė tiekimo viršininkui pasi
rodžius.

Kasdien stovykloje pamaldas 
laikydavo kun. H. Šulcas.

Ekskursuojam
Stovyklavimo metu ekskursa- 

vome į Schwetzingena ir Heidel
bergą. Apžiūrėjome miestus, pi
lis, laisvai vaikščiojome po gat
ves ir buvome labai patenkinti 
išvyka. Kun. H. Šulco dėka eks- 
kursavome laivu Reino upe. Ne
paprastai buvom patenkinti, gro
žėjomės vaizdingais Reino kran
tais, savotiška vokiečių statyba 
miesteliuose ir kaimuose. Neži
nau ar tai tiesa, bet atrodė visur 
švaru, gražu; net medžiai, krū
mai ir pievos atrodė žalesnės nei 
Kanadoje. Aplankėme Asbach- 
Uralt konjako gamyklą Hud- 
scheim miestelyje. Po įspūdin
gos 10 valandų kelionės, aiški
nimų apie pravažiuojamas vieto
ves grįžome stovyklon vėlai va
kare. Net laužas mūsų neviliojo 
— kiekvienas jieškojo savo pa- 
palinės, kad greičiau nugrimstų 
į saldžią miego karalystę.

Vakariniai laužai vyko kas
dien su įvairių vienetų pasirody
mais. S. V. Bacevičius atvežė
Lietuvos vėliavą ir pirmą sek
madienį ją iškėlėme vėliavų 
aikštėje. Vėliavos istorija ypa
tinga: lietuvių partizanu dalinys 
prieš 25 metus ją padovanojo 
skautams ir pirmą kartą ji ple
vėsavo Augsburge, Vokietijoje, 
skautų stovykloje, po to — tau
tinėse stovyklose, o dabar — 
jubilėjinėje tarptautinėje skau
tų stovykloje.

Stovyklaujančius sveikino sto
vyklos virš., s. Br. Zinkus (Ang
lija). v. s. s. L. Milukienė (JAV), 
jubilėiinės stovyklos globėjas 
maj. J. Valiūnas, D. Britanijos 
Lietuvių S-gos pirm. s. J. Alkis, 
Schwetzingeno burmistras. Ka-

—ĮSPŪDŽIAI IŠ EUROPOS

nados rajono skautų buvo atsiųs
tas originalus ir gražus sveikini
mas, Įrašytas beržo tošyje.

Sekmadienio iškilmės
Sekmadienis — didelės iškil

mės. Pamaldos, sportas, geguži
nė, pasirodymai. Mišias atnaša
vo vysk. A. Deksnys, asistuoja
mas kun. H. Šulco ir kun. B. 
Liubino. Vyskupą atlydėjo to
rontiškiams ‘gerai pažįstamas 
kun. Klemensas Žalalis, OFM. 
Malda po atviru dangumi, gra
žūs vyskupo skautininko žodžiai, 
o ypatingai “jūs esate gerbią 
autoritetą”, jo nuoširdus žvilgs
nis skverbėsi į kiekvieno širdį 
ir gili mistika apgaubė visus. Pa
maldose dalyvavo daug lietuvių 
svečių ir Vasario 16 gimn. mo
kytojų. Evangelikai skautai mel
dėsi savo kunigo globojami.

Į iškilmes atvyko vietinis bur
mistras, lietuvių dalinių JAV 
kariuomenėje majoras J. K. Va
liūnas su poniomis. Jiems vis
kas buvo Įdomu, nes matė tiek 
daug jaunų, sveikų skautų, suva
žiavusių iš tolimų kontinentų da
lyvauti ir pasidžiaugti bendrais 
laimėjimais skautų veikloje ir 
pabendrauti lietuviškoje dva
sioje.

Gegužinė, varžybos, šokiai
Akademikai- skautai surengė 

popietinę “gegužinę”. Daug 
triukšmo, daug dulkių, bet sma
gu, ir dainos garsiai skambėjo 
aidėdamos toli už stovyklos ri
bų. Toronto kanklininkės ro
mantiškai visus nuteikė, o To
ronto skudutininkų suorganizuo
tas orkestrėlis palinksmino klau
sytojus. V. Balsienės vadovauja
mos mūsų sesės pašoko plastikos 
šoki su vainikėliais.

Sporto varžybose dalyvavo vi
si, kurie norėjo ir nenorėjo. Kas 
išėjo laimėtojais, sunku pasaky
ti; net ir teisėjai nesusigaudė 
dulkių ir triukšmo sūkury.

Pirmadienį lietuvių kariniai 
daliniai — darbo kuopos visus 
pakvietė šokiams savo potalpo- 
se. Entuziazmas didžiausias — 
visi skuba patenkinti Įvairumu 
ir naujiena. Ten naujos pažin
tys, vaišės, šokiai. Bet jau 11 
vai. vakaro ir laikas grįžti na
mo. Malonus stovyklos viršinin
kas atsiuntė autobusą, ir visi 
dainuodami grįžome stovyklon.

“Gintaras” ruošiasi
Rytą stovykloje ramu. “Gin

taras” išvyko i Vasario 16 gim
naziją, ten pat jie turėjo šokių 

Sukaktuvinėje lietuvių skautų stovykloje V. Vokietijoje amerikiečiai ir 
kanadiečiai kviečia brolius ir seses gegužinėn Nuotr. D. Keršienės

repeticiją, o mes tvarkėmės nu
statytoje stovyklos programoje. 
Vietinių sesių ir s. M. Vasiliaus
kienės bei s. S. Gedgaudienės 
vedamos “nežinion” išvyksta bū
rys vyr. skaučių Įžodžiui. Mes, 
jaunesnės, labai norėjome suži
noti tas “paslaptis”, bet... gal 
vėliau. Taip pat ir skautai vy
čiai, drąsesni už seses, iškulnia- 
vo tolyn Į miškus savo įžodžiui.

Grįžta “Gintaras”. Patenkin
tas kelione ir nuvargęs po repe
ticijos. Mes jiems pavydime, sa
kyčiau, ne nuovargio, bet naujų 
pažinčių, naujų vietovių aplan
kymo. (Apie “Gintaro” pasiseki
mus Vokietijoje papasakosiu vė
liau).

Paskutinis laužas
štai ir paskutinis laužas. Kaž

kaip širdyje nesmagu, lyg liūd
na, lyg nesinori tikėti, kad jau 
viskas praėjo ir turėsime iš čia 
išvykti. Vyr. skautininke įžiebia 
deglus laužui užkurti, mes už
degame žvakutes ir stovime rim
ti, tik linksmai traška laužas, 
blaškydamas kibirkštis į visas 
puses. Dainuojame. Vienetai pa
sirodo su savo šūkiais, pamažu 
atgauname drąsą ir visi Įsijun
gia i laužo programą. “Lietuva 
brangi” skambėjo tyliai veik niū
niuojančiai ir slapta ašara ne
vienam užgesino žvakutę. “Atei
na naktis” jaudina, sujungtos 
rankos, stiprus paspaudimas 
reiškė tikrą, draugiškumą, meilę 
savo broliui, sesei skautei, tė
vynei. artimui ir Dievui.

Išvyksta Anglijos ir Vokieti
jos skautai. Liūdna, bet tikimės 
greit pasimatyti, jei ne “Romu
voje”, tai gal kur kitame pa
saulio krašte — juk mes keliau
jantis, vis nerimstantis jauni
mas.

Paskutinė diena. Jei kas sakė
me, kad čia “Vietnamas”, tai 
Šiandien gailėjomės savo žodžių. 
Visi nepatogumai, kokie jie be
būtų buvę, šiandien mums atro
dė tokie menki, ir buvo gaila 
skirtis. Pažintys, nauji draugai, 
patirti įspūdžiai, kartu praleis
tas laikas mus visus glaudžiai 
sujungė. Buvome kaip viena šei
ma, bendrų džiaugsmų ir vargų 
dalyviai. Vieno daikto mūsų se
sės tikrai neužmirš — širšių. Jos 
nemaloniai mus vargino, bet... 
prisimindami jauną šveicarietį 
gydytoją Algi ir jo patarnavi
mus, atleidžiame širšėms. Bent 
taip sesės sako. (Bus daugiau)

Kelionės dalyvis

“TŽ” redakcijos esu pakviestas 
vesti nuolatinę skiltį apie Čikagos 
lietuvių gyvenimą. Galutinį sutikimą 
daviau Dainų šventės metu, Čikagoje 
lankantis “TŽ” redaktoriui. Kiek
vienas autorius turi savitą braižą. Jei 
iki šiol Čikagos įvykių skiltį sąžinin
gai vedęs Ed. šulaitis kas savaitę su
gebėdavo paminėti dešimtis pavar
džių bei įvykių, tai jūsų naujasis ko
respondentas bus kiek kitoks. Man 
artimiausia yra reportažo forma. O 
į reportažus bus įausti tik stambes
nieji ir svarbesnieji įvykiai. Taip pat 
skaitytojams stengsiuosi pateikti mū
sų mieste išleistas knygas bei svar
besnius leidinius, kiek galint pla
čiau informuoti apie lietuviško jauni
mo darbus bei užmojus. Išsamiau bus 
aprašytos tos šventės, koncertai ar 
parengimai, į kuriuos vedąs šią skil
tį, kaip “TŽ” savaitraščio atstovas, 
gaus nemokamus bilietus. Tai ne am
bicijos, bet takto reikalas. Juk mes 
spaudos darbui skiriam savo laisva
laikio valandas, atsižadėdami poilsio 
ar kitokių malonumų. Mes už tai ne
gauname nuolatinio atlyginimo, kaip 
pvz. tas, kuris įkala vinį ir sutaiso 
elektrą. Tad nemokamas bilietas už 
aprašymą yra ne tik takto, bet ir tam 
tikros pagarbas bei dalinio atsilygi
nimo už įdėtą darbą mostas.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Rugpjūčio 18 d. LB Vidurio Vaka

rų apygardos pirm. J. Jasaitis savo 
bute buvo sušaukęs spaudos konfe
renciją, kurioje dalyvavo apygardos 
v-bos nariai ir eilės laikraščių bei 
radijo valandėlių atstovaL Pirmasis 
pranešimą padarė apygardos v-bos 
švietimo reikalų tvarkytojas A. Juš
kevičius. Jis siūlė, kad per apylinkių 
v-bas būtų suregistruoti visi tie mo
kyklinio amžiaus lietuvių tėvų vai
kai, kurie nelanko lituanistinių mo
kyklų. Bet ką toliau veikti tokius są
rašus sudarius, taip ir neišryškėjo. 
Juk LB ar kitos mūsų bendrinės or
ganizacijos policinių priemonių ne
gali imtis. Belieka tik gera valia if 
mandagus paraginimas bei reikalo 
nuolatinis priminimas.

JAV LB tarybos prezidiumo pirm, 
inž. Vyt. Kamantas viename pokal
byje pasiūlė gan konkrečias priemo
nes: nuolatiniais asmeniniais kon
taktais raginti pažįstamus tėvus, kad 
jie savo vaikus siųstų į lit mokyklas. 
Ar šis lit. mokyklų mokinių vajus, 
kuriuo susirūpinusi ne tik mūsų LB 
apyg. v-ba, bet ir visos kitos bend
ruomeninės institucijos, duos geres
nius rezultatus, parodys netolima at
eitis. Praėjusiais metais JAV litua
nistines mokyklas lankė apie 3,000 
mokinių. Tikimės, kad tikresnius 
šių naujųjų mokslo metų rezultatus 
žinosime dar prieš Kalėdas.

A. Juškevičius savo pranešime 
spaudos konferencijoje taip pat nu
siskundė lit. mokyklų programa, kad 
ypač istorijos ir visuomeninio moks
lo pamokose permažai akcentuojama 
ar net visai nutylima rusiškojo ko
munizmo Lietuvai padaryti didžiuliai 
nuostoliai, mokiniams vengiama kal
bėti apie lietuvių tautos rezistenciją 
prieš okupantus ir tautos sudėtas au
kas. Anot pranešėjo, šių dienų lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimas nebė
ra jokie kovotojai prieš komunizmo 
grėsmę pasauliui, jie tekovoja tik už 
“žmogaus teises”, kaip tai darė S. 
Kudirkos ar Bražinskų atvejais. Tad 
jis siūlė, kad lit. mokyklose būtų 
skiepijama stipresnė antikomunisti
nė nuotaika, kad po mokyklas būtų 
vežiojama tautžudystės paroda, esan
ti, berods, ALTos žinioje.

Apygardos pirm. J. Jasaitis, pats 
dėstąs visuomeninį kursą K. Donelai
čio lit. mokykloje, atsakė, kad mūsų 
jaunimo patriotinės nuotaikos nesan
čios blogam stovy. Kai jis mokiniams 
paruošė anketą apie Vasario 16 — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę, 
tai tik 2 % mokinių pasisakė, kad 
jiems ta šventė nieko nereiškianti.

Z. žiupsnys, LB apyg. sporto reika
lų vadovas, informavo apie lietuvių 
moksleivių sporto šventę, kuri įvyks

VARTOTAS AUTOMOBILIS
(Atkelta iš 2-ro psl.)

— Ne poną vaizduoti, bet gė
dos reikia vengti, sau patogumą 
turėti, kad galėtum kaip kiti 
žmonės prie bažnyčios durų pa
sistatyti, — taikė tiesiai i pašir
džius Anuprui Živilė.

Po šio pokalbio Anupras nu
tilo ir susimąstė. Vakarienę pa
valgęs, jis paprašė jaunesnįjį 
sūnų parnešti anglišką laikraš
ti. Visa šeima puolė jieškoti ge
ro vartoto automobilio.

— Ei, čia “Pontiac” kaip mū
sų, bet dešimt metų naujesnis, 
— sušuko Algis, — ir dar priva
čiai parduodamas. Tikrai geras. 
Skambinkim.

Telefono /ragelyje atsiliepė 
mandagus ir malonus balsas.

— Taip, parduodame. Tai ma
no žmonos automobilis... Ji, 
matote, laukia... tai dabar ne
gali važinėti... Sakote daug 
mylių išvažinėta? Mes turime 
vasarnami už dviejų šimtų my
lių prie ežero. Per dvi vasaras 
ten važinėjant kas savaitgalį su
sidaro skaičius... Norite pa
matyti? Koks jūsų adresas? Aš 
rytoj po darbo atvažiuosiu... 
Puiku. Iki pasimatymo.

Rytojaus dieną sutartu laiku 
prie Dūmų namo tyliai prišliau
žė išblizgintas “Pontiacas”. Iš 

giant žaidimus ir lengvąją atletiką. 
Iki tos dienos šventėje dalyvauti bu
vo įsiregistravusios 5 lit mokyklos, 
jų tarpe ir po kelis šimtus mokinių 
turinčios K. Donelaičio bei Marquet
te Parko mokyklos.

400 SKAITYTOJŲ
Įdomiausias pranešimas buvo spau

dos konferencijoje svečio teisėmis da
lyvavusio “Lituanus” žurnalo admi
nistratoriaus J. Kučėno, žurnalui ati
duodančio ne tik didžiąją dalį lais
valaikio, bet kartu ir parodančio kaip 
išradingai bei sumaniai galima žur
nalą administruoti. Iš J. Kučėno su
žinojom, kad po 16 metų žurnalas 
pirmą kartą pasivijo laiką ir paskuti 
nis ką tik pasirodęs numeris išėjo 
jau laiku, žurnalas šiuo metu turi 
4,000 skaitytojų. Iš jų 2,000 apmoka 
prenumeratas, o kiti 2,000 agzemp- 
liorių išplaukia į viso laisvojo pasau
lio mokslo įstaigas. Jie siuntinėjami 
įtakingiems mokslWnkams, politi
kams ir kitiems asmenims. Tik 3 žur
nalo egzemplioriai pasiekia Vilnių, 
bet jie nuo mokslo žmonių ir tautos 
esą ten giliai slepiami, nes žurnalas 
griežtai antikomunistinis. Paskutinis, 
ką tik išėjęs “Lituanus” nr. prade
damas gerai dokumentuotu Vyt. 
Vaitiekūno straipsniu apie sovietų 
įvykdytas masines deportacijas Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1941 m. 
birželyje.

Paskutinių kelerių metų laikotar
pyje “Lituanus” žurnalas įvedė lat
vių ir estų mokslininkų straipsnius. 
Dėlto apie 300 jaunųjų latvių bei 
estų intelektualų liko naujais žurna
lo prenumeratoriais. Iš latvių bei 
estų šviesuomenės yra pasiūlymų, 
kad “Lituanus” žurnalas ateityje bū
tų leidžiamas bendrai visų trijų Pa
baltijo tautų. Tikraisiais žurnalo lei
dėjais laikoma Lietuvių Studentų 
S-ga. Ji pristato bei tvirtina direkto
rius. Deja, paskutiniu metu tie di
rektoriai būna labai neberangiai pri
statomi, nors žurnalas tiek savo turi
niu, tiek administraciniu požiūriu 
šiuo metu stovi geriausiose vėžėse.

žurnalas, pasivijęs laiką ir atida
vęs nemažas sumas spaustuvei, dabar 
prašo atsilyginti ir kartu padėti žur
nalui dar stipriau žengti į ateitį. Ir 
šios spaudos konferencijos metu 
“Laisvosios Lietuvos” leidėjas V. 
Šimkus įteikė žurnalo administrato
riui savo asmeninę $50 auką.

MIRTYS IR LIGOS
Vasarai einant į pabaigą su šiuo 

pasauliu atsiskyrė du jauni vyrai. 
Liepos 30 d. Cicere nuo širdies smū
gio mirė inž. Vyt. Galvydis, 49 m. 
amžiaus, buvęs Lietuvių Fronto Bi
čiulių cv. pirmininkas, savo pastan
gomis išleidęs iš Lietuvos slaptai 
gautus Mykolo Vilties partizaninė
mis temomis eilėraščius “Neparašy
ti laiškai”. Leidinys tuojau buvo iš
parduotas. Inž. V. Galvydis, per pir
mąjį bolševikmetį 8 mėn. kalintas 
Utenos kalėjime, ypač veiklus buvo 
LB ir visoje eilėje kitų organizaci
jų. Paliko liūdinčius žmoną Oną Le- 
mešytę-Galvydienę, dvi dukras ir du 
sūnus. — Rugpjūčio 19 d. iš Šv. An
tano bažnyčios, Cicero, Lietuvos Duk
terys, būrelis aktorių bei velionies 
draugų į šv. Kazimiero kapines pa
lydėjo dramos aktorių, buvusį Lietu
vos valstybinio radijofono pranešėją 
Kazį Gaudrimą, kuris, ilgiau sirgęs, 
mirė tesulaukęs 52 m. amžiaus. At
vykęs į Čikagą apie 1951 m., akt. K. 
Gaudrimas atliko pagrindinius vaid
menis neviename rež. J. Blekaičio 
statytame dramos veikale; taip pat 
dalyvavęs per “Margučio” radiją duo
tose literatūrinėse “Pelkių žiburėlio” 
valandėlėse. Vėliau per keliolika me
tų, vis ligų kamuojamas, akt. K. 
Gaudrimas kažkaip buvo atsiskyręs 
nuo kultūrinio bei visuomeninio gy
venimo. — Čikagos lietuvius sujau
dino žinia, kad sunkiau susirgo visų 
didžiai mylimas bei gerbiamas Lie
tuvos gen. konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis.

jo išlipęs puošnus ponas paspau
dė durų skambutį. Anuprui ati
darius duris, svečias labai man
dagiai ištiesė ranką, sakydamas: 
“Aš esu Ben Orari”.

Visa Dūmų šeima išbėgo ap
žiūrėti gražuolio. Juos išsekė ne
skubėdamas ir Anupras. Auto
mobilio savininkas nieko negy- 
rė tik ramiai stebėjo visus, už
valdytas džiaugsmo ir pasitenki
nimo. Liko susitarti dėl kainos. 
Anuprui pasiūlius sumokėti vis
ką Čekiu, ir šis reikalas greitai 
išsisprendė. Sekančią dieną 
Anupro pasirašytas čekis buvo 
išmainytas Į gražų, vartotą au
tomobilį.

Dar nespėjus visos šeimos pa
kiliai nuotaikai nusėsti į Dūmų 
namo pakampes, vieną pa
vakarį pasibeldęs į duris įėjo po
licininkas ir parodęs Į prie na
mo stovinti “Pontiacą” manda
giai paklausė:

— Kieno šis automobilis?
— Mano, tik prieš porą dienų 

nupirkau, — pasididžiuodamas 
atsakė Anupras.

Valdžios atstovas savo žvilgs
niu kažko jieškojo Anupro vei
de, pagaliau tarė:

— Jūs nupirkote vogtą auto
mobili...

Anuprą išpylė šaltas prakai
tas.
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® WERGTNE WffiJE
RUMUNIJA IR LIETUVA
Sovietų Sąjungos valstybinio tele

vizijos ir radijo komiteto korespon
dentų skyriaus Rumunijoje vedėjas 
yra lietuvis Vladas Burbulis. Grįžęs 
atostogų Vilniun, jis nušvietė dabar
tinius rumunų ir lietuvių ryšius. Ne
seniai Bukarešte sovietų ir rumunų 
bičiulių draugija buvo surengusi Lie
tuvai skirtą vakarą su grožinės ir 
ekonominės literatūros paroda. Apie 
Lietuvą kalbėjo V. Burbulis ir Ne
muno krašte viešėjęs rumunų moks
lininkas Džordže Michaileskus. Daly
viams buvo parodytas filmas “Nie
kas nenorėjo mirti”. Rumunija yra 
susipažinusi su kaikuriais Lietuvos 
gaminiais, nes importuoja šlifavimo 
stakles, elektronines skaičiavimo ma
šinas, suvirinimo įrengimus ir varik
lius. Literatūrinius ryšius sustiprino 
poeto E. Mieželaičio viešnagė, kurią 
atžymėjo rumunų spauda, radijas ir 
televizija. Į rumunų kalbą yra išvers
ta nemaža lietuvių poetų ir prozi
ninkų kūrinių. Lietuviškų liaudies 
dainų į magnetofono juostas įdaina
vo Rumunijos valstybinę biblioteką 
aplankę vilniečiai bibliotekininkai..

KOLORADO VABALAS
“Valstiečių Laikraštis” kiekviena

me numeryje skelbia įspėjimus apie 
bulves apnikusį kolorado vabalą ir 
skiedinio receptus kovai prieš šį 
kenkėją. Lietuvos augalų apsaugos 
stoties vyr. agronomė-entomologė E. 
žeimantienė pvz. rašo: “Pernai pie
tiniuose respublikos rajonuose buvo 
apkrėsta daugiau kaip pusė bulvių 
pasėlių. Trakų, Varėnos, Lazdijų ir 
Jonavos rajonuose šis kenkėjas pa
plitęs masiškai. Sėjomainos lauke, 
kur dirvoje nėra kolorado vabalų, 
auginant atsparesnes bulvių veisles 
(Sulevo, Stolovyj-19), intensyviai trę- 
šiant ir purenant žemę, pirmaisiais 
metais kenkėjas nepadaro žymesnių 
nuostolių. Tačiau, jeigu lauke pasi
rodę vabalai nenaikinami, peržiemo
ję jie paplis po visą ūkį...”

MOTORINĖS VALTYS
Besimaudantiems Lietuvos upėse 

ir ežeruose nemažą pavojų sudaro 
motorinių valčių mėgėjai. “Tiesos” 
pranešimu 181 nr., Neryje prie Va
lakampių, antrojo paplūdimio nu
skendo keturiolikos metų amžiaus 
vilnietė Karolina Kalendaitė, užlieta 
dviejų praskriejančių valčių sukeltų 
bangų. Išgirdę motinos klyksmą, vy
rai bandė gelbėti skęstančią mergai
tę, bet nesuskubo prie jos priplauk
tu Dėl stiprios vandens srovės nesu
rado jos ir narai. Tų dviejų motori
nių valčių neatsargūs savininkai te
bėra neišaiškinti. Laikraštis rašo: 
“Tokiems pasivažinėjimams kažkodėl 
labiausiai pamėgtas Neries ruožas 
tarp Antakalnio ir Turniškių. Papras
tai čia pakrantes tirščiausiai nusėja 
poilsiautojai. Paprastai, čia, tarsi ko
kiose varžybose, motorlaiviai zuja 
ten ir atgal. Ar motorlaivių savinin
kams būtini žiūrovai, ar kur atokiau 
nuo poilsiaviečių nuplaukiant moto
rai neveikia ? ...

NERINGOS PERVALKA
Neringos gyvenvietė Pervalka, 

prieš 10 metų turėjusi tik keletą žve
jų namelių, dabar jau yra tapusi ne
mažu poilsio centru su nauja autobu
sų stotimi, mokykla, pašto skyriumi, 
biblioteka ir šokių estrada, daugeliu 
įvairių organizacijų vilų. Pagrindinę 
gatvę dengia asfaltas. Eilę Pervalkos 
problemų atskleidžia A. Žilvinas 
“Švyturio” 12 nr.: “Kultūriniu požiū
riu Pervalkoje atrodytų viskas puiku. 
Bet yra problemų, kurios vasaroto
jams dažnai gadina nuotaiką. Didė
jant poilsiautojų srautui, reikėtų at
kreipti dėmesį į kai kuriuos jau pra
ėjusiais metais kilusius nesklandu
mus. Pervalkoje nėra viešojo maitini
mo įmonės. Yra viena bendra maisto 
ir būtiniausių galanterijos prekių 
parduotuvė. Ji labai ankšta. Viena 
pardavėja nesuspėja aptarnauti. Susi
daro didžiulė eilė. Visi skuba: vieti
niai gyventojai į darbą, o poilsiauto
jai prie jūros. Pardavėjos kaltinti ne

SUDBURY, ONT.
KRONIKA. Kristina Zlatkutė susi

tuokė su Leonardu Pichė, Marytė 
Zlatkutė — su Gerry Guerette. — K. 
E. Šviežikai pasistatė vasarnamį prie 
ežero. — Onutė Stepšienė su Vytuku, 
ir Aldute laimingai grįžo praleidę 
atostogas Suvalkų trikampyje. — At-' 
laikytos J. Vaičeliūno užprašytos Mi
šios už a.a. Adolfą žygą. Sudburiškis^

PADĖKA
Surengusioms man p.p. E. A. Lau

cių namuose didelį ir gražų pobūvį 
bei įteikusioms dovanas, laukiant šei
mos prieauglio, reiškiame nuoširdžią 
padėką. Ypatinga padėka rengėjoms: 
p.p. B. Stankuvienei, E. Tolvaišienei 
ir E. Lauciuvienei; dalyvėms: A. Alb- 
rechtienei, A. Baltutienei, L. Griško- 
nienei, L Karklins, M. Kriaučeliūnie- 
nei, A. Mazaitienei, P. Nickuvienei, 
p. Šleinienei, p. Ramonienei, S. Po- 
derienei, p-lei Poderytei, A. Prans- 
kūnienei. Už atsiųstas dovanas nuo
širdi padėka: p.p.. M. Glizickienei, 
V. Jasiūnienei, p. Petrėnienei, E. 
Sviežikienei, S. Semežienei ir p. 
Stungurienei (Torontas, Ont.). Nuo
širdus lietuviškas ačiū vėliau aplan
kiusioms ir jau mažajai dukrelei 
Dainai-Onutei įteikusioms gražias do
vanas bei gėles: p.p. A. Pranskūnie- 
nei, p. Rukšienei, E. A Laucių duk
relėms, M. Cebatorienei, p. Walw, p. 
Kovalčik, p. Cymbalskienei. Taip 

galima. Reikėtų pastatyti naują par
duotuvę arba sezono metu (nuo ge
gužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.) atidary
ti valgyklą. Visi būtų patenkinti. Ant
roji problema — per maža paplūdi
mio teritorija. Vėjuotomis dienomis, 
kada visi slepiasi kopose, pritrūksta 
vietos. Matyti, reikia pagalvoti apie 
poilsiautojams skirto paplūdimio iš
plėtimą ties Pervalka. Ir trečia. Per
valkos paplūdimyje neveikia gelbėji
mo stotis, Jeigu Nidoje ir Juodkran
tėje budi gelbėjimo stoties darbuo
tojai, tai kuo nusikalto Pervalkos 
poilsiautojai, kad jais niekas nenori 
pasirūpinti.?”

BALTIEČIŲ BALDAI
Rygoje surengtą Baltijos kraštų 

parodą “Baldai naujiems butams” ap
lankė daugiau kaip 65.000 rygiečių ir 
svečių. Didelio lankytojų dėmesio su
silaukė lietuviški baldai: komplektai • 
miegamajam “Vaiva” ir “Rusnė”, vir
tuvei — “Laumė”, svetainei — “Eg
lė”, bendram kambariui — “Jubilė- 
jus” ir kt. Iš Rygos paroda perkel
ta į Estijos sostinę Taliną.

PIRMOJI OPERACIJA
Iš Vilniaus klinikinės ligoninės 

rugpjūčio 14 d. Linkuvon grįžo pen
sininkas Kazys Andrejaitis. Prof. A. 
Marcinkevičius, asistuojamas medici
nos mokslų kandidatų V. Sirvydžio, 
V. Triponio ir B. Dainiaus, jam pa
darė pirmąją Lietuvoje širdies vai
nikinės arterijos operaciją. Sukalkė
jusi arterija širdies raumenim mai
tinti praleisdavo permažą kraujo kie
kį. Pastaruosius dvejus metus K. 
Andrejaitis po keletą kartų per die
ną turėdavo gerti nitrogliceriną, ku
ris palaikė gyvybę, bet nepašalino 
širdies skausmų ir priepuolių. Prof. 
A. Marcinkevičius gabalėlį venos iš 
K. Andrejaičio kojos įsiuvo į vaini
kinę arteriją, aplenkdamas jos sukal
kėjusią vietą ir sudarydamas naują 
taką kraujui į širdies raumenį. Ope
racija buvo mikroskopinio pobūdžio, 
nes prof. A. Marcinkevičiui teko nau
doti vos įžiūrimą adatą, plauko plo
numo siūlą, milimetrinius dygsnius.

KLAIPĖDOS “VAIDILA”
Klaipėdoje pradėjo darbą naujas 

didžiausias miesto kino teatras “Vai
dila”, kuriame telpa 850 žiūrovų. 
Teatro atidarymui buvo parinkti pla
čiaekraniai filmai “žydrasis ledas” 
ir “Imperijos žlugimas”.

ŠEŠUPĖS MARIOS
“Tiesos” pranešimu, Kapsuku pa

vadinta Marijampolė susilauks 90 
hėktarų ploto marių. Rugpjūčio 18 
d. žemsemės užpylė senąją Šešupės 
vagą Kvietiškėje. Užtvankos pakeltas 
vanduo užlies ištisą slėnį. Užtvankos 
statybai vadovauja A. Zagladovas. 
Užpilant senąją Šešupės vagą, susi- 
rihkę apylinkės gyventojai sudainavo 
“Kur bėga Šešupė” ir padangėn šau
dė spalvotas raketas. Šešupės marių 
pakrantės bus paverstos poilsio zo
na, o jų vandens atsargos bus panau
dotos pramonės reikalams.

EKSPORTUOJA KĖDES
Šiaulių baldų kombinatas kas mė

nesį užsienin išsiunčia po 1.200 kė
džių. Pagrindiniai užsakymai gauna
mi iš Austrijos ir V. Vokietijos, o 
šiuo metu ruošiama siunta Olandijai, 
šiemet bus pradėta kombinato re
konstrukcija ir naujų patalpų staty
ba, turinti tikslą kėdžių metinę ga
mybą padidinti iki 800.000.

TRŪKSTA KELNIŲ
K. Berčius “Valstiečių Laikraščio” 

95 nr. skaitytojams pasakoja: “Nu
pirk, motin, kelnias”, — prašo kol
ūkietis žmonos, besiruošiančios į Pa
nevėžį. “Negavau tau kelnių. Yra tik 
paaugliams”, — grįžusi porina. “Pa
leisk vištą į turgų”, — nusprendžia 
vyras ir pats patraukia autobusų sto
telės link. Vaikšto po drabužių par
duotuves ir pats savo akimis netiki: 
kelnės tik 46 ir 48 numerių. Matyt, 
Panevėžio miesto ir rajono prekybos 
darbuotojai galvoja, kad panevėžie
čiai sparčios evoliucijos keliu visi 
pavirs nykštukais ...” V. Kst.

pat nuoširdi padėka ir toms ponioms, 
kurios prisidėjo prie skanių vaišių. 
Dar kartą nuoširdžiausia padėka vi
siems, visoms, kurie prieš ir' mūsų 
džiaugsmo valandoje, gimus dukrelei 
Dainai-Onutei, mūsų nepamiršo. Jūsų 
lietuviškas nuoširdumas liks mums 
nepamirštamas.

Jonė ir Petras Gurkliai

CALGARY, ALTA
PO GERAI PAVYKUSIO penktojo 

Vakarų Kanados lietuvių sąskrydžio 
KLB Kalgario apylinkės valdyba ilsi
si — nerengia nei gegužinių, nei ki-. 
tokių pobūvių. Mat ši valdyba vi
suotinio susirinkimo buvo įgaliota 
veikti iki penktojo sąskrydžio. Ji 
buvo užsimojusi šaukti visuotinį su
sirinkimą rugpjūčio 15 d., bet nepa
vyko gauti mažą salę prieinama kai
na. Be to, dauguma Bendruomenės 
narių yra išvažinėję atostogų. Dėl to 
valdybos pirmininkas, pasitaręs su 
revizijos komisijos nariais, nutarė 
šaukti visuotinį susirinkimą rugsėjo 
mėnesį. Dabartinis pirmininkas ir iž
dininkas nebeketina kandidatuoti į 
naująją valdybą.

LANKĖSI KELIAUJANTI JAU
NIMO grupė — “Bostono ekskursan
tai”. Buvo sustoję pas Bendruomenės 
pirmininką A. P. Nevadą, lankėsi 
pas J. Karpas, prof. K. Lederį (nak
vojo), K. Dubauskus ir kitus. Kor.

V. Kanados lietuvių sąskrydžio gegužinė š. m. liepos 11 d. prie Kalgario. 
Dalyvius linksmina akordeonu San Francisco atstovas Pažemėnas

PADĖKA

Mirus mielam Chris Yordan, gyvenusiam kartu su 
mumis, liūdesio valandoje sulaukėme ypatingos moralinės 
paramos ir užuojautos. Dėlto reiškiame savo nuoširdžią 
padėką:

Kun. J. Liaubai, OFM, už Rožini, atlaikytas iškilmingas 
šv. Mišias ir palydėjimą į kapus, užuojautą bei rūpestį; 
solistui A. Paulioniui už taip gražų giedojimą Mišių metu; 
B. Luomanui už pasakytą jautrią atsisveikinimo kalbą ka
pinėse medžrotojų-meškeriotojų klubo "Lituanica" vardu; 
mieloms šeimininkėms p. p. Jasiulionienei, Bersėnienei, 
Luomanienei ir Bieliūnienei už paruošimą vaišių bei aptar
navimą stalų. Nuoširdi padėka prisidėjusiems darbu vaišių 
metu —p.p. Luomanui ir Bersėnuį. Mieliems p.p. Sinkams, 
Crowland viešbučio savininkams,-už patalpas vaišėms nuo
širdžiausias ačiū. Taip pat nuoširdi padėka nešusiems kars
tą, atsiuntusiems gėles, užprašiusiems už mirusį šv. Mišias 
ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Liekame dėkingi —
Stefa ir Walter Vitauskai

S HAMILTON
MOKSLO METAI Vysk. Valančiaus 

šeštadieninėj mokykloje pradedami 
rugsėjo 11 d. tose pačiose St. Patrick 
mokyklos patalpose (King East — 
Victoria kampas). Į parengiamąjį 
skyrių vaikai priimami nuo 4 metų, 
o į I skyrių — nuo 6 m. amžiaus. 
Pamokos pradedamos 9.30 v.r., bai
giamos 1 v. Pirmąjį šeštadienį moki
niai bus paleisti 12 v. Tėvai prašomi 
visus mokyklinio amžiaus vaikus siųs
ti nuo pat pirmos dienos. Vedėjas

NEPAMIRŠKIME, kad rugsėjo 18 
d. Jaunimo Centre Tautos Fondo Ha
miltono skyriaus valdyba rengia Tau
tos šventės minėjimą su menine pro
grama. kurią atliks mergaičių cho
ras “Aidas”. Po programos bus šo
kiai, turtinga loterija ir kt. staigme
nos. Laimės staliukams jau paauko
jo statybininkas A. Šilinskas $20, 
“Grand Hotel” savininkai J. Ada- 
mauskas ir K. Butkevičius $15 ir 
garažo sav. P. Armonas — $15. Tai 
bus pirmas rudens parengimas, į ku
rį valdyba kviečia visus atsilankyti.

A.A. KAZYS PRUNSKIS — Char 
les Fruncki, išvykęs į Lietuvą, mirė 
prieš 3 mėnesius. Velionis buvo ki
lęs iš Švenčionių krašto. Į Kanadą 
atvyko 1927 m. ir dirbo Stelco įmo
nėse. Kadangi buvo atvykęs iš len
kų okupuoto krašto, tad ir velionies 
pavardė buvo sulenkinta. K. B.

MERGAIČIŲ SHORAS “AIDAS” 
po vasaros atostogų vėl pradeda 
darbą. Pirmoji repeticija įvyks rug
sėjo 10, penktadienį, 6 v.v., parapi
jos salėje. Choras rugsėjo 18 d. dai
nuos Tautos Fondo parengime: spa

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

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

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

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

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

IflllPUT RADIO & 
nnilin I television

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

Nuotr. E. Gumbelio

lio 2 d. — Klevelande, spalio — 30 
d. Hartforde. “Aidas” taip pat da
lyvaus Lietuvių Dienos koncerte spa
lio 10 d., o lapkričio 6 d. ruošia savo 
koncertą ir šokius Jaunimo Centre. 
Todėl visos choristės yra kviečiamos 
lankyti repeticijas, kad choras tin
kamai galėtų pasiruošti koncertams. 
Praleidusios repeticijas nebus lei
džiamos vykti gastrolėms. Taip pat 
yra priimamos ir naujos choristės 
nuo 14 metų amžiaus. Jos kviečia
mos įsijungti metų pradžioje. J. P.

PREL. J. B. KONČIUS, prieš išvyk
damas gyventi Romoje, viešėjo pas 
mons. J. Tadarauską.

KUN. DR. VYT. KAZIŪNAS ke
letą dienų viešėjo Hamiltone pas 
mons. J. Tadarauską. Svečias yra Va
tikano radijo lietuvių skyriaus vedė
jas, atvykęs 5. Amerikon aplankyti 
stambesnių lietuvių kolonijų bei su
sipažinti su jų veikla. Iš čia jis ap
lankė Torontą ir kitas vietoves. Ta 
proga jis įrekordavo įvairių pasikal
bėjimų.

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614/ 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus __ __  „___  5%
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% %

WELLAND, ONT.
MIRĖ LIETUVIŲ BIČIULIS. §. m. 

rugpjūčio 13 d. nuo širdies smūgio 
mirė lietuvių bičiulis Chris Yordan, 
kuris visiems buvo žinomas “Kūmo” 
vardu. Velionis buvo bulgarų kilmės. 
Atvažiavęs į šį kraštą labai jaunas, 
pergyveno sunkias kūrimosi dienas. 
Būdamas puikaus būdo, nuoširdus, 
gabus, tapo Wabass Ltd. vedėju, kur 
išdirbo net 45 metus. Nemaža dalis 
išblaškytų iš tėvynės lietuvių atvy
ko į Wabass fabriką, kur surado mie
lą Chris Yordan — ne kaip virši
ninką, bet kaip nuoširdų bičiulį. At
simindamas sunkius savo žingsnius 
svetimam krašte, Yordan labai už
jautė lietuvius. Nevienas šiandien 
prisimena Yordaną kaip žmogų, kuris 
vien gera darė ir padėjo gauti darbą 
Wabass įmonėje. Bendraudamas su 
lietuviais, Yordan tapo kaip ir lietu
vių šeimos nariu — rėmė pinigine 
auka visur, kur tik buvo prašomas. 
Tapo lietuvių medžiotojų ir meške
riotojų klubo “Lithuanica” nariu ir 
buvo išrinktas klubo garbės nariu. Iš
ėjęs į pensiją, apsigyveno pas arti
mus savo bičiulius p.p. Vitauskus, 
tapo kataliku, lankė lietuviškas pa
maldas, pramoko lietuviškai. Tai p.p. 
Vitauskų nuopelnas. Eidamas 80-tuo- 
sius metus, širdies smūgio pakirstas, 
baigė savo žemės kelionę palikdamas 
visus lietuvius liūdesyje. Jo karstą 
puošė gėlių vainikai ir puokštės. Jį 
lankė ir į poilsio vietą palydėjo be
veik visi lietuviai. Karstą nešė lietu
viai, atsisveikinta lietuviškai. Nors 
velionis artimiau bendravo su ke
liom lietuvių šeimom, tačiau troško 
matyti visus lietuviškus veidus ir 
linkėjo jiems visiems geriausios sėk
mės. Tai retas, geros širdies žmo
gus. Lietuviai neteko artimo, mie
lo bulgarų tautos sūnaus, kuriame 
nustojo plakusi jautri, lietuvius pa-

A. a. Chris Yordan, nuoširdus lietu
vių bičiulis bei rėmėjas, miręs š. m. 
rugpjūčio 13 d. Weliande, Nnt.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO 
JŲ klubas “Lithuanica” per du su
rengtus meškeriojimus premijas pa
skyrė: I — Br. Simonaičiui už dau
giausia sugautų žuvų; II — J. Baliu
kui, jr., už didžiausią žuvį; III — A. 
Čepukui ir Bogart Onai už pirmą su
gautą žuvį. Premijas — $15, S10, S5 
išmokėjo ižd. Pr. Bersėnas. J.

Sauit St. Marie, Ont.
MEDŽIOTOJŲ - MEŠKERIOTOJŲ 

klubas “Briedis” rugsėjo 5 d., 1 v. p. 
p., prie Superijos ežero (apie 22 
myl. į šiaurės vakarus nuo S. S. Ma
rie) p.p. Dabulskių ir Duobų vasar
vietėje rengia paskutinę šio sezono 
viešą gegužinę (pikniką), kurioje 
įvyks tarpklubinės žvejojimo varžy
bos bei premijinis 22-ro kalibro šau
dymas. žvejojimo varžyboms yra 
skirta tarpklubinė pereinamoji taurė, 
kurią pereitais metais laimėjo Sault 
Ste. Marie klubas “Briedis”. Be to, 
bus skirta vienkartinė premija-taurė 
už varžybų metu pagautą didžiausią 
žuvį. Premijinis žvejojimo laikas: 
nuo 1 v. p.p. iki 5 v. v. Prieš ar po 
nustatyto laiko pagauta žuvis nebus 
premijuojama. Visi dalyvaujantys 
varžybose, prieš išvažiuojant į ežerą 
meškerioti, privalo užsiregistruoti 
pas meškeriotojų vadovę R. Galinie
nę. Veiks bufetas su gaivinančiais gė
rimais bei šiltais ir šaltais užkan
džiais. Visus kaimyninių kolonijų 
klubus ir apylinkės tautiečius kvie
čiame dalyvauti. — Birželio 27 d. 
įvykusiose klubo žvejojimo varžy
bose vienkartinę premiją-taurę už pa
gautą didžiausią žuvį laimėjo H. Sim- 
kevičienė-Sims. Valdyba

DELHI, ONT.
PADĖKA

Nuoširdi mūsų padėka mieliems 
lietuviams už suruoštą mums staig
meną—įkurtuves, už gražias gėles ir 
brangias bei gražias dovanas: p.p. P. 
A. Vindašiams, V. V. Treigiams, J. 
V. Jocams, P. Z. Augaičiams, S. Ja- 
kubiliams ir mielam svečiui, V. Dir
sėms, J. O. Stradomskiams, M. D. 
Bartuliams, D. J. žiogams, S. Jaku- 
bickams, D. Naginskui, K. Simutie
nei, M. Norvaišienei, M. D. Norkams.

Speciali padėka p.p. V. V. Trei
giams už suruošimą tų įkurtuvių ir 
visą rūpestį; ponioms už taip gražų 
paruošimą; P. Augaičiui už gražų žo
dį ir įteiktas gėles visų vardu. Nuo
širdi padėka klebonui kun. dr. J. Gu
tauskui už apsilankymą.

Ačiū, ačiū visiems mieliems lietu
viams. Mes jūsų niekad neužmiršim.

P. P. Pekarskai
38 Sovereen St, Delhi, Ont.

© LIETUVIAI PASAULYJE
I.A. Valstybės

PRELATAS JONAS BALKONAS, 
neseniai paminėjęs savo kunigystės 
45 metų sukaktį, š.m. rugpjūčio 28 
d. buvo pagerbtas amerikiečių kata
likų karo veteranų organizacijos: 
Waldorf-Astoria viešbutyje jam bu
vo įteiktas specialus atžymėjimas — 
keltų kryžius, už išskirtinius nuopel
nus Dievui, gyvenamajam kraštui ir 
šeimoms. Tai buvo atlikta CWV or
ganizacijos suvažiavimo metu. Ta 
proga vietinis katalikų laikraštis at
spausdino ilgą straipsnį apie prel J. 
Balkūną bei įdėjo jo nuotrauką. 
Straipsnyje rašoma, kad mons. J. 
Balkūnas esąs dinamiškas kalbėtojas, 
nenuilstantis kovotojas prieš komu
nizmą.

LITHUANIAN VILLAGE, INC. 
BENDROVĖ akcijomis telkia pinigus 
naujųjų Klevelando Lietuvių Namų 
statybai, kuri pareikalaus apie $275.- 
000. Sklypas yra įsigytas lietuvių gy
venamam rajone. Naujasis pastatas 
turės centrinę šildymo ir vėsinimo 
sistemą. Pirmajame augšte bus 
įrengta lietuviška seklyčia, klubas su 
baru, valgykla ir trys didelės patal
pos nuomojimui, antrajame augšte — 
erdvi salė su akustine scena, baru, 
virtuve ir svečių kambariais.

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 
pradės darbą Čikagoje rugsėjo mė
nesį. Nupirktas pastatas 6422 So. Ke- 
dzie Avė. pertvarkomas ir remontuo
jamas. Bus padidintas vėsinimo apa
ratūros pajėgumas, išdekoruotas 260 
žmonių prie stalų talpinančios didžio
sios salės ir 100 vietų turinčios ma
žosios salės. Keičiama apšvietimo sis
tema, įsigyjamas naujas inventorius. 
LT Namų pirmininkas yra inž. J. 
Jurkūnas, lėšų telkimo vadovas — 
dr. S. Biežis, pertvarkymo projekto 
autorius ir vykdytojas — buvęs to- 
rontietis Vytautas Peseckas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IV ŠVENTĖ 
bus 1972 m. liepos 2 d. Čikagos am
fiteatre. Repertuaras jau sudarytas 
ir su šokių aprašymais išsiuntinėtas 
dalyvausiančioms grupėms. Vaikai 
(8-12 metų) šoks Suktinį, Noriu mie
go, Kalvelį ir žilvitį, jaunimas (nuo 
12 metų amžiaus) — Šustą, Gyvatarą, 
Subatėlę, Audėjėlę, Rugučius, Malū
ną ir Kubilą, vyrai — Oželį, mergi
nos — Blezdingėlę, Sadutę ir Lineli. 
Busimuosius šokių šventės dalyvius 
registruoja Birutė Vindašienė, 6435 
So. Washtenaw Ave., Chicago, Hl. 
60629, USA. TeL (312) 925-5612. Ti
kimasi susilaukti tautinių šokių gru
pių iš keturių P. Amerikos valsty
bių ir Europos, šokių šventės meni
nės dalies vadovė yra Genovaitė 
Breichmanienė, 104 Bertram Dr., 
Dundas, Ont., Canada. Tel. (416) 627- 
1420. Ji teikia informacijas; visais 
šokių išpildymo klausimais.

BALFO CENTRĄ Brooklyne, 105 
Grand St., jau du kartus aplankė va
gys. Liepos 11 d. naktį įsilaužėliai 
išsinešė dvi rašomąsias mašinėles, 
kurių viena buvo elektrinė, ir skai
čiavimo mašiną, o rugpjūčio 3 d. nak
tį — vieną lempą ir rašomąją maši
nėlę. BALFo centrinė Įstaiga yra la
bai apleistame ir nesaugiame kvar
tale.

PREL. L. MENDELIS, Baltimorės 
Šv. Alfonso lietuvių parapijos kle
bonas, grižo iš atostogų Europoje. Jis 
lankėsi Paryžiuje, Liurde, ilgiau bu
vo apsistojęs Romoje, šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijoje.

DR. ALDONA ŠLIŪPAITĖ, visuo
menininko dr. J. Šliūpo vyriausioji 
dukra, šią vasarą atšventė 85 metų 
amžiaus sukakti Santa Monica mies
te. Kuklias pagerbtuves jai surengė 
dr. M. Devenio sutelkti kaimynai ir 
bičiuliai. Sukaktuvininkė dažnai pri
simena Niujorką, kur jai ilgus metus 
teko gyventi ir dirbti profesinį 
darbą.

SANDĖLYJE PRASIDĖJĘS GAIS
RAS sunaikino Klevelando lietuvių 
salę, kuri lietuvių reikalams yra tar
navusi apie 50 metų, čia buvo tel
kiama parama Lietuvai, rengiami 
koncertai, vaidinimai ir suvažiavi
mai.

STATOMO KULTŪROS ŽIDINIO 
salę Brooklyne Tėvai pranciškonai 
planuoja pavadinti Simo Kudirkos 
vardu ir laukia aukų iš visuomenės, 
kurias prašo siųsti šiuo adresu: Buil
ding Fund, Franciscan Monastery, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.

Brazilija
“MŪSŲ LIETUVA” leidžiama Sao 

Paulo mieste, pastebi, jog išeivių lie
tuvių sostinė yra Čikaga, o antroji 
vieta pagal lietuvių skaičių tenka Sao 
Paului. Laikraštis, remdamasis T. J. 
Bružiko, SJ, surinktais duomenimis, 
rašo: “Miesto vakarinėje dalyje šie 
distriktai turi apie 100 lietuvių (L
y. apie 20 šeimų): Sao Miguel, Vila 
Matilde, Itaguera, Ermelindo, Mata- 
razzo, Tatuape, Penha, Bras. Apie 
200 lietuvių gyvena Agua Razoje, Vi
la California, už Agua Razos. Apie 
700 tautiečių randasi Moocoje, Vila 
Pridente ir Vila Ema, o Parųue Sao 
Lucas ir Vila Beloje — po 400. Vila 
Zelinoje, skaičiuojant trečdalį gy
ventojų lietuviais, jų galėtų būti net 
5.000. Arti centro gausiausias yraBom 
Retiro su virš 400 lietuvių. Centre, 
Liberdade ir Consolacao yra iš viso 
apie 450, Belą Vista, Perdidzes ir 
Pinheiros — apie 300. Po 150 gyvena 
Barra Funda, Indianopolis, Ipriranga 
ir Brooklin. Moinho Velho priskai
čiuojama apie 300, Saude — 250, o 
Morumbi — 05. Miesto šiaurėje ir 
vakaruose turimi duomenys: Lapa — 
405, Vila Anastacio — 500, aplink

Sao Domingos ir Jarague — tiek pat, 
kiek Vila Bonilha — 150, Vila Caroli
nes ir Vila Guilher apylinkės turi po 
225. Apie 700 gyvena Casa Verde, 
tiek pat Tucuruvi ir Jacana srityje, 
Santanoje — 340.”

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ FON- 

DO susirinkime Avellanedoę Aušros 
Vartų parapijos salėje iš pirminin
ko pareigų pasitraukė 80 metų am
žiaus sulaukęs Ignas Padvalskis, dėl 
senatvės sutikęs būti tik eiliniu val
dybos nariu. Tautos Fondo naująją 
valdybą sudarė: pirm. Zeferinas Juk
nevičius, vicepirm. Jonas čikštas, 
ižd. Jurgis Gilvydis ir sekr. kun. Au
gustinas Steigvila.

KUN. VYTAUTAS A. PALUBINS- 
KAS su savo mamyte Ona persike
lia į JAV. Argentinon su tėvais jis 
atvyko 1929 m., būdamas dvejų me
tų amžiaus. I kunigus buvo įšventin
tas 1954 m. Romoje. Dirbo Avella- 
nedos Aušros Vartų parapijoje ir bu
vo klebonu Quilmes mieste. Išleistu
vės jam buvo surengtos Aušros Var
tų parapijos salėje po vakarinių 
Mišių.

Jugoslavija
VYSK. A. DEKSNYS, kun. K. Ža- 

lalis, OFM, ir kun. L. Mažrimas da
lyvavo IV marijologijos kongrese Za
grebe, Jugoslavijoje. Popiežiui Pau
liui VI atstovavo apaštalinis delega
tas kardinolas Seper, buvęs Zagre
bo arkivyskupas. Kongreso dalyviai 
pasiuntė sveikinimo telegramą popie
žiui Pauliui VI. Be to, kongrese da
lyvavo kardinolai Suenens, Wright ir 
Carbery, daug vyskupų ir kunigų. 
Vysk. A. Deksnys rašo iš Zagrebo: 
“Mieste nuotaika kaip dideliuose Lie
tuvos atlaiduose. Visai nesijaučiame, 
kad būtume kūjo ir priekalo šalyje.”

Šveicarija
LUGANO MIESTE mirė Lietuvos 

nepriklausomybės signataro ir diplo
mato dr. Jurgio šaulio našlė Mafal- 
da Šaulienė, sulaukusi 83 metus am
žiaus. Velionė buvo italė, pirmaeilė 
operos dainininkė Vokietijoje, žino
ma mergautine Salvatini pavarde. 
Dr. J. Šaulį su ja supažindino viena
me oficialiame priėmime Berlyne 
Lietuvos kariuomenės atstovas gene
ralinio štabo pik. K. Škirpa. Palaido
ta San Giorgio parapijos kapinėse, 
netoli Lugano, šalia dr. J. šaulio, ku
rio palaikai yra įmūryti kapinių uo
loje. Užrašas lietuvių ir italų kalbo
mis primena kapinių lankytojams, 
kad čia ilsisi Lietuvos ministeris ir 
nepriklausomybės akto signataras.

Vokietija
KIRCHE IN NOT KONGRESO 

Koenigsteine pagrindinė tema buvo 
“Krikščionybė ir ateizmas”. Kongre
sas susilaukė apie 200 dalyvių, atsto
vavusių 26 tautoms. Jų tarpe buvo 
penki vyskupai, keliolika kunigų. 
Lietuviams atstovavo vysk. A. Deks
nys, dr. P. Karvelis iš Baden-Badeno, 
kun. V. šarka iš Hamburgo, kun. A. 
Bernatonis iš Dieburgo, kun. J. Dėdi
nas iš Vasario 16 gimnazijos, dr. Gri
galiūnas su žmona iš Frankfurto ir 
čikagietė A. Rūgytė.

Švedija
RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS 

kraštų atstovai su Stockholme vei
kiančiomis baltiečių organizacijomis 
paskelbė atsišaukimą “Nepamirškite 
Baltijos tautų”, primindami švedams 
ir pasauliui trėmimų Sibiran trisde
šimtmetį. Lietuvių vardu šį atsišau
kimą pasirašė Lietuvių Sąjungos 
pirm. J. Pajaujis. Sovietų vykdomą 
tautžudystę liudija 600.000 Baltijos 
kraštų gyventojų sunaikinimas pasta
rajam trisdešimtmetyje. Atsišaukimo 
autoriai prašo remti Baltijos tautų iš
silaisvinimo pastangas, reikalauti 
laisvų rinkimų Jungtinių Tautų prie
žiūroje.

Austrija
VENECUELOS LIETUVIŲ VEI- 

KĖJAS ir Čiurlionio ansamblio at- 
sikvietimo inciatorius Jurgis Bieliū
nas, atvykęs Austrijon gydyti sune
galavusios širdies, mirė Salzburgo li
goninėje ir buvo palaidotas vietinėse 
katalikų kapinėse šalia savo sūnaus 
kapo.

Prancūzija
PLK. J. ŠLEPETYS su žmona Te

odora, atvykę iš Niujorko, Paryžiuje 
aplankė dukrą Birutę ir žentą Adolfą 
Venskus, Europoje jie planuoja vie
šėti ilgesnį laiką.

H. PETKŪNAS Frans-les-Vernes 
(Ain) turi pavyzdingai tvarkomą viš
čiukų ūkį. Vienas jo sūnus dirba 
ūkyje, antrasis — fabrike, bet lais
valaikiu padeda tėvui.

SVETIMŠALIŲ LEGIJONE tarna
vęs J. Malkis įsikūrė Voirone (Ise- 
rę). Kitas buvęs legijonierius L. Pe- 
senka tebėra Orane, Alžerijoje. Jis 
taip pat norėtų atvykti į Prancūziją, 
bet persikėlimą sutrukdo įvairios 
kliūtys. Neseniai jis buvo susižeidęs 
koją ir tris savaites negalėjo dirbti, 
negaudamas jokios pašalpos.

Australija
ADELAIDĖS VYČIO SPORTO 

KLUBAS išsirinko naują valdybą: 
pirm. — A. Skiparį, vicepirm. — P. 
Andrejaitį, sekr. •— E. Taparauską, 
ižd. — V. Daugalį, parengimų vado
ve — A. Morkūnaitę, sporto vadovu 
— J. Morkūną ir krepšinio vadovu — 
A. Reivytį. Vytiečiai birželio 20 d. 
surengė gražų vardinių vakarą Ade
laidės lietuviams.
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Darbštaus laikraštininko sukaktis
Daugelio laikraščių bendradarbiui Praniui Alšėnui 60 metų

VLADAS MINGČLA
Jūs, kurie tarnaujate žurnalizmo 

idėjoms, kuklūs ir nežinomi rašyto
jai, jūs niekad negalėsite įvertinti vi
so savo darbo svarbumo bei reikš
mingumo; gimę spaudoje, jūs ją lai
kote savo asmenybės dalimi. Tačiau 
tikėkite — be jūsų labiausiai pasižy
mėję žmonės būtų nežinomi, didžiau
sio pagerbimo verti dalykai būtų kaip 
varpai skambą tuštumoje. Jūs žadi
nate pavergtųjų belaisvių viltį. Jūsų 
plunksnos, kaip elektros laidai, ku- 
rie jungia visus planetos kraštus. Jū
sų idėjos — kaip oro atomai, kuriais 
alsuoja mūsų sielos. Tai nuolatinė gy
vybės pilna pasaulio atmosfera. Rei
kia suprasti visos šios tarnybos kilnu
mą, kad būtų galima ją atlikti su 
tinkamu didingumu ir majestotišku
mu. Tai viena kilniausių protaujan
čio žmogaus pareigų. (E. Castelar)

Pranys Alšėnas

Ko verti būtų metai, jeigu ne
būtų darbingi ir kūrybingi, jeigu 
sukaktuvininko kūrybos ir dar
bų aruodai būtų tušti? Taip, 
jeigu jie būtų tušti! Mūsų gi 
sukaktuvininko metų darbų ir 
plunksna rašytų žodžių aruodai 
pilnutėliai, kaip laisvo Lietuvos 
ūkininko aruodai. Taigi, minime 
tikriau- ne Pranio Alšėno amžių, 
bet jo darbą Lietuvai.

Pr. Alšėnui 60 metų sukaks 
1971 m. rugsėjo 27 d., nes gimė 
1911 m. rugsėjo 27 d. Ukmergės 
apskr., Vengrą vos kaime. Pra
džios mokslą išėjo gretimam 
miestely — Vidiškiuose, o vidu
rini — Kauno aštuntojoj gimna
zijoj ir “Pavasario” suaugusių 
komercijos mokykloj (eskternu). 
1938-39 m. baigė Augštesniosios 
policijos mokyklos XXIII-čią lai
dą (pagrindinę). Labai troško 
studijuoti VDU Kaune, bet ne
buvo lėšų, nes reikėjo rūpintis 
kasdienine duona. 1933-34 m. 
Pr. A. atliko karinę prievolę I- 
jame gusarų pulke. Tarnavo 
pašto valdininku, teismo sekre
torium. policijos valdininku.

Kai Lietuvą okupavo Sovietų 
Sąjungos armija, Pr. A., kele
rius metus pagyvenęs V. Vokie
tijoj, 1949 m. atsidūrė Kanadoj, 
šioje laisvoje anglosaksų vals

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBOJE

gaunamos mokslo priemonės ir knygos jaunimui

S. Jonyniene, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00

Užsakymus siusti šiuo adresu: L RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento, 

Chicago, IR. 6Ū629, USA. Tel. (312) 776-32S4

A. MOKSLO PRIEMONĖS

Pricšmokykl. Ig. Malėnas, A - ŽU (ABC spalvotomis iliustr.) ....... $1.00
I skyriui: E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius 4.50

E. Ruzgiene, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.75
P. Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI 
ŠEIMOJE 'naudojantis E. R. "Gintarėliais") .30
Ig. Malenas, ELEMENTORIUS Ė 2.50
A. Rinkūnos, KREGŽDUTĖ, I dalis ........ 3.00

II skyriui: A. Rinkūnos, KREGŽDUTĖ, I dalis 3.00
G. Česiene, RŪTELĖ ............ 3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 2.00

III skyriui: J. Pločos, TĖVIŠKĖS SODYBA 3.00
E. Norutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 2.00

IV skyriui: A. Rinkūnos, KREGŽDUTĖ, II dalis 3.25
S. Jonyniene, Naujas vadovėlis baigiamos ruošti, 
išeis 1972 m. pradžioje

S. Jonyniene, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00
V skyriui: S. Jonyniene, LIETUVOS LAUKAI ................................. 3.00

Z. Grybines, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.25
VI skyriui: A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA .......  - 3.50

J. Pločas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 2.00
VII skyriui: S. Jonyniene, TĖVŲ ŠALIS ....................................... 3.50

J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00
VIII skyriui: J. Pločas, GINTARAS ..................Z“'”.............  4.00

S. Sližys, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) ..*. 2.00 
J. Pločas, LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS IR 
LITERATŪROS PRATIMAI ............................................... 2.00

IX skyriui arba V klasei (Aukžt. mokyki.)
V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas)................75

Aukštesniems skyriams ir tėvams
J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIET. KALBOS GRAMATIKA 2.00
Dr. Z. Ašoklis, LIETUVIŲ GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS 1.50

Visoms mokykloms
MOKYKLŲ DIENYNAI ................................................. .50

’ SĄSIUVINIAI (vieno linija) ......................................... .25
V. Fronkienė, VAIDINIMAI 1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelgo, LABAS RYTAS, VOVERE. Eilėraščiai vaikams 2.50
G. Ivoškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuota istorinė apysaka 3.60 
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. Premijuoto apysaka .................. 3.00
J. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos 3.00 
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuoto apysaka ............................ 3.00

tybėje Pr. A. pradžioje dirbo 
sunkius fizinius darbus, o poil
sio valandas skyrė straipsnių ra
šymui ir mokslui. Pagaliau Pr, 
A. įvykdė savo svajonę — baigti 
augštąjį mokslą. 1963—1967 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė Čika
goje veikiantį Pedagoginį Litua
nistikos Institutą ir gavo lietu
vių literatūros istorijos bakalau
ro laipsni bei diplomą, sutei
kiantį jam" teisę dėstyti lietuvių 
literatūrą lituanistinėse mokyk
lose.

Pr. A. nuo 1929 m. ėmė rašy
ti “Rytų Lietuvai”, vėliau “Lie
tuvos Aidui”, “Mūsų Laikraš
čiui”, “Trimitui”, “Kariui”, 
“Ūkininko Patarėjui”, “Vilniaus 
Balsui”, “žemaičių žemei”, “Tė
viškei”. Augšt. Policijos Mokyk
loj studijuodamas ir policijos 
tarnyboj valdininkaudamas pa
rašė daug straipsnių “Policijai”.

Raudonojo slibino laikais Lie
tuvoje Pr. A. teko slapstytis. Re
tai kada teko šviesią saulę maty
ti... Trečiojo Reicho — nacių 
okupacijos laikais už pogrindi
nės spaudos platinimą gestapo 
buvo Įkalintas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime, o iš ten išvežtas 
badmirio darbams į Vokietiją. 
Ten buvo Įdarbintas porcelano 
fabrike, kuriame dirbo po 12 
vai. i parą. Iš šios vergijos jį iš
laisvino JAV kariuomenė.

Palengvėjo gyvenimas. Teko 
gyventi, kaip ir daugeliui pabė
gusių lietuvių, UNRROS prižiū
rimose Lietuvių stovyklose. Kū
rybinė dvasia atgijo. Bamberge 
buvo leidžiamas rotatorinis sto
vyklinis laikraštėlis “Naujie
nos”. Pr. A. įsipareigojo kiek
vienam nr. paruošti vedamąjį 
straipsnį. Vėliau keletą mėnesių 
redagavo ir leido pats vienas ži
nių biuleteni “Radijo Bango
mis”.

Atsirado sąlygos leisti spaus
tuvėse spausdintus laikraščius. 
Pr. Alšėnas buvo vienas pirmų
jų šiame judėjime. Rašė ‘‘Tėviš
kės Garsui”, “Mūsų Keliui”, 
“Žiburiams”, “Minčiai”,, “Lietu
vos žodžiui”, “Naujajam Gyve
nimui”, “Žingsniams”, “žibin
tui”, “Vilčiai” ir kitiems laikraš
čiams bei žurnalams. Be to, jis 
siuntinėjo savo straipsnius “Bri
tanijos Lietuviui”, Kanados, 
“Nepriklausomai Lietuvai”, 
Urugvajaus “Laisvajai Lietu
vai”, Švedijoj einantiems “Spin
duliams”.

Nuo 1949 m. Pr. Alšėnas gy
vena Kanadoj. Čia jis plunksną 
pakeitė modernia mašinėle: dar
bas pasidarė dar spartesnis. Ra
šo Įvairiem Amerikos ir Kana
dos laikraščiam: “Tėviškės Ži
buriams”. “Nepriklausomai Lie
tuvai”, “Draugui”, “Darbinin
kui” (apie pusantrų metų buvo 
“Dabarties pastabų” skyriaus 
red.), “Aidams”, “Laiškai Lietu
viams”. “Varpeliui”, “žvaigž
dei”, “Naujienoms”, “Dirvai”, 
“Laivui” ir kt.

Sukaktuvininkas yra kelių 
. (Nukelta į 7-tą psl.)

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos aštuntasis suvažiavimas Įvyko 
rugsėjo
dr. V. Paprockas — pirm., dr. V. Avižonis

dienomis Pierre viešbutyje Niujorke. Ligšiolinę PLGS centro valdybą sudarė dr. B. Radzivanas, 
Nuotr. L. Tamošaičio

Stalčiuose guli romanai, novelės
Derlinga rašytojo Juozo Švaisto - Balčiūno 80 metų amžiaus sukaktis

toks pabrėžiamas. Neaprėžtų te
mų konkursuose viskas esą pri
klauso nuo vertinimo komisijų 
nuomonės ir pasaulėžiūros.

J. Švaistas turi dideli neišleis
tų raštų bagažą. Jieško leidėjų. 
Stalčiuose guli romanų, novelių 
ir Įvairių kitų kūrinių. Tačiau 
visa tai jo “tabu”... Sako, jog 
paskelbus turint nespausdintą 
rankraštį vienokiu pavadinimu, 
dažnai niekas tokio pavadinimo 
nebesuras, kadangi, belaukiant 
leidėjų, tenka bandyti laimę

Š.m. kovo 18 d. vakarinio Los 
Angeles gyventojas Juozas Bal- 
čiūnas-Švaistas sulaukė 80 metų 
ąmžiaus sukakties. Lietuviams 
jis žinomas rašyto j as-beletris- 
tas ir pasakininkas, o draugams 
ir pažįstamiems — mielas kai
mynas, kiek staigaus, nelygaus 
būdo, bet malonus pašnekovas. 
Tokio amžiaus sulaukus, Įdomu 
skaitytojui priminti jo asmeny
bę ir gyvenimą nors bendrais 
bruožais.

Gimęs Rokiškyje 1891 m. ko
vo 18 d., baigė Panevėžio moky
tojų seminariją, kuri laiką mo
kė vaikus Stačiūnuose, kol su
manė stoti į mokytojų institutą 
Stavropolyje. Tačiau čia buvo 
1916 m. mobilizuotas Į carinę 
armiją. Baigęs Maskvos karo 
mokyklą, išsiųstas karininku i 
Galicijos frontą prieš vokiečius. 
1918 m. grįžęs Į Lietuvą, ėmėsi 
organizuoti jaunos mūsų valsty
bės miliciją ir 1919 m. buvo mi
licijos vadu Rokiškyje. 1919 m. 
stojo į Lietuvos kariuomenę ir 
ištarnavo joje 20 metų, pasie
kęs pulkininko leitenanto laips
nio. Kariuomenės karjeroj 1922- 
28 m. buvo Karo Mokyklos lek
torium; 1928-35 m. “Kario” žur
nalo redaktorium; 1935-39 m. 
karinio parengimo ir propagan
dos dalies viršininku.

Tarnaudamas kariuomenėje, 
siekė tolimesnio mokslo — stu
dijavo Vytauto Didžiojo Univer
sitete (Kaune) humanitarinius 
mokslus. Vokiečių okupacijos 
metu buvo “Lietuvių Archyvo” 
redaktorium, o vėliau švietimo 
referentu Kauno savivaldybėje.

Pradėjęs rašinėti jau nuo 
1912 m., sukaktuvininkas at
spausdino daug savosios kūry
bos “Skaitymuose”, “Sekmojo- 
je Dienoje”, “Lietuvoje”, “Gais
ruose”, Vaire”, “Praduose ir Žy
giuose”, “Lietuvos Aide” ir 
“Naujojoje Romuvoje”. Tame 
nepriklausomybės laikotarpyje 
išleido šias knygas: “Silkinė suk
nelė”, 1927 m.; “Naujan gyveni- 
man”, 1928 m.; monografiją 
“Liudviko Adomo Juceviliaus 
asmuo ir reikšmė”, 1930 m. ir 
“Meilės vardu”, 1937 m.

Pažindamas bolševikus, apsi
sprendė iš tėvynės išvykti, kai 
1944 m. jie antrą kartą užplū
do Lietuvą. Atsirado Vokietijo
je. Gyvendamas Augsburgo- 
Haunstetteno stovykloje, išlei
do tris knygas: - “Rašau sau”, 
1947 m.; “Siela lagamine”, 1948 
m.; “Paskutini kartą tave klau
siu”, 1948 m. Emigravęs Į JAV 
1949 m., pradžioje apsigyveno 
lietuvių “sostinėje” Čikagoje, 
čia išfeido 6- knygas: “Aukso 
kirvis”, 1952 m.; “Petras Širvo- 
kas”, 1952 m.; “Eldorado”, 1953 
m.; “Knygnešių pėdsakais”, 1955 
m.; “Trys žodžiai arba gyvoji 
magija”, 1958 m. ir dienraščio 
“Draugo” premijuotą romaną 
“Jo sužadėtinė”, 1959 m.

Išėjęs į pensiją, nutarė persi
kelti i šiltesnį klimatą, todėl 
Juozą švaistą jau matome San
ta Monica mieste, Kalifornijoje. 
Ir čia nepadeda plunksnos — iš
leido vėl tris knygas, iš jų dvi 
atžymėtas premijomis. Po roma
no “Žiobriai plaukia”, 1962 m., 
už atsiminimų knygą “Dangus 
debesyse”, 1967 m., Lietuvių 
Rašytojų Draugija paskyrė pre
miją (pusiau su Jurgiu Jankum). 
Gi 1965 m. jo “šaunus penketu
kas” laimėjo Jaunimo Literatū
ros II premiją (pasidalino su 
manim), tačiau knyga buvo iš
leista tiktai 1970 m.

Mėgstamiausias žanras
Juozo švaisto mėgstamiausias 

kūrybos žanras — neilgos apy
sakos ir novelės. Tačiau jį trau
kia ir romanas. Savo kūriniams 
temas ima labai įvairias. Pažin
damas Lietuvos kaimo buitį, 
varguomenės gyvenimą, jis pina 
sodiečių, miestelėnų, tarnautojų 
ir įvairių profesijų personažų 
kūrybinį vainiką. Jaunystėje pa
mėgo rusų literatūros klasikus. 
Išleido vertimą Dostojevskio 
“Nusikaltimas ir bausmė”. Lie
tuvoje buvo pamėgęs realistinį- 
ekspresionistinį dėstymą, bet

ANDRIUS MIRONAS
palaipsniui perėjo į ramesni, 
vienodesnį pasakojimo stilių, 
dažnai perpintą sarkazmu ir iro
nija. Vaikams skirtose knygose 
apstu originalių groteskinių iš
sireiškimų.

Man patiko ypač vienas jo po
sakis iš “Šaunaus penketuko”: 
“Padrioksėjo šūvis. Visi trys ei
na, skaičiuoja pėdas. Tikrai — 
guli nušautas uodas.” Tarytum 
tai koks briedis! Tačiau pasakai 
teikia savotišką teisybę. Ypatin
gai paskutinis trumputis sakinys 
— “Tikrai — guli nušautas uo
das.” Tai charakterizuoja visą 
Švaisto vaikams skirtą kūrybą.

Trys pavardės
Atvykęs į Juozo Švaisto nese

niai įsigytus namus, dažnas nu
stebs, radęs ant durų kortelę su 
trimis skirtingomis pavardėmis: 
Juozas Balčiūnas, Juozas Švais
tas, Petras Dulakis. Pastaroji 
pavardė dažnai jo vartojama, 
rašant spaudai recenzijas ar 
straipsnius.

Su Juozu Švaistu pirmą kar
tą man teko susitikti 1937 m. 
Kaune, kai, organizuodamas ka
rininkų literatų vakarą Kauno 
Ramovėje, jis pakvietė dalyvau- 
ti ir mane, jau pasireiškusį kari
nėje spaudoje. Vėliau mūsų ke
liai išsiskyrė ir susitikome vėl 
tiktai Čikagoje, kurį laiką man 
teko dirbti “Naujienų” spaustu
vėje, kur ilgesnį laikotarpį Švais
tas buvo vienu iš redaktorių. 
Pagaliau ir vėl jis mane pasivi
jo, persikėlęs į Kaliforniją, čia 
mudu jau dažnai matomės, o 
kartais aš jį ir nuvežu į Ramo
vės susirinkimą ar į kokį kon
certą. Man teko ir vaidinti jo 
parašytame. kalėdiniame vaizde- 
lyje.

švaisto namelin su savo žmo
na užsukęs, visada pasikalbu li
teratūros ir kūrybos temomis. 
Dabar sukaktuvininkas nebega
li daug rašyti, nes sveikata ne
leidžia — turi chronišką emfi
zemą, todėl daugiau gydosi nei 
kuria. “Rašytojas visada”, sako 
jis, “pagimdo kūrinį savo min
tyse, jį išnešioja, subrandina ... 
Bet realizuoti, perrašant maši
nėle, dažnai jau nebeįstengiu. 
Tam reikalui geriau būtų turė
ti sekretorę-mašininkę, o gyve
nimo sąlygos to neleidžia.”

Šiaip, gyvenimą švaistas turi 
patogų nuosavoj pastogėj. Prie 
namo turi užveisęs sodą su jo 
paties sodintomis gėlėmis, vaisi
niais medžiais ir uogų krūme
liais. Dabar medyje, prie gara
žo, lizde vaikus peri karvelienė, 
kuria jis labai rūpinasi ir pri
žiūri. Iš viso, švaisto asmenybė
je ryškiai matyti Lietuvos ūki
ninkas. Jis pats atlieka namų 
priežiūros, taisymo darbus. Jis 
ir sodininkas, ir dailidė. Tik jo 
žmona Aleksandra rūpinasi mi
tybos ir sveikatos reikalais.

Šiuo metu švaistas skundžiasi, 
jog nebėra knygų leidėjų, todėl 
sunku iš jo gausaus rankraščiais 
bagažo ką nors išleisti. Net Lon
dono “Nidos” leidykla susiauri
no. veiklą.

Viskuo domisi
Sukaktuvininkas domisi viso

kiausiomis mūsų kultūrinėmis 
apraiškomis. Gi jį patį labiau
siai traukia romano ir novelės 
žanrai. Nors parašęs nemažai 
tautosakinės pasakos kūrinių, 
bet sako, jog tai buvusi kaip ir 
jo pareiga užpildyti vaikų lite
ratūros spragą.

Su visais Los Angeles-Santa 
Monicos ribose gyvenančiais ko
legomis rašytojas švaistas pa
laiko draugiškus santykius. Daž
nai atsilanko pas kurį nors var
dinių ar kita proga. Dažnai ir 
pats susilaukia savo kolegų atsi
lankymo. Jų tarpe yra labai skir
tingų pasaulėžiūrų asmenų, bet 
tai kaip tik jį domina.

Dar seniau švaistas buvo išsi
taręs apie konkursus, jog jie 
naudingi ir reikalingi, nes pa
skatina kurti ir iškelia naujų ta
lentų, tačiau sunku esą patai
kyti konkursų užsakymui, jeigu

Rašytojas Juozas Švaistas - Balčiūnas, 
peržengęs 80 metų slenkstį

konkursuose, o su tuo ir pava- ' 
dinimas keičiasi...

Išsikalbėjau su švaistu apie 
mūsų priaugančią rašytojų-lite- 
ratų kartą. Iš grynų rašytojų 
tarpo galima būtų minėti vos 
vieną-kitą pavardę. Užtat kriti
kų ir recenzentų esą vis daugė
ja. Iš tokių daugiausiai išmano 
Jonynas, Keblys ir Šilbajoris. 
Anot sukaktuvininko, “kritikuo
ja, vadinasi, išmano!”

Iš kritikų aptarimo išriedėjo 
ir pati rašytojo sąvoka. J. švais
tas kandžiai pastebėjo, jog Lie
tuvių Rašytojų Dr-ja dabar na
riais priima ir žurnalistinio pra
do asmenis. O LRD nariu gali 
būti laikomas tik asmuo, išleidęs 
savo kūrybos bent vieną knygą.

Apie LRD sukaktuvininkas 
liūdnos nuomonės. Svarbiausia, 
kad Dr-ja neįstengianti susikal
ti kapitalo, O be lėšų ji neišgali 
išleisti net mėnesinio informaci
nio biuletenio, būtino nuolati
niam ir gyvam susižinojimui su 
išblaškytais po visą pasaulį na
riais. Taip pat narių tarpe esą 
asmneų, nesumokėjusių net per 
20 metų nario mokesčio, tačiau 
tebelaikomų nariais! LRD turė
tų tokį palaidumą sutvarkyti ar
ba žymesniuosius iš tokių apsi
leidėlių “pakelti” garbės na
riais .

Myli jaunimą
Kas arčiau pažįsta Juozą švais

tą, jaučia, kad jis yra art? visų 
mūsų tautos reikalų, sielojasi 
nesėkmėmis, džiaugiasi laimėji
mais, o ypač myli mūsų jauni
mą, kuris nevisada suteikia jam 
saulėtos nuotaikos ... Dažnas jų 
net nežino, kad vakariniame Los 
Angeles ^vena žmogus, rašęs 
jiems įdomių apysakėlių.

Tokio gražaus amžiaus sulau
kus, norisi mūsų visuomenės, o 
ypač jaunimo vardu, padėkoti 
mielam Juozui švaistui-Balčiū- 
nui-Dulakiui už šilkinę suknelę, 
Naujan gyveniman išleistus Mei
lės vardu tokius personažus, 
kaip Petras širvokas, Aukso 
Kirvis, Jo sužadėtinė ir šaunus 
Penketukas! Tegul Dangus de
besyse nuveda jį į kūrybos El
dorado, kur Paskutinį kartą ta
vęs klausiu išliks literatūroje 
Knygnešių pėdsakais ir net Tri
mis žodžiais arba gyvąja magija!

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVE, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
Lietuvos Profesorių Draugijos leidi- prie PALANGOS GINTRO MU- 
nys “Lietuvos universitetas”, paruoš- ZEJAUS rūmų seriją “Nakties sere- 
tas redakcinės komisijos narių prof.
Stasio Dirmanto, prof. dr. Juozo Meš
kausko, kun. Povilo Dilio ir redakto
riaus Prano Čepėno. Kalbą lygino 
prof. dr. Petras Jonikas. Knygoje pa
teikiama Lietuvos universitetų isto
rija nuo 1579 m. Vilniaus akademijos 
iki 1944 m. įvykių Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Skelbiamas nemažas 
atsiminimų pluoštas rektoriaus M. 
Biržiškos, prof. J. Ereto, K. Regelio, 
G. Matore ir buvusių studentų. Kny
gos pabaigoje pateikiama santrauka 
anglų kalba, Vytauto D. universiteto 
leidinių bibliografija, vardynas su 
universitetuose dėsčiusių asmenų ti
tulais. Leidėjai jieško mecenatų 
($500 auka), garbės prenumeratorių 
($100 auka) ir rėmėjų (aukos dydis 
nenustatytas). Mecenatai ir garbės 
prenumeratoriai bus paskelbti kny
gos pabaigoje. Iš anksto užsisakan
tiems “Lietuvos universitetas” kai
nuos $15. Prenumeratų ir aukų če
kius ar pašto perlaidas rašyti knygos 
pavadinimo vardu “Lietuvos univer
sitetas” ir siųsti šiuo adresu: “Lietu
vos universitetas”, 6015 So. Francis
co Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

PREL. DR. J. B. KONČIAUS jau
nimui skirta Lietuvos istorija “His
tory of Lithuania” jau spausdinama 
Čikagoje, “Draugo” spaustuvėje.

MEDŽIO ŠAKNŲ SKULPTORIUS 
Pranas Baltuonis iš Montrealio šią 
vaasrą surengė sėkmingą savo 70 
skulptūrų parodą Kennebunkporte, 
Tėvų pranciškonų vienuolyno buvu
sios berniukų gimnazijos salėje. Jo 
neįprastas menas susilaukė ne tik va
sarojusių lietuvių, bet ir amerikie
čių dėmesio. Trys vietiniai laikraš
čiai atsiuntė savo korespondentus, 
kurie aprašė parodą ir savo straips
nius iliustravo skulptūrų nuotrauko
mis. Maine valstijos “Biddeford-Saco 
Journal” ’parodos įvertinimą su Pr. 
Baltuonio ir jo žmonos nuotrauka pa
skelbė pirmajame puslapyje. Visuo
se rašiniuose buvo pabrėžta, kad Pr. 
Baltuonis yra kanadietis skulptorius, 
gimęs Lietuvoje.

LIETUVIŲ KLUBAS Santa Moni
ca mieste, Kalifornijoje, surengė li
teratūros vakarą. Dėmesio centre bu
vo svečiai iš Bostono: savo eiliuo
tas satyras skaitęs Antanas Gustaitis 
ir V. Ramono novelę meistriškai per
davusi klausytojam aktorė Aleksand
ra Gustaitienė. Programoje dalyva
vo ir vietiniai rašytojai — Juozas 
Tininis, Alė Rūta. Lyg nujausdamas 
savo tragišką mirtį, J. Tininis skaitė 
novelę “Proferansas mauzolėjuje”. 
kur kaip tik kalbama apie kapines ir 
automobilio nelaimėje žuvusį žmogų. 
A. Rūta tarmiškai paskaitė ištrauką 
iš savo romano. Vakaro metu buvo 
pagerbtas ir apdovanotas Lietuvos < 
trijų prezidentų medaliu amžiaus aš-( 
tuoniasdešimtmetį atšventęs rašyto
jas Juozas švaistas. Programai vado
vavo poetas Bernardas Brazdžionis.

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETU 
VIŲ tradicinis XV saviveiklinių an
samblių sąskrydis šiemet Įvyko Vai
takiemyje prie Seivų ežero. Didžiąją 
programos dalį atliko jungtinis an
samblių choras. Atskirai pasirodė A. 
Zdanio diriguojamas Pelelių ansamb
lis, K. Sidario vadovaujamas Vaita
kiemio vyrų sekstetas, A. Uzdilos pa
ruošta Punsko gimnazijos tautinių 
šokių grupė ir kaikurie kiti kolek
tyvai.

GASTROLES AMERIKOJE prade 
da iš V. Vokietijos atvykę dvynukai 
dainininkai — Astra ir Alfredas Šal
čiai, pramoginės muzikos atstovai, 
kurių įdainuotos plokštelės turi ne
maža pasisekimą. Abu jie yra lankę 
Vasario 16 gimnaziją, studijavę mu
ziką ir dainavimą. Savo koncertuo
se A. ir A. šalčiai dainuoja vokie
čių,, anglų ir lietuvių kalbomis. Jų 
koncertą Čikagos lietuviams numato
ma surengti rugsėjo 19 d.

JAV LB W00DHAVEN0 apylin
kės valdyba paskelbtąjį rašinio kon
kursą jaunimui sudominti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės veikla pra
tęsė iki š. m. spalio 15 d. Rašinys 
turi būti 500-700 žodžių, kad jį būtų 
galima atspausdinti viename puslapy
je ir platinti jaunimo susibūrimuo
se. Konkurso sąlygos yra paskelb
tos “TŽ” 29 nr. “Kultūrinėje veiklo
je”. Slapyvardžiu pasirašyti rašiniai 
siunčiami šiuo adresu: JAV LB 
Woodhaveno apylinkės valdyba, 86- 
34 91st St, Woodhaven, N. Y. 11421, 
USA.

TORONTIEČIO JUOZO KRALI- 
KAUSKO mindauginės trilogijos tre
čioji dalis “Vaišvilkas” jau surink
ta “Draugo” spaustuvėje Čikagoje, 
šioje knygoje pagrindinis dėmesys 
skiriamas Mindaugo sūnui vienuoliui 
Vaišvilkui, po tėvo mirties grįžusiam 
valdyti Lietuvos.

LIUDO STUKO vadovaujamas “Ži
buoklių” sekstetas lietuvių, latvių ir 
estų liaudies dainas šių tautybių kal
bomis dainavo rugpjūčio 21 d. Free
hold, N. J., BATUNo surengtame 
baltiečių II festivalyje.

DETROITO LIETUVIŲ KULTU- 
ROS KLUBAS šį rudenį surengs aka
demiją lietuviams rašytojams pagerb
ti. Jos tikslas — atskleisti visuome
nei sunkias išeivijos lietuvio rašytojo 
kūrybos sąlygas, jo didelę auką tau
tai, lietuvybės išlaikymui. Planuoja
ma bent nedidelėmis premijomis at
žymėti keletą rašytojų. Rengėjai fi
nansinę paramą prašo siųsti šiuo ad
resu: A. Musteikis, 216 Greendale, 
Detroit Mich. 48203, arba St Kaune- 
lienė, 531 Grand Blvd., Detroit Mich. 
48216, USA.

nados” koncertų turėjo S. Sondeckio 
vadovaujamas Vilniaus filharmoni
jos kamerinis orkestras. Vasarotojus 
Palangoje taipgi linksmino Vilniaus 
pučiamųjų orkestras ‘Trimitas” ir 
estradinis ansamblis “Nemuno žibu
riai”.

M. K. ČIURLIONIO NAMELYJE 
Druskininkuose ir šią vasarą buvo 
surengti tradiciniai fortepijono mu
zikos vakarai, kuriuos pradėjo pia
nistas A Maceina, tęsė ir užbaigė 
pianistės A. Dvarionaitė, A. Juoza- 
pėnaitė ir M. Rubackytė.

ALYTAUS KULTŪROS NAMŲ 
pensininkų kolektyvas, sekdamas se
nųjų kupiškėnų pavyzdžiu, suvaidi
no “Senovines dzūkų veseilias”. šį 
etnografinį spektaklį režisavo kul
tūros namų meno vadovas A. Stepo
navičius.

KAUNO SPORTO HALĖJE šešis 
estradinės muzikos koncertus “Melo- 
dias de verano” (“Vasaros melodi
jos”) surengė Argentinos, Bolivijos, 
Brazilijos, Ekvadoro, Kolumbijos, Pa
namos ir Urugvajaus pramoginės 
muzikos instrumentalistai ir daini-

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokykloje buvo surengtas dvi 
savaites trukęs seminaras tautinių 
liaudies šokių ir dainų ansamblių va
dovams. Su Vidurinės Europos liau
dies šokiais supažindino Prahos me
no akademijos prof. F. Bonušas, 
atvykęs iš Helsinkio, kur jam teko 
vadovauti panašaus pobūdžio tarptau
tiniam seminarui. Prof. F. Bonu
šas buvusių gastrolių proga čekų ir 
slovakų liaudies šokius jau anks
čiau yra padėjęs paruošti “Lietuvos” 
ansambliui ir Vilniaus profsąjungų 
kultūros rūmų tautinių šokių gru
pei “Vaiva”.

VILNIUJE BUVO PASKIRTOS 
PREMIJOS už repertuarą meno sa
viveiklai. S. Šimkaus premijos susi
laukė jau mirusi kompozitorė K. 
Brundzaitė. už dainas “Girių merge
lė”, “Vakaras”, “Paukštis” ir “Ly
jant”. Pirmoji premija poetams už 
dainų tekstus nebuvo paskirta. Ant
roji premija teko kompoz. L. Aba
riui ir poetui A. Vitkauskui už dai
ną “Beržas”. Kompoz. A. Bražins
kas su poetu S. žlibinu laimėjo III 
premiją už dainas “Leidos saulelė”, 
“Oi, tu Juze”. Už liaudies šokių sce
nines kompozicijas paskirtos trys 
premijos choreografams: I premija
— J. Lingiui už “Rusnietį”, “Vy
žą”, “Pakrėstinį” ir “Patrepsinį”, II 
premija — J. Gudavičiui už “Vilioti- 
nį”, III premija — E. Morkūnienei 
už “Grūstą”.

R. VOKIETIJOJE TREČIĄ KAR
TĄ gastroliavo žymusis vargoninin-.. 
kas Leopoldas Digrys, programon 
įtraukęs J. S. Bacho, P. Ebeno ir J. 
Juzeliūno kūrinius. Prieš keletą me
tų jis yra dalyvavęs J. S. Bacho mu
zikos konkurse Leipcige ir G. F. ' 
Haendelio muzikos festivalyje Hal
le mieste.

LIETUVOS PAMINKLU APSAU
GOS ir kraštotyros draugija šią va
sarą surengė III ekspediciją į Va
rėnos rajoną. Anksčiau buvo tyrinė
ta Merkinė ir Zervynos, o šiemet 
pagrindinis dėmesys teko Dubičių 
apylinkėms Gudijos pasienyje. Tau
tosaką rinko kelios lituanistų, isto
rikų. geografų, botanikų grupės. 
Tautosakininkams vadovavo N. Vė
lius, etnografams — V. Milius, kal
bininkams A. Vidugiris, gydytojams
— B. Padegimaitė ir E. Šimkūnaitė, 
dailininkams — D. šilainytė. Dau
giausia buvo užrašyta dainų — apie 
2.500. Fotografas D. šimetulskis pa
darė keliasdešimt nuotraukų. J. Čes- 
navičius ir R. Rudzevičius nufilmavo 
daug ekspedicijos darbo momentų. 
Surinktoji medžiaga bus apibendrin
ta ir išleista atskira monografija. 
Kraštotyrininkų ekspedicija užbaigta 
vietinių dainininkų varžybomis, ku
riose dalyvavo Krioklio ir Kaniavos 
kaimų ansambliai, ir Dubičių daini
ninkai.

KAUNO PEDAGOGINIAME MU- 
ZĖJUJE specialia paroda buvo su
tiktas pedagogo ir švietėjo Juozo 
Damijonaičio šimtasis gimtadienis. 
Jos eksponatai — jo parašyti vado
vėliai, rankraščiai, nuotraukos, laiš
kai kalbininkui J. Jablonskiui. 1871 
m. kovo 1 d. gimusį J. Damijonaitį 
išgarsino pedagoginis darbas, pirmie
ji lietuviški vadovėliai — “ABC — 
rašymo ir skaitymo pradžiamokslis”, 
“Trumpa lietuvių kalbos gramatika”, 
dviejų dalių “Aritmetikos vadovė
liai” ir kiti jo paruošti leidiniai. Ve
lionis yra miręs Kaune 1926 m. 
gruodžio 6 d.

DAUG LANKYTOJŲ SUSILAUKS 
Trakų pilies trijose salėse atidaryta 
lietuviškų kilimų paroda, surengta 
Lentvario kilimų fabriko. Visi kili
mai yra sukurti šios įmonės daili
ninkų ir atspindi lietuvių tautinius 
motyvus. Vienus jų išaudė audėjos, 
kitus teko pagaminti patiems daili
ninkams. Lankytojus labiausiai do
mino dail. A. Jonučio visą sieną už
ėmęs kilimas “Krioklys” ir jo nedi
delis kilimėlis “žemaičių kanklės”, 
dail. L. Kryževičienės kilime atvaiz
duotos kaimiškos vestuvės. Masinės 
gamybos kilimų grupėje išsiskyrė 
wr. dail. A. Bilevičienės “Apynėlis”, 
“žarija”, “Sausra”, dail. A. Jonučio 
“Rūta”.- “Aguona”. “Drugelis”. "So
dyba”, dail. Z. Mickonienės “Vasa
ra”. Pigiu įsiteikimu kompartijai 
dvelkė dail. S. Gedvilaitės kilime su
kurtas Lenino portretas. V. Kst



BALTIĖČIŲ LENGVOSIOS sek.; moterų klasėje — latvaitė Kai-

SWANSEA, $7,900 įmokėti. 7 
kambariai. Du augštai. Atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu-alyva 
šildomas, 2 prausyklos. Dideli 
kambariai.
BLOOR — JANE, dvibutis, 10 
kambarių. Privatus įvažiavimas ir 
du garažai. Vandeniu-alyva šildo
mas. Dideli kambariai. Viena, at
vira skola. Artį visko.
BABY POINT, atskiras, mūrinis, 
dviejų augštų 7 kambarių namas. 
Privatus įvažiavimas ir garažas. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos.

ISLINGTON, $10,000 įmokėti. Vie
no augšto 3 miegamųjų mūrinis 
namas su dvigubu garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. 5% % mortgi- 
čius. Arti susisiekimo.
SWANSEA, $4,900 įmokėti ir 
viena skola. Atskiras, mūrinis 6 
kambarių namas, privatus įvažia
vimas, didelis kiemas. Kilimai ir 
kiti priedai. Prašo $31.900.
RUNNYMEDE—ANNETTE, dvi
butis, 10 kambarių. Du garažai, 
vandeniu-alyva šildomas. Gerai 
užlaikytas namas, arti krautuvių 
ir susisiekimo. $12,000 įmokėti. 
Prašoma kaina $42,700.

ATLETIKOS PIRMENYBES
Liepos 24 d. Toronto priemiestyje 

Etobieoke puikiame Centennial Park 
stadijone įvyko 1971 m. S. Ameri
kos baltiėčių lengvosios atletikos pir
menybės vyrų, moterų ir jaunių A 
(16-18 m.) klasėse. Gaila, kad lietin
gas oras apgadino šias idealias sąly
gas. Varžybas pusėtinai gerai tvarkė 
Toronto estų sporto klubas Kalev. 
Dalyvių skaičius buvo vos vidutinis. 
Iš kiekvienos tautybės buvo pasiges
ta visos eilės iškiliųjų lengvaatlečių. 
Daugiausia dalyvių buvo moterų kla
sėje, mažiausia — vyrų. Lietuviams 

. atstovavo 27 dalyviai, iš kurių 18

va Celdoma už šuolį į augštį 4’-9”; 
jaunių A klasėje — latvis Janis Birz
nieks už 100 m bėgimą 11.2 sek.

Pirmenybėse lietuviai laimėjo 18 
pirmų vietų (5 .vyrų, 8 moterų, 5 
jaunių), latviai 15 (4 vyrų, 3 moterų, 
8 jaunių) ir estai 3 (visos vyrų). Ne
oficialiai, remiantis AAU taškų skai
čiavimu, už 6 vietas (10-8-64-2-1) lie
tuviai bendrai surinko 431 taškus 
(116 vyrų, 199 moterų, 106 jaunių), 
latviai 285 (92 v., 69 m., 124 j.) ir 
estai 187 (42 v., 40 m., 105 j.).

A. Bielskus, 
SALFASS lengv. atletikos 

komiteto vadovas
Klevelando Žaibo, 6 Niujorko Atleto,

Arti krautuvių ir susisiekimo.
BLOOR — ROYAL YORK, viena
augštis, 6 kambarių, 3 miegamųjų 
mūrinis namas. Privatus įvažiavi
mas ir garažas. Viena atvira sko
la. Arti požeminio.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garaažs ir privatus įvažiavi
mas. 6% % skola. Geros nuomos 
su sutartimis. Butai po 2 ir 3 
miegamuosius.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

2 iš Čikagos ir viena mergaitė iš 
Hamiltono Kovo. Tai buvo pats men
kiausias lietuviškų spalvų reprezenta- 
vimas baltiėčių žaidynių 16 metų is
torijoje. Nė vienas Toronto lietuvių 
lengvaatletis nedalyvavo varžybose, 
nors dar tik prieš keletą metų To
rontas buvo mūsų lengvosios atleti
kos centras. Pasigedome viso Kana
dos lietuvių elito, kaip metiko A. 
Barkausko ir G. Ignaitytės iš Londo-

Kanados sporto apygardos uždaras

no Tauro, B. Lukošiaus iš Hamiltono

golfo turnyras įvyks š.m. rugsėjo 19, 
sekmadienį, Golf Haven aikštyne 
(septynios mylios į šiaurę nuo Brad
ford, netoli Gilford, Ontario, prie 89 
kelio). Pradžia 11 v.r. Varžybos įvyks 
vyrų -(be ir su išlygin. smūgiais), 
moterų bei mergaičių, jaunių ir jau
nučių klasėse. Visi dalyviai turi būti 
atlikę 1971 m. ŠALFASS registraci
ją. Turnyro registracija bus galima 
atlikti aikštėje arba iš anksto per

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

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

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

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

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

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 ...8]/i% 
nekiln. turto — iki $30.000....8%%

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

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už 8 kamba
rių mūrinį namą. 4 kambariai pirmam augšte, 2 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, mūrinis garažas.

i BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea rajone 6 kambarių, atskiras su 
dvigubu garažu ir privačiu privažiavimu namas, arti krautuvių ir pui
kaus susisiekimo. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Praktiškai sutvarkytas 10 
kambarių namas. Trys butai, 3 garažai. Savaitinės nuomos pajamos 
$95; arti mokyklų ir krautuvių. Įmokėti $9.000. Viena atvira skola 
išmokėjimui.
HIGH PARK —- BLOOR. Moderniai įrengtas 6 butų pelningas namas. 
Visą laiką išnuomotas, geras pirkinys investavimui. Įmokėti apie 
$20.000, atvira skola 10-ciai metų.
BLOOR — RUSHOLME RD. Naujesnės statybos 12 butų apartamen
tas. Augštos nuomos pajamos, visą laiką išnuomoti butai. Didelis 
sklypas, 12 garažų. Įmokėti $40.000.
QUEBEC AVE. — BLOOR ST. W. Apynaujis 17 didelių kambarių 
tributls. įmokėti apie $15.000. Skola iš 7%.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

} Tel. 534 - 9286 — namų: 537-2869

Kovo ir gausios Toronto Aušros ge
neracijos su R. Petrausku, M. Mise
vičium, R. Petronyte ir G. Draudvi- 
laite priekyje. Net ir Klevelando Žai
bas atvyko su gerokai atskiestomis 
pajėgomis — be J. Stankaus, L. 
Stempučio, A. Motiejūno, S. Preme- 
necko ir R. čyvaitės, kuri tą pačią 
dieną atstovavo Ohio 6-jo AAU regi- 
jono “Junior Olympics” pirmenybėse 
Detroite. Nė vienas Toronte reziduo
jančios ŠALFASS centro valdybos 
narys nei Kanados sporto apygardos 
pareigūnas nepasirodė stadijone.

Šviesesnis spindulys buvo Niujor
ko vyrų atvykimas. Tai yra pirmasis 
Rytų sporto apygardos atstovų pasi
rodymas lengv. atletikos žaidynėse 
po 6 metų pertraukos. Pagarba pri
klauso mūsų veteranui E. Aleksėj ū- 
nui ir J. Kenton, pasistengusiems at
vykti iš Čikagos ir sugebėjusiems lai
mėti 4 meisterio titulus.

Esant tokiai padėčiai, buvo atsisa
kyta išvesti lietuvių pirmenybes, 
nors ir buvo skelbta, kad lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš baltiėčių 
varžybų pasekmių. Nutarta lietuvių 
pirmenybes vykdyti atskirai rugsėjo 
11 d. Klevelande kartu su baltiėčių 
prieauglio pirmenybėmis, tikintis 
gausesnio dalyvių skaičiaus.

Bene iškiliausiu pirmenybių daly
viu tenka laikyti jaunį latvį Jani 
Birznieką savo pasekmėmis pralen
kusį ir vyrus. Vyrų klasėje iškiliau 
dar pasirodė barjeristas ir šuolinin
kas estas Andres Kusma, mūsiškis J. 
Kenton, latvis metikas Ivars Zvaigz- 
nite. Jaunių klasėje ryškiau pasiro
dė šuolininkas latvis E. Jaunzarinš 
ir mūsiškiai — Vytautas Saimininkas 
(Niujorko Atletas) ir Šarūnas Stem- 
pužis (Klevelando Žaibas). Iš vidu
tinių pasekmių moterų klasėje pasi
žymėjo šuolininke latvaitė Kaiva Cel
doma, bėgikė K. Vaivadaitė ir meti
kė J. Staškūnaitė (abi Žaibo). Ge
rus duomenis ilgesniems nuotoliams 
turi 13-metė Jūra Banionytė (žai
bas).

Važybose buvo pasiekti 7 nauji 
baltiėčių pirmenybių rekordai ir vie
nas pakartotas. Vyrų klasėje — es-’

apygardos vadovą: A. Nausėdas, 14

Skautų veikla .
• Europos lietuvių sukaktuvinėje 

stovykloje į psl. L pakelta v. sk. R. 
Valickienė; ordinu “Už nuopelnus” 
apdovanota s. D. Keršienė, pažangu
mo žymeniu — jūr. sk. Kr. Totorai- 
tytė, “Tėvynės Dukros” žymeniu — 
Eglė Jonaitytė ir Rasa Lukoševičiū- 
tė iš Montrealio.

e Romuvos stovykloje į II pat. 1. 
egzaminus išlaikė V. Turūtaitė ir R. 
Valiukaitė.

e Rugpjūčio 28 d. iš Winnipego 
vyr. skaučių konferencijos grįžo D. 
Balsytė ir I. Stanionytė, kurios ten 
atstovavo lietuvaitėm skautėm. Ke
lionę lėktuvu apmokėjo LS Seserijos 
vadija, Toronto jūr. skautės ir vyr. 
skaučių dr-vės.

• “Šatrijos” tuntininkė dėkoja už 
sveikinimus, atsiustus iš Rako sto
vyklos, sukaktuvinės stovykloj Vo
kietijoje ir Winnipego konferencijos.

e Priimamos naujos narės į jūrų 
skaučių eiles. Jūrų skautėms sutiko 
vadovauti ps. A. Biškevičienė. Visais 
jūrų skaučių reikalais skambinti tel. 
247-3770.

• Jaun. skautes kandidates regist
ruoti pas draugininkes R. Mažeikai
tę tel. 2744322 arba — B. Abromai- 
tienę tel. 5324793, skautes — pas 
tuntininkę ps. P. Saplienę tel. 537- 
1503.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estete Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
VAKARUOSE, originalus tributis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį. Apie 
$20.000 įmokėti. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4 000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.
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. Neaugštas įmokėjimas.
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.
SWANSEA, gražus — nebrangus mažai šeimai vienaaugštis,* moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, 
apie $10.000 įmokėti, puiki vieta, tinka betkokiam versliu.
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. Kerberis,

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

Bloor Autorite Garage ;,’rp6,1’1? irK&u«ee>' 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

tas Andres .Kusma nubėgo 110 m 
kliūtinį per 15.2 sek. ir nušoko tri- 
šuolį 13.47 m (44’-2%”). Moterų kla
sėje — Jūra Banionytė nubėgo 800 
m per 2:49.4 min. Jaunių A klasėje 
— latvis Janis Birznieks nubėgo 200 
m per 22.9 sek., 400 m per 51.9 sek. 
ir nušoko į tolį 6.42 m (21’-0%”), o 
mūsiškis Vytautas Saimininkas 110

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

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPĖ CIA L I 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS

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

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

' LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ |

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

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

m kliūtinį nubėgo per 15.9 sek. Be 
to, J. Birznieks pakartojo jaunių A 
kl. 100 m rekordą, nubėgęs per 11.2 
sek.

Iškiliausių pasekmių trofėjas gavo: 
vyrų klasėje — estas Andres Kusma 
už 110 m barjerinį bėgimą per 15.2

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

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

Jasmine Rd., Weston 490, Ontario 
(416-743-9042). A. N.

ŠALFASS centro valdybos ir revi
zijos komisijos kadencija baigiasi š. 
m. pabaigoje. Metinis Sąjungos su
važiavimas numatytas š.m. lapkričio 
antrojoj pusėj. Rinkimai turėtų būti 
įvykdyti iki spalio pabaigos. Rinki
mus vykdo garbės teismas: J. Ke
penis, kun. A. Simanavičius, OFM, Z. 
Žiupsnys. SALFASS atstove S. Ame
rikos Baltiėčių Sporto Federacijai 
paskirta Vida čyvaitė iš Klevelando.

KOVO ŽINIOS
Sudarant Hamiltono rinktines įvai

riose sporto šakose vadinamiems 
“Canuso Games” iš koviečių pateko: 
krepšinyje — K. Kalvaitis, A. Žilvi
tis; lauko teniso — D. Grajauskaitė, 
stalo teniso — Leparskas. Vienos 
jaunių krepšinio komandos treneriu 
buvo pakviestas V. Vinerskis.

Baltiėčių lauko teniso turnyre To
ronte mergaičių klasėje I v. laimė
jo D. Grajauskaitė, II v. — S. Gra- 
bušaitė, III v. — S. žilvitytė; visos 
hamiltdnietės. Mišriame dvejete G. 
Grajauskaitė su Rautinš pasiekė pus- 
baigmį.

Kovo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Kanados lietuvių fondui už $100 
auką. A. G.

TAURO ŽINIOS
Toronto medžiotojų ir meškerio

tojų klubas “Tauras” rugsėjo 4-6 die
nomis klubo ūkyje rengia “lėkščių” 
šaudymo ir meškeriojimo varžybas. 
Šovinių ir “lėkščių” bus galima pirk
ti vietoje, o žvejybos reikmenimis 
pasirūpins patys meškeriotojai. Pra
šoma atsigabenti laivelius. — Klubo 
būstinės įrengimo, sandėlio statybos 
ir aplinkos tvarkymo darbuose da
lyvavo nuo gegužės 8 iki rugpjūčio 
14 d. 19 narių, atlikdami 60 dar
badienių. Du nariai dirbo atostogau
dami. Pinigais aukojo: $50 Deiman
tas, $35 Masionis, $30 Jackus. Keli 
nariai paaukojo įvairių reikmenų. 
Būstinės įrengimo darbai jau bai
giami. Ypač daug prisidėjo prie būs
tinės tvarkymo ūkio vadovas p. Lu

• Atviruku iš Vilniaus skautiška 
Ilgūnų šeima per Kanados rajono va
dą s. K. Batūrą sveikino visus rajono 
brolius ir seses. Č. S.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psL)
deraciniuose rinkimuose, 12%
-— pralaimėjimą, 18% nėra ap
sisprendę. Už liberalų visišką 
daugumą parlamente pasisakė 
tik 29%.

Toronto “S t a r” dienraščio 
pranešimu, premjeras P. E. Tru
deau nusiuntė neoficialų kvie
timą JAV prez. R. Niksonui 
apsilankyti ši rudenį Otavoje. 
Į ši neoficialų kvietimą lig šiol 
nėra gauta jokio atsakymo. 
Premjeras P. E. Trudeau norė
tų tiesioginiu pokalbiu su prez. 
R* Niksonu gauti 10% muito 
papildo išimtį Kanadai. Kadan
gi prieš porą* metų jis yra ap
lankęs prez. R.. Niksoną, antrą 
kelionę į Vašingtoną be atsako
mojo vizito daug kas suprastų 
kaip perdidelį P. E. Trudeau 
nusižeminimą dėl dabartinių 
ekonominių problemų.

P. Hellyer vadovaujama po
litinė grupė “Action Canada” 
spalio 1-3 d.d. turės savo pir
mąjį suvažiavimą Toronte. Vi
siems nariams yra išsiuntinėta 
anketa, kurios atsakymai bus 
panaudoti ateities planams. Jei
gu bus gautas daugumos prita
rimas, “Action Canada” daly
vaus sekančiuose federacinio 
parlamento rinkimuose su savo 
kandidatais. P. Hellyer rinki
mus pranašauja šį rudenį, nors 
premjeras P. E. Trudeau juos 
yra pažadėjęs sekančiais me
tais. Iš “Action Canada” išsto-

košiunas.

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

jo Toronto miesto tarybos na
rys Reid Scott, socialistas, ne
atlaikęs NDP spaudimo.

Trijų Atlanto provincijų su
jungimo klausimą svarstė Prin
co Edvardo salos, Naujosios 
Škotijos ir Naujojo Brunswick© 
premjerai, šios neturtingos pro
vincijos tada turėtų žymiai sva
resnį balsą Otavoje ir lengviau 
galėtų tvarkyti savo ekonomi
nius reikalus. Už susijungimą 
pasisakė N. Brunswick© prem
jeras R. Hatfieldas, o jo du ko
legos siūlė tik stiprinti tarp- 
provincinį bendradarbiavimą.

namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
514% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term, dep. 

. 7% už 2 m. term. dep.

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

DARAU NUOTRAUKAS 
vestuvių, krikštynų, 

atvažiuoju fotografuoti į namus.
Skambinti B. TARVYDUI, 

telef. 767-4737.

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIAS DOVANAS

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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKR) VĮSTOSKI

Geriau nei pinigai ar kas 
kita SPECIALŪS RUBLIŲ

I N

w. v A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namą, žemės ir kitos rūšies nuosavybių 
Skambinti — J. GUDAS y ■ 4.7^^
863 BLOOR St Toronto 4, Ont 1 Cl*

EXPRESS CORP, 
tai skelbė, o dabar jūsų gi
minės tai gali patvirtinti. 
Su specialiais rublių pažymėjimais 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik nori už dalį reguliarios kainos. 
Tai reiškia, kad nuėjęs į krautuvę 
su 100 dolerių galės nusipirkti 
200 ar 300 dolerių, ar net dar 

didesnės vertės prekių.
Pilnai garantuota ir apdrausta. 
Tik INTERTRADE EXPRESS CORP, 

jums skubiai patarnauja.
šie pažymėjimai pristatomi j na
mus jūsų giminėms per 3 savai
tes. Specialaus rublio kaina — 

$2.13.
Jokių kitu mokesčių. Galite siųsti 
betkokią sumą. Prašykite mūsų 
nemokamų iliustruotų katalogų. 

Užsakykite dabar tik per 
Intertrade Express Corp. 
125 E<nt 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA. 

Telefone*: 982-1530
Labai svarbu! Automobiliai 

tik trumpom laikui 
MOSKVIČ 412 IE $2995.00 
ZAPOROŽEC ZAZ 966 $1895.00 

Turime-tik ribotą skaičių. 
Nelaukite — užsakykite 
dabar. APARTAMENTAI 
Prašykite mūsų specialių 

bu I e t e n i ų

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.

DANI^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

LITHO MT SPAUSTUVĖ
programos, 

971 College St.t Toronto 4, Onf. visi verslo bei 

Telefonas: 533-4363 rekiominioi
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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Muzikalus šuo Tarybinėj krautuvėj
Tėvas turėjo sūnų, kuris mė- — Sviesto yra?

go smuikuoti,, ir šunį,- kuris, — Nėra,
smuiką išgidęs, pradėdavo — Miltųyra?
staugti. — Nėra.

— Ar tu negali groti ką nors — Tegul pilietis pardavėjas
tokio, ko tas šuo nemoka akom- pabučiuoja man j...
ponuoti? — nebeapsiklausyda- — čia patys save apsitamau- 
mas sušuko tėvas. ja, pilieti pirkėjau!

tik turistai. Kaune ir kitur nėra to

prieš karą. Jau vien Laisvės alėja ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

Sovietų pasiuntinybės telefo
nai Belgijos sostinėje Briusely
je kelias dienas skambėjo be
veik be pertraukos. Skambino 
daugybė žymių asmenų iš visos 
Belgijos, pranešdami, kad ry
šium su trečiomis Čekoslovaki
jos išvadavimo metinėmis 1971 
m. rugpjūčio 20 d. 18—20 v. so
vietų pasiuntinybės ruošiamame 
priėmime nedalyvaus.

Tuo tarpu paaiškėjo, kad so
vietų pasiuntinybė Briuselyje jo
kių pakvietimų neišsiuntinėjo 
ir panašaus minėjimo ruošti nė 
neketino. Nežinomi asmenys iš
kirto pokštą. Liuksusiniame po
pieriuje skoningai apipavidali
nę, jie atspausdino pakvietimus 
ir išsiuntinėjo ne tik žymes
niems Belgijos asmenybėms, 
bet ir laikraščių redakcijoms. 
Kaip tokiais atvejais įprasta, 
kvietime buvo prašoma duoti at
sakymą. Siuntėjų tiksliai buvo 
nurodytas sovietų pasiuntinybės 
adresas Briuselyje su telefono 
numeriu. Be to, pakvietime 
labai akivaizdžiai buvo Įdėtas ir 
dar įrėmintas sekantis praneši
mas: “Pobūviui pasibaigus, nu
matytos diskusijos apie galimą 
Lenkijos išvadavimą, prieš ku
rios nepriklausomybę dabarti
niu metu yra nukreiptas įvairių

reakcinių grupių veikimas.
Sovietų pasiuntinybei nieko 

kito neliko, kaip minėtą kvieti
mą oficialiai paskelbti pramany
tu, “suklastotu ir provokatoriš
kų”. Briuselio dienraštis “Le 
Peuple” (Tauta) nepagailėjo 
“piktai išdaigai” komentaro: 
“Prieš trejus metus Varšuvos 
Sąjungos tankai, ypač sovieti
niai ir Rytų Vokietijos, iš tikrų
jų užpuolė Čekoslovakiją, kad ją 
normalizuotų”.

Į dangų, tik ne dabar
Įpuola misijonierius į saliū- 

ną šaukdamas:
— Gailėkitės už nuodėmes, 

jūs nelaimingieji! Gerdami tą 
velnio brogą, jūs stačiai į pra
garą nugarmėsite. Visi, kurie 
norite į dangų, ateikite čia prie 
manęs! Stokite va, čia, iš šalies!

Visi girtuokliai išsirikiavo 
prie įpisijonieriaus, tik vienas 
liko prie baro.

— Argi tu į dangų nenori? — 
paklausė misijonierius.

— Nenoriu, — atsakė gir
tuoklis.

— Tamsta nori pasakyti, kad 
nenori eiti į dangų kai numirsi?

— O, — atsakė girtuoklis, — 
kai numirsiu... Aš maniau, 
kad tamsta organizuoji ekskursi
ją jau dabar.- Parinko Pr. AE.

NEUŽMIRŠKIM , Lietuva yra pralenkta pramonėj,
“PITIKIM ANT KELIŲ* moksle ir kitose srityse, tačiau ji ne-

- * « j i- • i j buvo ttek nusigyvenusi, kad VilniujKun. A. Strazdelis sukure ir dau- ar Kaune reikėtų stoti { eU rfe
giau pasauUetiškų ir bažnytinių eiUų dos „ Umonado automato, prLiplau-
bet jau ši viena “Pulkim ant kelių” 
— tikras bažnytinių giesmių šedev
ras. Ją lietuviai visada giedodavo 
prieš šv. Mišių pradžią, nežiūrint kur 
Vokietijoj, ar čia — šiapus Atlanto. 
“Pulkim ant kelių” dėl savo nuošir
dumo, pamaldžių ir gražių žodžių vi
sad buvo lietuviams tarytum preliu
dija į Nekruvinosios Aukos — Šv. 
Mišių maldas. Deja, šiuo metu lietu
vių parapijose, pagal pakeistą litur
giją sumažėjus giesmių skaičiui, ji 
beveik niekur nebegiedama. Primirš- 
tama ta didžioji preliudija, kuri mū
sų širdis gaivino ir sielas kėlė die- 
vop daugelį metų. Ir manojoj para
pijoj — ne išimtis. Jau esu rašęs apie 
tai prieš keletą metų ir raginęs, kad 
neumirštume to bažnytinių giesmių 
šedevro. Buvo į tai atsižvelgtą, bet 
neilgam. O tos giesmės atgiedojimas 
prieš šv. Mišias teužtruktų porą mi
nučių ... Pr. Alš.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Šią vasarą teko lankytis sovietų 

okupuotoj Lietuvoj. Žinoma, per tas 
10 dienų sunku būtų viską pamatyti 
bei pastebėti. Tačiau kai kur matomi 
ryškūs skirtumai tarp nepriklauso
mos Lietuvos ir dabartinės. Nors sta
tyba vyksta ir daug pristatyta, bet 
prie reikalingiausių gaminių bei pre
kių vis dar tenka pastovėti eilėj arba 
naudoti kyšius. Jų terminu — “kom
binuoti”.

Komunistinė spauda neriasi iš kai
lio, įrodinėdama, kad nepriklausoma

puikiom vitrinom ir naujais pastatais.

reikalingi stropios rankos priežiūrai, 
kad atgautų savo blizgesį.

Labiausiai betgi mane sukrėtė su- 
sitikimas su vienu pažįstamu, kuris 
turėjo visus dokumentus apsilankyti 
Vakaruose. Jie šiandien iš jo atimti, 
nes atsisakė “talkinti” — grįžęs duo
ti žinių apie Vakarų lietuvių gyveni
mą: kas rašo į spaudą patriotinius ar 
kitus straipsnius, kokiais slapyvar
džiais ar inicialais pasirašo, jeigu 
jam pavyktą sužinoti.* Vėliau jiems 
būtų daromas spaudimas per gimi
nes, kad nustotų rašę. Tas mielas as
muo, užuot sutikęs šnipinėti, atsisakė 
seniai laukto susitikimo su artimai
siais užsienyje. Tai ryškus pavyzdys,

ti vienintelę stiklinę ir gerti pasku
bom, nes kiti laukia. O kur kavinės, 
kad būtų galima užeiti, susitikus pa
žįstamą, ir prie kavutės pasišneku
čiuoti? Lietuvoj dabar gyvenama 
taip, kaip vokiečių okupacijos lai
kais, arba panašiai, kaip pačioj Vo
kietijoj tuoj po karo. Visur reikia 
“kombinuoti”. Ir kada gi bus galima 
gyventi be tų “kombinacijų“?

Tiesa, gyvenime galima verstis be 
daugelio dalykų. Ten pvz. stovima 
eilėj ir prie alaus baro. O geriausias 
lietuviškas alus “Gintaras“ parduoda- kad ir ten yra žmonių su tvirtais 
mas Maskvoj. Vilniuje jo gali gauti principais. Viešėjęs Lietuvoj

TORONTO MIESTAS

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, RUGSĖJO 6^yra nedarbo 
diena miesto tarnautojams, atmatos tą dieną nebus 
išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 
antradienio — trečiadienį.

H. F. Atyeo, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

BALIO MASKELIŪNO
: DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

APARATUS • STATOM IR TA1SOM ANTENAS • 

, DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

(Atkelta iš 5-to psl.)
knygų autorius: 1. “Talismanas” 
(novelių rinkinys); 2. “Maži žo
džiai apie didelius dalykus” 
(straipsnių rinkinys); 3. “Tūks
tantis šypsnių” (juokų rinkinys); 
4. “Martynas Jankus”(monogra- 
fija). Taip pat yra laimėjęs pre
mijas už straipsnius: “Drauge” 
1955 m., “Laike” 1959 m., “Tė
viškės Aiduose” 1960 m., I pre
miją (100 dol.) už reportažą 
“Lietuvių Dienose” 1963 m.

Minėtini Pr. Alšėno rašiniai ir 
angliškoje spaudoje: “The New 
Review”, “The Gazette” Mont- 
realy, “The Telegram” (“Voice 
of Lithuania Calls from under 
the Iron Heel”) Wilkes Barre 
laikrašty “Times Leader” buvo 
atspaustas jo straipsnis “Terror 
of Lithuania”. Vėliau tame pa
čiame laikrašty buvo paskelbtas 
Pr. A. rašinys “Tragedy of Lith- 
unia” ir kt.

Toronto vasaros koncertai 1971 m
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su Toronto 

muzikų draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo ir 'Toronto 

Daily Star", su malonumu praneša sekančias programas;

PROGRAMA RUGSĖJO 5

Sekmadienį, rugsėjo 5

2.30 v.p.p. High Park Karališko Kanados legijono 344 
skyriaus orkestras 
Viešnia — Cathy McBain

2.30 v.p.p. Kew Gardens 48 škotų pulko karinis orkestras 
48 škotų pulko pučiamųjų ir būg
nu orkestras

5.30 v.p.p. High Park Vargonų rečitalis - Ronnie Padgett

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

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

paprastu ir oro paštu.

Tiesioginis įėjimas i 
Ontario Place

Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

įstaiga Baltic Exporting Co. 480 RONCESVALLES AVE., 
TORONTO 3, ONTARIO

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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

CLEAR-VISION T V - Hi-Fi |
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi Į
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS į

532-7733 1
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

jau sutvarkytas!
Kanados paroda ir Ontario Place sutarė specialią bilietų tvarką, liečiančią įėjimą į 
Ontario Place. Pavieniams asmenims ar grupėms, norinčioms aplankyti tiktai Onta
rio Place nebereikės pirma įeiti CNE parodon ir mokėti už du įėjimus. Štai penki tie
sioginiai keliai, kuriais lengvai galima patekti į Ontario Place parodos metu.
1. Važiuokite i vakarus Lakeshore Boulevard arba į pietus Strachan Ave. ir pastatykite auto

mobilį aikštėse prie Princes Gate. Įeikite Į Ontario Place per rytinį Įėjimą pietinėje Lakeshore 
Boulevard pusėje.

2. Važiuokite į rytus Lakeshore Boulevard, pastatykite automobilį betkurioje aikštelėje, esan
čioje pietinėje Lakeshore Boulevard pusėje, ir įeikite į Ontario Place per rytinį įėjimą.

3. Važiuokite į rytus Lakeshore Boulevard ir įsukite į pirmąjį Ontario Place įvažiavimą. Išlai
pinkite keleivius, pastatykite automobilį betkurioje artimiausioje aikštelėje ir grįžkite pas 
išlaipintuosius.

4. Važiuokite specialiu Ontario Place TTC autobusu, kuris sustoja visuose skersgatviuose, pra
dedant nuo Gray Coach autobusų stoties (Bay ir Dundas), Albert •—Yonge rytinėje pusėje, 
Yonge — Front Street pietinėje dalyje ir Front St.—Ontario Place vakarinėje dalyje. Pas
kutinis sustojimas — prie Front ir York gatvių. Autobusas nuveš jus tiesiai į Ontario Place 
rytinę aikštelę. Iš Ontario Place grįškite tuo pačiu keliu.
Autobusai kursuoja kas 20 minučių nuo 9.30 v.r. iki 1 1.30 v.v. Bilietai į viena pusę suau
gusiems — 50 et., vaikams 25 et.

5. Paimkite taksį. Taksiai važiuoja tiesiai į Ontario Place ir išlaipina keleivius prie rytinio 
arba vakarinio įėjimo. Grįžtantieji iš Ontario Place ras taksius prie abiejų Ontario Place 
įėjimų.
Arba pirma aplankykite CNE ir pamatykite iki šiol didžiausią parodą. Įėjimas: $1.50 su
augusiems, $1.00 studentams, 50 et. vaikams. Po to pereikite tiltu į Ontario Place. Kana
dos parodos metu įėjimas į Ontario Place yra atpigintas: 75 et. suaugusiems, 50 et. studen
tams ir 25 et. vaikams nuo 7 iki 12 metų. (Pastaba: nesate įpareigoti pirmiausia pama
tyti parodą, kad gautumėte nuolaidą į Ontario Place). Seneliams ir vaikams iki 7 metų 
amžiaus įėjimas nemokamas.

Niekada nebuvo geresnės progos pamatyti Ontario Place arba Kanados parodą CNE

ootario
Visą rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Hon. William Davis Prime Minister 
Hen. Allan Grossman, Minister of Trade and Development

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St, Tdronto, Out

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

Savininkas V. BAčėNAS 
teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,

> agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atsikriečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

EDVARDAS
TREJETĄ SAVAITGALIŲ B eilės 

teko viešėti “atsarginėje Čikagoje”— 
Union Pier kurortiniame miestely
je, kur vasaros mėnesiais persikelia 
Čikagos lietuviai, čia irgi netrūksta 
lietuviškų susibūrimų, nes kur tik 
pasirodo čikagiečiai, o ypač judrusis 
J. Janušaitis, apsnūdimo negali būti. 
Tuos tris savaitgalius šeštadieniais 
vietos salėje vykdavo šokių vakarai, 
o vieną šeštadienį net du šokių vaka
rai buvo surengti. Paskutinį liepos 
savaitgalį buvo daugiau pobūvių. 
Tomis dienomis čia vyravo Lietuvių 
Foto Archyvo vedėjas kun. A. Kezys 
su savo talkininkais. Penktadienio 
vakarą “Gintaro” vasarvietėje buvo 
surengtas laužas, kurio programai 
vadovavo J. Janušaitis, o atlikėjais 
buvo patys jauniausieji vasarotojai— 
vaikai Pats Janušaitis paskaitė links
mų dalykų iš savo laikraštėlio “Eše
rio uodegos”. Po to kun. Kezys de
monstravo garsinį filmą “Dvylika”. 
Sekantį vakarą tas pats Lietuvių Fo
to Archyvas surengė balių vietinėje 
salėje, kur tautiečiai šoko grojant A. 
Stelmoko muzikai, kurią paįvairino 
sot V. Stankienės dainos. Sekmadie
nio vidurdienį toje pačioje “Gintaro” 
vasarvietėje kun. Kezys atlaikė Mi
šias, o po jų ten pat įvyko šešių lie
tuvių dailininkų meno parodos ati
darymas. čia lankytojai galėjo pa
matyti 40 darbų, kuriuos parodoje iš
statė J. Pautienius, M. Stankūnienė, 
W. Vaičaitis ir kt. “Gintaro” vasar
vietė dabartiniu metu yra tapusi gy
vu lietuvių centru “atsarginėje Či
kagoje”. čia kiekvieną dieną rasi 
būrį žymių čikagiečių, bediskutuojan- 
čių įvairias problemas. Vakarais ten 
tautiečiai skaito gausiai gaunamą lie
tuvišką spaudą ir knygas, bando lai
mę prie teniso stalo ar teniso aikšte
lėje.

LI E T U V IAI FUTBOLININKAI 
rugpjūčio 3 d. vakarą turėjo progą 
žaisti garsiajame “Soldiers Field” 
stadijone. Tą dieną čia įvyko reto po
būdžio rungtynės tarp Brazilijos 
“Santos“ klubo ir Čikagos miesto 
futbolo rinktinės. Rungtynių rengė
jai — “Hansa - Fortuna United“ klu
bas to žymiojo susitikimo priešžais- 
myje surengė savo futbolininkų ir 
“Lituanikos” rungtynes dėl Ilinois 
valstijos gubernatoriaus taurės. Ka
dangi vokiečių futbolininkai žaidžia 
augštesnėje lygoje už lietuvius, bu
vo tikimasi jų nesunkios pergalės, 
tačiau išėjo kitaip: rungtynes 1:0 lai
mėjo lietuviai. Vienintelis rungtynių 
įvartis krito pirmo kėlinio viduryje 
(J. Ringus). Nors abi komandos tu
rėjo nemažai progų pasekmę pakeis
ti, ji išsilaikė iki žaidimo pabai
gos. čia “Lituanika” parodė, jog tu
rint ryžto, galima atsispirti ir prieš

BULAITIS
geras komandas. Laimėję šį susitiki
mą, lietuviai pateko į antrąjį ratą

nelengva kliūtis. Brazilą ir Čikagos 
rinktinės susitikimą laimėjo pirmieji .

džiausią atlyginimą pasaulyje gau
nančio sportiniko Pelės pasirodymu. 
Jis čia įmušė du įvarčius ir įrodė, 
jog ne be reikalo yra laikomas vienu 
geriausiųjų pasaulio futbolininką. 
Rugpjūčio 7 d. “Lituanikos” futbo
lininkai Marquette parko aikštėje 
įveikė Gary, Ind. “White Eagles”.

Ir pabaigai — trumpas atsisveiki
nimas. Jau daugiau kaip 10 metą “T. 
Z.” teko rašyti “Čikagos vaizdu ir 
vargą” skiltį, šį darbą baigiant, no
risi tarti trumpą atsisveikinimo žo
dį. Per tą laikotarpį kas savaitę (su 
mažomis išimtimis) skilčiai pasiro
dant, teko parašyti daugiau kaip 500 
tokią skilčią. Tai sudarytą daugiau 
kaip 1000 knygos formato puslapių. 
Buvo ir talkininką, kurie prisidėjo 
žinią telkimu ir pastabomis. Taip pat 
kaikurie tautiečiai laiškais ir žodžiu 
nepasigailėjo padėkos žodžią ir pa
drąsinimų nelengvame darbe. Na, 
buvo ir tokių, kurie jieškojo kartais 
nesamų klaidų. Tačiau tai, žinoma, 
suprantama ir gyvenimiška. Atsisvei
kinant norisi padėkoti visiems, kurie 
talkino, kritikavo ar skaitė, o “TŽ” 
redakcijai bei leidėjams, maloniai 
spausdinusiems šią skiltį. Reikia ti
kėtis, jog ji prisidėjo prie lietuviško
sios informacijos paskleidimo pasau
lyje išsklidusių lietuvių tarpe.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS, šis 
pranešimas dėl “TŽ” atostogų spaus
dinamas pavėluotai. Dėkojame au
toriui už kruopštą “TŽ” skaitytoją 
informavimą apie Čikagos lietuviu 
gyvenimą per ištisą dešimtmetį. Nuo 
š. m. rugsėjo 1 d. apie Čikagos lietu
vių gyvenimą informuos žurnalistas 
VL Ramojus skiltyje “Čikagos lietu
vių horizonte”, žiūr. 3 psL

Pajieškojimai
Stefanija Bagdonienė Lietuvoje 

jieško Emilijos Svetlikauskaitės-But- 
kutės ir jos dviejų sūnų, kurių vieno 
vardas buvo Stasys. Iš Deltuvos mies
telio išvyko apie 1930 m. į Ameriką. 
Taip pat prašo atsiliepti: brolį Svet- 
likauską arba jo vaikus, gimusius 
Amerikoj; pusbrolį Bronislovą Dani
levičių, išvykusį Amerikon prieš I 
D. karą iš Ukmergės miesto ir gyve
nusį Detroite; pusbrolį Antaną Mar
cinkevičių arba jo vaikus, gimusius 
Amerikoj (išvyko prieš I D. karą iš 
Vyžuonų miestelio). Rašyti: S. Bag
donienė, Neries krantinės gt. Nr. 2- 
3, Kaunas, Lithuarda.

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA

3828 BLOOR W„ ISLINGTON 16• POINTS PLAZA)

A. LIŪDŽIUS, BĮ
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimo telefonu.

DR. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3 -4912.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
14251. Darbo valandos nuo 19 

vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

412 
ard 
LE

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

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

ATLIEKU GRINDŲ Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 30 Dewson St, Toronto 4, Ont

Telefonas 534-0563

2231 Bloor Street W



II TORONTO*
Sr. Jono Kr. par. žinios ' Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį Midlande, pirmų

jų šiaurės Amerikos kankinių šven
tovėje, įvyks pamaldos lietuviams 
maldininkams

— šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios — 7.30, 8 vx. ir 730 
v. vakaro.

— Gerojo Ganytojo stovyklavietė
je šiuo metu yra įsikūręs Toronto 
sporto klubas “Vytis”, kuris vado
vauja trijų savaičių krepšininkų sto
vyklai. Ilgąjį savaitgalį, pasibaigus 
stovyklai, numatomi stovyklos page
rinimo darbai sekančiam sezonui.

— Rugpjūčio 30 d. iš par. bažny
čios palaidota a.a. Margarita Stanči- 
kienė-Rooney, rugsėjo 1 d. — iš St. 
Catharines a.a. Leokadija Norušjenė. 
Abiem velionių šeimoms nuoširdi 
užuojauta.

— Dėkojame kun. Pr. Vaseriui 
per tris sekmadienius talkinusiam 
pamaldose Springhurste.

— šį sekmadienį 11 vai. Mišios 
už a.a. Klemensą Baliūną.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sekmadienį 9.30 v. 

ryto.
— Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 11 

v.r., įvyks bendros dvikalbės pamal
dos, kuriose antrasis kunigas ang
lams bus įvestas į pareigas. Sekma
dienio liturgas bus kun. Alg. Žilins
kas, pamokslą sakys sinodo prezi
dento atstovas. Tai bus vienintelės 
pamaldos tą sekmadienį.

— Sekmadienio mokykla vaiku
čiams prasidės rugsėjo 19 d., 9.30 v.r. 
Visi tėvai skatinami vesti savo vai
kus į šią mokyklą kas sekmadienį* 
nes tik nuolatinis lankymas praplės 
vaiko tikybinį akiratį.

— Konfirmandų pamokos prasi
dės pirmą spalio mėnesio savaitę.

— Spalio 9-10 d. d. įvyks antroji 
šeimos šventė Čikagoje. Pirmoji įvy
ko Toronte, liet. Bendruomenės Šei
mos Metų proga. Iš Toronto planuo
jama vykti autobusu.

— Atostogų laikotarpiui pasibai 
gus, lankykite pamaldas kas sekma
dienį, aukodami kasdieną savo suge
bėjimus, laiką bei turtą Dievo garbei 
ir žmogaus gerovei.

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

VIENGUNGIUI reikalingas kamba
rys su virtuve ir garažu. Gali būti be 
baldų ir trečiame augšte. TeL 532- 
4993; 7-9 v. ryto, 9-10 v. vakaro.

REIKALINGA MOTERIS 6 mėnesių 
vaiko prižiūrėjimui tik dienos metu, 
kol mama dirba mokykloje. Gali pas 
ją nuvežti ar į namus atvažiuoti. 
Skambinti teL 483-2694.

APIE 4 MYLIAS nuo Wasaga Beach 
arti 92 kelio parduodami 17 ir 27 
akrai žemės (dalis gražaus miško) už 
$18,000. Tik $5,000 įmokėti. Galima 
pirkti kiekvieną gabalą atskirai.-Ne
toliese numatomas įrengti viešas 
valdžios parkas. Skambinti S. Dar
gini, 231-6226, Frank Barauskas, 
Realtor.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
L y g o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

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

i BARONESSA BEAUTY SALON
i Sav. Alė Kerbenene Tel. 762-4252

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

• Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,

§ perukai Ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

(vairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paritu-

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

S

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PR AMONIS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Hemų: 920-2501 Visi darbui atliekami GERIAUSIAI

Ar planuojate pradėti savo verslę?
Pasinaudokite šiomis galimybėmis ir imkitės šios 
rūšies verslų: i

DOVANŲ, MADŲ, AVALYNĖS,, 
BALDŲ, SPORTO REIKMENŲ, 
ir daugybės kitų

Aplankykite nuolatinę importuotų ^gaminių parodą

EIIDAI11DADT Aa 1255 Lawrence Ave- W.rEUnUlmrUn I U0«, Toronto 38% Ontario
Informacijų teiraukitės pas

Frank Loyero tel. 244-1111 .

— Mišios: trečiad^.8 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. M. Dervinį, 
užpr. S. Dervinienės; šeštad., 8 v.
— už a.a. J. Grikinį užpr. p. Šulcų; 
sekmad., 9 v. tretininkų int; 10 v.
— už a^u J. Taujenį, užpr. p. Ledų; 
11.15 v. — už a.a P Šarūną, užpr. 
p. Marcinkevičių kaip užuojauta J. 
Šarūnui.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę; Mišios, išpažintis, Ko
munija — 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. 
Ligoniai sakramentais aprūpinami iš 
anksto susitarus.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Tretininkų susirinkimas, ryšium 
su maldininkų kelione į Midlandą, 
nukeliamas į rugsėjo 12 d. po Sumos.

— Parapijos biblioteka ir kavinė 
(pietūs) pradės *veikti nuo rugsėjo 
19 d.

— Dalyvaujančius šį sekmadienį 
pamaldose Midlande par. tarybos jau
nimo sekcija kviečia grįžtant užsukti 
į Wasagos stovyklavietę. Svečiai bus 
pavaišinti ir turės progos pamatyti 
pertvarkytą jaunimo stovyklų rajoną.

D. ir M. Regina, ištisą mėne
sį viešėję okupuotoje Lietuvoje, 
grįžo į Torontą rugpjūčio 26 d. 
kupini gausių įspūdžių. Jiedu 
taip pat aplankė ir kitas Euro
pos šalis.

Spaudos ir radijo darbuotojų 
suvažiavime Taboro Farmoj ke
tina dalyvauti KLB pirm. S. Če
pas, J. R. Simanavičius, “TŽ” at
stovas ir kt.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$50: A. H. Dombra; $30: S. W. 
Vitauskai; $15: K.L.K. Moterų Drau
gijos Delhi skyrius; $10: S. Indrik- 
sonienė, Pr. Jankus; $5: V. Puzeris; 
$3: V. Sakas; rėmėjo prenumeratas 
po $10: K. Milasevičienė, J. Tamu- 
lionis, preL J. Lipkus, V. Adomonis, 
St. Latvūnas, A Bielskus, S. Indrik- 
sonienė, K. Jurgutis, V. Daveikis, dr. 
P Meškauskas, B. Stončius, dr. A. T. 
Gailius; $3: V. Sakas; $2: J. Vainaus
kas, J. Mickus; $1: A Baronas, E. 
Kalasauskas, kun. L. Kemėšis, A. 
Bruce, Mrs. O. Urban, J. Juozaitis. 
Ačiū visiems.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už sureng

tas vaišes mūsų naujagimės proga. 
Ypatinga padėka p.p. O. J. Ažuba
liams už leidimą pasinaudoti jų pa
talpomis; taip pat rengėjoms — p.p. 
Ažubalienei, Daukšienei, Pajaujienei 
ir Vaserienei, kurios įdėjo daug dar
bo ir vargo šį pobūvį ruošiant, bei 
visoms ponioms už gražias dovanas, 
atsilankymą ar prisidėjimą.

Visoms nuoširdžiai dėkingi —
A J. Kuncaičiai

MĖGSTANTYS ŽUVAUTI nepraleis
kite retos ir geros progos! Nusipir
kite 44 akrus žemės su 3000 pėdų 
Notawasaga upės pakrante. Prašoma 
kaina tik $12.000.
JEI JŪS RUOŠIATĖS išeiti į pen
siją, mes turime jums ramią ir gra
žią vietą Alcona vasarvietėje arti 
vandens, su nepilnai užbaigtu namu
ku. Prašoma tik $13.500.
PLANUOJANTIEMS investuoti kapi
talą siūlome pirkti trijų-būtų namą, 
tik 10 metų senumo, pačiame Barrie 
miestelyje. Prieinama kaina. 
Galėsite labai lengvai išnuomoti. 
Taip pat turime parduoti ir daug 
kitų nuosavybių. Visais pirkimo rei
kalais jums maloniai ir sąžiningai pa
tarnaus JUOZAS GRYBAS, E. Miller, 
Real Estate, 67 Dunlop St., Barrie, 
Ontario. Tiesioginė telefono linija iŠ 
Toronto — 364-7941, Barrie teL 726- 
1881 ir namų teL 728-8868.

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

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

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujns mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
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“LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS - 
JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS”

Galutinai nustatytos pasaulio lietuvių jaunimo kongreso gairės
Rugpjūčio 21-22 savaitgalį 

Dainavos stovykloje įvyko PLJ 
Kongreso Komiteto pilnaties po
sėdis, dalyvaujant beveik vi
siems komiteto nariams ir PLB 
valdybos atstovams. Posėdyje 
peržvelgti nuveikti darbai ir iš
spręsta visa eilė pagrindinių 
klausimų.

Kongreso dienotvarkė 
galutinai nustatyta tokia: 1972 
m. birželio 30, penktadienį, 
įvyks iškilmingas kongreso ati
darymas, kurio tęsinys nukelia
mas į šeštadienį. Sekmadienį, 
liepos 2, įvyks IV tautinių šo
kių šventė. Su šios šventės ko
mitetu susitarta, kad kongresas 
ir šventė yra atskiri įvykiai, 
tvarkomi atskirų komitetų, ta
čiau dėl jų eigos ir laiko taria
masi ta prasme, kad vieni ki
tiems nekliudytų. Nuo trečia
dienio, liepos 5, iki šeštadienio, 
liepos 8,.bus kongresinė studi
jų savaitė kuriame nors univer
sitete — Čikagoje, Detroite ar 
Windsore. Sekmadienį kongre
sas perkeliamas į Kanadą, kur 
bus kongresinė stovykla iki lie
pos 15 d.' Stovykla numatoma 
Naujojoj Wasagoj arba skautų

Petrutei Mikuckienei,
TĖVELIUI Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje nuo- 
širdžię užuojautą reiškia —

M. Gelvinauskienė,
Anglija

M

Mylimam tėveliui, uošviui

AtA Juozui Žilinskui
mirus, dukrą LIUDĄ ir ANTANĄ KRAKAUSKUS, jos 
seseris bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
O. A. Jakimavičiai A. Y. Ramanauskai
A. V. Petruliai R. P. Bražukai

Dr. A. Valadka ir ponia iš 
Europos sugrįžusius gintariečius 
pakvietė savaitgaliui į savo va
sarnamį prie Simcoe ežero. Čia 
visi pasidalino kelionės Įspū
džiais, pasižiūrėjo virš tūkstan
čio padarytų skaidrių ir apsvars
tė kas buvo gera ir Taloga eks
kursijos metu. Malonių šeimi
ninkų globojami gintariečiai 
praleido dvi dienas: maudėsi, 
slidinėjo ant ežero,o vakare prie 
bendro laužo dainavo ir atšven
tė gintariečio Mariaus 19-jį gim
tadieni. Gintariečiai nuoširdžiai 
dėkoja pp. Valadkoms už kražų 
priėmimą.

Dail. Tel. Valius, tris savaites 
praleidęs Prancūzijos sostinėj 
Paryžiuj, rugpjūčio 30 d. grižo 
į Torontą ir vėl išvyko į kaimą 
kūrybiniam darbui. Paryžiuje 
matėsi su visais lietuviais dai
lininkais, aplankė meno muzė- 
jus bei galerijas. Lietuviai daili
ninkai esą gerai įsikūrę ir labai 
užsiėmę. Dail. V. Kasiulis ren
giasi i Čikagą, kur lapkričio mė
nesi rengiama jc- darbų paroda.

A. a. Margarita Stančikienė- 
Rooney, 42 m., staiga mirė savo 
namuose rugpjūčio 27 d. Velio
nė buvo airė, prieš 17 m. buvo 
ištekėjusi už Izidoriaus Stanči
ko. Paliko vyrą, du sūnus, ku
rių jauniausias 4 metų, seserį ir 
senus tėvus Airijoje. Palaidota 
iš šv. Jono Kr. liet, bažnyčios 
lietuvių kapinėse.

A. a.. Leokadija Norušienė, 
66 m., gimusi Dzūkijoj, mirė po 
ilgos ir sunkios ligos St. Catha
rines ligoninėje rugpjūčio 29 d. 
Velionė ilgesni laiką gyveno To
ronte, o porą paskutiniųjų me
tų — prie St. Catharines nuosa
vame vaismedžių ūkyje. Jos vie
nintelis sūnus okupuotoje Lie
tuvoje buvo bolševikų nužudytas 
kaip partizanas ir išlaikytas Su
valkų Kalvarijos turgaus aikštė
je ištisą savaitę. Velionė palai
dota iš Šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčios Toronte lietuvių kapi
nėse. Liko liūdintis vyras Pra
nas ir gausi p.p. Burdulių gi
minė.

Užuojautos, skelbimai, padė
kos ruošiamam “TŽ” numeriui 
priimami iki ketvirtadienio 5 v. 
v. Vėliau gauti skelbimai palie
kami sekančiam savaitraščio nu
meriui. Padėkos, skelbimai ir 
panašūs dalykai priimami tiktai 
raštu, žinios Toronto kronikai 
priimamos iki pirmadienio 12 v.

Romuvoje. Kongreso uždarymas 
įvyks liepos 16 d. stovykloje 
arba Toronte.

Kongreso šūkis po ilgai už
trukusių svarstymų priimtas šis: 
“Lietuvių tautos ateitis — jau
nimo darbas ir širdis”.

Jaunimo atstovai
šiame kongrese numatyta 

turėti oficialius visų kraštų jau
nimo atstovus — iŠ viso 250. 
Jie paskirstyti: JAV — 90, Ka
nada — 35, Pietų Amerika — 
58, Europa — 38, Australija — 
26, Naujoji Zelandija — 1, Azi
ja ir Afrika — 2. Atstovais gali 
būti lietuviai 18-30 metų am
žiaus. Atstovų parinkimo taisyk
les nustatys * kiekvieno krašto 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybė.

Pabaigus formuoti visas rei
kalingas komisijas, po šio po
sėdžio kongreso rengimo dar
bas turėtų pajudėti žymiai spar
čiau visais frontais. Gaila tik, 
kad nieko negirdėti apie pro
jektavimą kongreso ženklo, pla
kato, taip pat ir finansų orga
nizavimas dar nėra pajudėjęs, d 
laiko nedaug — vos geras pus
metis. A: R.

Prel. dr. J. B. Končius, lydi
mas mons. dr. J. Tadarausko, 
lankėsi Toronte. “TŽ” redakci
joj paliko keliasdešimt egzemp
liorių anglų kalba parašytos 
knygos “Vytautas the Great”. 
Svečias yra jos autorius, šalia 
kitų mokslų studijavęs ir isto
riją'. Knyga'yra vertinga, ypač 
lietuvių jaunimui ir kitatau
čiams. Nors ji išleista prieš ke
letą metų, tebėra aktuali ir da
bar. Norintieji gali gauti šią 
knygą nemokamai, kreipdamiesi 
į “TŽ” redakciją ir pridėdami 
auką spaudai paremti. Prel. J. 
B. Končius išskrido Į Romą.

Ligoniai šv. Juozapo ligoninė
je: M. Kevėžienė, Ant. Urbaitis, 
V. Virginavičius, O. Kažemėkie- 
nė, St. Vaitiekūnas, St. Baubi
nas, J. Baltrušaitis, J. Kavaliaus
kas. Our Lady of Mercy: M. 
Borstienė. 303a kb. Western: 
Jer. Cicėnas, vilniečių sąjungos 
veikėjas, 646 kb. Namie gydosi 
po sunkios kojų operacijos R. 
Daugėlienė, VI. Pūtvio šaulių 
kuopos sekretorė.

Kun. Pr. Vaseris iš Australi
jos, “Tėviškės Aidų” savaitraš
čio redaktorius, praleidęs dalį 
atostogų Springhurste brolio 
vasarnamyje ir Toronte, rugsė
jo 2 d. išvyko į Niujorką, o iš 
ten pradės kelionę Australijon 
per Europą. Atostogaudamas, 
svečias talkino Gerojo Ganyto
jo stovyklavietėj, sekmadieniais 
laikydamas pamaldas. Būdamas 
Toronte “Tėvynės Prisiminimų” 
radijo programoje, aplankė lie
tuvių Įstaigas, jų tarpe ir “TŽ”. 
Rugpjūčio 28 d. brolio Juozo 
vasarnamyje svečiui buvo su
rengtos išleistuvės, kuriose da
lyvavo gausus būrys- tautiečių. 
Atsisveikinimo žodyje svečias 
kvietė torontiečius aplankyti 
Australiją.

Lietuvių vasarvietę Spring
hurste numato paliesti naujasis 
planas “Wasaga Community Pro
ject—Draft Master Plan 1971”. 
Tarp kitko, šis planas numato 
nugriauti namus, esančius pir
mojoj linijoj prie ežero, ši lini
ja apimtų 200-400 «pėdų pločio, 
9 mylių ilgio ruožą nuo Brocks 
Beach iki Floss Twp. Beach. Tai 
paliestų nemažai lietuvių. Grupė 
tų vietovių gyventojų yra paruo
šusi peticiją Ontario vyriausy
bei. Joje prašoma pakeisti pla
ną, kad nebūtų paliesti minė
tos ežero pakrantės gyventojai.

“Parama” praneša nariams ir 
visuomenei, kad pradedant rug
sėjo 4 diena, raštinė bus atida
ryta šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 
1 v.p.p.

Vytauto Petrulio filmas “The 
Living World” rodomas kas pus
valandį Kanados parodos metu 
Ekologijos teatre (po Grand
stand priešais The Hockey Hall 
of Fame). Filmo rodymas trun
ka 22 minutes, vaizduoja įvairų 
aplinkos gyvenimą. Jis buvo už
sakytas Canada Dry Ltd. bend
rovės, pagamintas Eric Canroy 
of Creative Concepts Communi
cations. Filmavimo ir redagavi
mo darbą atliko V. Petrulis.

“Tėvynės Prisiminimų” radi
jo programa nuo rugsėjo 5 d. 
bus girdima: šeštadieniais 3-4 v. 
p.p. ir sekmadieniais 10-11 v.r. 
Kitomis dienomis programa ne
bus transliuojama.

Tradicinis sporto klubo “Vy
tis” balius rengiamas spalio 30 
d. Seaway Towers viešbučio 
Confederation Hali. Rengėjai 
kviečia visuomenę gausiai da
lyvauti ir iš anksto įsigyti bilie
tus pas M. Nacevičiūtę (tel. 534- 
6075) arba pas V. Akelaiti (tel. 
766-7489).

Lietuvių skyrius yra įrengtas 
Kanados parodoje “Arts, Crafts 
and Hobbies”patalpoje KLB To
ronto apyl. valdybos rūpesčiu. 
Jis susilaukia gana daug lanky
tojų dėmesio. Jame matyti mo
kyt.' A. Abromaitienės origina
lūs darbai iš įvairių lapų. Jie 
buvo spausdinti ir atitinkamoj 
kanadiečių spaudoj. Be to, krin
tą i akis lietuvių tautodailės dir
biniai, dail. A. Tamošaitienės 
darbai, tautiniai drabužiai, audi
niai, juostos, gintarai, skulptū
ros ir t.t. Paroda veiks iki Dar
bo Dienos imtinai.

LSB. vyr. skautininkas P. Mo
lis, atstovavęs lietuviams su gru
pe tautiečių tryliktame tarptau
tiniame skautų sąskridyje Japo
nijoj, atsiuntė'iš N. Zelandijos 
“TŽ” šį sveikinimą: “Daug nuo
širdžių sveikinimų redakcijai ir 
visiems skaitytojams iš 13-tosios 
skautų džiamborės Japonijoj. 
Lietuvos vėliava plevėsavo joje 
ir lietuvių vardas visiems buvo 
gerai žinomas. Su geriausiais 
linkėjimais.”

Po “Gintaro” koncerto Lietu
vių Sodyboje, Anglijoje, buvo 
rastas foto aparatas. Jeigu jį 
pametė kas nors iš užjūrio sve
čių, tesikreipia laišku į Sody
bos vedėją: J. Snabaįtis, Lithua
nian Farm, Headley Park, Nr. 
Bordon, Hants. Gr. Britain.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra 

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
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 medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
Ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose ‘‘Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti
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šv. Kazimiero par. žinios
— Mirė a.a. Juozas Ambrasas, 69 

m. amžiaus. Po automobilio nelai
mės išbuvo 2 mėn. ligoninėje, tu
rėjo 3 sunkias operacijas. Paskutiniu 
laiku pradėjo stiprėti ir buvo paleis
tas į namus, kurių taip buvo pasiil
gęs. Jo džiaugsmas neilgai truko, nes 
po. savaitės laiko, ty. rugpjūčio 25 d., 
iškeliavo amžinybėn. Palaidotas rug
pjūčio 28 d. iš Šv. Kazimiero bažny
čios, dalyvaujant didžiulei miniai ar
timųjų ir bičiulių. Velionies karstas 
skendėjo gėlių-vainikų jūroje.

Velionis buvo kilnios širdies žmo
gus. Vien tik jo pastangomis, po 
karo iš Vokietijos, atvyko Kanadon 
didžiulis būrys lietuvių. Jis sudarė 
virš 60 kviečiamųjų dokumentų. Dau
gelis šeimų pirmosiomis atvykimo 
dienomis surado tėvišką prieglaudą 
jo namuose. Tarp kitko, daugeliui jis 
padėjo surasti ir darbus. Velionis 
ruošėsi šiemet,, liepos mėn. aplanky
ti Lietuvą. Buvo viskas pasiruošta 
kelionei, bet ištikus automobilio ne
laimei, kelionė buvo atidėta. Būda
mas ligoninėje, vis dar neprarado 
vilties pamatyti savo gimtinę — gra
žiąją Suvalkiją. Deja, likimas lėmė 
kitaip.

Daugelis vietoje vainikų-gėlių už 
a.a. Juozą Ambrasą aukojo Mišias. 
Visų aukotojų pavardės bus paskelb
tos šv. Kazimiero par. žiniose.

— Mirė a.a. J. Jackus, 76 m. am
žiaus. Palaidotas rugpjūčio 27 d., iš 
šv. Kazimiero bažnyčios. Taip pat mi
rė K. Varnaitis, 63 m. amžiaus. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
rugpjūčio 30 d.

— Metinei loterijai aukojo: Alf. 
Ambrasas — kelionių lagaminą, p. 
Lazauskienė — elektrinį lygintuvą ir 
vertingą stalinę lempą, p.p. Lietuvi
ninkai — indų rinkinį. Aukotojams 
nuoširdus ačiū. K. A.

Kun. L. Zaremba Aušros Var
tų par. klebonas, vedė 8 dienų 
rekolekcijas N. Pr. seserims Put- 
name, po to pradėjo atostogas. 
Parapijoje ji pavadavo kun. K. 
Raudeliūnas ir kun. S. Kulbis.

šv. Kazimiero ir Aušros Var
tų parapijų bendra vasaros už
baigos gegužinė - piknikas įvyks 
rugsėjo 19 d. p.p. Vekterių va
sarvietėje. Šią vasarą p. Vekte- 
ris lankėsi Lietuvoje, grįžęs su
sirgo ir neužilgo mirė. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero bažnyčios. 
P. Vekteriai yra malonūs žmo
nės — parapijai mielai užleidžia 
vasarvietės patalpas, įrengimus, 
mikrofonus, todėl čia ir blogam 
orui esant galime iškylauti. ;

Buvęs montrealietis aktorius 
L. Barauskas iš Čikagos su šei
ma lankėsi lietuvių vasarvietėje 
Dainavoje. Aplankė p.p. Povi
laičius, Lapinus, Nagius, p. Aks- 
tinienę bei kitus čia įsikūrusius 
draugus.

Vytautas Buika susituokė su 
V. B. Mackey St. Mary’s kata
likų bažnyčioje. Vaišėse dalyva
vo giminės ir artimi draugai iš 
įvairių Kanados ir JAV vietovių.

Rūta ir Livija Stankevičiūtės 
Lake George surengtame mu
zikos talentų konkurse laimėjo 
taurę ir piniginę premiją.

L. Stankevičius, lietuvių radi
jo pusvalandžio vedėjas, išleido 
ketvirtą lietuvišką plokštelę “Ar 
tu meni?” Plokštelėje įrašyta 
13 lietuvių pramoginės muzikos 
dainų. Viršelį piešė R. Bukaus

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P’ ADAM0N,S
S Chartered Insurance broker
' Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose

Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

‘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 6.25% 
Term. ind. 2 metams 6.75% 
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už tanp. s-tos 
sumas.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12J0 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, iiskiriant Šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 vai Ir vakarais — pirmad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus flgucaius savaitgalius.

kas. Plokštelės kaina $6. Adre
sas: 1053 Cr. Albanel, Lavai, 
P.Q. J. L.

“N. Lietuvos” savaitraščio 30 
metų sukaktis numatoma pami- 
nėti 'spalio 2, šeštadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Nida” gegužinė buvo su
rengta P. Skruibio ūkyje. Ji pra
ėjo sėkmingai, susilaukė nema
žai lankytojų ir pelnė $200.

gimęs 1951 m. Montrealyje, Au
gustino ir’Stasės Ališauskų sū
nus, šiais metais baigė Lojolos 
kolegijoj istorijos mokslus pir
muoju, gavo pažymį “Magna 
cum Įaudė” ir “Governor Gene
ral’s Medai”, kurį rektorius Rev. 
P. G. Malone įteikė užbaigiant 
iškilmes.

Arūnas 1957 m. baigė Verdu- 
no katalikų gimnaziją pirmuoju 
mokiniu Kvebeko provincijoj ir 
gavo pilną stipendiją ketveriem 
metam. Š.m. pavasarį iš 10.000 
JAV ir Kanados studentų lai
mėjo “Woodrow Wilson Fellow
ship” $3.000 stipendiją tarp 300 
geriausių studentų. Be to, John 
Hopkins universitetas Baltimo- 
rėje paskyrė $1.700 specialią sti
pendiją. Arūno nuotraukas ir 
plačius aprašymus įdėjo didieji 
Montrealio dienraščiai —“Star”, 
“Gazette” ir Verduno “Messen
ger”. Universiteto leidinyje nuo
trauka ir aprašymas įdėtas vir
šelyje. Šalia studijų, Arūnas pa
sižymėjo sporte kaip geras fut
bolininkas ir krepšininkas. Kele
tą kartų dalyvavo televizijoje 
gimnazijų varžybose. Arūnas 
baigė šeštadieninę lietuvių mo
kymą, augštesniuosius lituanis
tinius kursus ir lituanistinį se
minarą. Lietuviškas mokyklas 
lankė 12 metų. Buvo aktyvus 
skautas ir tautinių šokių dalyvis. 
Yra baigęs Lietuvos operos so
listės E. Kardelienės šešerių me
tų piano studiją. Kun. J. Pečkio, 
S J, globojamas, vienerius metus 
lankė vargonų studiją, o vėliau 
dvejus metus vargonavo Aušros 
Vartų parapijoje mokinių pa
maldoms.

Rugsėjo pradžioje išvyksta to
limesnėms studijoms į Baltimo- 
rę John Hapkins universitetą. 
Ten jis planuoja rašyti diserta
cija daktaro laipsniui gauti. Di
sertacijoje nagrinės Š. Ameri
kos imigrantų gyvenimą ir jų 
santykius su profesinėmis są
jungomis.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ... 85%
_ 8.75%

9A%

Nekilo, turto___

Čekių kredito __
Investacines .... nuo 9.0% iki 12%

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




