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Išeivijos mastu
Vienokios problemos vyrauja okupuotoje Lietuvoje, kitokios 

išeivijoje. Ten sprendžia jas Maskva savosios naudos mastu, o čia 
— patys tautiečiai. Ten sprendimai yra Maskvos diktuojami ir tik 
retais atvejais sušvelninami ar pakeičiami vykdytojų pačioje Lie
tuvoje, o čia viskas sprendžiama laisvai ir tai grynai savomis 
jėgomis. Niekas čia nediktuoja, bet niekas ir nepadeda. Tiesa, 
Kanadoje atsirado galimybė gauti finansinės paramos daugiakul- 
tūrei veiklai, bet ji tėra atsitiktinė ir mūsų problemų sprendime 
tėra neesminės reikšmės veiksnys. Negirdėti, kad kituose kraš
tuose lietuviai gautų pastovesnio pobūdžio finansinę paramą, iš
skyrus Vasario 16 gimnaziją, žodžiu, savąsias problemas reikia 
spręsti vien savo jėgomis. Ligšiolinė patirtis rodo, kad jų nemažai 
buvo išspręsta ir kad lietuvių išeivijos finansiniai ištekliai nėra 
jau tokie skurdūs. Prisiminkime tik pvz. didžiuosius renginius, vyk
dytus išeivijos mastu: jaunimo kongresus, tautinių šokių bei 
dainų šventes, sporto išvykas ... Visi tie renginiai buvo finansuoti 
vien lietuvių. Jiems pilnai užteko surinktų lėšų, o kaikurie jų 
davė net gražaus pelno. Taigi, finansiniai lietuvių ištekliai, ypač 
JAV-se, nėra maži ir gali pilnai atlaikyti didžiuosius renginius, 
jeigu jie yra tinkamai organizuojami.

★ * *
Nors finansiniai ištekliai gana pajėgūs, visdėlto nevisos pro

blemos susilaukia visuotinės paramos. Kodėl? Daug, žinoma, pri
klauso nuo pačios idėjos, renginio populiarumo, organizatorių 
sugebėjimo bei mokėjimo pasiekti lietuviškąsias mases. Kadan
gi visokių rinkliavų niekur netrūksta, ypač vietinio pobūdžio, tad 
ir visuotinio pobūdžio renginiams nėra lengva laimėti plačiosios 
visuomenės dėmesį. O yra dalykų, kurie nuolat turi būti spren
džiami visos išeivijos mastu. Ir kai jie nepasiekia pakankamai 
plataus dėmesio, nukenčia visos išeivijos ir kartu visos lietuvių 
tautos reikalas. Štai kad ir Lietuvos laisvinimo sritis. Tai vienas 
svarbiausių išeivijos uždavinių. Gerai, kad jis sprendžiamas visuo
tiniu mastu nuo pat antrosios Lietuvos okupacijos. Veiklos prie
kyje budi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, turįs atramą 
pačioje Lietuvoje ir išeivijoje. Per beveik tris dešimtmečius jis 
atliko nemažai darbų politinėje srityje ir tebėra didžiausia rakštis 
sovietinei okupacijai. Svarbu tad, kad VLIKas ir toliau spręstų 
Lietuvos laisvinimo problemas visuotiniu mastu bei nuolat atsi
jaunintų naujais veikėjais. Dažnai kyla ginčų dėl vienokios ar 
kitokios VLIKo sudėties, dėl jo partinės ar nepartinės struktūros, 
bet tai antraeiliai dalykai, kurie neturėtų užtemdyti esminės per
spektyvos. Svarbiausia, kad VLIKas ir toliau būtų visuotinė mūsij 
išeivijos aspiracijų išraiška, pajėgi atlikti dabarties uždavinius tiek 
politiniu, tiek finansiniu požiūriu.

★ ★ ★
Išeivijos mastu sprendžiamos ir visuomeninės problemos. Jos 

yra sutelktos Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Jų sprendimas 
nėra vienodai sėkmingas. Kaikurios problemos, kaip pvz. švie
timo, jaunimo kongresų, sprendžiamos su nemažais sunkumais, 
tačiau iniciatyva gana ryški. Nepajudėjo iš vietos tiktai kultūros 
taryba, matyt, neradusi konkrečios veiklos formų, šį rudenį Va
šingtone posėdžiaus PLB seimas, kuris bandys pažvelgti į visuo
menines išeivijos problemas visuotiniu mastu. Ryšium su tuo 
užmoju seimas turės pagvildenti ir struktūrines savo problemas, 
kurios sudaro gana keblių situacijų kaikuriuose kraštuose. Gera 
tai, kad PLB, kaip visus telkianti pajėga, iškylančias problemas 
sprendžia visos išeivijos mastu. Atrodo, kad šiuo mastu turėtų 
būti sprendžiamos ir šalpos problemos, kurios, praktiškai imant, 
iki šiol buvo paliktos vien JAV tautiečiams ,ir jų BALFui. Visuo
tinio masto turėtų susilaukti ir religinė sritis. Kadangi daugumą 
sudaro katalikai, tad jiems ir tenka atsakomybė religinius klau
simus spręsti visos išeivijos mastu. Šioje srityje yra gana daug 
pajėgų, gražios iniciatyvos, bet mažai tematyti visuotinio masto. 
Vyksta vietinio pobūdžio veikla, matyti gražių partizaninių pa
stangų, tačiau visuotinės problemos sprendžiamos nevisuotiniu 
būdu arba visai nesprendžiamos. Religinė sritis iki šiol nesugebėjo 
prilygti nei politinei, nei visuomeninei sričiai, nors šioks toks 
bandymas buvo. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PASKOLOS PERKANTIEMS NAMUS

Pasaulio įvykiai
ATLANTO SĄJUNGOS UŽSIENIO REIKALU MINISTERIAI KOPENIIA 
goj įvykusioj konferencijoj nutarė išstudijuoti šios organizaci
jos 15 narių tarpusavio santykius, peržiūrėti ligšiolinius principus 
ir juos pritaikyti pasikeitusioms aplinkybėms, btudiją paruoš nuo
latiniai organizacijos atstovai Briuselyje su generaliniu sekr. J. 
Luns. JAV valstybės sekr. W. Rogers užtikrino konferencijos da
lyvius, kad prez. R. Niksonas neatsižadės Europos interesų savo 
pokalbiuose ir susitarimuose su L. Brežnevu. Prieš Atlanto Sąjun
gos principų peržiūrėjimą buvo nusistatęs Prancūzijos užsienio 
reikalų mimsteris M. Jobert, nes Prancūzija nėra linkusi į jokias 
šios organizacijos reformas. Atlanto Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterial nutarė dalyvauti Europos saugumo konferencijoj, kuri 
prasidės liepos 3 d. Helsinkyje, •----------------------------------------
ir ypatingą dėmesį skirti žmo- karių, bet ir karinių patarėjų, 
nių ryšių pagerinimui tarp Va- Vašingtonas įsipareigojo sustab- 
karų ir Rytų Europos. Baigmi- dyti žvalgybos lėktuvų skraidy-

Federacinis parlamentas pa
tvirtino namų įsigijimui skiria
mų valstybinių paskolų įstaty
mo pakeitimus' Pirmieji valsty
biniai mortgičiai naujų namų 
pirkėjams nuo $27.000 padidi
nami iki $30.000, senų namų 
pirkėjams — nuo $24.000 iki 
$27.000. Praktiškai tai reiškia 
mažesnę pradinę įmoką už per
kamą namą ir didesnę valstybi
nę paskolą. Deja, šis mostas ne
sustabdo nuolatos kylančių na
mų kainų, dėl kurių namai jau 
pasidarė “neįkandami” dauge
liui kanadiečių. Konservatorių 
atstovas federaciniame parla
mente E. Wooliams, kalgarietis, 
šia proga pateikė dėmesio ver
tų duomenų. Pavyzdžiu paėmęs 
$35.000 vertės namą, jis nusta
tė tikrąją jo kainą su 40 metų 

* mokamu mortgičium. Padarius 
pradinę $10.000 įmoką, lieka 
$25.000 mortgičius, išdėstytas 
40-čiai metų. Tikroji tokio na
mo kaina su 6% mortgičium 
bus $75.000, su 9% — $101.000, 
su 10% mortgičium — net 
$110.000. Dabartinių mortgičių 
vidurkis yra 9,5%. Taigi, kana
dietis, pirkdamas $35.000 vertės 
namą ir mokėdamas $25.000 
mortgičių beveik visą savo gy
venimą, iš tikrųjų į tą namą 
įkiša apie $100.000 — kelioli
kos metų pilną savo uždarbį. Už 
valstvbinius mortgičius moka
mos žemesnės palūkanos šio už
burto rato neišsprendžia, tik pa
deda į ji įsijungti su mažesne 
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pradine įmoka ir nežymiai su
mažina galutinę namo kainą. At
rodo, reikia naujo ir žymiai 
griežtesnio įstatymo, kuris su
stabdytų namų kainas didinan
čią spekuliaciją žeme. Dabar 
kaikuriose vietovėse beveik pu
sę namo kainos sudaro mažas 
sklypas, nors Kanada turi milži
niškus neapgyvendintos žemės 
plotus.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė nutarė suvaržyti naftos 
eksportą į JAV-es sekančių pus
antrų ar dvejų metų laikotar
piui. Energijos išteklių minis- 
terio D. Macdonald pranešimu, 
eksportas gali būti sumažintas 
beveik iki visiško nulio. Oficia
liai skelbiama, kad šiuo žingsniu 
norima apsaugoti kanadiečių po
reikius ir sustabdyti naftos gami
nių kainų kilimą. Per 1972 m. 
pirmąjį ketvirtį į JAV buvo 
eksportuota 17.000 statinių ben
zino, o šių metų pirmajame ket
virtyje —•" 872.000 statinių. Visų 
naftos gaminių 1.046.000 stati
nių eksportas į JAV 1972 m. 
pirmaisiais keturiais mėnesiais 
šiemet padidėjo iki 1.845.000 
statinių. Kiekviena statinė turi 
35 galonus. Nepaisant padidėju
sio naftos eksporto, jos trūku
mo Kanadoje nebuvo. Naftos 
valyklos pilnai .patenkino vieti
nę rinką ir aprūpino JAV, kur 
šiuo metu jaučiamas didėjantis 
benzino trūkumas. Eksportas į 
JAV-es bus leidžiamas tik su 
specialiais vyriausybės leidi-

Klevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai kanklininkai mokslo metų užbaigos proga atlieka me
nine programų. Iš kairės: J. Muliuolis, V. Banionytė. Nematyti kitų orkestro dalyvių — R. Gincaitės ir V. Kijaus- 
kaitės Nuotr. J. Garlos

Amerikiečio žurnalisto įspūdžiai

Sostinės ir gamtos apsauga
“Baltimore Sun” korespon

dentui Michael Parks Sovietų 
Sąjungos Leningardo ir Mask
vos miestai atrodo atsilikę, kai 
juos palygini su Vilnium, Ryga 
ir Talinu. Skirtumą sudaro kito
kia ir sunkiai apibūdinama at
mosfera, kurią pastebi net ir 
rusai. Pasak vieno elektronikos 
inžinieriaus, gyvenimas Baltijos 
kraštų sostinėse atrodo laisves
nis, rietaip įtemptas, primenąs 
Vakarų pasaulį. Pats M. Parks 
priduria, kad ir amerikiečiui tu
ristui šie miestai yra savotiškas 
slėnis tarp Rytų ir Vakarų, ku
riam Sovietų Sąjungos neleidžia 
užmiršti sovietinės vėliavos, Le
nino paveikslai ir raudonosios 
armijos kariai.

Restoranai ir kavinės
Amerikiečiui M. Parks krito 

į akis vilniečių praeivių nesku- 
bėjimas, pilnos prekių krautu
vės, gražiai sutvarkytos vitrinos 
ir eilių nebuvimas. Prie mais
to ir kitų gaminių parduotuvių 
jos susidarydavo tik kaikurio- 
mis valandomis, kai padidėdavo 
pirkėjų skaičius. M. Parks pa
brėžia, kad moterys geriau ir 
stilingiau apsirengusios, negu 
pačioje “motinėlėje” Rusijoje. 
Esčių apranga nesiskiria nuo 
suomių, o latvių ir lietuvių su
daro įspūdį, lyg jos būtų perkel
tos iš Vidurio Europos.

Didžiausias skirtumas tarp Vil
niaus ir didžiųjų Rusijos miestų 
— stebinantis skaičius kavinių, 
barų ir visokių mažų restora
nų. Jeigu Rusijos restoranai 
daugiau yra panašūs į didžiu
les darbininkų valgyklų sales, 
tai čia net mažiausias restora
nėlis turi jam būdingą savitu
mą. Panašus vaizdas esąs ir Ry
goje bei Taline. Rusai kartais 
nusiskundžia, kad tokie restora
nai tėra laiko gaišatis — visada 
pilni žmonių, nieko neveikian
čių, kalbančiu, geriančių, skai
tančių laikraščius. Tokių prie
kaištų yra susilaukęs ir Vilniaus 
vykdomojo komiteto pirm. V. 
Sakalauskas, kritikams prime
nantis, kad socializmo statybo
je turi rūpėti ne tik traktorių 
gamyba, bet ir žmonių gyveni
mo lygis.

Nemini komunizmo
Estijos pareigūnai dažniausiai 

kalba tik apie socializmą, nemi
nėdami nei komunizmo, nei 
mais eksporto bendrovėms.

R. Stanfieldo vadovaujama 
konservatorių partija pareikala
vo užšaldyti trim mėnesiam kai
nas ir atlyginimus Kanadoje, o 
po to įvesti laikinę kontrolę in
fliacijai. sustabdyti. Pasiūly
mui naują impulsą davė prez. 
R. Niksono paskelbtas kainu už
šaldymas dviem mėnesiam JAV, 
paliekantis nesuvaržytas kainas 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

marksizmo-leninizmo, nei sovie
tinės jėgos. Iškėlus šį klausimą, 
vienas estas pareigūnas, cituoda
mas Leniną, įrodinėjo, kad kiek
viena respublika partijos politi
koje turi teisę įvesti vietinį at
spalvį. Kai lietuviai, latviai ar 
estai kalba apie “savo kraštą”, 
jie turi galvoje ne Sovietų Są
jungą, bet LietuVą, Latviją ir 
Estiją. Maskvoje, Leningrade ir 
kituose didžiuosiuose miestuose 
kovojama su “buržuazinių” Va
karų įtaką kultūrai, o Baltijos 
kraštų sostinėse atgaivinamos 
dainos, knygos ir net šokiai iš 
to laikotarpio, kai šios valsty
bės buvo nepriklausomos 21 me
tus.

Talino, Rygos ir Vilniaus pa
norama nuo rusiškų miestų 
smarkiai išsiskiria augstais baž
nyčių bokštais, kai tuo tarpu Ru
sijos miestuose tėra labai ne
gausios Ortodoksų Bendrijos 
cerkvių bonios. Pro lėktuvo lan
gus Baltijos kraštuose matyti 
šimtai privačių namų ne tik pro
vincijoje, bet ir prie visų trijų 
sostinių. Nors apartamentinius 
pastatus stengiamasi padaryti 
kiek galint gražesnius, žmonių 
kraujuje tebėra gyvas prisiriši
mas prie individualių namų. Lie
tuviai, estai ir latviai stengiasi 
patirti svečio įspūdžius ir priima 
kaip komplimentą jo pabrėžiamą 
skirtumą nuo Maskvos. Vienas 
mokytojas Rygoje žurnalistui M. 
Parks paaiškino: “Tai mūsų tau
tinis pasididžiavimas. Mums at
rodo, kad čia viskas yra geriau 
ir kad visada buvo geriau. Ta
čiau malonu patirti, kad ir kiti 
žmonės yra panašios nuomo
nės.”

Gamtos apsauga
Lietuviai pirmieji susirūpino 

savo gamtos apsauga ir ją pra
dėjo tvarkyti įstatymo keliu jau 
1949 m., kai Sovietų Sąjungoje 
dar niekas nė negalvojo apie 
pramonės daromą žalą. Gamtos 
apsaugos komiteto pirm. K. Gi- 
niūno teigimu, ši organizacija 
yra pavyzdys visai Sovietų Są
jungai. Jos pastangomis lig šiol 
buvo priimta daugiau kaip 200 
potvarkių gamtai apsaugoti, ku
rių vykdymą prižiūri 185 nuola
tiniai komiteto pareigūnai ir 
2.100 viešųjų inspektorių, talki
nančių savanorišku principu. 
Komiteto metinis biudžetas — 
beveik milijonas rublių.

Visi pramonės planai dabar 
turi gauti komiteto pritarimą, 
kol dar nepradėtos statybos. 
Apie 40% tokių projektų ne
praeina be atitinkamų pataisų, o 
5% būna visiškai atmetami 
Amerikietis M. Parks atmestų 
projektų pavyzdžiu nurodo naf
tos valyklą Jurbarke, sukėlu
sią tokį triukšmą, kad ją teko 
perkelti į kitą vietą, kur jos pra
moniniam vandeniui yra trum
pesnis kelias j Baltijos jūrą. Čia 

jis, be abejonės, turi galvoje 
Mažeikius ir daro klaidą, kalbė
damas apie mažesnę bei trum
pesnę upę. Iš tikrųjų pramoni
nis valyklos vanduo Baltijos jū
ron bus nuleidžiamas vamz
džiais.

Griežtos bausmės
Gamtos apsaugos komitetas 

aplinkos teršėjams skiria labai 
griežtas bausmes. Kai vienas 
kolchozo traktorininkas netyčia 
apvertė tanką ir jo nuodingas 
chemikalinis skystis užteršė upę, 
kolchozui buvo užkrauta $135.- 
000 vertės bauda. Už šią sumą 
turėjo būti išvalytas upės van
duo ir užveistos žuvys. Civilinis 
teismas baudą sumažino iki 
$2.700 vertės, o upės išvalymas 
buvo atliktas valdžios lėšomis. 
Neapdairusis traktorininkas su
silaukė kriminalinės bylos ir bu
vo nuteistas.

Gamtos apsaugos komiteto 
įsakymu pernai net keturis mė
nesius darbą turėjo nutraukti 
dalis didžiausios Lietuvoje che
mikalų gamyklos, nes jos dū
muose buvo rasta nuodingų me
džiagų. Kapsuku vadinamoj Ma
rijampolėj buvo atleistas iš par
eigų cukraus fabriko direkto
rius, kai jokių valymo įrenginių 
neturinti gamykla užteršė upę. 
Cukraus fabriką teko uždaryti 
ir parūpinti valymo įrenginius.

Vilniuje šiuo metu planuoja
ma centrinė kanalizacijos siste
mos valykla, kurioje bus naudo
jamas mechaninis, cheminis ir 
biologinis procesas. Ji taipgi va
lys ir pačių įmonių jau apvaly
tą pramoninį vandenį bei kitas 
atliekas.

Akmenys ir medžiai
Neringoje įrengtas valstybi

nis parkas, į kurį vienu metu 
teįleidžiama 3.000 žmonių, ame
rikiečiui M. Parks priminė Ma- 
rylando valstijos Assateague 
valstybinę pakrantę. Specialus 
įstatymas saugo net Lietuvos 
akmenis, augštesnius kaip 40 co
lių. Jų negalima liesti ir per
kelti be specialaus leidimo. Lie
tuva turi daug geologiniu požiū
riu įdomių akmenų, kurie dar 
nėra pilnai ištirti ir sukatalo
guoti. Nemažą jų dalį gaubia 
lietuvių liaudies legendos, dėl 
kurių ir buvo susirūpinta jų ap
sauga.

Gamtos apsaugos komiteto at
stovai taipgi dalyvauja kelių 
projektuotojų posėdžiuose ir 
stengiasi išgelbėti vertingesnius 
medžius. Pirm. K. Giniūno tei
gimu, kartais vyksta smarkus 
ginčas dėl jų iškirtimo ar pali
kimo. Yra buvę atvejų, kai ke
lio kryptį teko pakeisti dėl vie
no ąžuolo. Jis džiaugiasi, kad 
gamtos apsaugai skiriamas labai 
rimtas dėmesys ir kad šias pa
stangas remia įstatymai, gyven
tojų viešoji nuomonė. V. Kst.

niame pranešime Sovietų Sąjun
ga buvo įspėta, kad antroji sau
gumo konferencijos dalis gali 
būti atidėta, jeigu nebus pradė
tos derybos dėl abipusio ka
riuomenių sumažinimo. • Šių de
rybų data tebėra nepaskelbta. 
Nedarnos užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencijon įnešė Is- 
landjos susikirtimas su Britani
ja dėl menkių žvejybos. Atlan
to Sąjunga Islandijoje turi ba
zę kovai su priešo povandeni
niais laivais. Be to, pagal 1951 
m. sutartį ten aviacijos bazę su 
3.300 karių yra įsirengę ir ame
rikiečiai. Islandija grasina pasi
traukimu iš Atlanto Sąjungos ir 
jau yra pareikalavusi peržiūrė
ti su JAV pasirašytą sutartį. J. 
A. V. valstybės sekr. W. Ro
gers suorganizavo Islandijos už
sienio reikalų ministerio E. 
Agustssono susitikimą su Bri
tanijos užsienio reikalų minis- 
teriu A. Douglas - Home, bet 
jiems nepavyko ginčo išspręsti. 
Britanija nesutinka atitraukti 
savo karo laivus, saugojančius 
žvejybos laivyną, iš 50 mylių 
pakrantės ruožo, kurį Islandija 
yra paskelbusi teritoriniais van
denimis.

ATSKRIDO L. BREŽNEVAS
Pokalbiams su prez. R. Nik- 

sonu į Vašingtoną atskrido so
vietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas., Kariniame aerodro
me jį sutiko JAV valstybės sekr. 
W. Rogers, būrys Vašingtone 
gyvenančių Sovietų Sąjungos pi
liečių ir rusai žurnalistai. Mask
vos pageidavimu amerikiečiai 
žurnalistai aerodroman nebuvo 
įleisti. L. Brežnevo išlipimą iš 
lėktuvo vaizduojantį filmą tele
vizijos stotims parūpino sovie
tai. Iš aerodromo L. Brežnevas 
malūnsparniu buvo nuskraidin
tas į Camp David vasarvietę, ku
rią saugo amerikiečiai kariai. 
Amerikiečių žurnalistų išjungi
mas iš jo sutikimo sustabdė bet- 
kokias informacijas apie šį sve
čią, kuris JAV turi daug priešų 
ir turbūt susilauks nemažų de
monstracijų. Prieš L. Brežnevo 
atvykimą prez. R. Niksonas už
šaldė dviem mėnesiam visų 
krautuvėse vartotojams parduo
damų gaminių kainas, tikėda
masis sumažinti infliacija

TIRIA PALAIKUS
Krokuvos Wawelio katedroje 

buvo atidarytas 1492 m. miru
sio Kazimiero Jogailaičio kars
tas, ir dabar moksliškai tiriami 
jo kaulai, šia proga spauda pa
skelbė prof. W. Dworzaczeko ir 
dr. Z. Wdowiszewskio studijas, 
skelbiančias, kad Britanijos ka
ralienė Elzbieta H ir kiti devy
ni karaliai, karalienės, princai 
yra Kazimiero Jogailaičio pali
kuonys. Pagal prof. W. Dwor
zaczeko teoriją Elzbietą II su 
Kazimieru Jogailaičiu jungia jo 
duktė Sofija, ištekėjusi už Bran
denburgo markgrafo Frederic- 
ko. Reuter agentūros pranešime 
iš Varšuvos pabrėžiama, kad 
Kazimiero Jogailaičio valdoma 
Lietuva ir Lenkija siekė Juodą
ją jūrą ir beveik Maskvą.

KARO PALIAUBOS
Prez. R. Niksono patarėjo H. 

Kissingerio ir Š. Vietnamo kom
partijos politbiuro nario L. D. 
Tho pastangų dėka Paryžiuje 
buvo pasirašyta papildoma su
tartis karo paliauboms įgyven
dinti. Abi kariaujančios pusės P. 
Vietname gavo įsakymą pasi
traukti į tas pozicijas, kurias 
turėjo š.m. sausio 28 d. 8 v.r. 
Prez. N. V. Thieu vyriausybė ir 
komunistų provizorinė vyriau
sybė įpareigojamos per 45 die
nas sudaryti santaikos tarybą, 
kurio pagrindinis uždavinys yra 
pravesti rinkimus. JAV ir Š. 
Vietnamas dar kartą pasižadėjo 
nesiųsti į P. Vietnamą ne tik

mą virš S. Vietnamo, užbaigti 
minų pašalinimą ir pradėti po
kalbius dėl finansinės paramos 
Hanojui. Kambodijos klausimo 
papildoma sutartis neišsprendė. 
Š. Vietnamas karo paliaubas 
Kambodijoje laiko to krašto vi
daus reikalu, nes ten, girdi, vy
riausybė kovojanti su sukilu
siais kambodiečiais. Saigono vy
riausybė yra apkaltinusi komu
nistus karo paliaubų pažeidimu 
beveik 17.000 kartų nuo jų pa
skelbimo sausio 28 d. Dienos 
vidurkis — maždaug 120 pažei
dimų. Po dabartinio paliaubų 
paskelbimo jų pažeidimas žy
miai sumažėjo, bet ir vėl buvo 
apšaudyti du malūnsparniai su 
taikos priežiūros komisijos na
riais.

ATSISTATYDINO VYRIAUSYBĖ
Romoje atsistatydino premje

ro G. Andreotti vyriausybė, ku
rią sudarė krikščionys demokra
tai, socialdemokratai ir libera
lai. Krikščionis demokratas G. 
Andreotti yra jau 34-tas prem
jeras, pasitraukiantis iš pareigų. 
pokario metais. Atsistatydinimo 
priežastimi tenka laikyti krikš
čionių demokratų partijos kon
grese iškeltą mintį koalicijos li
beralus pakeisti socialistais, su 
kurių parama krikščionys de
mokratai Italiją valdė beveik iš
tisą dešimtmetį iki 1971 m. pa
baigos. Spėjama, jog prez. G. 
Leone naują vyriausybę paves 
sudaryti buvusiam krikščionių 
demokratų premjerui M. Ru- 
morui. Naujosios vyriausybės 
laukia nemaloni problema — 
Europos pinigų rinkose pradėju
si kristi liros vertė.

DVI VOKIETIJOS
R. Vokietija pirmoji pasipra

šė priimti į Jungtines Tautas, o 
po trijų dienų tokį pat prašy
mą sekr. K. Waldheimui įteikė 
ir V. Vokietijos atstovas. Pra
šymus turės patenkinti JT sau
gumo taryba, kurios pirminin
kas šiuo metu yra Sovietų Są
jungos ambasadorius J. Malikas.
V. Vokietijos krikščionių demo
kratų partija federaciniame 
parlamente reikalauja sudaryti 
specialų komitetą ištirti spau
dos paskelbtam kaltinimui, kad 
kanclerio W. Brandto socialde
mokratai bandė papirkti krikš
čionių demokratų atstovus, kai 
buvo ' iškeltas pasitikėjimo vy
riausybe klausimas. Kanclerio
W. Brandto vyriausybei nuvers
ti trūko tik dviejų balsų. J. Stei
ner jau yra prisipažinęs, kad jis 
susilaikė nuo balsavimo. Opozi
cija reikalauja, kad komiteto 
liudininku būtų pats kancleris, 
ir šneka apie skandalą, didesnį 
už Watergate.

NAUJA LINIJA
Libijos diktatorius pik. M. 

Gaddafi suvalstybino amerikie
čių Bunker Hunt naftos bend
rovę, eksploatavusią Sareer 
naftos šaltinius. Tai buvo pada
ryta, minint amerikiečių aviaci
jos bazės Wheelus uždarymo 
trečiąsias metines. Tripolyje tuo 
metu viešėjęs Egipto prez. A. 
Sadatas bendrovės nusavinimą 
pavadino nauja arabų politikos 
linija. Pasak A. Sadato, Ameri
ka turi suprasti, kad ji negalės 
apsaugoti savo interesų, nesi- 
skaitydama su arabų pasauliu ir 
teikdama neribotą paramą Iz
raeliui. Bendrovės nusavinimas 
esąs pradinis žingsnis kovoje 
prieš amerikiečių interesus. Mi
nėtoji bendrovė parūpindavo pa
lyginti nedidelį kiekį naftos, ta
čiau Vašingtone jaučiamas rim
tas susirūpinimas, kad Libija da
bar gali išvystyti spaudimą Sau
di Arabijai bei kitiems naftos 
šaltinius turintiems arabų kraš
tams ir sumažinti naftos tiekimą 
į JAV, kur šiuo metu jaučiamas 
didėjantis naftos bei jos gami
nių trūkumas.
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Q RBLIGIWMEGY WE
* Drąsus žygis, anot Pauliaus 

VI, pradėtas šių Sekminių me
tu, paskelbus Šventųjų Metų 
pradžią. Dabartinio pasaulio ap^ 
linka nesanti palanki dvasinėms 
vertybėms, todėl Šventieji Me
tai turi tapti ta nepaprasta pro
ga bei aplinkybe, skatinančia 
žmones į savo vidinio šventumo 
žygį. Krikščionys turėtų kreiptis 
j Kristaus Motiną Mariją, prašy
dami jos tarpininkavimo, kad 
šis laikotarpis taptų mesianišku 
pasaulio atbudimu, atnaujinan
čiu tiek Bendrijos, tiek'pasau
lietiškųjų bendruomenių dvasi
nes bei moralines jėgas.

* Šv. Gregoriaus (Hildebran- 
do) popiežium išrinkimo 900 m. 
sukakties proga Paulius VI pa
siuntė laišką Salerno arkivysku
pui Gaetano Polli, valdančiam 
vyskupiją, kurioje tas didysis 
šventasis ir reformatorius pra
leido savo ištrėmimo dienas ir 
mirė. Laiške popiežius pastebi, 
jog šv. Gregorius VII ypatingai 
rūpinęsis kunigiškuoju skaistu
mu, kurio ir dabar iš to švento
jo gali pasimokyti dabartiniai 
kunigai ir besiruošiantieji kuni
gais tapti. Esą skaistybė turi bū
ti savanoriškai priimama visų, 
kurie pasišvenčia Kristui ir 
Bendrijai kaip kunigai.

* Svarbi Vatikano delegacija, 
vadovaujama New Delhi arki
vyskupo Angelo Innocent Fer
nandez, lankosi Sov. Sąjungoje 
atnaujindama pažintis su rusų 
Ortodoksų Bendrijos vadovais 
ir pasikeisdama mintimis apie 
teisingumą, taiką bei religinę 
laisvę. Vizitas svarbus tuo, kad 
Įvyksta Europos saugumo kon
ferencijos išvakarėse. Delegaci
ją sudaro: mons. Charles Moel
ler — sekretorius, kun. John 
Long, SJ, — krikščionių vieny
bės sekretoriato viršininkas ir 
kun. Roberto Tucci, SJ, — vie
no iš rimčiausių katalikiškų žur
nalų “Civilta Čattolica” redak
torius. 1971 m. vasario mėnesi 
Sov. Sąjungoje lankėsi Vatika
no viešųjų Katalikų Bendrijos 
reikalų tarybos sekretorius ar
kivyskupas Agostino Casaroli, 
kuris tuo metu bandė kalbėtis 
su valdžios atstovais Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Katalikų 
Bendrijų reikalu, tačiau nesėk
mingai.

* Kun. Zivko Kustič teisia
mas Jugoslavijoje už “melo” 
skleidimą savo redaguojamame 
katalikiškame laikraštyje. Nusi
kaltimas, už kurį jis patrauktas 
teisman, yra jo parašytas 
straipsnis, primenąs katalikų 
persekiojimą komunistiniuose 
kraštuose.

* Arkiv. Agostino Casaroli, 
viešųjų Katalikų Bendrijos rei
kalų tarybos sekretorius, šiomis 
dienomis privačiai susitiko su 
Vengrijos komunistų valdžios 
žmonėmis Budapešte.

* Arkiv. Jean Jadot, 63 m. 
amžiaus belgas, paskirtas nau
juoju Vatikano apaštališkuoju 
delegatu JAV-se vietoj kąrd. 
Luigi Raimondi. Jis kunigu bu
vo įšventintas 1934 m. ir kape- 
lionavo Belgijos kariuomenės 
daliniuose Belgų Konge. Vėliau 
tapo misijų direktorium ir 1968 
m. buvo konsekruotas vyskupu 
bei įjungtas į Vatikano diplo- 
hatinį korpusą. Kaip apaštališ
kas delegatas jis Vatikanui yra 
atstovavęs Laose, Malezijoje, 
Singapūre, Tailandijoj, Kame
rūne, Gabone ir Ekvatorinėje 
Gvinėjoje. Jis yra pirmasis ne- 
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italas, atstovaująs Vatikanui 
JAV-ėse.

* Kaltės paneigimas anot 
arkiv. Fulton J. Sheen, esąs vie
nas iš nerimą keliančių ženk
lų šiuo metu. Kaltė mūsų kul
tūroje yra praktiškai dingusi. Ją 
pašalino mūsų laikų psichologi
ja, sociologija'ir teisė. Psicholo
gija esą aiškinanti kriminalis
tams, kad jie nėra nusikaltėliai, 
o tiktai ligonys; sociologija mo
ko, kad aplinka yra atsakinga 
už žmogaus veiksmus; teisė nu
rodo, kad žmogus negali būti 
baudžiamas už jokį nusikaltimą, 
jei prieš nusikaltimą jis nebu
vo tiesiogiai įspėtas, kad už tuos 
veiksmus bus baudžiamas. Prieš 
30 metų š. Amerikos aplinka 
buvusi krikščioniška ir žmogui 
buvę lengviau būti geru. Dabar 
krikščionys yra išsijojami, at
renkant tik pačius tvirčiausius. 
Esą labai lengva plaukti pasro
viui ir paskenduoliai pavande
niui plaukia, tačiau reikia gyvų 
žmonių, kurie priešintųsi sro
vei. Kaip ankstesniaisiais am
žiais, taip ir dabar pasaulis sky
la į dvi dalis: meilės, kuri sim
bolizuojama maldai sudėtomis 
rankomis, ir neapykantos, ku
rios ženklas — kumštis. Arki
vyskupo manymu, pats reikš
mingiausias ir krikščionijos 
linkmę apsprendžiąs įvykis bu
vęs 1968 m. paskelbta “Huma- 
nae Vitae” enciklika, pasisakan
ti prieš dirbtinius gimimų kont
rolės metodus. Šiame erotika 
persunktame amžiuje tas doku
mentas atstovaująs tikrajam gy
venimui ir meilei.

* Ekvatorinės Gvinėjos val
džia neseniai išvijo iš savo kraš
to abu katalikus vyskupus, o da
bar — ispanes vienuoles ir nu
žudė žymų katalikų veikėją Ata- 
nasio Ndong Miyoya. Žudomi, 
persekiojami bei terorizuojami 
ir kiti katalikai. Tame krašte 
yra iš viso 300,000 gyventojų, 
kurių du trečdaliai — katalikai.

* P. Korėjoj katalikų 1972 
m. buvo 790,367, o 1973 — 803, 
620. Tai sparčiausiai per pra
ėjusius metus paaugusi Katali
kų Bendrijos dalis pasaulyje.

* Panamos katalikiškas žur
nalas pravedė katalikų tarpe an
ketą. Pasirodo, kad 40% pana
miečių katalikų nežino dabarti
nio popiežiaus vardo, 42% ne
žino savo vyskupo pavardės ir 
50% nėra susitikę savo klebo
no paskutiniųjų metų laikotar
pyje. Apie 75% pareiškė, kad 
kunigas niekad nėra buvęs jų 
namuose, nors 94% labai norė
tų, kad kunigas pas juos užeitų.

* Danijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, leidžiantį žudyti 
visus iki 12 savaičių amžiaus ne
gimusius kūdikius. Kun. J. Stš.

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

"Vlsq pasauli akyje laikykit”
Profesoriaus Juozo Ereto žvilgsnis į tarptautinę politiką 

R. E. MAZILIAUSKASTai Maotsetungo žodžiai, ku
riuos Juozas Eretas (Joseph 
Ehret) pasirinko motto savo 
svarstymams apie pasaulinę po
litinę padėtį (“Eine weltpoliti- 
sche Umschau”). Ši apžvalga 
Bazelyje yra išleista atskira 
brošiūra, o šveicarų spaudoje J. 
Ereto rašiniai vokiečių kalba 
jau nevieną kartą yra spausdin
ti, nevieną jis ir knygą yra iš
leidęs.

J. Ereto žvilgsnis yra globali
nis. Jis nepaskęsta nei regiona
linėse, nei chronologinėse 
smulkmenose, kurios tegali ne
reikalingai apsunkinti istorinio 
vyksmo įžvalgą. Savo sentimen
tais ir savo užsiangažavimu J. 
Eretas yra europietis plačiausią- 
ja to žodžio prasme. Jo Europa 
yra vienas organinis vienetas 
nuo Suomijos iki Viduržemio 
jūros pakraščių.

Jo pokario metų publicisti
niai raštai vokiečių kalba Švei
carijoje savo tematika nevisuo- 
met lietė Lietuvą, bet akylus 
skaitytojas galėjo pastebėti, kad 
Lietuvos situacija ir lietuviškie
ji rūpesčiai visuomet buvo vie
nas iš tų akstinų, skatinusių jį 
rašyti.

Pastaroji Juozo Ereto brošiū
ra yra ypač aktuali užsienio lie
tuviams, kurie Lietuvos politinę 
padėtį dažnai mato pernelyg 
siaurai, suprastintai, netgi mo- 
ralistiškai. Kaip jau minėjome, 
Juozo Ereto žvilgsnis yra globa
linis. Tarptautinės politikos fak
tus jis stengiasi įrikiuoti į pa
čią istorijos eigą. Todėl jo 
svarstymus jau galime priskir
ti tai disciplinai, kuri Vakaruo
se vadinama “contemporary his
tory”, atseit, dabarties istorijai. 
“Istorijoje amžina tėra kaita”, 
— rašo Juozas Eretas. Iš šio 
postulato išplaukia ir svarstymų 
dinamiškumas, perspektyvišku- 
mas, atsisakymas tarptautinės 
politikos faktus sustingdinti ir 
vertinti statiškai.

Autorius svarstymus pradeda 
nuo po antrojo pasaulinio karo 
susidariusios padėties, kurioje 
vyravo dvi pasaulinės galybės: 
JAV ir Sovietų Sąjunga. Abiem 
pusėm pasigaminus branduoli
nius ginklus, įsivyravo vadina
masis atominis klubas, kuris ko
ne 30 metų ženklino pasaulinės 
politikos eigą. Betgi, J. Ereto 
žodžiais, amerikietiškai sovietiš
kas “duumviratas” pasibaigė 
septyniasdešimtaisiais metais, į 
pasaulinės politikos eigą įsijun
gus Kinijai. Susidaręs tripola-

i Šviesiaplaukis padangių riteris \ 
j yaičeliūnas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Ąžuolo lapai
1944 m. vasario 22 d. Ericho 

eskadrilė turėjo persikelti Į 
Uman aerodromą. Čia buvo at
kelta ir vengrų eskadrilė, kuri 
įėjo į III grupės JG-52 sudėtį. 
Po 10 dienų abi eskadrilės buvo 
perkeltos į Kalinovką, o po ke
lių dienų — į Prokurovo aero
dromą. Per savaitę eskadrilės 
lakūnai numušė 15 priešo lėktu
vų, kurių 10 pašovė Erichas, pa
keldamas savo laimėjimu skai
čių iki 202.

1944 m. kovo 2 d. kpt. Kru- 
pinskis ii- jaun. Itn. Erichas 
Hartmanas buvo apdovanoti 
Ąžuolo lapais. Tuos ženklus 
įteikdavo pats Hitleris. Į Berch- 
tesgadeną jie nuvyko traukiniu. 
Traukinyje sutiko daugiau pasi
žymėjusių karo lakūnų, kurie į 
Berchtesgadeną važiavo tuo pa
čiu tikslu. Tai buvo Barkhorn, 
Wiese, Buehlingen, Geiger ir 
pora pėstininkų pulkininkų. 
Hartmanas buvo jauniausias — 
21 metų amžiaus karininkas, 
gaunąs tą pasižymėjimo ženklą.

Pas Hitlerį
Po apdovanojimo iškilmių 

Hitleris prie kavos puoduko 
apie pusvalandį kalbėjosi su 
tais karininkais. Apie rytų fron
to aviaciją jis žinojo, kad rusai 
savo technika nėra pranašesni, 
nors skaičium ir viršija. Kalbė
damas apie vakarų frontą, jis 
pasakė, kad vakaruose vokiečių 
priešlėktuvinė gynyba silpnoka. 
Iš vakarų fronto esą lakūnai 
prašė Hitlerį priešlėktuvinių ra
ketų ir daugiau modernių nai
kintuvų, kad būtų galimą kovoti 
prieš anglų ir amerikiečių avia
ciją. Hitleris pasakė, kad tokios 
raketos gaminamos ir bus pa
naudotos. Jei vakariečiai mė
gintų pradėti antrą frontą, jiems 
būtų suruoštas antras Dunkir- 
kas. Rytų fronte organizuojama 
stipri gynyba, nuo kurios rusai 
kraujuos ir žus. Hitlerio žodžiai 
Erichui paliko gilų Įspūdį.

Pas mylimąją
Iš Berchtesgadeno Erichas 

parvyko atostogų. Stuttgarto sto
tyje jį pasitiko' jo mylimoji 
Usch. Nežiūrint jų susitikimo, 
ji buvo susirūpinusi. Jos malo
nus veidas buvo nelinksmas, kai 
jie kalbėjosi apie karą, kuris ri
boja jų laimės dienas ir prime
na Ericho kasdieninį flirtą su 

riškumas dar nesąs galutinai įsi
tvirtinęs, nes Kinija vis dar vys
tanti savo didžiuli potencialą, 
bet pasaulinės politikos schema 
dabar jau yra išreikština tri
kampio figūra.

Bent keturis skyrius autorius 
skiria Kinijai, kiniečių galvose
nai ir etikai nagrinėti/ jų tradi
cijų suvokimui ir politinei mo
tyvacijai parodyti, istoriniams 
Rusijos — Kinijos santykiams, 
ypač gi išryškinti “nelygiosiom 
sutartim” (1858—1860), kurių 
dėka Sovietų Sąjunga vis dar 
valdo 1,5 milijono kvadratinių 
kilometrų žemės Turkestane, 
Pamyro kalnynuose ir Amūro 
srityse, kurios kadaise priklau
sė Kinijai. Ne tik ideologiniai 
ginčai ir arogantiška Maskvos 
laikysena tautinės savigarbos 
nestokojančių kiniečių komu
nistų atžvilgiu iššaukė Maskvos 
—Pekingo skilimą, bet ir Kini
jos pretenzijos tiem didžiuliam 
sovietų valdomiem plotam Vi
durio Azijoje.

Tuo tarpu Amerikos atžvilgiu 
tradicinė kiniečių laikysena yra 
beveik draugiška. Kiniečiai ne
pamiršo, kad nuo “opiumo ka
rų” 1842 m. amerikiečiai visą 
laiką priešinosi japonų ir euro
piečių invazijom Kinijoje. Nuo 
1941 m. Kinija ir JAV bendrai 
kovojo prieš japonus, o, be to, 
amerikiečiai Kinijoje steigė uni
versitetus, tūkstančiai kiniečių 
studijavo JAV-se ir aplamai'Ki- 
nijos—JAV santykiai visuomet 
buvo sklandus ir draugiški iki 
1950 metų. Netgi Vašingtonui 
remiant Ciangkaišeko valdžią 
Formozoje, amerikiečiai domė
josi Kinija. Tai rodo ir tas fak
tas, kad JAV-se buvo apginta 
per 500 disertacijų sinologijoje. 
Todėl ir kiniečiai esą linkę pa
starųjų 20 metų įtampą tarp Va
šingtono ir Pekingo vertinti 
kaip neesminę išimtį istorijos 
eigoje ir JAV-se mato draugą 
bendrame fronte prieš Sovietų 
Sąjungą. Panašūs motyvai ir 
Niksoną pastūmėjo praeitaisiais 
metais padaryti savo istorinį vi
zitą į Pekingą, kurio dėka pa
saulinės politikos “duumvira
tas” tapo “triarchija”.

“Triarchijos” išsivystymas 
labiausiai baugina Sovietų Są
jungą, kuri tuo būdu atsirado 
viduryje — tarp dviejų galimų 
frontų Vakaruose ir Rytuose' 
Tai sovietus Verčia išlaikyti ir 
vis stiprinti savo kariuomenę. Iš 

mirtimi. “Erich, sakė ji, “karas 
eina blogyn ir blogyn. To negali 
paslėpti nė propaganda. Mūsų 
kraštą iš oro puola anglai ir 
amerikiečiai”. Erichas stengėsi 
ją raminti: “Hitleris mums kal
bėjo apie naujus ginklus, kurie 
nulems karo eigą.” Erichas taip 
kalbėjo, bet pats tuo netikėjo, 
nes matė karo eigą fronte. “Eri- 
chai, mes nežinome, kaip tas ka
ras baigsis. Ar negalėtume susi
tuokti ir turėti laimės nors tiek, 
kiek karo sąlygos leis?” — tarė 
Usch.

Erichas norėjo pasakyti 
“taip”, bet negalėjo. Jis žinojo 
rytų fronto žiaurumus, kur karo 
dievaitis ir iš lakūnų pareikalau
ja daug aukų. Kas žino? Gal ta 
sekanti auka bus jis. Neįmanoma 
pradėti šeimos gyvenimą, nes 
Usch gali tapti našle ar luošo 
lakūno žmona. Dėlto jis atsakė: 
“Brangioji Usch, mes turime pa
laukti. Gal per keletą mėnesių 
viskas paaiškės”.

Tėviškėje
Kai parvažiavo į namus, moti

na su džiaugsmu pasitiko sūnų. 
“Tėve, žiūrėk, kokį puikų žyme
nį laimėjo tavo sūnus”. Dr. 
Hartmanas žėruojančiu išdidu
mu žiūrėjo į motiną ir sūnų, ku
rie šypsojosi. Jis atidžiai apžiū
rėjo Ąžuolo lapus ir vėl sėdo į 
fotelį.

— Puiku, Erichai, kad esi ge
ras lakūnas, bet turi žinoti, kad 
Vokietija yra beveik sumušta. 
Ir fantastas Goebbels nebegali 
paslėpti faktų.

— Bet, tėve, Hitleris sakė ...
— Taip, Erichai, jis daug da

lykų sakė nuo 1933 m. Daugu
ma jų buvo netiesa. Tu iš oro 
matai, kuria linkme eina fron
tas.

Erichas tai žinojo. Vokiečiai 
visur traukėsi. Tėvas toliau kal
bėjo:

— Būk pasiruošęs karo pabai
gai. Aš pasirūpinsiu, kad galė
tum studijuoti mediciną Tiuben- 
gene. Nemanau, kad karas ilgai 
beužtruktų. Žmonija eina prie 
pamišimo.

Po poros savaičių atostogų 
Stuttgarte Erichas grįžo į fron
tą — į Lemberga, kur stovėjo jo 
eskadrilė. Kai išlipo iš lėktuvo, 
jį pasveikino adjutantas:

— Malonu, kad grįžai. Taip 
pat sveikinimai!

— Kokie sveikinimai? — pa
klausė Erichas.

165 sovietinių divizijų 80 stovi 
šalies vidury, 31 Europos sateli
tiniuose kraštuose, o 44 prie 
Kinijos sienos, kur paruoštyje 
yra 800.000 vyrų ir 5.000 lėktu
vų. Tačiau sovietų generalinio 
štabo skaičiavimais, konvenci
niam karui prieš Kiniją būtų rei
kalinga 12.000 lėktuvų ir šešių 
milijonų vyrų armija ...

Jeigu sovietai Rytuose kau
pia vis didesnius karinius ištek
lius, Vakaruose jie pirmoje ei
lėje pasikliauja diplomatine ini
ciatyva, kurios tikslas esąs truk
dyti Europos vienybę. Ir Sovietų 
sutartys su Vakarų Vokietija 
tėra diplomatinis Kremliaus 
ginklas, kurio tikslas esąs ma
žinti įtampą Europoje, kad at
palaiduotų jėgas Azijai. Ir So
vietų propaguojamoji Europos 
saugumo konferencija turėtų 
tarnauti Kremliaus tikslams, t. 
y. garantuoti dabartines Euro
pos sienas. Bet ir Vakarai to
kioje konferencijoje tikisi iš 
Kremliaus išsiderėti šiokių to
kių nuolaidų, ypač prisiminus, 
kad “titai” ir “dubčekai” Rytų 
Europos kraštuose laukia palan
kios valandos pasireikšti.

Juozas Eretas prileidžia, kad 
dabartinis pasaulio politikos 
schemos trikampis ilgainiui ga
li išsivystyti į keturkampį arba 
penkiakampį, pakankamai išsi
rutuliojus Japonijos ir Vakarų 
Europos ekonominiam, politi
niam ir kariniam potencialui. 
Šias pastangas kaip tik ir truk
danti Kremliaus diplomatija, 
remdamasi šūkiu “skaldyk ir 
valdyk ...”

Savo svarstymus autorius bai
gia perspėjimu Šveicarijai, kuri 
tradiciškai laikosi neutralumo 
politikos. Jis perspėja, kad ga
lybė, kuri visomis priemonėmis 
priešinasi ir trukdo Europos 
vienybės idėjai, neaplenks nė 
Šveicarijos, nepalikdama tos 
saugumo ir demokratijos oazės 
Europos viduryje nepaliestos. 
Europos likimas esąs ir Šveica
rijos likimas, todėl šveicarai sa
vo neutralumo negalį suprasti 
pernelyg siaurai.

Kaikurios Juozo Ereto išva
dos galbūt yra ginčytinos, bet ši
tie jo svarstymai yra puikus pa
vyzdys, kaip pasaulinės politi
kos problemos turi ir gali būti 
nagrinėjamos, būtent, ne para- 
pijiškai, bet globališkai, ne vien 
tik savo reikalus matant, bet ir 
savo reikalus įstatant viso da
barties istorijos vyksmo per
spektyvom

— Jūs pakeltas į pilno leite
nanto laipsnį. Taip pat patvir
tinti abu jūsų paskutinieji lai
mėjimai — 202.

Toliau į rytus
Netrukus JG-52 HI-čiai gru

pei, kurioje tarnavo Erichas, te
ko keltis į pietus, nes amerikie
čiai bombardavo Rumunijos že
mės alyvos šaltinius. Teko ko
voti ir prieš amerikiečius. Per
sikėlimą trukdė blogas oras. 
Vienas transporto lėktuvas Ju- 
52, kai skrido per Karpatų kal
nus, apledėjo, nukrito ir sudužo 
kalnuose. Teko laukti geresnio 
oro bei skristi kitu keliu: Viena 
— Belgradas — Bukareštas. Iš 
Rumunijos Erichui su eskadrile 
dar teko keltis į Krymą, kad bū
tų galima apsaugoti nuo puolimų 
iš oro besitraukiančius vokie
čius.

Erichas ir toliau šienavo rusų 
lėktuvus, bet ir vokiečių padėtis 
buvo sunki. Daug vokiečių lakū
nų, kurie buvo numušę po 5 ir 
daugiau lėktuvų, buvo perkelti 
į Vokietiją, kad kovotų prieš 
anglų ir amerikiečių aviaciją. 
Jauni lakūnai, kurie atvykdavo 
į Rytų frontą, neturėjo reikiamo 
patyrimo, ypač kai vienam tek
davo kautis prieš keletą. Bet ir 
tose sąlygose Erichas nenustojo 
savo sparninio lakūno.

Erichas jaunus lakūnus mokė 
kautynių taktikos, ypač kurią jis 
pats daugiausia naudojo — tig
ro šuolį. Jis sakė: “Geriau, nu
taikius progą, numušti priešo 
lėktuvą, negu kautis dvikovoje 
ir kartais be pasekmių. Jei jūs 
numušite priešo lėktuvą, bet ne
teksite savo sparninio lakūno, 
jūsų kova pralaimėta. Išskridę į 
frontą, turite galvoti, galvoti, 
galvoti. Skrisk smegenimis, o ne 
muskulais. Toks mano patari
mas”. Tie jo patarimai išgelbė
jo daugelio vokiečių lakūnų gy
vybes.

(Bus daugiau)

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534 - 0563

A. a. Marija Svilpienė 
mirė 1970 m. birželio 29 dieną.

Tai buvo gražiausias mėnuo, pasken
dęs alyvų žieduose. Kai tu iškeliavai 
amžinybėn, palikusi mus, praėjo jau 
treji metai. Už jos vėlę šv. Mišios bus 
atnašaujamos birželio 29 dieną 

Blessed Sacrament bažnyčioje 7 vai.Sault Ste. Marie
vakaro. Gimines ir pažįstamus prašom pasimelsti už jos 
vėlę.
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Adolfui Dragūnui
mirus, dideliuose skausmuose likusią žmoną 
JADVYGĄ, Lietuvoje gyvenančias — dukrą AUD
RONĘ ir seseris jų skausmo valandose nuoširdžiai 
užjaučia —

Justas Kudaba

įvykiaiKanados

(Atkelta iš 1-mo psL) 
tik ūkininkams už jų gaminius. 
Konservatorių pasiūlymas tapo 
nepasitikėjimo premjero P. E. 
Trudeau vyriausybe klausimu. 
Federacinis parlamentas jį at
metė 128:89 balsų santykiu. Už 
atmetimą balsavo liberalai, 23 
socialistų NDP partijos nariai 
ir 8 kreditistai. Finansų min. J. 
Turner netgi padarė išvadą, kad 
kainų kontrolė sumažintų gami
nių pasiūlą ir iš tikrųjų juos dar 
labiau pabrangintų, nors didžio
ji kanadiečių dalis ir jų spauda 
yra priešingos nuomonės. Dien
raštis “The Toronto Star” įsidė
jo taiklią karikatūrą apie Kana
dos žygį į erdves — “Canadian 
space shot”. Joje amerikiečių 
erdvių laboratoriją taisantį as
tronautą sveikina skrybėlę nu
siėmęs kanadietis, praskrendan
tis pro šalį su infliacijos aitvaru.

1976 m. pasaulinę olimpiadą 
Montrealyje burmistras J. Dra
peau tikisi surengti už $310 mi
lijonų, šiuos pinigus surinkda
mas ūž specialias olimpines mo
netas, pašto ženklus ir įsteigda
mas loteriją. Federaciniam par
lamentui jau yra įteiktas įstaty
mo projektas, leidžiantis tas 
specialias pajamas Montrealiui. 
Premjeras P. E. Trudeau dar 
kartą pabrėžė, kad geriausiu at
veju Montrealis minėtu būdu 
gali sutelkti tiktai $260 milijo
nų. Be to, jis priminė burmist
ro J. Drapeau ir Kvebeko prem
jero J. Bourassos pažadus ne
prašyti federacinės vyriausybės 
padengti nuostolius. Manitobos 
pramogų ministeris L. Desjar
dins, kurio pavardė liudija pran
cūzišką kilmę, jau paskelbė, 
kad Montrealio olimpinės lote
rijos bilietai nebus leidžiami 
platinti Manitoboje. Si provinci

Vanda ir Petras Garneliai

ja turi savo loteriją, kurios pel
nas skiriamas sporto reikalams, 
ir nenori konkurencijos iš Mont
realio.

Senatorius A. Laing atkreipė 
Kanados dėmesį į neproporcin
gai augantį federacinės vyriau
sybės augštųjų pareigūnų skai
čių ir jų atlyginimus, prašokan
čius panašių pareigūnų uždar
bį privačiose bendrovėse. Per 
pastaruosius 5 metus valstybės 
tarnautojų algoms išleidžiama 
$2,6 bilijono suma pakilo iki 
$3,9 bilijono, nors tarnautojų 
skaičius buvo didinamas tik 
4%. Išvada: išlaidas padidino 
pasakiškai kylančios augštųjų 
pareigūnų algos. Pasak senato
riaus A. Laing, vien tik pramo
nės ir prekybos ministerija turi 
698 pareigūnus, kurių metinė 
alga yra didesnė kaip $18.000. 
Tie 698 pareigūnai sudaro be
veik trečdalį visų minėtos mi
nisterijos tarnautojų. Š.m. vasa
rio mėnesį federacinės vyriau
sybės 30 ministerijų turėjo net 
82 ministerių pavaduotojus, kas
met gaunančius nuo $34.000 iki 
$50.000. Kanados statistikos 
duomenimis, 1970-72 m. augš- 
čiausios kategorijos atlyginimus 
gaunančių tarnautojų skaičius 
nuo 14.829 pakilo iki 18.160, t.y. 
22,5%, o jų visų atlyginimas pa
didėjo 46%. Kyla klausimas, ar 
iš tikrųjų Kanadai reikia tiek 
daug ir taip brangiai apmoka
mu biurokratų?

Kanados statistikos paskelb
tais duomenimis, gegužės mėne
si bedarbiu skaičius sumažėjo 
77.000 iki 493.000. Kvebeko pro
vincijoj bedarbių buvo 178.000, 
Ontario — 133.000, Atlanto pro
vincijose — 68.000, prerijų pro
vincijose — 52.000, Britų Ko
lumbijoje — 62.000.

i



Naujas “Į Laisvę” numeris
PRANYS ALSĖNAS

Lietuvių Fronto Bičiulių lei
džiamas politikos žurnalas “I 
Laisvę”, atžymėtas 1973 m. ba
landžiu, jau pasiekė skaitytojus. 
Jame, be kitos įdomios medžia
gos ir dviejų vedamųjų, pažymė
tini įdomūs straipsniai — filo
sofo prof. A. Maceinos “Tautos 
pakaitalas ar papildas?” ir ne
seniai mirusio prof. Stasio Žy
manto “Didžioji pasipriešinimo 
drama”.

“Į Laisvę”, lyg ir sekdamas 
“Time”, “Newsweek” ar kana- 
diškąjį “Maclean’s”, pradžioje 
visuomet spausdina “Skaitytojų 
žodį”. Deja, tie skaitytojų pa
sisakymai toli gražu neprilygsta 
minėtų angliškųjų žurnalų skai
tytojų balsams. Anų spaudos or
ganų skaitytojų pasisakymai yra 
tikrai įdomūs, išradingi, gudrūs, 
o “Į Laisvę” spausdinami laiš
kai — lėkšti. O kodėl taip? Mat, 
tie laiškai daugiausia panegiriš- 
ki. Kodėl taip yra, sunku pasa
kyti: ar redakcija nesiryžta prie- 
šingesnių pasisakymų spausdin
ti, ar skaitytojai tik pataikau
jančiai rašo ... Pvz. kad ir šia
me numeryje vienas mūsų gerai 
žinomas ir gana žymus intelek
tualas rašo šitaip ir tik tiek: 
“Jūsų redaguojamą žurnalą la
bai vertinu”. Vadinasi, tik pa
deda ranką ir patraukia pa
plaukiui, netgi nepaglosto kiek 
ilgėliau ... Kitas skaitytojas: 
“Puikus “Į Laisvę” žurnalas tel
kia daug aktualios medžiagos”.

O dabar žvilgterėkime į minė
tąjį prof. A. Maceinos straipsnį, 
kuris parašytas tremties pras
mės tema ir kuriame gerokai 
pakedenamos trijų mūsų jaunų 
intelektualų — V. Bartusevi
čiaus, kun. A. Saulaičio, SJ, ir 
jauno filosofo (doktoranto) K. 
K. Girniaus mintys, pasakytos 
ar parašytos neseniai praėjusio 
jaunimo kongreso proga.

Padaręs jų teigimų ir anti- 
teigimų apžvalgą, įžvalgusis mū
sų filosofas A. Maceina šitaip 
suglaudžia jų mintis:

Si trumputė jaunimo jieškojimų 
apžvalga rodo, kad jaunieji mūsų 
mąstytojai dar tebesigrabalioja tam
soje. Ką vienas teigia, kitas neigia 
(plg. Saulaitis ■ Bartusevičius apie 
tautinę gyvybę; Girnius - Bartusevi
čius — apie politinę veikalą); kur 
vienas regi pagrindinį uždavinį, ki
tas jo ten iš viso neregi (plg. Sau- 
laitis ■ Girnius apie bendruomenėji- 
mą); ką vienas laiko pačia prasme, 
kitas tai vadina tik antriniu atžvilgiu 
(plg. Girnius - Bartusevičius apie 
kultūrinę kūrybą) ...

Toliau straipsnio autorius 
klausia:

Kaip šiuos jaunimo jieškojimus

ĮSPŪDINGAS TAUTYBIŲ FESTIVALIS
ST. CATHARINES, ONT. Tauty

bių festivalis šįemet praėjo labai įs
pūdingai. Jame dalyvavo keliolika 
tautybių, jų tarpe ir lietuviai, pade
monstruodami savo kultūrą, meną, 
tautinius šokius bei drabužius. Festi
valis prasidėjo gegužės 18 d. vakare 
“Karalaitės baliumi” vokiečių klu
be. Ten išrinktosios tautybių kara
laitės buvo pristatomos visuomenei 
ir apdovanojamos. Labai apgailėtina, 
kad mūsų iškilioji lietuvaitė nedaly
vavo.

Oficialus festivalio atidarymas įvy
ko gegužės 19 d. prie miesto rotušės, 
dalyvaujant parlamento atstovams, 
miesto burmistrui, tautybių tarybos 
pirmininkui ir tautinių grupių iš
rinktoms karalaitėmis, išsirikiavu
sioms ratu. Jas supo tautinių vėlia
vų miškas ir dalyvių minia. Festivalį 
pradėjo miesto burmistras Joe Reid, 
pasveikindamas festivalio dalyvius 
ir pareikšdamas pasitenkinimą, kad 
jo miesto gyvenimą praturtina čia 
gyvenančios tautinės grupės savo 
kultūra ir menu. Po jo kalbos Folk 
Art’s Tarybos pirm. Paul Solomo- 
nian pakvietė kalbėti valdžios atsto
vus.

Po oficialios dalies valdžios atsto
vai ir tautinių bendruomenių pirmi
ninkai buvo pakviesti į naujai įreng
to pastato atidarymą, kuris tarnaus 
visų tautybių kultūriniams reika
lams. Lietuviams atstovavo apylinkės 
valdybos pirmininkė Kazė Šukienė 
su vyru, kultūr. reikalų vadovas 
Adolfas Setikas ir taut, šokių moky
toja Stasė Zubrickienė su vyru. Po' 
sveikinimo kalbų buvo puikios vai
šės.

Visa festivalio savaitė buvo užpil
dyta programomis: teatro vaidini
mais, koncertais, parodomis, taut, 
grupių namų lankymu ir t. t. Tam 
tikro gyvumo įnešė iš V. Vokietijos 
atkviestas vokiečių orkestras 
“Schwarzwald”, kasdien koncertavęs 
vis kitoj salėj. Kiekvieną dieną vis 
kita taut, grupė rengė “open house” 
su taut, išdirbinių parodėle, progra
ma ir valgių bufetu. Lietuviai šiais 
metais “open house” neturėjo dėl lė
šų ir darbo jėgos stokos.

Gegužės 24, ketvirtadienį, lietuvių 
taut, šokių grupės “Nemunas” mažie
ji šokėjai, vadovaujami Stasės Zub- 
riekienės, puikiai pasirodė Fair View 
Mall plazoj, kur įvyko etninių gru
pių šokėjų koncertas.

Ištisą savaitę praeiviai galėjo gė
rėtis languose išstatytais etninių 
grupių meno dirbiniais. Lietuviai sa
vo langą turėjo 48 James g-vėje. Ne
perdedant galima sakyti, kad mūsų 

sutikti bei priimti? — Jais, kaip sa
kyta, reikia pasidžiaugti, tačiau ne
palikti jų vienų. V. Bartusevičius 
teisingai pabrėžia, kad “jaunimas ne
privalo pirmoje eilėje sekti vyres
niųjų nurodytu keliu, bet budėti, kad 
surastų savo kelią ir uždavinius. To
kį kelią ir tokius uždavinius, kurie 
jiem vieniem būdingi ir kurių be 
jų niekas kitas atlikti negalės” — ne
galės todėl, kad vyresnieji labai grei
tai tiesiog fiziškai užleis visą išeivi
jos gyvenimą dabartiniam jaunimui, 
kuris jį ves bei tvarkys pagal savo 
pažiūras, prisiimdamas už tai ir is
torinį atsakingumą ...

Minėtas jaunimo jieškotojų graba- 
liejimasis tamsoje, įvairių klausimų 
prieštaringas sprendimas, įvairiais 
atžvilgiais nesutarimas kaip tik ir 
kyla, mano galva, todėl, kad išeivija 
yra suvokiama perdaug vienalytiškai, 
pamirštant, kad vienas lietuvis iš
eivis dar anaiptol nėra toks pat, kaip 
ir kitas lietuvis išeivis. Lietuvybė 
yra grynai formalinė jungtis, kuri iš
eivijos vienybės nekuria, kadangi 
šioje išeivijoje esama didžiai dau- 
gingos sąmonės.

Būdamas jau besibaigiančios kar
tos atstovas ir pripažindamas jauni
mui ne tik teisę, bet ir pareigą per
imti iš vyresniųjų tolimesnį išeivijos 
likimą, norėčiau šiuo straipsniu ne 
mokyti, o tik rodyti; ne kritikuoti, 
o tik susimąstyti; ne gailauti, o pa
drąsinti, kad pradėtas išeivijos pras
mės jieškojimas virstų tikra išeivi- 
ne būsena, atsakinga tik prieš asme
ninę sąžinę, tik prieš istorinį — jei
gu jau ne pasaulio, tai bent tautos 
teismą, pasak giliaprasmių Fr. Schil- 
lerio žodžių: “Die Weltgeschichte ist 
das Weltgericht". Prisitaikant mum 
patiem, galima būtų šiuos žodžius iš
versti: išeivijos istorija yra išeivijos 
teismas.

Kitas labai nuosekliai ir tie
siog dramatiškai parašytas yra 
a. a. prof. Stasio Žymanto 
straipsnis apie “Didžiąją pasi
priešinimo dramą”, pradedant 
mūsų nepriklausomybės laikų 
kariuomene, baigiant mūsiškių 
laisvės kovotojų tragedija.

Esama žurnale ir kitos įdo
mios medžiagos, keletas įsidė
mėtinų nuotraukų — “pensinin
ko” prof. A. Maceinos ir trijų 
praėjusių metų laureatų: prof, 
dr. J. Ereto, gavusio žurnalisti
kos premiją, dr. J. Girniaus, ga
vusio Ohio Liet. Gydytojų tūks
tantinę kultūros premiją ir ra
šytojo J. Kralikausko, gavusio 
Vinco Krėvės 1972 m. literatū
rinę premiją, skirtą Lietuvių 
Akademinio Sambūrio Montrea- 
lyje-

“į Laisvę” redakcijos adre
sas: Post Office Box 34461, Los 
Angeles, Calif. 90034, USA.

lango parodėlė, Joanos Zubrickienės 
ir Stasės Zubrickienės dėka, buvo 
viena gražiausių ir skoningiausiai 
įrengtų. Daug iniciatyvos parodė ir 
darbo įdėjo mūsų klebonas kun. Ju
venalis Liauba, OFM, atveždamas iš 
p. Bieliūnų ūkio gražų kryžių, parū
pindamas apie Lietuvą anglų kalba 
knygų ir dail. A. Tamošaičio pieštą 
gražų paveikslą. Gi Adolfo šetiko rū
pesčiu buvo gautas langas, maneke
nas ir lietuvaitės drabužiai. Visiems 
jiems lietuviškas ačiū.

Gegužės 26, šeštadienį, 10 v. r„ at
vyko daugiakultūrų reikalų ministe- 
ris dr. Stanley Haidasz. Jis buvo su
tiktas miesto rotušėj burmistro Joe 
Heid, Folk Art’s Council pirmininko 
Paul Solomonian ir tautinių bend
ruomenių pirmininkų. 11 v. visų tau
tybių šokėjų grupės rinkosi ir rikia
vosi didžiajam paradui Montebello 
parke. Diena pasitaikė nekokia. Iš 
pat ryto lijo. Nors apie 10 v. nusto
jo lyti, bet apsiniaukęs dangus neža
dėjo nieko gero. Visų nuotaika buvo 
kritus. Parkas buvo šlapias, taip pat 
ir jaunųjų paradininkų kojos. Visi 
dairėsi į plaukiančius debesis ir gal
vojo, ar ištvers neliję debesys, kol 
nužygiuosim iki arenos. Tačiau visų 
laimei nebelijo, ir eitynės gatvėmis 
prasidėjo. Žygiavo orkestrai, trenk
dami maršus, atviruose autovežimiuo- 
se važiavo taut, grupių karalaitės. 
Lietuvių grupės karalaitė Rita Lan- 
gaitė, nors ir sušalus, atrodė gra
žiai su raudonų rožių puokšte bei 
šypsena veide. Tautinių šokių šokė
jai sekė paskui savo karalaičių auto- 
vežimius. Eitynėse važiavo ir minis- 
teris Stanley Haidasz, miesto bur
mistras Joe Reid, min. Robert Welsh 
ir kt. pareigūnai. Paradas buvo įspū
dingas, tik gaila, kad gatvėse ne
daug žiūrovų tesimatė, matyt, dėl 
blogo oro.

Atvykę arenon išvargę paradinin- 
kai pirmiausia puolėsi pasistiprinti 
tautinių grupių pagamintu maistu. 
Maistas buvo paruoštas skaniai ir, 
palyginti, nebrangus. Pasistiprinus 
prasidėjo programa. Čia visos taut, 
grupės parodė savo šokių meną. Lie
tuviams atstovavo tautinių šokių 
grupės “Nemunas” vyresnieji šokė
jai. Tik gaila, kad jiem buvo leista 
pašokti tik vieną šokį, kuris truko 4 
min., kai tuo tarpu kitos grupės šoko 
po 10, 12 ir 15 min. Prancūzai šoko 
net 20 min. Išaiškinus pasirodė, kad 
Folk Art’s tarybos buvo nutarta leis
ti kiekvienai grupei šokti tik po 5 
min., bet kiti to nutarimo nesilaikė. 
Kitais metais turėtų lietuviai šokti 
bent du šokius, nežiūrint į jų nutari
mus. K. Šukienė

Argentinoje, Lanus mieste prie Buenos Aires, 1973. IV. 15 buvo iškilmingai atidaryta gatvė “Lituania”. Po iškil
mių SLA salėje įvyko vaišės. Nuotraukoje — miesto burmistras su gatvės krikšto tėvais pjauna tortą. Iš kairės: 
T. Aliukas, V. Deveikienė, A. Dambravienė, A. Mičiūdas — ALOST pirmininkas, Miguel Monserrat — burmist
ras, jo žmona, L. Stankevičius, I. Stankevičienė, J. šiušis

Lenkų žurnalas apie
Lenkų išeivių mėnraštis “Kultūra”,

redaguojamas Jerzy Giedroyc, 1973 
m. 4 nr. atspausdino straipsnį, pava
dintą “Lietuvių skundai”. Jis liečia 
daugiausia religinę lietuvių būklę 
Seinų srityje. Dėl jo aktualumo pa
teikiame jį beveik ištisai. RED.

Šias pastabas sudarė lietuvis kuni
gas, gyvenantis Romoje, kuris pra
ėjusių metų spalio mėnesį lankėsi 
Lenkijoje ir turėjo progos susitikti 
su Seinų lietuviais.

Truputis istorijos
Po trečio Lietuvos - Lenkijos 

padalinimo, 18 š. pabaigoje, že
mės plotai už Nemuno perėjo 
Prūsų valdžion. Pastarieji neno
rėjo, kad tos srities tikintieji 
priklausytų Vilniaus vyskupijai. 
Tuo reikalu buvo padaryti ati
tinkami žygiai įsteigti naujai 
vyskupijai Vygriuose, kurios 
pirmuoju vyskupu buvo paskir
tas Prienų (Lietuva) klebonas 
Karpavičius. Vėliau, po Napole
ono žygio, šis žemės plotas buvo 
įjungtas į Varšuvos kunigaikš
tystę, kurios vyskupai buvo len
kai — Glozowskis ir Czyžews- 
kis. Jie, kaip senato atstovai, 
daug laiko praleisdavo Varšuvo
je. Vėliau Vygrių vyskupijai bu
vo prijungta dalis lenkų vysku
pijos su 33 parapijom ir Lomžos 
miestu. Sudarius Suvalkų guber
niją, vyskupas Wierzbowskis 
perkėlė savo rezidenciją į Sei
nus. čia buvo įkurta seminarija, 
kurioje mokėsi daugiausia lietu
viai klierikai. Iš 24 seminaristų, 
vieno kurso, tik vienas buvo len
kas, busimasis vyskupas Romu
aldas Jalbrzykowskis. Visoje 
vyskupijoje tikyba buvo moko
ma dar lenkų kalba. Vyskupas 
Baranauskas, miręs 1902 m., 
buvo pirmas, kuris Seinų kated
roje kreipėsi į tikinčiuosius lie
tuviškai. Praėjusio šimtmečio 
pradžioje Seinai buvo svarbus 
lietuvių kultūros ir religijos ži
dinys. i D. karo metu vyskupas 
Karosas buvo evakuotas į Mohi- 
levą. Jo vikaru, atgavus Lenki
jai nepriklausomybę, buvo pa
skirtas kunigas Jalbrzykowskis. 
Vyskupas Karosas, kilus lenkų- 
lietuvių konfliktui, atsisakė pri
imti Lenkijos pilietybę ir dėlto 
buvo persekiojamas. Jis persi
kėlė į Punską ir po mėnesio ga
vo leidimą išvykti Lietuvon.

Iki II D. karo pabaigos Seinų 
klebonu buvo lietuvis kunigas 
Astasevičius, miręs 1946 m. Pa
rapijos choras buvo grynai lie
tuviškas. Lenkijoje 1925 m. bu
vo įsteigta Lomžos vyskupija. 
Pirmuoju vyskupu buvo paskir
tas Jalbrzykowskis. Naujasis 
vyskupas, norėdamas sulenkinti 
tikinčiuosius, įsakė, kad pamal
dų metu pamokslai būtų sakomi 
lenkiškai. Lietuviai, protesto 
ženklai), išeidavo iš bažnyčios 

Piano - Grand Piano specialistas
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka 
-----------  visokius remonto bei stygavimo darbus. -----------  
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

Dr. St. Haidasz, dauglakultūrių reikalų ministeris (kairėje), dalyvavęs St. 
Catharines, Ont., tautinių grupių festivalyje, su savo palydovais. Dešinė
je — St. Catharines etninio meno tarybos pirmininkas Paul Solomonian

prieš pamokslą. Lenkai stengėsi 
lietuviams išėjimus trukdyti. 
Dėlto kildavo incidentai. Reli
ginės lietuvių giesmės ir pa
mokslai buvo leidžiami tik pa
maldoms pasibaigus.

II D. karo pradžioje Lomžos 
vyskupu buvo paskirtas deka
nas Gumowskis. Lietuviai krei
pėsi į jį, prašydami, kad į pa
maldas būtų įvesta lietuvių kal
ba. Atsakymas buvo neigiamas. 
Vyskupas atsakė: laukite geres
nių laikų. Tiktai vokiečių kari
ninko intervencijos dėka lietu
vių prašymas buvo patenkintas. 
Tačiau karui pasibaigus, liko at
statyta pirmykštė padėtis.

Po II D. karo
Naujasis Seinų klebonas ka

nauninkas Zlatowskis panaikino 
visas lietuviškas pamaldas, gra
sindamas lietuvių delegacijos 
atstovams, kad pašalins juos iš 
parapijos ir pritaikys adminis
tracines baudas.

Padėtis nepasikaitė ir po jo, 
kai klebonu tapo kunigas Wę- 
zykas. Jo padėjėjai, kurie buvo 
palankūs lietuvių reikalams, ne
ilgai ėjo savo pareigas. Tikin
tieji lietuviai labai skaudžiai 
pergyveno jų teisių ignoravimą, 
dažnai atsisakydavo priimti juos 
lankantį kleboną ar jo vikarus. 
Dėl tos pačios priežasties dau
gelis tikinčiųjų lietuvių atsisakė 
religinių laidotuvių. Vieno lie
tuvio iš Jonaraisčių kaimo lai
dotuvėse vikaras įsakė giedoti 
giesmes lenkiškai, bet niekas jo 
neklausė. O kai prie duobės var
gonininkas užtraukė lietuviškai 
himną, visi karštai pritarė.

Lietuviai kasmet rašydavo 
prašymus — individualius ir ko
lektyvinius — vyskupui, reika
laudami Seinuose lietuviškų pa
maldų, tačiau visi prašymai liko 
neišklausyti. Buvo kreiptasi į 
kardinolus — Wyszynskj ir Woj- 
tylą, pasiųstos delegacijos į ku
riją, bet be rezultatų. Vyskupas 
Moscickis, pavyzdžiui, atsakė, 
esą jau 20 metų nėra lietuviškų 
pamaldų, todėl nematąs reikalo 
jas vėl įvesti. Be to, pridūrė, esą 
reikia laukti geresnių laikų.

Lietuviai klierikai Lomžos 
seminarijoje

Lietuvių klierikų padėtis 
Lomžos seminarijoje nėra geres
nė. Pavyzdžiui, vienas jaunas 
lietuvis, pavarde Jurkevičius, 
priklausantis Punsko parapijai, 
paprašė, kad būtų priimtas į se
minariją. Bažnytinė vadovybė, 
sužinojusi, kad minimas jaunuo
lis namuose kalba lietuviškai, 
patarė jam persikelti į kitą ra
joną ir stoti į kitą seminariją. 
Be to, pridūrė, kad jis neužilgo 
turi atlikti karinę prievolę: Se
minarijos rektorius esą pasakė

lietuvius
kartą kitam klierikui, jeigu bū
tų žinojęs, kad jis namuose kal
ba lietuviškai, būtų jo į semina
riją nepriėmęs. Klierikas jam at
sakė, kad jis buvo pakrikštytas 
kaip ir kiti, todėl norįs būti trak
tuojamas taip, kaip ir visi kiti.

Religinė jaunimo būklė ir 
pagalba ligoniams

Daugelis tėvų siunčia savo 
vaikus į Punską ar į Smalėnus, 
kad paruoštų pirmajai Komuni
jai. Tas faktas vietinei Seinų 
dvasiškijai nėra malonus. Deka
nų suvažiavime buvo pareikšta, 
esą vietiniai kunigai neturi tei
sės rūpintis tikinčiaisiais, kurie 
priklauso kitom parapijom. Bū
na ir taip, kad ligonis iš Seinų 
parapijos šaukiasi kunigo iš 
Punsko ar iš Smalėnų. Buvęs 
Punsko klebonas Šumauskas at
sakė, kad kiekvienas tikintysis 
turi turėti teisę kreiptis pagal
bos į betkurią parapiją bei pasi
rinkti nuodėmklausį, kokį jis 
nori. O nuodėmklausis, jeigu ne 
ex iustitia tai bent ex caritate 
(jeigu ne teisiškai, tai bent iš 
meilės) turi išklausyti jo išpa
žinties.

Naujojo Lomžos vyskupo 
elgesys su lietuviais

Naujo Lomžos vyskupo valdy
mo laikais lietuvių padėtis ne
pasikeitė. Jo trumpo vizito metu 
Krasnave tikintieji klebono aki
vaizdoje įteikė savo pageidavi
mus. Vyskupas pradėjo nuo 
priekaištų, po to bandė gąsdinti 
tėvus, tvirtindamas, esą jie da
ro nusikaltimą neleisdami savo 
vaikų į katekizmo pamokas. Ta
da vienas iš tėvų kreipėsi į vys
kupą su klausimu: kas iš tikrų
jų padaro nuodėmę, ar tie, ku
rie nesiunčia savo vaikų į kate
kizmo pamokas, ar tie, kurie ne
leidžia mokytis jo savo gimtąja 
kalba? Tikintieji priminė vysku
pui apaštalo Povilo žodžius: “Ei
kite ir mokykite visas tautas”. 
Lietuvių tikinčiųjų peticija bu
vo įteikta vyskupui per kitą vi
zitą Smalėnuose. Vyskupas pa
ėmė ją, neskaitęs padėjo ant sta
lo ir nuėjo laikyti šv. Mišių. 
Jam dar negrįžus iš bažnyčios, 
peticija rasta sudeginta. Aišku 
tada, kad jis jos ir neskaitė.

Liūdnos dabartinės padėties 
pasekmės

Iš visų minėtų faktų aiškiai 
matyti, kad nekreipiama ma
žiausio dėmesio į tikinčiųjų lie
tuvių teisėtus reikalavimus, ku
rie nori melstis ir auklėti savo 
vaikus gimtąja kalba. Tokia pa
dėtis ne tik sukelia tikinčiuose 
Suvalkų lietuviuose gilų skaus
mą, bet ir stumia juos, ypač jau
nesniuosius, nuo Bažnyčios, ku
rie neretai pasiduoda marksisti
nei propagandai.

(Bus daugiau)

Lietuviu Bendruomenės 

ekskursija i Europą
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu metu Europoje, 
t.y. praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas. BUS APLANKYTA:

LONDONAS • PARYŽIUS • ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pritarimu ir ragini
mu visiems lietuviams joje dalyvauti. Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:
• LONDONE — Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras)
• PARYŽIUJE — LB Prancūzijos krašto valdybos 

pirm. kun. J. Petrošius
• ROMOJE — mons. A. Jonušas
Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės kaina bus apie $100

I ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėk
tuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vie
tų, įdomesnių vietų lankymas (daugumoje 
su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

pigesnė, negu panašios kelionės per kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

Romas Kezys, Pres.

k 2129 Knapp St.
D Brooklyn, N.Y. 11229, USA

Tel. (212) 769*3300
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
V. ŠLIOGERIS

Sydnėjaus apylinkės metinis susi
rinkimas birželio 3 d. ukrainiečių 
salėje nebuvo gausus. Dalyvavo 82 
tautiečiai, nes vadinamoji konser
vatyvi patriotinė opozicija nedalyva
vo - boikotavo. Buvusi apyl. valdyba 
pasiūlė kandidatų sąrašus į apyl. 
valdybą, kontrolės komisiją ir gar
bės teismą, t. y. tiek asmenų, kiek 
reikia naujiem organam sudaryti. 
Susirinkimas, būdamas gana apatiš
kas, daugiau kandidatų nesiūlė. Var
gais negalais garbės teismo kandida
tų sąrašą (5 asm.) papildė dar 2 kan
didatais. Į apyl. v-bą išrinkti visi 
5 pasiūlyti kandidatai, kurie pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. Mask- 
vytis, vicepirm. J. Viliūnienė, sek
retorė P. Pullinen, iždininkas V. 
Stašionis ir narė kult.-jaunimo rei
kalams N. Liutikaitė. Taigi, naują 
Sydnėjaus lietuvių valdžią sudaro 3 
moterys ir 2 vyrai. J kontrolės komi
siją išrinkti visi 3 kandidatai: E. Ko- 
lakauskas, A. Karitonas ir V. Danta. 
J garbės teismą: prof. A. Kabaila, 
B. Vingilis, A. Baužė, V. Bukevičius 
ir A. Dūdaitis. Vykdomųjų organų ir 
didesniųjų organizacijų atstovų pra
nešimai išklausyti ramiai, dėl jų 
diskusijų buvo nedaug. Veiklos ir 
finansų apyskaitos patvirtintos be
veik vienbalsiai. Padėka už veiklą 
buvusiai apyl. valdybai, ypač buv. 
pirm. A. Reizgiui, palydėta ilgais plo
jimais. V. Šliogeris susirinkimui pa
darė informacinį pranešimą apie 
naujos PU! konstitucijos projektą. 
Susirinkimas praėjo ramiai ir tvar
kingai. Pirmininkavo V. Deikus, ku
ris dėl nedidelio patyrimo nevisada 
buvo pakankamai taktiškas kalbėto
jų atžvilgiu.

A. L. Katalikų Federacijos suva
žiavimui,, kuris įvyks XII. 29-31 Ade
laidėje, jau pradėta ruoštis. Tie su
važiavimai vyksta kas antri metai. 
Iki šiol jie dažniausia vykdavo Mel
burne. Kat. organizacijos į suvažia
vimą gali siųsti iki 3 atstovų.

Hobarto (Tasmanijos saloj) tau
tiečiai smarkiai ruošiasi ten numa
tytai Australijos lietuvių sporto 
šventei, kuri prasidės XII. 27 pamal
domis. Užsakytos visos salės. Kon
certą, kuris įvyks tuo metu, ruošia 
kelių chorų vadovas muzikas Jonas 
Krutulis. Jis įvyks vietos lenkų sa
lėje, nes tautiečiai nei Hobarte, nei 
kitur Tasmanijoj savo salių neturi. 
Hobartiškiai tautiečiai turi ir savo 
apie 500 knygų bei žurnalų biblio
tekėlę B. šikšniaus namuose. Biblio
teką sudaryti daug padėjo Adelaidės 
visuomenininkai — p. Reisonienė ir 
J. Pyragius, kurie įvairiom progom 
vykstantiem į Tasmaniją įduoda nu
vežti po keletą knygų bei žurnalų.

Motinos Dienos minėjimą V. 12. 
ukrainiečių salėje suruošė ir net to
limo Hobarto tautiečiai. Apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Paškevičius 
skaitė paskaitą, gražiai nušviesdamas 
motinos reikšmę, darbus ir vargus.

Australijos Lietuvių Fondui remti 
kr. valdyba ir to Fondo v-ba per vie
tos spaudą paskelbė atsišaukimą į 
tautiečius. Šis Fondas įsteigtas pra
ėjusiame tarybos suvažiavime. Jo 
valdybos buveinė yra Melburne.

A. L. Studentų S-gos Melburno sky
rius metinio susirinkimo proga iš
sirinko naują valdybą: pirm. Linas 
Žalkauskas, vicepirm. ir fuksų atsto
vė Verutė Sidabraitė, sekr. Jonas Sa
dauskas ir ižd. Tomas Aniulis.

Motinos Dienos minėjimas Melbur
ne V. 13 buvo ypač iškilmingas. Po 
pamaldų minėjimas įvyko parapijos 
salėje. Programą atliko parapijos 
sekmadienio mokykla. Ją paruošė 
mokyklos parengimų ir dainų moky
tojas Stasys Cižauskas. ši mokykla, 
turbūt gausiausia mokinių skaičiumi, 
sugebėjo pateikti turiningą progra
mą, kurioj dalyvavo didelis skaičius 
mokinių. Mokyklos vedėjas yra P. 
Baltutis.

Sydnėjaus Caritas, vad. kun. P. 
Butkaus, kartu su “Dainavos” choru, 
vad. Br. Kiverio, V. 5. suruošė šaunų 
balių. Programą atliko choras ir jau
nutė baleto šokėja Rimutė Černiaus
kaitė.

Dail. Leonas Urbonas buvo atvy
kęs į Newcastle (miestas virš 200 
tūkst. gyv.), pakviestas vietinės So
ciety of Arts. Čia jis skaitė paskaitą, 
demonstruodamas savo kūrinių tech
niškąją pusę ir pailiustruodamas sa
vo paveikslais bei skaidrėmis. Suin
teresuotus klausytojus (apie 200 as
menų) išlaikė, su trumpa pertrauka, 
ištisas 4 valandas. Vietinė televizijos 
stotis filmavo šį dailininko pasirody
mą ir vėliau televizijoj žiūrovai ma
tė dalį šio vakaro programos. Vietos 
lietuvių diskusijų klubas planuoja 
pasikviesti L. Urboną paskaitai.

Sydnėjaus savaitgalio mokyklos tė
vų komitetas kas mėnuo šaukia tėvų 
susirinkimus mokyklos reikalams ap
tarti. Mokyklą lėšomis remia įvairūs 
asmenys ir organizacijos. Laidotuvių 
biuro savininkai K. Butkus ir N. Žy- 
gienė paaukojo $75, Kata], Kultūros 
Dr-ja $50, ramovėnų sk. $15, gydyto
jai paskyrė $60 mokinių premijoms 
metų gale. Iš 20 gydytojų buvo gali
ma tikėtis žymiai stambesnės aukos.

Ekskursija į Lietuvą iš Australijos 
išvyko VI. 11. Tai tik antroji kiek di
desnė tokia ekskursija. Ją organiza
vo Cibų kelionių biuras "Palanga 
Travel”. Lankyti tėvynę iš Australi
jos pavieniui ar po kelis tautiečiai 
pradėjo tik nuo 1970 m. Atrodo, kad 
ateityje ekskursantų skaičius didės. 
Jau yra keli tautiečiai, lankęsi Lie
tuvoj po du kartus.

Melburniškė Audra Ališauskaitė- 
Alis, Australijos kariuomenės leite
nante, 21 m. amžiaus, savo tarnybos 
pirmaisiais metais buvo išsiųsta į 
Queenslandą — džiunglių treniruotės 
mokyklą. Baigusi mokslą, grįžo į 
Melburną. Čia kariuomenės metinio 
baliaus proga ji buvo pristatyta Vik
torijos valstijos gubernatoriui kaip 
pasižymėjusi kariniame moksle mer
gaitė.

Procesijoj Marijos garbei Adelai
dėje V.6. dalyvavo apie 10.000 tikin
čiųjų. Lietuvių grupė buvo gausi, 
vadovaujama kun. A. Kazlausko ir 
kun. A. Spurgio. Lietuviai nešė ir 
plakatą “Taikos Karaliene, melskis 
už Lietuvos laisvę”. Lietuvių, ukrai
niečių ir lenkų grupėse buvo daug 
moterų tautiniais drabužiais. Kun. 
Hailstone kalbėjo apie taiką ir klau
sė: “Ar galime tikėtis taikos, jeigu 
atsisakome klausyti mūsų brolių, ku
rie šaukia varge iš Kroatijos, Airi
jos, Lietuvos ir Pietryčių Azijos 
kraštų? Minias palaimino arkivysku
pas J. Gleeson. Dalyvavo ir buvęs 
arkivyskupas M. Beovich.

Sydnėjiškis Ričardas Radauskas 
gavo humanitarinių mokslų bakalau
ro laipsnį. Jis studijuoja toliau, no
rėdamas gauti dar B. of Law laipsnį 
ir tapti advokatu. Tai vienas iš veik
lesniųjų Sydnėjaus jaunuolių. Mėgs
ta ir tapybą. Jo paveikslai buvo iš
statyti ir parodose. Veiklus skautas 
ir tautinių šokių šokėjas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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9 PAVERGTOJE TEVIffiJE
CHORŲ SĄSKRYDIS metais”, J. Vyšniausko — “Krikščio-

Tradicinės & LIETUVIAI PASAULYJE
Birželio 1-3 d.d. Šiauliuose įvyko 

vyrų ir moterų saviveiklinių chorų 
sąskridys “Siauliai-73", kuriame da
lyvavo 60 geriausių chorų su daugiau 
kaip 3.000 choristų. Šventė buvo pra
dėta E. Balsio “Daina'apie Leniną” 
prie Lenino paminklo ir šventės fa
kelo uždegimu nuo amžinosios ug- 
nies prie marmoro obelisko, kurio 
papėdėje yra palaidoti sovietų ka
riai. Šventės metu skambėjo dainos 
ir operų ištraukos. Specialias dainas 
šiam sąskrydžiui buvo parašę kom
pozitoriai: R. Racevičius — “Dobilė
liai”, L. Povilaitis — “Ųtkele, put
pele”, K. Kaveckas — “Oi ūžkit, 
gauskit”, L. Abarius — “Sedula”. 
Buvo atlikta pirmosiose dainų šven
tėse skambėjusi St. Šimkaus harmo
nizuota liaudies daina “Ūžia gire
lė”, J. Žilevičiaus harmonizuota dai
na “Vaikščiojau” bei eilė kitų senes
nių kompozicijų. Jas papildė gudo U. 
Alovnikovo "Partizanų daina”, humo
ristinė latvių liaudies daina “Vai, ža
lioji lydekėle” ir užbaigai rezervuo
ta I. Dunajevskio daina “Ir platus 
gi kraštas mūs gimtasis”. Taigi, są
skrydis buvo pradėtas daina Leni
nui ir užbaigtas pasmilkymu Sovie
tų Sąjungai, nors šiaip didžioji šven
tės dalis buvo skirta lietuvių bei 
kitų tautų liaudies dainoms ir lietu
vių kompozitorių kūriniams.

VILNIUS LAUKIA TURISTŲ
V. Dumbausko pranešimu “Kom

jaunimo Tiesos" 108 nr., kelionių ir 
ekskursijų biuras Vilniuje yra įsi
kūręs Gedimino aikštės varpinės 
bokšte, kurio apatinė žemėj slypinti 
dalis yra seniausias miesto mūri
nis pastatas, šiemetinės 650 metų 
sukakties istorinė ašis. Biuras turi 
paruošęs apie 10 ekskursijų įvairio
mis temomis — “Vilniaus architek
tūros paminklai”, “Ateities Vilnius 
gimsta šiandien”, “Vilniaus komjau
nuolių žygdarbiai”, “Revoliucinės 
Vilniaus vietovės” ir kt. Biurui va
dovauja B. Jurgelėnas. Pernai biuro 
štabas — 30 profesinių ir 90 neetati
nių ekskursijų vadovų priėmė ir ap
tarnavo 20.718 atvykusių ekskursijų 
su 621.560 turistų, šiemet, jubi- 
lėjiniais Vilniaus metais, tikimasi 
sulaukti 21.500 ekskursijų ir 645.000 
turistų. Ekskursijų vadovais Vilniaus 
universitetas jau yra pradėjęs ruošti 
istorikus, o šiuo metu juos vis dar 
parūpina paties biuro organizuojami 
vienerių metų kursai. Paskutinę 80 
kursantų laidą baigė tik 30. Kiti ne
išlaikė įvairių egzaminų.

STUDENTŲ KONFERENCIJOS
“Tiesa” birželio 2 d. laidoje at

skleidžia Vilniaus universiteto stu
dentams primestą “mokslinio ateiz
mo pagrindų” kursą, kurį baigus, 
rengiamos “mokslinės” konferenci
jos Vilniaus ateizmo muzėjuje, išnie
kintoje šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Šiais mokslo metais studentai turė
jo tris tokiais konferencijas. Rudens 
semestre konferenciją “Bažnyčia ir 
antikomunizmas” surengė teisės fa
kulteto studentai, “Medicina ir reli
gija” — medicinos fakulteto studen
tai. Paskutinė konferencija “Krikš
čionybė Lietuvoje” buvo surengta 
birželio 1 d. Studentai skaitė 12 pra
nešimų, iš kurių minimi: V. Narvy- 
daitės — “Katalikų Bažnyčios vaid
muo Lietuvoje okupacijos ir pokario

THUNDER BAY. ONTARIO
LIETUVIŲ BŪRYS gana smarkiai 

mažėja. Daug mūsų brangių ir taip 
reikalingų tautiečių paliko šį žemiš
ką gyvenimą. Dabar mirė Vincas 
Bružas, 72 metų. Bružų šeimoje daug 
lietuvių rado pastogę ir dažną pas 
juos užeigą (133 Finlayson St., 
Thunder Bay F.., Ont.). Liko jo žmo
na P. Bružienė, labai uoli darbinin
kė ir miela lietuvė; duktė Irena Cli- 
peška, gyvenanti Kalifornijoj (ji su 
abiem mažais vaikais atvyko į tėvo 
laidotuves); sūnus Leo, mokyklos 
vedėjas, su žmona Elena ir dviem 
vaikais dirba ir gyvena Thunder Bay 
F., Ont. Vincas Bružas, jaunas bū
damas. tarnavo Lietuvos kariuome
nėje kaip savanoris. 1928 m. atvyko 
Kanadon, atsikvietė Petronėlę ir ją 
vedė. Dirbo Great Lakes Paper Co. 
šildymo skyriuj ligi išėjimo į pen
siją. Laidotuvių namuose susirinko 
daug žmonių. Karstas skendėjo gėlė
se ir vainikuose.

Sekančią dieną kūnas pervežtas į 
St. Casimir lenkų bažnyčią. Po Mišių 
velionis palaidotas Fort William ka
pinėse, dalyvaujant daugeliui žmo
nių. Dalyvavo ir bendruomenės ats
tovai, kurioje Vincas daugelį metų

WINDSOR,
NELAIME IŠTIKO GYDYTOJĄ. 

Balandžio 17 d., įvykus sprogimui, 
apdegė dr. Vytautas Baltrušaitis. Ap- 
degimas palietė virš 70% viso kūno. 
Mirė balandžio 29 d. Metropolitan 
General ligoninėje. Gegužės 1 d. bu
vo palaidotas iš šv. Kazimiero baž
nyčios Victoria Memorial kapinėse, 
šv. Mišias atnašavo, gražų tam mo
mentui pritaikintą pamokslą pasakė 
klebonas kun. D. Lengvinas.

Dr. V. Baltrušaitis vertėsi gydyto
jo praktika Comber miestelyje, apie 
26 mylios nuo Windsoro, bet su šei
ma gyveno Windsore. Prieš keletą 
metų gyveno Kingsville, Ont. prie 
Erie ežero. Ten turėjo gražų namą, 
kuriame ir įvyko nelaimė. Liko žmo
na ir du sūnūs. Daktaras turbūt dėl 

nybės įsigalėjimas Lietuvoje”, R. 
Aleknaitės — “Kaikurie tikinčiojo 
psichologijos klausimai". Pasak “Tie
sos”, konferencijoje gausiai dalyva
vo ne tik studentai, bet ir visuome
nės atstovai.

RUSĄ PAKEITĖ RUSAS
Birželio 2 d. “Tiesa” ir kiti laik

raščiai paskelbė: “Lietiivos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
(saku drg. Borisas Dubasovas atleis
tas iš Centrinės statistikos valdybos 
prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininko pareigų ryšium su išėjimu 
į pensiją. Centrinės statistikos valdy
bos prie Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos viršininku paskirtas drg. Juri
jus Rusenka.” B. Dubasovas yra sa- 
ratovietis, Vilniuje atsidūręs poka
rio metais ir čia prižiūrėjęs statisti
nius duomenis, jų leidinius. J. Ru- 
senkos nėra mažosios enciklopedijos 
III tome. Atrodo, jis neseniai buvo 
atsiųstas iš Maskvos, kuri, matyt, 
nėra linkusi patikėti statistinius duo
menis lietuviui viršininkui.

POLITINIS ŠVIETIMAS
Vilniuje gegužės 29-31 d. d. Pa

baltijo, Gudijos partinių komitetų ir 
“žinijos” draugijos lektorius, skai
tančius paskaitas tarptautinėmis te
momis, su naujausia Kremliaus poli
tika supažindino iš Maskvos atsiųsti 
politrukai. Maskvinės kompartijos 
centrinio komiteto propagandos sky
riaus lektorius G. Kliučinas kalbėjo 
apie kaikuriuos ideologinio darbo 
klausimus, žurnalo “Vniešniaja Tor- 
govlia” vyr. red. V. Azovas — apie 
Sovietų Sąjungos tarptautinius eko
nominius ryšius. Sovietų tikslus Eu
ropos saugumo konferencijoje nu
švietė maskvinės Mokslų Akademi
jos pasaulinės ekonomikos ir tarp
tautinių santykių instituto sekto
riaus vedėjas prof. dr. D. Melamidas, 
o su ideologinės kovos ypatumais 
dviejų sistemų taikaus sambūvio są
lygomis supažindino maskvinės kom
partijos centrinio komiteto propa
gandos skyriaus lektorius V. Plotni
kovas. Paskaitą “Sovietų Sąjungos 
veikla, stiprinant tarptautinį komu
nistinį judėjimą” skaitė maskvinės 
kompartijos centrinio komiteto atsa
kingasis darbuotojas A. Kozlovas. 
Maskvinės Mokslų Akademijos JAV 
instituto sektoriaus vedėjo E. Ivania- 
no pranešimas buvo skirtas Sovietų 
Sąjungos ir JAV santykių plėtotei. 
Iš “Tiesos” 127 nr. pateiktų kalbė
tojų bei jų temų matyti, kad ir “tai
kiame sambūvyje” nebus vengiama 
ideologinės kovos ir kad Kremlius 
nežada atsisakyti tarptautinio komu
nistinio judėjimo stiprinimo užsie
nio kraštuose.

PREKYBOS CENTRAS
Palangoje statybininkai užbaigė 

naująjį prekybos centrą, kuriame 
dar prieš sezono pradžią įsikurs pra
moninių gaminių parduotuvė, gastro
nomas, 240 vietų ir 35 vietų kavinės 
su kokteilių barais. E. Uldukio pra
nešimu “Tiesos” 79 nr., šiemet pra
dės veikti gydomasis paplūdimys, 
bus surengta eilė koncertų, teatrų 
spektaklių. Geologai jieško minerali
nio vandens, kuris būtų panašus į 
Druskininkų mineralinį vandenį ir 
kurį būtų galima gerti ncatskiedus. 
Planuojama ir ruošiama įspūdinga 
sezono atidarymo šventė. V Kst.

dirbo (atsiuntė ir daug gėlių). Lie
tuviai dalyvavo kas tik galėjo. Jų 
vardu buvo sudarytas labai gražus 
gėlių krepšis iš didelių chrizantemų. 
Taip pat lietuviai užprašė kelias šv. 
Mišias už velionį ir jo likusią šeimą. 
Henrikas Poškus nevažiavo į darbą, 
kad padėtų šeimai. Iš tolimiausios 
vietovės dalyvavo du nuolatiniai lie
tuviškų reikalų talkininkai ir Bru
žų šeimos artimi draugai formanai 
— Albertas Braumanas ir Vacys Zu- 
jus, abu iš Saskačevano provincijos. 
Jųdviejų vainikai buvo didelių chri
zantemų ir labai gražūs. Laidotuvių 
apeigas atliko kunigas iš lenkų Šv. 
Kazimiero bažnyčios kan. Stankie- 
vičius, gimęs Amerikoj, Filadelfijoj 
iš lietuvio ir lenko tėvų. Jis moka 
truputį ir lietuviškai.

Vincai, mes visi linkime Tavo šei
mai ištvermės pakelti šį taip sunkų 
atsiskyrimo laipotarpį. Nuoširdžiau
sią užuojautą reiškiame p. Bružienei, 
dukrai Irenai ir sūnui Leo su šeimo
mis.

Kiek anksčiau staiga mirė Jurgis 
Pūras, 72 metų. Jis buvo labai gero, 
ramaus būdo žmogus, gyveno atsi
skyręs nuo kitų tautiečių. E. J.

ONTARIO
laiko stokos lietuviškoje veikloje nei 
dalyvavo. Amžiną ramybę tesuteikia 
jam Visagalis!

MOTINOS DIENA paminėta gegu
žės 20 d. ir netaip, kaip kitais me
tais. Apyl. valdybos pastangomis vi
si buvo pakviesti į gražią mokytojų 
Marijos ir Romo Dumčių rezidenciją. 
Susirinkusieji maloniai praleido sek
madienio popietę gražiame šeiminin
kų darželyje. Čia Romas Dumčius ir 
Aloyzas Rudakas kepė dešreles ir 
“hamburgerius”. Tėvai - vyrai ir vai
kučiai vaišino savo mamytes paruoš
tais valgiais ir gėrimais. Tokiame 
šeimyniniame pobūvyje laikas grei
tai prabėgo ir nenoromis teko skirs
tytis namo. Visi dėkingi apyl. val
dybai ir šeimininkams. Kor.

įvyks birželio 23, šeštadienį,
ST. CATHARINES
Merritton Community 
Centre salėje
---------  (Park Ave.).--------
Svečių patogumui salė bus atidaryta 

nuo 2 valandos po pietų 
Programos pradžia — punktualiai 

6.30 valandę vakaro

• Meninę programa • 
atliks Čiurlionio Ansamblio 

kanklių orkestras ir sol. Irena 

Grigaliūnaitė iš Klevelando.

• Bus ir tradicinis 
JONŲ PAGERBIMAS.

• Šokiams gros europietiškas 
orkestras.

• Veiks baras, 
bus loterija.

KVIEČIAME ATSILANKYTI visus 
tautiečius iš toli ir arti i šį tradicinį 
jaunimo ir senimo sąskrydį —

JONINES.
SKAUTŲ RĖMĖJŲ KOMITETzYS

sIĮ

Iškilioji St. Catharines, Ont., lietuvaitė Rita Langaitė, dalyvavusi tautinių 
grupiu festivalyje. Ši nuotrauka atspausdinta vietiniame dienraštyje

ST. CATHARINES, ONTARIO
MOTINOS DIENOS minėjimas, V. Bieliūno sodyboje. Ją surengė St. 

rengtas apylinkės valdybos gegužės Catharines ramovėnų valdyba. Bir-
13 d., praėjo tikroj motiniškoj dva
sioj. Minėjimas pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. J. Liauba, 
OFM. Po pamaldų čia pat prasidėjo 
iškilmingas aktas, kurį pradėjo pirm. 
K. Šukienė. Ji prisiminė žuvusias, 
mirusias ir kenčiančias motinas Tė
vynėje, Sibire, laisvame pasaulyje 
ir prašė atsistojimu jas visas pagerb
ti. Kiekvienai dalyvaujančiai moti
nai įteikta po gvazdiką. Pirm. K. Š. 
prisiminė ir tą garbingą motiną, ku
ri savo sūnų užaugino ir paaukojo už 
Lietuvos laisvę (Romo Kalantos mo
tina). Po to pirmininkė pakvietė su 
paskaita jau čia užaugusią Vaidilutę 
Šetikaitę. Ji savo taisyklinga lietu
viška tarsena pabrėžė, kad motina 
ne vien tiktai šeimoje yra garbinga ir 
kantri, bet ir tautoje. Lietuvos moti
na užaugino ir paleido į pasaulį gar
bingiausius sūnus — diplomatus, po
litikus, poetus, menininkus, kovoto
jus, prezidentus ir t. t. Programą, 
kurią paruošė St. Zubrickienė, suda
rė šokiai, deklamacijos, muzika, ei
lėraščiai. Labiausiai publiką nuste
bino jaunoji pranešėja Nida Zubric- 
kaitė savo talentingumu ir taisyklin
ga lietuvių kalba. St. Catharines lie
tuvių kolonija džiaugiasi ir kartu ti
ki, kad su vyresniąja karta nemirs 
tautinė veikla mūsų kolonijoj. Bravo, 
mielas jaunime!

Valdybos sekretorius
NIAGAROS PUSIASALIO ramo

vėnų gegužinė įvyko birželio 10 d.

Sudbury, Ontario
SUDBURIO IR APYLINKĖS Lie

tuvių Žvejų ir Medžiotojų Klubo 
“Geležinis Vilkas” valdyba kviečia 
visus į pirmąją šių metų gegužinę- 
pikniką liepos 1 d. P. Jutelio vasar
vietėje “Baravykas”. “Elgin Lunch” 
restorano savininkas J. Remeikis pa
sirūpins, kad visi dalyviai būtų ska
niai pavalgę, o troškuliui numalšinti 
veiks įvairus bufetas. Laukiame visų 
gausiai atsilankant. Valdyba

BUFFALO, N.Y.
RADIJO TRANSLIACIJA SIBIRI- 

NIŲ TRĖMIMŲ SUKAKTIES PRO 
GA. Lietuvių pastangomis birželio 28, 
ketvirtadienį, 7.30 v. v., radijo stotis 
WBEN — FM (banga 102.5) trans
liuos programą apie tris Pabaltijo 
tautybes: estus, latvius ir lietuvius. 
Lietuviams atstovaus dr. Antanas 
Musteikis, latviams — Vytauts Alks 
ir estams — Peter Oja. Moderato
rius — lietuvis Tomas Michalskis, 
Erie Community kolegijos dekano 
pavaduotojas ir vasaros sesijos di
rektorius. Programa vadinama “Squa
re table discussions”, vadovaujama 
Erie Community kolegijos. Kas šią 
programą girdės, malonėkite savo 
pastabas siųsti Buffalo lietuvių klu
bui — 56 Lovering Ave., Buffalo, N. 
N. 14216, USA. R. M.

AR JAU PRENUMERUOJI 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”? 

želio 10 iš pat ryto atrodė, kad bus 
graži saulėta ir šilta diena. Klebonui 
kunigui Juvenaliui Liaubai, OFM, 
paskelbus iš sakyklos apie įvykstan
čią gegužinę, po pamaldų išėję žmo
nės stoviniavo ir tarėsi vykti gegu
žinėm Važiavo ne tik ramovėnai su 
šeimomis, bet ir neramovėnai iš 
plačios apylinkės. Visi rinkosi ta
rytum Lietuvoje į lietuvišką sodybą, 
nes per eilę metų ji tapo sava. Apie 
2.30 v. p. p. dideliame ūkio kieme 
išsirikiavo dvi ilgos eilės automobi
lių, o keleiviai, nešini užkandžiais, 
taikėsi į patogesnes vienas prie sta
lų. Gegužinės programoje buvo spor
tinis šaudymas, virvės traukimas, 
lenktynės kiaušinį nešant šaukšte, 
lenktynės maišuose ir akrobatika — 
sėdėjimas ant lentos. Ne tik jauni
mą, bet ir senimą labai domino sėdė
jimas ant lentos. Įdomu, kad šioj 
iškyloj dalyvavo nemažai jaunimo. 
Gražiame medžių pavėsyje prie klė- 
taitės buvo atsigaivinta alučiu su pu
tele ir ledais. A. S.

HAMILTON
“AIDAS”, mergaičių choras, bir

želio 10 d., po 11 v. pamaldų, par. 
salėje surengė savo metų veiklos už
baigimo iškilmes. Iš tikrųjų choras ir 
vasarą nelabai atostogaus, nes turi pa
sirodymų: reikės dalyvauti sibirinių 
trėmimų minėjime Hamiltone, ku
rį rengia estai birželio 17 d. savo so
dyboje; birželio gale Toronte tauty
bių karavane; karalienės Elzbietos 
sutikimo iškilmėse. Šia proga “Aido” 
vadovai pasidalino mažomis dovanė
lėmis, pagyrė vieni kitus už veiklą, 
o choro mergaitės ir tėveliai jiems 
paplojo. Choro administratoriui J. 
Pleiniui, sulaukusiam savo amžiaus

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East,

Darbo valandos:

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ■ rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 vai.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S4.300.000.

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gaminio) 

Skanėstai 'ennmaer Ltd

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

IM

North Bay, Ont.
KELIONE I BRITŲ KOLUMBIJĄ. 

Šį pavasarį, pasinaudodamas atpi
ginta kelione Grey Hound autobu
sais, aplankiau JAV ir Br. Kolumbi
ją. Dviejų mėnesių kelionė atsiėjo 
$149.50, t.y. $2.50 į dieną. Pirmiau
sia sustojau Thunder Bay, paskui 
Kalgary, kur reikėjo laukti 12 va
landų. Pradėjau jieškoti lietuvių. Pa
skambinau p. Grigienei. Ji pakvietė 
pas save ir maloniai priėmė. Tik gai
la buvo, kad jos vyras tuo metu sir
go ligoninėje. Per p. Grigienę su
radau savo vaikystės draugą Antaną 
Aneliūną, kuris man aprodė savo 
naują 24 butų apartamentinį namą. 
Malonu buvo susitikti po 42 metų. 
Pailsėjęs Kalgary, pasiekiau Radium 
Hot Spring, B.C. Čia gražu, šilta, 
tad kaitinausi ir maudžiausi karšta
me baseine dvi savaites. Ir čia sura
dau savo tautiečių iš Kalgario. Tai 
— A. P. Nevados, p. Karpos, K. Vait- 
kūnas, viena pora iš Winnipeg© ir 
viena tautietė iš Vankuverio. Vėliau 
gavau kvietimą iš tautiečio Stasio 
Zavatskio, gyv. Kelownoj. Jis ten 
yra gražiai įsikūręs, turi vaismedžių 
sodą ir vynuogyną. Kelowna mies
telis turi apie 20.000 gyventojų, įsi
kūręs prie Okanagon ežero. Klima-
tas švelnus, apylinkės gražios, bet 
lietuvių čia vos keletas. Daugiausia 
čia yra įsikūrę vokiečiai ir kitų tau
tybių žmonės. Povilas Vyšniauskas

Sault Ste.Marie,Ont.
A. A. KUN. JONAS BUCIIIIEIT, 

vokiečių kilmės lietuvių draugas, mi
rė širdies liga, sulaukęs 61 m. am
žiaus. Paskutiniu laiku buvo Šv. Je
ronimo parapijos klebonu. Šventovę 
ir kleboniją pastatė mūsų rangovas 
Viktoras Staškūnas. Laidotuvėse da
lyvavo ir visi trys šioje vyskupijoje 
dirbantieji lietuviai kunigai: Anta
nas ir Augustinas Sabai ir Lionginas 
Kemėšis.

KITOS ŽINIOS. Aleksas Skardžius 
susižiedavo su našle Uršule Damb
rauskiene iš Čikagos. Sužieduotuvės 
įvyko vaišingoj J. A. Kazakauskų pa
stogėj. — L. Jakumaitytė taip pat 
ruošiasi vestuvėms. — Viktoras, Vik
torija ir Kristina Staškūnai grįžo iš 
Montrealio, kur dalyvavo Viktorijos 
krikšto dukters Lionės Mecelytės 
vestuvėse, o dabar visi trys išskren
da į okupuotą Lietuvą giminių ap
lankyti. Su jais išvyko Balys ir Uršu
lė Švilpos. Kanapinis

, ONTARIO
auksinės sukakties, sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Choristės, kurios dalyva
vo plokštelės “Baltos gėlės” įdaina- 
vime, gavo po plokštelę. Susirinku
sieji buvo pavaišinti kava ir pyra
gaičiais.

STUD. KRISTINA PARĖŠTYTĖ 
šią vasarą praleis Leningrade. Išskri
do savo studijų pagilinti. Ten ji iš
bus 9 savaites. Kristina jau treti me
tai studijuoja rusų kalbą McMaster 
universitete, planuoja ruoštis ma
gistrės laipsniui ir galbūt profesūrai.

MARYTE KAZLAUSKIENE, L. 
Valevičienė ir D. Pikienė buvo išvy- 
kusios 3 savaitėms į Lietuvą. K. M.

telefonas 544-7125
Mokame už:
depozitus (P.C.A.) čekius 5% % 
Šerus ir sutaupąs .....__ _ 6'/2%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _______ ___ _ 7%% ..
ir 3 metams__________ 8%
Duodame
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 9%

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

J. A. Valstybės
NIUJORKO TEISMO PADARY

TĄ sprendimą BALFo nesutarimų 
klausimu pranešė “Draugo” dienraš
tis: “Naujai išrinktoji centro valdy
ba teismo sprendimu pripažinta tei
sėta ir veikia toliau. Per 30 dienų 
buvusioji valdyba turės perduoti da
bartinei valdybai visą Balfo archy
vą, dokumentus, raštinės ir finansų 
knygas. Balfo statute buvo rasta eilė 
neaiškumų ir neaptartos pačios pa
grindinės taisyklės. Be to, anksčiau 
padaryti statuto pakeitimai nebuvo 
įtraukti. Pagal dabar turimą statutą 
direktoriai neturi teisės balsuoti. 
Teisėjas įsakė nedelsiant pertvarky
ti ir papildyti Balfo statutą ir šauk
ti naują seimą, tvarkantis pagal ati
tinkamai sutvarkytą statutą. Naujas 
seimas įvyks š.m. spalio mėn. gale 
arba lapkričio pabaigoj. Seimas šau
kiamas Clevelande, Balfo namas 
Brooklyne nebus parduotas iki sei
mo. Ten liks vienas Balfo tarnauto
jas prižiūrėti namą ir siuntinėti se
nų drabužių siuntas. Teismas pasilie
ka Balfo globėju iki seimo, prižiū
rėti, kad perdavimas įvyktų sklan
džiai ir nustatytu laiku, neleisti skun
dėjams užvesti kitos bylos, kol ne
įvyks naujas pagal papildytus statu
tus teisėtas seimas.”

PASAULIO IR AMERIKOS LIE
TUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGŲ IX 
suvažiavime Čikagoje dalyvavo 40 
rinktų atstovų, 23 svečiai gydytojai 
ir grupė visuomenininkų. Ksavero 
universiteto prof. dr. V. Bieliaus
kas skaitė paskaitą “Lietuvis išeivi
joje”, žurnalistas Br. Kviklys — 
“Lietuvis okupuotoje Lietuvoje”. 
Koncertinę programos dalį atliko sol. 
P. Ragienė su pianistu A. Vasaičiu. 
Iškilmingos vakarienės metu akto
riai J. Kelečius ir L. Barauskas su
vaidino V. Krėvės “Raganių prie 
dangaus vartų”. Sekmadienis, antro
ji suvažiavimo diena, buvo pradėta 
pamaldomis, kurias katalikams jėzui
tų koplyčioje laikė kun. J. Vaišnys, 
evangelikams liuteronams “Tėviš
kės” parapijoje — kun. A. Trakis. 
Po pamaldų ciklą mokslinių paskai
tų medicinos temomis skaitė dakta
rai: E. Gedgaudas, J. Valaitis, J. R. 
Dainauskas, M. Budrienė, D. Girža
das, M. Vygantas ir V. Nemickas. 
Diskusijoms vadovavo dr. R. Ne
mickas. Dvejiem metam išrinkta 
valdyba: pirm. dr. G. Batukas, vice- 
pirm. dr. V. Šaulys, sekr. ižd. dr. M. 
Vygantas. Po dvejų metų valdyba 
bus sudaryta Detroite ir jos pirmi
ninku bus dr. V. Majauskas. Revi
zijos komisija ir garbės teismas pa
likti tos pačios sudėties.

R. KALANTOS SUSIDEGINIMO 
metinių proga per Los Angeles V 
televizijos stotį “Talk back” progra
moje kalbėjo gimnazijos moksleivė 
Vilija Butkytė ir Calstate kolegijo
je žurnalistiką studijuojantis Kęstu
tis Reivydas. Jiedu lanko lituanisti
nius pedagoginius kursus ir rengia
si būti lituanistinės mokyklos moky
tojais. Televizijos žiūrovus jie su
pažindino su R. Kalantos auka, įvy
kiais sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
lietuvių tautos laisvės siekiais.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ pirm. Algirdui Kasulai- 
čiui padaryta sunki, bet sėkminga 
širdies operacija. Ligonis jau grįžo 
namo ir sveiksta žmonos Dalios prie
žiūroje.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba Čikagos 
“Menėje” pagerbė amžiaus aštuonias
dešimtmetį švenčiantį “Naujienų” 
red. Juozą Pronskų. Jis buvo pa
skelbtas LŽ Sąjungos garbės nariu 
ir gavo specialų sveikinimo adresą. 
J. Janušaitis savo žodyje priminė ir 
kitus du žemaičius, šiemet sulauku
sius 80 metų, — buvusį “Naujienų” 
redaktorių Kostą Augustą ir šioje iš
kilmėje dalyvavusį “Keleivio” red. 
Jackų Sondą.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
EKSKURSIJA į Europą bus rugsėjo 
4-18 d.d., tuoj po LB seimo. Plates
nes informacijas teikia kelionių 
agentūra “Vytis”, 2129 Knapp St., 
Brooklyn, N.Y. 11229.

Brazilija
KUN. J. KIDYKAS, SJ, išsiuntinė

jo laišką a.a. kun. J. Bružiko, SJ, rė
mėjams ir bičiuliams, nušviesdamas 
jo tragiškos mirties aplinkybes. Mū
siškėje spaudoje tebuvo paskelbta, 
kad velionis žuvo traukinio nelaimė
je Sao Paulo mieste. Pasirodo, š.m. 
kovo 13 d., apie 2.30 v.p.p., kun. J. 
Bružikas, SJ, išėjo kūrijon sutvarky
ti dokumentų parapijiečių sutuoktu
vėm. Apie 4 v.p.p., grįždamas iš ku
rijos, jis sutiko italą kun. Luiz, ku
riam prisipažino, kad jo gyvenimas 
jau baigiasi. Džiaugėsi, kad Dievas 
jam leido atšvęsti 75 metų amžiaus 
ir 50 metų kunigystės sukaktis, ir 
prasitarė, kad mirti norėtų ne lovo
je, bet kovos lauke. Po to kun. J. 
Bružikas, SJ, aplankė po operacijos 
sveikstančią senutę Kleizienę. Nelai-

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario 

mė jį ištiko einantį per bėgius to
kioje vietoje, kur yra staigus posū
kis ir dėl pastatų nesimato artėjan
čio traukinio. Atrodo, kun. J. Bru
žikas, SJ, buvo susimąsteęs ir neiš
girdo traukinio signalo. Galimas da
lykas, jis ėjo aplankyti toje vietoje 
gyvenančio vieno lietuvio senelio. 
Praeinantis traukinys užgavo kairią
ją galvos pusę. Mašinistas, sustabdęs 
traukinį, sunkiai sužeistą kun. J. 
Bružiką, SJ, nuvežė į artimiausią sto
tį ir perdavė policijai. Greitosios pa
galbos stotyje buvo konstatuotas di
delis galvos kaušo sužalojimas. Sutei
kus pirmąją pagalbą, kun. J. Bru
žikas buvo išsiųstas į Instituto Pau- 
lista gerą valstybinę ligoninę, kurio
je ir mirė neatgavęs sąmonės. Palai
dotas Brazilijos jėzuitų kapinėse.

Argentina
LITUANIA GATVĖ Rosario mies

te gegužės 13 d. buvo pagražinta pa
sodintais medžiais ir ant šaligatvių 
padėtais žydinčių gėlių vazonais. Jo
je taipgi buvo įrengtas viešas tele
fonas. Gatvės gražinimo iškilmėje 
dalyvavo burmistras P. B. Aprosio 
su augštais pareigūnais. Šia proga 
buvo surengtos dviratininkų lenkty
nės, kitų sporto sričių varžybos ir 
folkloro festivalis su miesto savival
dybės ir firmų premijomis. Iškilmė
se dalyvavo daug lietuvių, kurių tar
pe buvo ir kun. J. Margis. Lituania 
gatvė dabar yra viena puošniausių 
gatvių Rosario miesto Saladillo ra
jone, kur gyvena daug lietuvių.

APIE LITUANIA gatvės atida
rymą Lanus mieste buvo rašyta "T. 
ž.” gegužės 17 d. laidoje. J. Siųsis 
papildomai praneša, kad tos gatvės 
pavadinimo gavimas buvo sunkokas, 
nes trukdė kolonijoj gyveną lietu
viai rusų okupantų pataikūnai. Ener
gingo ALOST pirmininko A. MiČiū- 
do dėka, visos kliūtys buvo nugalė
tos ir iškovota gatvė “Lituania”. 
ALOST pirmininkui talkino SLA 
pirm. R. Stalioraitis. Jiedviem pri
tarė visa lietuvių kolonija. Atidary
mo iškilmėse, nežiūrint lietingo oro, 
dalyvavo 300 tautiečių.

ADRIANA JOCYTE, berisietė ma
žoji dainininkė ir gitariste, yra pa
sirašiusi sutartį su La Platos radijo 
ir televizijos stotimis. Ji dainuoja 
kiekvieną penktadienį 1.30 v.p.p. ir 
dalyvauja koncertuose, dažnai būda
ma mažiausia jų dalyvė.

Turkija
ANKAROS TEISMAS gegužės 29 

d. posėdyje Prano ir Algirdo Bra
žinskų bylą vėl atidėjo iki liepos 6 
d. Algirdas Brazinskas-Baltas kalėji
me parašė 14 eilėraščių rinkinį “Už 
mylimą Baltiją”, kurį neseniai Niu
jorke išleido Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Richmond Hill sky
rius, iliustravo dail. J. Bagdonas.

Britanija
JUBILEJINĖJE SKAUTŲ STO

VYKLOJE JAV-ėse Britanijos rajo
nui ir lietuvių visuomenei atstovaus 
seserijos atstovė v. s. si. Vida Ba
rauskaitė iš Mančesterio ir brolijos 
atstovas v. s. Juozas Maslauskas.

LIETUVIŲ SODYBOJE pagrindi
nio remonto ir atnaujinimo susilau
kė maudymosi baseinas. Sodybos vir
tuvėn įvesti elektriniai virimo įren
giniai.

“EUROPOS LIETUVIO” spaustu
vėje gegužės mėnesį buvo pradė
tas spausdinti latvių laikraštis “Lon
donas Aviže”.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPI
JA jau 16 metų organizuoja Derby 
lenktynių loteriją, kurios bilietai pla
tinami visose lietuvių kolonijose. 
Britanijos lietuviai turi progą išban
dyti laimę ir paremti vienintelę lie
tuvišką šventovę V. Europoje.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE lan

kėsi augštieji valdžios pareigūnai iš 
Bonnos ir Stuttgarto. Susipažinę su 
pamokomis, jie tarėsi su gimnazijos 
direktorium V. Natkevičium. Pokal
bio metu paaiškėjo, kad šiemet ne
daug tėra vilčių gauti valdžios fi
nansinę paramą bendrabučio tolimes
nei statybai. Šį klausimą dabar tiria 
Vasario 16 gimnazijos kuratorija.

KUN. K. SENKUI pavyko gauti 
Stuttgarto Sucddeutsche Rundfunk 
radijo programoje lietuviškų dainų 
valandėlę š.m. rugsėjo 2 d., 7.05-7.45 
vai. Jis dabar jieško populiariausios 
dainos, kuria būtų galima pavadinti 
valandėlę. “Vokietijos LB informa
cijos” siūlo dvi dainas “Lietuviais 
esame mes gimę” ir “Lietuva bran
gi”.
Lenkija

SEINŲ APSKRITIES LIETUVIŲ 
kalbos mokytojų konferencijoje da
lyvavo 20 mokytojų. J. Karčiauskas 
skaitė paskaitą “Mokomojo auklėja
mojo darbo formų tobulinimas”, J. 
Stoskeliūnas — pranešimą apie lie
tuvių kalbinės, tautosakinės ir etno
grafinės medžiagos rinkimo reikšmę. 
R. Kibyšis pravedė parodomąsias pa
mokas V-IV klasėse. Konferencijos 
dalyviai konstatavo vadovėlių ir vaiz
dinių mokslo priemonių trūkumą, 
bet žadėjo gerinti lietuvių kalbos 
mokymą Seinų apskrities mokyklo
se.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA
RODĄ savo būstinėje surengė Lietu
vių Visuomeninės Kultūros Draugijos 
Varšuvos skyrius. Jos rodiniai — 
lietuviškų margučių rinkinys, juos
tos, staltiesės, kilimėliai ir drožiniai, 
gauti iš Seinų krašto lietuvių.



Lietuvos tapyba XVI-XIX šimtmetyje
P. Juodelio parengta knyga — kuklus bandymas pavaizduoti senosios Lietuvos meną 

ALGIRDAS GUSTAITISRyšium su Vilniuje išleista knyga 
“Lietuvos tapyba XVI — XIX”, ku
rioje gvildenamas Lietuvos tapybinis 
menas, neišskiriant nė D. Lietuvos 
Kunigaikštystės, sujudo gudų nacio
nalistai. Jų laikraštis laisvajame pa
saulyje “Belarus” 1973 m. vasario mė
nesio laidoje paskelbė pirmame pus
lapyje ilgą straipsnį “Atiduokit gro
bį”. Jame įrodinėjama, kad minėto
je knygoje aprašyta gudams priklau
santi tapyba ir kad lietuviai neturį 
teisės jos laikyti Lietuvos menu. Tai 
nacionalistinė gudų pažiūra, laikan
ti T). Lietuvos Kunigaikštystę gudų 
valstybe. Čia spausdinamas A. Gus
taičio rašinys plačiai supažindina su 
kontroversiniu leidiniu. RED.

Brūkšnys po brūkšnio artėjo- 
ina prie senosios Lietuvos kultū
ros teisingesnio pristatymo sa
vajai bei svetimajai visuomenei. 
Kelias labai tolimas, dar tik pra
dedama įeiti i pirmuosius take
lius, bet jau šis tas padaryta.

Vienas tokių bandymų yra 
1970 m. Vilniuje “Vagos” išleis
ta iliustruota knyga “Lietuvos 
tapyba XVI—XIX”, parengta 
Petro Juodelio. Vienuolikos psl. 
Įvade P. Svičiulienė ir P. Juo
delis pasisako dėl leidinio, ja
me minimų autorių bei kūrinių. 
Atsargiai skaitant galima su
prasti, kad jiems nebuvo leista 
nei visų to laikotarpio kūrinių 
surinkti, nei dėl jų norimai pa
sisakyti, nei juos norimai Įver
tinti. Autoriai žinojo trukdymus 
ir tatai stengėsi atsargiai paaiš
kinti:

Mūsų respublikos muziejuose sau
goma tūkstančiai įvairių meno ver
tybių. Dėl nepalankių istorinių ap
linkybių jos išblaškytos, o dalis me
no kūrinių yra patekusi ir už res
publikos sienų.

Ta “dalis meno kūrinių” yra 
vertingesnė už Vilniuje išliku
sią, kuri sudaro šios knygos pa
grindą. Tūkstančiai augštos ver
tės meno kūrinių, tapybos dar
bų, paveikslų ir kt. įvairių Lie
tuvos kenkėjų išvežta vien iš 
Nesvyžiaus pilies, mūsų garbin
gųjų kunigaikščių Radvilų vie
tovės. Pagrindiniai to lietuvių 
tautos meno vertybių grobėjai 
yra rusai, nors jo yra pasisavi
nę ir kiti — švedai, vokiečiai,, 
prancūzai... Su laiku, manau, 
bent geroka dalis tų voginių bus 
atrasta ir sugrąžinta teisėtiems 
šeimininkams.

Lietuvių tautai priklausiusio 
ir turinčio priklausyti meno tur
to buvo mūsų senolių valdytose 
pilyse, miestuose, dvaruose, ku
rių platybes, gausumą galima 
numanyti pasižiūrėjus Į senų lai
kų Europos ar Lietuvos žemėla
pius: Lietuvos imperija buvo iš
siplėtusi beveik iki vieno mili
jono kv. km. ploto. Tos pilys bei 
miestai buvo pilni įvairiopo tur
to, įskaitant meno vertybes, kaip 
rašoma senuose, objektyviuose 
dokumentuose.

* * *
Aptariamos knygos autoriai 

vos begali apie tatai užsiminti. 
Suprantama kodėl — okupantai 
rusai neleidžia, nes jiems isto
rinė tiesa yra reakcionieriška 
baisenybė. Tokią vos prasižiotą 
užuominą randame 7 psl.:

Iki aštuonioliktojo a. galo Lietu
vos dailė įvairiais saitais buvo susi
jusi ir su kitais Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės administraciniais bei 
kultūriniais centrais — Nesvyžium, 
Gardinu, Polocku, iš dalies Biržais, 
Kėdainiais, Trakais, turėjusiais kul
tūrinę savo praeitį, meno tradicijas. 
Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje 
dėl pasikeitusių ekonominių ir poli
tinių aplinkybių šis bendravimas be
veik nutrūko

Tos “politinės aplinkybės” tai 
atėmimas, sunaikinimas lietuviš
kos kultūros net senose autoch- 
toniškose lietuvių vietovėse, 
kaip Nesvyžius, Naugardukas, 
Krėva, Smurgainys, Baltstogė 
ir kt.

Iki šiol dar niekas nesuran
kiojo, kiek tose ir daugybėje 
kitų Lietuvos istorinių vietovių 
centrų buvo sukaupta meno tur
tų. Tą darbą labai ir labai rei
kėtų atlikti, be jo galima tik ne
aiškiai kalbėti, neįstengiant kon
krečiai nurodyti faktų. Žinoma, 
kad Nesvyžiaus pilyje bei kituo
se Nesvyžiuje priklausiusiuose 
kunigaikščiams Radvilams pa
statuose 1779 m. buvo apie 984 
tapybos kūriniai, sukurti ne 
vien ant drobės, bet ir ant me
džio. Jų autoriai buvo žinomi 
flamų, italų, lietuvių, prancūzų 
ir kitų tautybių dailininkai. Te
nai buvo apie 20.000 knygų bib
lioteka. XVIII š. tai didžiulė, 
nepaprastai vertinga bibliote
ka. Joje buvo apie 25.000 laiškų, 
įvairių didžiūnų rašytų Radvi
lams. apie 7000 knygų aptarian
čių Radvilų pilis, dvarus, fab
rikus, kuriose, manau, turėjo 
būti daug žinių apie meno tur
tus ir kt. Nesvyžiuje buvo su
krauta netoli dvieju milijonu re
gistruotų aktų (Br. Kviklys “Mū
sų Lietuvos” III t., 694 psl., ra
šo 1.900.000). Tenai buvo sau
gomi Horodlės aktai, surašyti 
1413 m. spalio 2 d. netoli Lie
tuvos Brastos, 1569 m. Liublino 
unijos aktų originalai ir t.t.

Jieškant vien Nesvyžiaus do
kumentų, atsigrįžtina ir į šve
dus, kurie 1706 m. sugriovė Nes
vyžiaus pili, prieš tai nemaža 
meno ir kitokio turto iš jos pasi
grobdami.

Jokiu būdu negalima pamirš
ti vokiečių, ypač kryžiuočių, ku
rie iš įvairių Lietuvos pilių, vie
tovių daug vertingų meno turtų, 
dokumentų pasigrobę išslapstė 
įvairiose vietovėse, ne vien bu
vusios Prūsijos pilyse.

*' * *
Lietuvos tapybos XVLXIX 

amžiaus parengėjai XVI a. ta
pybą, su mažomis išimtimis, va
dina renesanso laikotarpiu, 
XVII a. — barokiniu. Knygoje 
minimi ir svetimtaučiai, kūrę 
Lietuvoje, kaip italas Mikelan
dželas Palonis (1637-1712), ku
ris, pakviestas Kristupo Paco, 
kūrė Vilniaus katedros šv. Ka
zimiero koplyčioje freskas, Pa
žaislio vienuolyne. Minimi Gio
vanni dal Monte, Pieter Dan
gers de Ry, S. Czechowicz ir kt. 
Svetimųjų paveikslai neišskiria
mi iš lietuvių dailininkų, visi 
pristatomi kaip dailininkai, tal
kinę Lietuvos tapybai. Duota šių 
dailininkų darbų reprodukcijų 
(lietuviškam tekste rašomi sulie
tuvintomis galūnėmis):

Kazimieras Alchimavičius — vie
na reprodukcija, Romanas Alekna- 
švoinickis, 1, Juozas Balzukevičius, 
1, Simonas Cecahavičius, 1, Jonas 
Damelis, 1, Petras Dankersas, 1, 
Vincas Dmachauskas, 3, Mstislavas 
Dobužinskis, 1, Tadas Goreckis, 1, 
Polikarpas Joteika, 1, Pranas Jurje- 
vičius, 2, Juozapas Maiševskis, 2, Sil
vestras de Mirys, 1, Džovanis dal
Montė, 1, Vladislovas Neveravičius, 
1, nežinomi XVI a. tapytojai, 3, ne
žinomi XVII a. tapytojai, 4, Juozas 
Oleškevičius, 1, Mikelandželas Palo
nis, 1, Jonas Prechtelis, 1, Karolis 
Rafalavičius, 1, Alfredas Remeris, 2, 
Eduardas Remeris, 3. Karolis Ripins- 
kis, 1, Boleslovas Ruseckas, 1, Ka- 
nutas Ruseckas, 10, Jonas Rustemas, 
4, Ferdinandas Ruščicas, 4, Nikode
mas Silvanavičius, 3, Vincas Sledzins
kis, 2, Vincas Smakauskas, 2, Pranas 
Smuglevičius, 5, Adomas šemešys, 1, 
Jurgis Danielius Šulcas, 2, Ivanas 
Trutnevas, 3, Valantinas Vankavi- 
čius, 2, Jonas Zenkevičius, 2.

Iš viso 78 reprodukcijos: 32 
spalvotos, likusios juoda - balta. 
Kodėl nevisos atspausdintos 
spalvotai, tegalima spėlioti. Kai-

MOKYTOJŲ IR JAUNIMO SAVAITĖ
Septintoji JAV ir Kanados 

mokytojų bei jaunimo studijų 
savaitė bus Dainavoje rugpjūčio 
12-19 d.d. Mokytojams kasdien 
bus po tris paskaitas. Taigi, bus 
laiko poilsiui ir socialiniam 
bendravimui. Trečdalis progra
mos skiriamas metodikai ir pa
rodomosioms pamokoms. Pa
skaitos: parengiamasis skyrius 
(R. Birgelytė), skaitymas ir žo
dyno ugdymas I skyriuje (A. 
Muliolienė), lietuvių kalba IX 
skyriuje (R. Ulbienė), lietuvių 
kalbos ir literatūros mokymas 
vyresnėse klasėse (V. Auguly
tė), darbas su specialia klase (R. 
Plioplytė), žaidimas kaip moky
mo priemonė (J. Plačas). Auklė
jimo ir lituanistinio švietimo 
bei mokyklinio darbo paskaitos: 
priešmokyklinis auklėjimas (D. 
Petrulytė), auklėjimas kryžke
lėje (P. Maldeikis), lituanistinis 
švietimas psichologo akimis (dr. 
A. Norvilas), tautinis, bendruo
meninis ir politinis auklėjimas 
lituanistinėje mokykloje (Pr. 
Karalius), sena ir nauja lituanis
tinėje mokykloje (St. Rudys), 
jaunimo problemos (N. Anku- 
vienė). Apie grožinės kūrybos 
kūrimą ir nagrinėjimą kalbės 
rašyt. A. Baronas, apie lietuvių 
tautodailę — dail. T. Valius, 
kalbos klausimais — prof. dr. 
Pr. Skardžius ir prof. dr. A. Kli
mas. Be to, dar yra užprašyti du 
paskaitininkai įdomiomis temo
mis, bet jų sutikimas dar ne
gautas.

Lituanistiniuose jaunimo kur-

A. a. Jonas Aistis, žymusis lietuvių 
poetas, miręs Vašingtone š. m. bir
želio 13 d., 1 v. p. p.

kurios spalvotųjų galėjo iš viso 
nepakliūti Į leidinį, kaip K. Ru- 
secko “Besijuokiąs italas”, atro
do, tematąs viena akimi. Vinco 
Dmachausko, gyv. 1807-1862 
m., kūrinys “Kryžiuočiai puola 
Punios pilį” būtinai turėtų būti 
atspausdintas spalvotas. Juoda- 
balta ar dėl spalvų rūšies, ar 
dėl blogo spaudai parengimo be
veik neįžiūrimas ir visiškai ne
įmanomas persispaudinti. Jis yra 
vienas iš nedaugelio lietuviams 
įdomių kūrinių istorine tema.

* * *
Giliai pergyventas, puikiai su

prastas, įsijaustas, prilygstąs 
garsiesiems pasaulio dailininkų 
(išgarsintiems!) kūriniams yra 
Tado Goreckio (1825-1868) kū
rinys “Aklas elgeta su berniu
ku”, pasaulin paleistas 1843 m. 
Eilė portretų yra augšto meni
nio lygio, kaip pvz. Boleslovo 
Rusecko (1824-1861) “Autoport
retas”, sukurtas 1852 m. Gaila, 
atspausdintas juoda-balta. Klai
da turėtų būti K. Rusecko pa
veikslo pavadinime. Ten Vil
niaus apylinkėse pavaizduoti iš
krypę medeliai, nulaužytos tvo
ros, ir paveikslas kažkodėl pa
vadintas “Vilniaus botanikos 
sodu”, čia turbūt yra koks nors 
nesusipratimas!'

Eilėje paveikslų, kaip ir dera 
buvusios galingos Lietuvos di
džiūnams, matome puikius dra
bužius, inteligentišką išvaizdą.
Pakancleris Steponas Sapiega 
(1565-1635), tapytas nežinomo 
dailininko XVII š., gaila, atmuš
tas juoda-balta. Vilniaus vysku
po kunigaikščio spalvotas port
retas Povilo Algimantaičio Al
šėniškio (mirė 1555), Žemaičių 
vyskupo Merkelio Giec»raičio 
spalvotas port. (1536-1609), D. 
L. K. kanclerio Kristupo Paco 
(mirė 1684) spalvotas portretas. 
Klaros Izabelos Laskaris Račie
nės (1631-1685) spalvotas por
tretas ir kt. Gaila, juoda-balta ir 
DLK kanclerio Jono Fridricho 
Sapiegos (1680-1751) portretas.

Iš reprodukcijų nesunku įžiū
rėti menką spaudos techniką. 
“Mergaitės rankų studija” A. 
Remerio, “Antanas Strazdas” 
Ed. M. Remerio, nors ir nema
čius originalų, atrodo, blogai at
spausdinta. Kalta spaustuvė (K. 
Požėlos spaustuvė Kaune, Gedi
mino 10) dėlto, kad rusai nelei
džia lietuviams įsigyti gerų 
spausdinimo mašinų, dažų, po
pieriaus ir kt. (Bus daugiau) 

suose dirbs St. Barzdukas ir R. 
Kinka. Be to, bus tęsiami tau
tinių šokių kursai.

Mokestis: suaugusiems — $40 
savaitei, kitiems tos pačios šei
mos nariams — po $20, vai
kams iki 6 metų — $10, moks
leiviams ir studentams — $20.

Norintieji dalyvauti turi iki 
liepos 20 d. užsiregistruoti, 
kreipdamiesi šiais adresais: J. 
Tamulis, 7031 S. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA, 
arba J. Andrulis, 49 Burrows 
Ave., Islington, Ont. Pageidau
jama registruojantis pridėti 
bent dalį mokesčio.

Kviečiame mokytojus ir jau
nimą gausiai šioje studijų savai
tėje dalyvauti.

KLB švietimo komisija

TYRINĖJA LIETUVIŲ 
KULTŪRĄ 

DELHI, ONTARIO
DELHI, ONT. Šią vasarą du dokto

ratus ruošiantieji studentai (vyras ir 
žmona) iš Indianos universiteto JA 
V-se — Bronius Kriaupas ir Lucy 
Breyr atvyko į Delhi tyrinėti lietu
vių tautos meno. Br. Kriaupas yra 
specialiai angažuotas Otavos Žmo
gaus Muzėjaus tautų kultūrų sky
riaus vadovybės atlikti tyrinėjimą 
lietuvių tarpe, o jo žmona — vokie
čių. Minėto muzėjaus vadovybė nu
mačiusi atlikti tokį tyrinėjimą tauto
dailės, dainų, šokių ir rankdarbių 
srityje etninių grupių tarpe. Pernai 
vasarą p. p. Kriaupų profesorė dr. L. 
Degli atliko tokį tyrinėjimą vengrų 
tarpe.

B. Kriaupas yra taip pat gavęs sti
pendiją (Research & Exchange 
grant), kuri įgalins jį su žmona pra
leisti keletą savaičių Maskvoje ir 10 
mėnesių Vilniuje. Būdamas Vilniuje, 
Kriaupas atliks paruošiamuosius dar
bus savo disertacijai archyve prie 
Vilniaus universiteto. Jo žmona ti
kisi galėsianti panaudoti savo diser
tacijai įgytas žinias Delhi apylinkė
je. Abu telkia vietos lietuvių žinias 
apie liaudies meno puoselėjimą šio
je apylinkėje. Tos žinios bus užfik
suotos filmuose ir magnetinėse juos
telėse. B. Kriaupas jau yra tokį ty
rinėjimo darbą atlikęs Detroite ir 
Čikagoje. Su dėkingumu jis prisime
na tų vietovių lietuvių darugiškumą 
ir norą jam padėti, šios poros su
rinktos žinios ne tik padės jiems di
sertacijų ruošime, bet ir bus naudin
gos “Žmogaus muzėjui” Otavoj, ku
ris nori parodyti lietuvių kultūrinį 
įnašą savo nuolatiniame etninių gru
pių meno darbų rinkinyje. V. G.

Dail. Jono Zenkevičiaus 1850 m. tapytas vyskupo Motiejaus Valančiaus 
portretas. Iš leidinio “Lietuvos tapyba XVI—XIX”

Baltrušaitis - tėvynės ilgesio poetas
Šimtąsias gimimo metines minint 

A.TYRUOLIS
Šių metų gegužės 3 d. suėjo 

100 metų nuo žymįojo lietuvių 
poeto Jurgio Baltrušaičio gimi
mo. Faktiškai Jurgis Baltrušai
tis priklauso dviem literatūrom 
— rusų ir lietuvių. Be to, jis 
poetas ir diplomatas, kaip, sa
kysim, prancūzų Paul Claudel. 
Kilęs iš Paantvardžių, netoli 
Jurbarko, Baltrušaitis gyvą tė
viškės prisiminimą ir ilgesį iš
laikė visą savo gyvenimą, nors 
rusiškai rašytoj poezijoj tai ir 
mažiau žymu. Baigęs Kauno 
gimnaziją, Maskvoj studijavo 
gamtos mokslus ir kalbas; Ap
lankė eilę Europos kraštų, Ame
riką, buvo susipažinęs su kaiku- 
riais žymiais savo meto rašyto
jais — Strindbergu, Ibsenu, Pa- 
pini ir kitais. Su Briusovu ir Bal- 
rnontu kūrė rusiškąjį simboliz
mą. Kurį laiką buvo visos Rusi
jos rašytojų sąjungos pirminin
ku. Ilgokas jo diplomatinis ke
lias: 1920-39 m. Lietuvos pasiun
tinys Maskvoj. 1939-44 m. pa
siuntinybės patarėjas Paryžiuje, 
kur ir baigė gyvenimą 1944 m. 
sausio 3 d.

Rusų kalba Baltrušaitis išlei
do tris rinkinius: “Žemės pako
pos” 1911 m. (liet, vertė J. Va
laitis 1947 m.), “Kalnų takas” 
1912 m. ir “Lelija ir pjautuvas” 
1948 m. (išleista jo žmonos Ma
rijos, poetui mirus). Apie 1930 
m. pradėjo rašyti lietuviškai (kai 
kas sako, kad rašęs ir anksčiau) 
ir išleido šiuos rinkinius: “Aša
rų vainikas”, “Aukuro dūmai”, 
“Įkurtuvės” (visų šių rinkinių 
laidą parūpino J. Aistis 1948 m. 
vardu “Poezija”, išleido prel. P. 
Juras).

J. Baltrušaitis — simbolizmo 
atstovas. Jo simbolinė poezija 
atremta į lietuviškąją buitį ir 
mitologiją. Joje itin apstu filo
sofinio prado, žmogaus ir visa
tos bei dievybės santykių svars
tymo. Tai nuosaiki poezija, iš
reikšta lengva, žaisminga forma 
ir paprasta, net liaudiška, kal
ba. Ir rusiškai rašytoj poezijoj 
žymu lietuviško prado, o kartais 
ir su didesne nostalgiia prisime
na savo tėvynę, ypač daug išken- 
tėiusia nepriklausomybės prieš
aušryje:
Našlaitės kelias tai dalia tavoji, 
Ugnis ir kraujas vedasi tave ... 
Tačiau, širdie, suvargus, kenčiančioji, 
Tu ženklo lauki su viltim guvia ...
Laukuos kruša tau derliaus grūdą 

skelia, 
O skydas — skundų, ašarų vienų. 
Bet ar Tvėrėjas tau pakeist negali 
Tų ašarų ir duona ir vynu?
Ir nors kely nebus to, kas paguosiąs, 
Ir gyvą širdį varstys skausmas tas, 
Priimk, kaip ženklus Viešpaties 

šventuosius. 
Tu savo kojų nebylias žaizdas...
Ir kai kančia kasdieną tau didėja 
Ir nuostolis ir kartis skirtas tau, 
Pakelk tu savo mintį į Tvėrėją, 
Kad meilė nugalėtų pagaliau!
(Iš “Lelijos ir pjautuvo”, vertė A.T.)

Kad ir ilgai užsieny gyveno, 
paliktosios tėvynės atsiminimas 
ir ilgesys niekad neblėso ir ne
mažėjo. Priešingai, atstovavi
mas jai tuos jausmus kaip tik 
ir stiprino. Poetui visada rū
pėjo tėvynės likimas, jos laisvė, 
ypač lemtingomis jos kryžkelių 

dienomis, štai Nemunas, kaip 
poetas sako, amžių Tėvo suma
nytas, tekėdamas per pačią Lie
tuvos širdį, lietuviui gieda ne 
ką kita, o tik laisvės giesmę: 
žarsto smiltį, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą, — 
Laisvės jauną giesmę gieda ...

(“Nemunas”)
Tai dar buvo parašyta lemtin

gųjų 1940 metų birželio mėne
sio įvykių išvakarėse.

“Atminimo melodijoj”, rašy
toj Paryžiuj 1941 metų balandy, 
Baltrušaitis išdėsto savo credo 
toli paliktosios tėvynės atžvil
giu. Atsiminimai — tai tas au
kuras, ant kurio dega poeto il
gesys tėvynei. Poeto misija tą 
atsiminimą įamžinti poezijoj, 
kaip sako, “lykiti aruode”. Mo
tinos vakartis (kelionei įdėtas 
valgis) ypač svarbus ilgai kelio
nei išleistam vaikui:
Ant — žiburiai sužerplėjo iš rūko, 

Toli, toli... 
Tai — tu, nors ten, kur jų liepsna 

užtruko, 
Tu pats, kaip gyvis, grįžti negali...
Todėl tetilsta dyklaukiai pajuodę,

Jei tu žinai, 
Kad tu jų piūtę lykiji aruode, 
Iš kur tau duota semti amžinai...
Todėl, širdie, per džiūgulį ir kartį, 

Nebūk marši, 
Nes amžių lobį, motinos vakartį — 
Tu su savim kelionėje neši...

(“Atminimo melodija”)
Tada, nors ir tolimiausiame 

pasaulio krašte lietuvis bebūtų, 
jis su savo ilgesiu nuolat grįš j 
savo gimtuosius laukus:
Kas tolio ieško, nors eina vienas, 
Meldžias už mūsų tėvų rugienas ...

(“Motina žemė”)
Tėvynės prisiminimas ir ilge

sys Baltrušaičio poezijoj susijęs 
su tam tikra melancholija, su 
liūdesiu dėl istorinio likimo už
dėtos naštos, nes
Lietuvio takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir

svirtys.
(“Lietuvos takeliai”)

Bet poetas nėra pesimistas, 
kokia bebūtų jo tėvynės dalia. 
Jis dar praeito karo okupacijų 
metais (1942) rašė:
Mūsų pievas miglos kloja, 
Svetimi šernai jas knisa — 
Verkime dalies nustoję, 
žūti ryžkimės už visa ...
Aš žinau, kad mums dar skirta 
Daug erškėčių, raugių, dirsių, 
Bet skelbiu aš viltį tvirtą, 
Kad be pergalės nemirsiu ...

(“Kai nūnai tau širdį skauda”)
Poetas pranašingai tiki tikė

jimo pagalba kovoj už tautos iš
likimą, ypač kai tą tikėjimą im
ta sistemingai griauti:
Todėl, priverkus žemės ašaruvę, 
Atpildo saulės būk tikra, lietuve — 
Nevysta tavo rūtos ir jurginai — 
Ir tvarūs tavo kryžiai ąžuoliniai!

(“Motina žemė”)

Atsiųsta paminėti
Trupinėliai nr. 1(2),. Otavos šešta

dieninės mokyklos laikraštėlis. Re
dakcija ir administracija: 659 Alest- 
her St., Ottawa, Ont., Kanada.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. VI. 21 --Nr. 25 (1220)

fl KULIMEJE VEIKIOJE
BUENOS AIRES COLON TEATRE 

dešimtyje V. A. Mocarto “Figaro ves
tuvių” spektaklių pagrindinį sopra
no vaidmenį atliko Lilija šukytė, 
Niujorko Metropolitan ir Miunche
no operos teatrų solistė. Dienraštis 
“La Prensa” gegužės 7 d., aprašyda
mas naujo teatrinio sezono pradžią, 
sol. L. Šukytę skaitytojams prista
tė pirmąja ir tik po to išvardino jos 
partnerius “Figaro vestuvių” spek
takliuose — Jeanette Pilou, Norma 
Lerer, Luisa Bartoletti, Gabriel Bec- 
quier, Angela Romero ir Victor de 
Narke. Pirmosios recenzijos buvo 
paskelbtos gegužės 20 d. trijuose 
dienraščiuose “La Prensa”, “La Na
tion” ir “Clarin”. Aptaręs Mocarto 
kūrinį, kuriuo buvo pradėtas Colon 
teatro naujasis sezonas, “La Prensa" 
korespondentas konstatuoja, kad sop
ranui L. Šukytei, kaip ir jos partne
riams, dar trūksta teatrinio efektin
gumo, bet ji esanti grakšti bei pa
traukli savo išvaizda. Jos balsas, už
tikrintai valdomas, pasižymi paver
giančiu tembru viduriniuose tonuo
se. Spektaklyje ji turėjusi vokalinio 
blizgesio momentų, nepaisant perdi- 
delio balso “virpėjimo” ir pasitaikiu
sių nelygumų visame registre. Ko
respondento nuomone, L. šukytė yra 
jauna, gerai pasiruošusi ir daug ža
danti dainininkė. “La Nation” rašė: 
“Išskirtina buvo L. Šukytė, kuri taip 
pat yra pirmuose etapuose savo kar
jeros, vedančios į užtikrintą pasise
kimą. Ji imponavo skaidraus ir švel
naus tembro, natūraliai plaukiančiu, 
geros mokyklos balsu, iš kurio bus 
galima dar daugiau išgauti ateityje. 
Tačiau ir dabar ji parodė pakanka
mai augštą balso kokybę, ypač ant
roje arijoje, kuri yra viena pagrindi
nių jos atliekamam vaidmeny.” Dien
raštis “Clarin” daro priekaištų rež. 
Wolfgangui Zoerner, kad jis sol. L. 
Šukytę kažkodėl buvo nustūmęs į 
scenos gilumą net ir tokiais momen
tais, kai jai turėjo tekti pagrindinis 
dėmesys. Tokie yra pirmieji mus pa
siekę argentiniečių spaudos atsiliepi
mai apie Kanados lietuvaitę L. Šu
kytę, įžengusią į Colon teatrą, kuris 
yra vienas geriausių P. Amerikoje 
ir kurio scenoje pirmuoju lietuviu 
dainininku kadaise buvo Kipras Pet
rauskas, dainavęs keliose rusų kom
pozitorių operose.

POVILAS GAUCYS, buvęs diplo
matas, JAV Lietuvių Bendruomenės 
yra pakviestas vadovauti Lituanisti
kos Instituto spaudos ir, bibliografi
jos skyriui Čikagoje.

ŠV. PETRO IR POVILO LIETU
VIU parapijos choras Elizabethe, N. 
J., iškilmingomis pamaldomis ir vai
šėmis su koncertine programa at
šventė deimantinę 75 metų . veiklos 
sukaktį. Akademinę dalį trumpu žo
džiu pradėjo choro dabartinis vado
vas muz. Vincas Mamaitis, progra
mai vadovavo muz. Algirdas Kača- 
nauskas, taręs ir sveikinimo žodį. 
Sveikinimo telegrama buvo gauta iš 
Čikagoje gyvenančio prof. Juozo Ži
levičiaus, kuris 30 metų yra buvęs 
šios parapijos vargonininku ir vado
vavęs chorui. Koncertą pradėjo so
listės: mezzo - sopranas Ona Zubavi- 
čienė padainavo V. Klovos “Ei auga, 
auga”, F. Schuberto “Lieptą”, lyri
nis sopranas Irena Stankūnaitė — J. 
Stankūno “AŠ skrajoju”, J. Strausso 
“Juoko dainą” iš operetės “šikšnos
parnis”. Savo pasirodymą jos užbai
gė duetais — St. Šimkaus “Plaukia 
sau laivelis” ir P. Čaikovskio “Vaka
ro daina” iš operos “Pikų dama”. 
Programą dviem P. Frosini kompo
zicijom paįvairino akordeonistė Rū
ta Raudytė. Koncertinę dalį užbaigė 
choras, diriguojamas muz. V. Mamai- 
čio, penkiom dainom: J. Bendoriaus 
— “Mergužėle lelijėle”, St. Gailevi- 
čiaus — “Oi toli, toli”, J. Gaubo — 
“Žaliojoj girelėj”, J. Stankūno — 
“Oi kada” ir C. Sasnausko — “Kar
velėlis”. Pastarojoj dainoj solo dai
navo O. Zubavičienė. Virš programos 
buvo atliktas J. Karoso “Stikliukė- 
lis”. Solistėms ir chorui akompana
vo kompoz. Juozas Stankūnas.

LK MOKSLO AKADEMIJOS IX-sis 
suvažiavimas įvyks šį rudenį Bosto
ne. Moksline programa rūpinasi 
centro valdyba, kitais reikalais — 
Bostono židinys, pirmininkaujamas 
dr. Navicko. Teologijos sekcijai va
dovauti pakviestas mons. dr. V. Bal
čiūnas. Jis jau yra sudaręs ir sek
cijos programą. Kun. prof. A. Rub- 
šys, Šv. Rašto kandidatas ir teologi
jos licenciatas, kalbės tema “Mito 
klausimas N. Testamente”; dr. V. 
Balčiūnas — “Charizmatinis Bažny
čios atsinaujinimas teologijos švie
soje”; sesuo O. Mikailaitė darys pra
nešimą — “Charismatinio atsinauji
nimo sąjūdis šių dienų K. Bažny
čioje”.

JURGIO JANKAUS nauja nove
lių knyga “Užkandis” ką tik išėjo iš 
spaudos. Kaip ir ankstesnėj savo kū
ryboj, taip ir čia žymusis prozinin
kas veja intriguojančią pasakojimo 
giją, atveria skaitytojui daugelį įdo
mių charakterių. — Maloni naujiena 
poezijos mėgėjams bus neseniai pa
sirodęs Vlado šlaito eilėraščių rin
kinys “Pro vyšnių sodą”. Knyga iš
leista skoningai, kietais viršeliais, o 
viduje — nuoširdus, nevaidintas poe
to žodis, nuginkluojantis skaitytoją 
savo atvirumu. — Abi knygas galima 
gauti pas platintojus arba užsisakyti 
“Ateities” leidykloje, pasiunčiant če
kį ($4.50 už “Užkandį" ir $3.00 už 
“Pro vyšnių sodą”) adresu: c/o Mrs. 
M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin, 
Southfield, Mich. 48075, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI

JOS istorijos instituto etnografai 
užbaigė šešerius metus trukusį me
džiagos rinkimą “Pabaltijo istori
niam - etnografiniam atlasui”, ku
ris bus “Sovietų Sąjungos tautų isto- 
rinio-etnografinio atlaso” dalis. Pa
grindinis etnografų dėmesys buvo 
skirtas XIX-XX š. lietuvių sodyboms, 
gyvenvietėms, žemdirbystės įran
kiams ir tautiniams drabužiams. Pa
gal surinktą medžiagą bus paruoštas 
171 žemėlapis, daug nuotraukų ir ti
pologinių lentelių. Istorijos institu
to etnografijos skyriaus vadovo V. 
Morkūno pranešimu “Komjaunimo 
Tiesos” 75 nr., surinkta medžiaga 
pirmiausia bus panaudota keliom 
monografijom, kurių viena bus apie 
lietuvių tautinius drabužius. Istori
jos mokslų kandidatė M. Mastonytė, 
priklausanti šios monografijos auto
rių kolektyvui, pasakoja: “Lietuvius 
mes įpratę “rengti” labai vienodais 
drabužiais, o juk atskirose Lietuvos 
vietovėse mūsų protėviai rengėsi ga
na įvairiai. Pavyzdžiui, mažeikietės 
moterys mėgo spalvingus išilgadry- 
žius sijonus, austines prijuostes, ar
ba, kaip jos pačios vadino, — “lapi
nes”. Visą ansamblį puošė trumpos 
nuo liemens klostytos liemenės. Nuo 
žemaičių moterų dzūkių drabužiai 
skyrėsi balta prijuoste, kuri ryškiai 
atsispindėdavo languoto sijono fone, 
o liemenes dzūkės mėgo plačiomis 
juostomis, švenčioniškės nešiojo 
nuometus, puikius skersadryžius ser- 
vetėtus sijonus, baltas žičkuotas pri
juostes ir marškinius. Monografijoje 
bus nušviesta vyrų ir moterų tauti
nių drabužių istorija ir išaiškinta jų 
etninė specifika, bus nagrinėjama 
atskirų kostiumo dalių terminologi
ja ...” Monografiją apie Lietuvos 
kaimo pastatus ruošia istorijos moks
lų kandidatas L Butkevičius.

TARPTAUTINIO TEATRO INSTI
TUTO XV kongrees, pirmą kartą įvy
kusiame Maskvoje, Lietuvai atstova
vo meno reikalų valdybos viršinin
kas R. Jakučionis, Teatro Draugi
jos pirm. J. Kavaliauskas, Vilniaus 
operos ir baleto teatro vyr. dirigen
tas R. Geniušas, Panevėžio dramos 
teatro vyr. rež. J. Miltinis ir teatro- 
logė I. Aleksaitė. Kongreso pagrindi
nė tema — "šiuolaikinio teatro pro
greso keliai”.

LEOPOLDAS DIGRYS, vilnietis 
vargonų virtuozas, turėjo trečią kon
certinę išvyką į V. Vokietiją, kuri 
šį kartą buvo įsprausta į Sovietų Są
jungos kultūros dienų rėmus. Savo 
koncertams jis buvo pasirinkęs vo
kiečių klasiko J. S. Bacho kūrinius 
ir Juliaus Juzeliūno “Koncertą var
gonams”. Dortmunde įvykusius tris 
L. Digrio koncertus labai šiltai įver
tino “Ruhrnachrichten”, “Westdeut- 
sche Allgemeine”, “Westfalische 
Rundschau” ir kiti laikraščiai, pripa
žindami vilniečio talentą, augštą atli
kimo lygį. L. Digrys 1971 m. koncer
tavo Bremene ir Tuebingene, o per
nai turėpo labai sėkmingą pasirody
mą Goettingeno vargonų muzikos 
festivalyje.

KALBININKO KUN. K. JAU
NIAUS 125-tųjų gimimo metinių mi
nėjimą surengė Vilniaus pedagogi
nio instituto lietuvių kalbos būrelis. 
Minėjimo dalyvius su kun. K. Jau
niaus gyvenimu bei veikla supažindi
no docentas V. Drotvinas, su jo 
kalbiniu palikimu — filologijos 
mokslų kandidatas S. Skrodenis, su 
jo dialektologiniais darbais — prof. 
V. Grinaveckis.

FORTEPIJONINIO DUETO vaka 
rą Vilniaus filharmonijoje surengė 
Šiaulių augštesniosios muzikos mo
kyklos dėstytojai Veronika Vitaitė 
ir Andrius Povilaitis. Koncerte skam
bėjo A. Vivaldžio, F. Šopeno, S. 
Rachmaninovo, D. Šostakovičiaus, V. 
Liutoslavskio kūriniai, A. Chačiatu- 
riano baleto “Spartakas” fragmentai 
ir A. Bražinsko “Variacijos”.

“POEZIJOS PAVASARIS-73”, tra
dicinė poezijos šventė, birželio 1 d. 
devintą kartą buvo pradėta Palemo
ne, Lakštingalų krantinėje prie S. 
Nėries namelio. Įvadinį žodį tarė 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos Kauno 
skyriaus sekr. poetas A. Drilinga, 
aukurą uždegė Paulius Širvys, lai
mėjęs šiemetinės šventės prizą už 
poezijos rinkinį “Ilgesys — ta gies
mė”. Eilėraščius skaitė lietuviai poe
tai, svečiai iš Gruzijos ir Rusijos. 
Žemės ūkio statybos projektavimo 
instituto liaudies šokių ansamblis 
“Rasa” literatūrinę programos da
lį paįvairino tautiniais šokiais. Birže
lio 2-3 d.d. trys poetų grupės lankė
si Vilkaviškio rajone, Alytuje, Bau- 
kantėje, Plungėje, Kaišiadorių rajo
ne ir Trakt) pilyje. Su Vilniaus įkū
rimo 650 metų sukaktimi susieta 
poezijos šventės užbaiga įvyko bir
želio 3 d. vakarą Vilniaus universi
teto Sarbievijaus kiemelyje. Apie 
poeziją ir Vilnių kalbėjo Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdybos vice- 
pirm. poetas A. Maldonis. Vilniui 
skirtus eilėraščius skaitė S. Anglic- 
kis, A. Bernotas, A. Churginas, J. 
Graičiūnas, A. Jonynas, J. Macevi
čius, Justinas Marcinkevičius, A. 
Miškinis, J. Nekrošius, J. Paleckis, 
V. Reimeris, V. Šimkus ir V. Šulcai
tė. Koncertinę programos dalį atliko 
Vilniaus plastmasinių dirbinių ga
myklos choras. Mokslų Akademijos 
liaudies instrumentų ansamblis ir 
Vilniaus universiteto pučiamųjų or
kestras. v
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MIMICO, $2,900 įmokėti. Mūrinis 
5 kambarių, vieno augšto namas. 
Įvažiavimas ir vieta garažui. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. $32,900.
KINGSWAY, $38,900 prašoma 
kaina. Mūrinis 6 kambarių, 2 
augštų namas su privačiu įvažia
vimu ir vieta garažui. Moderni 
virtuvė ir prausykla. Arti pože
minio ir krautuvių.
BLOOR — JANE, $47,400 prašo
ma kaina. Atskiras mūrinis 6 
kambarių namas. Įvažiavimas ir 
garažas. Gražiai įrengtas rūsys. 
Arti požeminio ir krautuvių.
EGLINTON — OAKWOOD, $64,- 
900 prašoma kaina. Atskiras, mū
rinis tributis. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Patogus nuomojimui. 
Dideli kambariai. Gerai prižiūrė
tas.

HIGH PARK, $15,000 įmokėti. 
14 kambarių, atskiras mūrinis 
namas su įvažiavimu ir dviem ga
ražais. Trys modernios virtuvės, 
dvi prausyklos kilimai ir kiti 
priedai. Geros pajamos.
BATHURST — YORKDOWNS, 
$35,000 įmokėti, 10 butų mūrinis 
pastatas. Penki butai po du mie
gamuosius ir penki po vieną. 4 
garažai ir pakankamai vietos au
tomobiliams. Ilgo termino viena 
skola.
MIMICO, $25,000 įmokėti, 6 butų 
mūrinis pastatas su privačiu įva
žiavimu ir vieta 6 automobiliam. 
Penki butai po du miegamuosius 
ir vienas vieno miegamojo. Arti 
susisiekimo.
KEELE — EGLINTON, $45,000 
įmokėti, mūrinis 11 butų pasta
tas su 100% autoaikšte. $18,700 
metinių pajamų. Balkonai ir kiti 
priedai. 14 metų senumo.

BALYS SAKALAS 

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

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

Ketvirtad...........10-7
Penktad.............10-8

Seštad............. 9-12
Sekmad.......9.30 - 1

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų ir trejų metų..................... 7(4%
vienerių metų ...........................  6Vi%
už taupomąsias (savings) s-tas 614% 
už depozitų-čekių sąskaitas....53/4% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000.................. 8%
nekiln. turto iki $50.000..............8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — SIX POINTS, mūrinis šešių kambarių namas, įrengtas rū
sys, didelis gražus sklypas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Namas be 
skolų. Įmokėti $8-9.000.
PERRY SOUND, labai gražioje vietoje, netoli ežero 100 akrų žemės, 
per kurią teka upė. Maždaug 20 akrų tinkama naudojimui. Likusi, da- 
lis apaugusi medžiais. Nuo Toronto 130 mylių. Prašo $12.900.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, komercinis pastatas; krautu
vė tinkama betkokiam verslui ir 5 kambarių butas. Namas labai ge
rame stovyje, vieta dviem garažam. Įmokėti apie $20,000.
GLENLAKE AVE., — INDIAN GROVE, mūrinis 5 kambarių viena- 
augštis, vandeniu-alyva šildomas. Gražūs, skoningai dekoruoti kamba
riai. Garažas su plačiu privažiavimu. Namas be skolų. Įmokėti apie 
$20,000.
BLOOR — INDIAN RD., netoli Lietuvių Namų, 14 kambarių, trys bu
tai su atskirais įėjimais. Penki dideli ir gražūs kambariai pirmame 
augšte. Vandeniu-alyva šildomas. Du garažai su privačiu įvažiavimu. 
Įmokėti apie $25,000. Viena atvira skola.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2866

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. * el- DO4-/DZD

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLD’S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. w- i
(Worden & Ellesmere)  TeL 445-6031 
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A l jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

NUO LOINOS IKI DANGORAIŽIO!
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4 TEL. LE 1-1161
PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, gazolino stotis, parduotuvė ir garažas 
automobiliams taisyti. Skubus pardavimas.
JANE — ANNETTE, 3 butų apartamentas, plytinis, 16 metų senumo, 
atskiras, privatus įvažiavimas.
BLOOR—INDIAN RD., 18 kambarių per 3 augštus, 3 virtuvės ir prau
syklos, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Pasižymėjęs Kanadoje stalo teniso žaidėjas PAULIUS KLEVINAS Britani
joj po įtemptų rungtynių

Rusai reikalauja nubausti Bražinskus
Turkų žinių agentūra “Ana- 

dolu” š.m. gegužės 29 d. išsiun
tinėjo spaudai sekančio turinio 
pranešimą:

“Lietuvių tėvo ir sūnaus Bra
žinskų byla, kurie pagrobė ke
leivinį sovietų lėktuvą ir 1970 
m. spalio 15 d. nuskraidino į 
Turkiją su 42 keleiviais bei pen
kiais įgulos nariais, buvo tęsia
ma šiandien antrojo augštojo 
kriminalinių bylų teismo. Kalti
namųjų advokatai Arif Čavdar 
ir Ilyas Gurbuzer pristatė teis
mui 1973 m. vasario mėn. “Con
gressional Record”, kuriame 
įdėti 65 kongreso narių ir 21 
senatoriaus pareiškimai apie 
Lietuvą. Kaltinamųjų advokatai 
savo pareiškime teismui tvirti
no, kad “ši byla nėra paprasta 
žmogžudystės ar sužeidimo, bet 
laisvę mylinčių lietuvių byla, 
kurie kovojo už laisvę ir, viską 
praradę, pabėgo į laisvę. Algir
das Bražinskas, vienas kaltina
mųjų, pareiškė, kad “rusai jė
ga okupavo mario gimtinę ir, 
žvangindami ginklais, parodė 
savo brutalumą visam pasauliui. 
Lietuvos gyventojai grūdami į 
kalėjimus ir tremiami į Sibirą, 
o ju vieton atkeliami tikri ru
sai.” Į tai teismo pirmininkas at
sakė: “Tie dalykai galės būti iš
kelti gynimo metu ir kad apie, 
tai bus užtektinai laiko pakal
bėti.” Algirdas Bražinskas atsa
kė: “Aš tai paminėjau todėl, 
kad dabar suėjo metinė sukak
tis nuo Romo Kalantos mirties,

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklos registracija jau 

pradėta. Registracijos blankai To
ronte gaunami Prisikėlimo par. rašti
nėje arba pas V. Kolyčių, Hamiltone 

•— pas E. Gudinskienę. Stovyklauti 
gali ir ne ateitininkai nuo 7 iki 18 
m. amžiaus. Stovyklos laikas: liepos 
22 — rugpjūčio 4 d. Mokestis: 1 sto
vyklautojui už 2 sav. — $55, už 2 sto
vyklautojus — $100.

Žygis “Ateičiai” organizuojamas ir 
šiais metais. Iš stovyklos išeis visi 
stovyklautojai. Kiekvienas yra pra
šomas surinkti kiek galima daugiau 
globėjų, kurie aukotų po tam tikrą 
sumą už nueitą mylią. Žygio rėmėjų 
blankai gaunami kartu su registraci
jos blankais.

Stovyklai dar reikalingas ūkvedžio 
padėjėjas. Kreiptis į Z. Girdauską. 
Taip pat jieškomas berniukas ar 
mergaitė, moką groti akordeonu.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vė iškylavimu bir

želio 16-17 d.d. ir įžodžiu Romuvo
je baigė žiemos sezono veiklą. Iškylo
je lavintasi praktiškame skautavime, 
gamintas! maisto, keliauta baidarė
mis. Iškilmingoj sueigoj, iškylą bai
giant ir dalyvaujant tėvams, įžodį da
vė: G. Sendžikas, G. Karosas, E. Slap- 
šys, V. Šimkus, R. Turūta ir L. Gry
bas. “Rambyno” tunto vardu juos 
sveikino tunt. pav. s. v. v. si. V. Tu
rūta.

® Darbingas birželio 16-17 d.d. sa
vaitgalis Romuvoje įvyko gražaus 
būrio skautų tėvų ir rėmėjų dėka. 
Atlikta daug darbų. Romuva dėko
ja G. Smolskiui, J. Morkūnui, A. 
Paukščiui, R. Šimkui, D. Karosui, V. 
Sendžikui, I. Krasauskui, K. Asevi- 
čiui, P. Jonikui, Z. Jonikienei, M. 
Slapšiui, A. Aušrotai ir A. Grybui. 
Romuvos valdyba taipgi dėkoja J. 
Stočkui už $300 auką.

• Birželio 5 d. skautininkių ramo
vės sueigoj ps. A. Jankaitienės bute 
skautininkės įžodį davė ps. R. Kara- 
siejienė. Sveikiname.

• Birželio 17 d. Hamiltone pas 
"Širvintos” tuntininkę ps. I. Zubie- 
nę įvyko priešstovyklinis vadovių po
sėdis, dalyvaujant vadeivei s. A. 
Gverzdienei. Į XI Romuvos stovyklą 
liepos 14-29 d.d. važiuoja s. D. Ker
šienė, ps. P. Saplienė, ps. S. Rudie
nė, ps. G. Stripinienė, s. L. Sendži- 
kienė, ps. I. Zubienė, E. Kontenienė, 
A. Petrantonio.

• Gauta siunta uniforminių me
džiagų. Kreiptis į sesę A. Jankaitie- 
nę tel. RO. 2-3838.

• Pasivėlavusios per vienetus užsi
registruoti į jubilėjinę stovyklą gali 
registruotis pas “Šatrijos” tuntinin
kę ps. P. Saplienę iki birželio 25 d.

C. S.

kuris susidegino už laisvę.” 
(Tuo momentu Algirdas Bra
žinskas iškėlė juodais rėmais 
apvestą Romo Kalantos nuo
trauką ir rodė ją teismui. Tėvas 
ir sūnus savo atlapuose nešiojo 
tautines vėliavėles.)

Po to sovietų ambasados ad
vokatas Tevfik Arasli perskaitė 
teismui 27 puslapių ilgumo pa
reiškimą. Arasli tvirtino, kad 
Lietuva, panašiai kaip ir Azer
baidžanas, Gruzija ir Armėnija, 
laisva valia įstojo į Sovietų Są
jungą ir kad Pranas Bražins
kas prekiavo kilimais juodojoj 
rinkoj bei spekuliavo svetima 
valiuta ir suplanavo pabėgimą, 
kad galėtų išvengti kalėjimo, iš 
kurio jis buvo sąlyginai paleis
tas. Siekdamas išvengti baus
mės, jis savo piktiems veiks
mams panaudojo sūnų. Šis ad
vokatas pakartojo teigimą, kad 
nusikaltimas įvyko Sovietų Są
jungos suvereniteto teritorijoje, 
teritorinėj erdvėj ir jūros van
denyse. Tevfik Arasli reikalavo, 
kad teismas pasiskelbtų neturįs 
jurisdikcijos toje byloje arba 
kaltinamuosius atitinkamai nu
baustų už pasikėsinimą įvykdy
ti žmogžudystę ir jos įvyk
dymą.” Inf.

SPORTAS LIETUVOJ
Lietuvoje viešėjo Lodzės šachma

tininkai, kurie žaidė su Kauno Pluoš
to šachmatininkais. Pirmosios rung
tynės baigėsi lygiomis — 3:3. Antrą
sias rungtynes laimėjo Pluoštas 
3,5:2,5.

Lietuvos irkluotojai vėl gerai pa
sirodė Žitomire įvykusioje tarptau
tinėje baidarių regatoje. R. Vieno- 
žindis vienvietės lenktynėse 1000 m. 
nuotolyje aplenkė pasaulio meisterį 
vengrą T. Vichman ir laimėjo pirmą 
vietą. Dvigubą pergalę pasiekė V. 
Cesiūnas, dvivietės lenktynėse lai
mėjęs 1000 m. ir 10.000 m. nuoto
lius.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Maskvoje kaikurie Lietuvos lengva
atlečiai pasiekė neblogų pasekmių. 
Kaunietis R. Aukštuolis 100 m. nu
bėgo per 10,4 sek. ir M. Treinytė 
šuolyje į tolį nušoko 6.25 m.

Tradicinės futbolo rungtynės tarp 
Klaipėdos Atlanto ir Liepojos Zvei- 
nieku pasibaigė sunkiai iškovota 
klaipėdiečių pergale 2:1.
VYČIO ŽINIOS

Antanas Sergantis dalyvavo atvi
rose Ontario golfo pirmenybėse, bet 
pritrūkęs sėkmės "trumpame” žaidi
me, per tris smūgius nepateko į pas
kutinės dienos baigmę. Jo pasekmė 
sunkiame Islingtono aikštyne buvo 
80 ir 77.

Antanas Siminkevičius, 16 m., da
lyvavo St Thomas “Early Bird” tur
nyre. Čia jis labai gerai sužaidė (76 
ir 77) ir suaugusių grupėje laimėjo 
II vietą. J. B.

Pajieškojimai
Nori susirašinėti su savo tautietė

mis ir tautiečiais 18 metų lietuvaitė 
Suvalkų trikampyje. Ji gali rašyti 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. ir 
šiek tiek vokiškai. Adresas: Aniela 
Krokowska L. D., zam. Rejsztokiemie, 
p-ta Smolany 16-508, pow. Sejny, 
woj. Bialystok, Poland.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

Dėmesio
Kanados ir sąjungininkų 
karo veteranai bei našlės

Nauji pakeitimai karo veteranų chartoje įgalina daugiau 
kanadiečių, senųjų ir naujųjų, pasinaudoti pašalpomis, mo
kamomis pagal karo veteranų ir civilinio karo pensijų 
įstatymus.
I ir II D. karo bei Korėjos karo veteranai, kurie tarnavo 
Britų Bendruomenės arba Kanados sąjungininkų kariuome
nėse, taip pat karo meto atitinkamų pagalbinių dalinių 
nariai, kaip pvz. minėtų šalių prekybos laivyno, — turi teisę 
gauti minėtas pašalpas, jeigu jie yra išgyvenę Kanadoje 10 
metų ir atitinka karo tarnybos, amžiaus ir sveikatos reika
lavimus.
Tokių karo veteranų našlės bei našlaičiai taip pat turi teisę 
į minėtas pašalpas.
Asmeninis turtas nebėra kliūtis pašalpai gauti. Tai reiškia, 
kad teisė gauti pašalpą nepriklauso nuo prašytojo turimo 
turto, tačiau pajamos, gaunamos iš to turto, įskaitomos.
Atsitiktinės pajamos iki $1000 vienam asmeniui ir iki $1500 
vedusiem neskaitomos. Tokios pajamos yra $15 vienam asme
niui ir $30 vedusiam iš senatvės pensijos ir garantuoto paja
mų papildo kas mėnesį.
Pajamų dydis bei riba yra padidinti — iki $151.14 ir $257.21 
j mėnesį iš senatvės pensijos ir iki $191.14 ir $327.21 iš ga
rantuotų pajamų papildo. Tai reiškia, jeigu jūsų mėnesinės 
pajamos yra mažesnės, negu minėtos sumos, galite prašyti 
karo veteranų arba civilinio karo pašalpos.
Tos-sumos ir riba yra padidinamos kiekvienais metais pagal 
kylantį vartotojų kainų rodiklį.
Norint paduoti prašymą arba teirautis informacijų, reikia 
rašyti savo apylinkės karo veteranų sekretoriui (WVA District 
Authority) arba: The Chairman, War Veterans Allowance 
Board, Ottawa, Canada, KIA 0P4.

Published under the autority of 

The Honourable D. J. MacDonald, 
Minister of Veterans Affairs

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 

PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave«r ■ jtqi? *|QCQ 
TORONTO, ONTARIO E 6L

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

• {vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai*

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •

• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. VI. 21 — Nr. 25 (1220)

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
SOUTH KINGSWAY, gražus didžiulis 6 kambarių vienaaugštis, puikiai 
užbaigtas poilsio kambarys su atviru židiniu, baru ir išėjimu į kiemą; 
kilimai, 3 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, arti 
susisiekimo bei krautuvių. Puikus kiemas su vaismedžiais ir vieta 
(barbecue) kepti atvirame ore.
BLOOR — ALHAMBRA, apie $10.000 įmokėti, atskiras 10 kambarių 
namas, nauja vandens-alyva šildymo krosnis, 3 prausyklos ir 3 virtu
vės, dvigubas garažas, arti Bloor požeminio bei lietuvių namų.
BLOOR — HAVELOCK, 13 kambarių atskiras, kvadratinis planas, 3 
prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu-alyva šildomas, gražus kiemas. Dau
giau kaip $5000 metinių pajamų, arti Bloor. Puikus nuomojimo rajo
nas. Prašoma $49.900 su visais baldais. Skubus pardavimas.
NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo tributis, didžiulis 
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

AL. GARBENIS PR. KERBERIS ST. DARGIS

Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584 Tel. 536-2738

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H Ą H Ą ĄĄ A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA
5%% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas

už 1 m. term. dep.
714% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — šeši milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius pagal 
valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. Visų narių 
gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — KEELE, $3.000 įmokėti, plytinis 9 kambarių namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, įvažiavimas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — DUFFERIN, $35.000 įmokėti, atskiras 6 butų plytinis 
namas, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola, tas pats savininkas per 20 metų.
BLOOR — DOVERCOURT, $2.500 įmokėti, 4 dideli kambariai, atnau
jintas, nauji vamzdžiai (plumbing) per visą namą, moderni virtuvė, 
garažas. Prašo $24.900.
ROYAL YORK — LAKESHORE, plytinis, vienaaugštis (bungalow), 
atskiras, 5 kambariai plius kambarėlis (den), privatus įvažiavimas. 
$5.000 įmokėti.
JANE — DUNDAS, plytinis, 7 kambarių namas, nauja šildymo kros
nis, šoninis įvažiavimas, garažas.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

Tel. 249-7691
Namų -241-5181R. Stasiulis

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

ŪNĮTeo 
TRŪST

REALTOR

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W„ r.-. Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario “ eh S-”’’*’4* NUOLAIDA

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS 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, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 f-e-klaminjg.i
LIETUVIAI SAVININKAI spaudinio!



Balio Maskeliūno
D R A U D O S ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — Įvairių draudos bvių atstovybė

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

YOUNG a. BIGGIN LTU. REALTOR
• 70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario ® Namų: 279-5988

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
  KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------- 

gaminai į j p -top IWE ATS
KAS savaitę JT • QEUCATESSEM
1727 BLOOR STREET WEST (prie* keele požeminio stoti) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 k«ii«>) 
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 kelias)

----  TV-HI-FI ----
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

7673 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

VAKARAS SU L. SIMUČIU
Kun. J. Prunskio $500 prainija, 

skirta žymiausiam lietuviui visuo
menininkui specialios vertintojų ko
misijos nutarimu, atiteko ilgame
čiam “Draugo" redaktoriui bei AL
Tos pirmininkui Leonardui Simučiui, 
Lietuvos laisvės bei lietuvių išeivijos 
labui dirbusiam 60 metų ir per tą 
laiką bendriems Lietuvos laisvinimo, 
lietuvių šalpos bei kitiems reikalams 
surinkusiam per milijoną dolerių. 
Tokia premija bus skiriama kasmet, 
kol kun. J. Prunskis bus gyvas, o 
ateityje vertintojų komisijas numa
toma sudaryti vis kituose kraštuose 
ar net kontinentuose, kad ryškiau 
būtų iškelti ne tik JAV, bet ir kituo
se kraštuose gyvenantieji lietuviai.

KOALICINIS KOMITETAS
Premijos L. Simučiui įteikimo va

karas buvo surengtas birželio 9 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose. Čia, 
sumokėję po $10 už Įėjimo bilietą, 
svečiai gavo šiltus pietus, po porą 
taurių šampano ir išklausė progra
mą, trukusią 4 valandas. Išskyrus 
mūsų operos solistų D. Stankaitytės 
ir Alg. Bazio dainas bei duetus, visa 
kita programa susidėjo vien iš kal
bų ir svečius gerokai išvargino. Šį 
išskirtinį vakarą, Lietuvių Katalikų 
Federacijai vadovaujant, rengė spe
cialus komitetas, sudarytas iš įvairių 
partijų atstovų. Tiek rengėjų tarpe, 
tiek ir vakare dalyvavo ir kr. de
mokratai, ir tautininkai, ir socialde
mokratai, ir liaudininkai, šalia gau
saus būrio naujųjų ateivių, matėsi ir 
daug čia gimusių liilluvių, kurie iš 
savo kišenių kun. J. Prunskio skirtą 
$500 premiją žymiai padidino. Tam 
aukojo: D. Kuraitis, M. ir inž. A. Ru
džiai, Bobeliai, Lietuvos vyčiai, 
Midland Savings and Loan Assn, ir 
laidotuvių direktorius Lakavičius. 
Kiek pinigų tie žmonės sudėjo, vie
šai nebuvo paskelbta, bet manoma, 
kad premijos suma bus pasiekusi 
S 1.000.

KALBĖJO VISŲ VARDU
Pagrindines kalbas premijos L. ši

mučiui įteikimo vakare pasakė dr. K. 
Bobelis ir vysk. V. Brizgys, o šalia 
jų dar kalbėjo Lietuvos gen. konsule 
J. Daužvardienė, BALFo pirm. M. 
Rudienė, PLK Federacijos pirm. K. 
Kleiva, vakarui vadovavęs S. Balčiū
nas, kun. J. Prunskis, asmeniškai įtei
kęs premiją, ir kiti. Daktaras Kazys 
Bobelis teisingai pastebėjo, kad Leo
nardo šimučio balsas nuo 1940 metų 
buvo stiprus, nes jis, Į ALTos pirmi
ninkus išrinktas visų srovių atstovų, 
kalbėjo visų išeivijos lietuvių vardu. 
O to galingo balso rezultatai dar ir 
dabar matomi: JAV vyriausybė tei
siniai nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos, ALTos pastangomis įsteigtas 
BALFas, “Amerikos Balsas” ir da
bar veikia; ALTai stipriai spau
džiant, JAV kongresas priėmė įsta

tymą, kurio dėka į JAV galėjo įva
žiuoti dešimtys tūkstančių lietuvių ir 
kitų tautų pabėgėlių, ir t. t. Ir tai 
padaryta dėlto, kad L. šimutis suge
bėjo sujungti visų pažiūrų lietuvius 
bendram darbui už Lietuvą, tame 
poste išbūdamas net iki 1966 m., kai 
savo pareigas perdavė jaunesniems 
įpėdiniams. L. šimutis baigiamajame 
žodyje pasidžiaugė prie stalų sėdin
čiais savo sūnumis, anūkais bei pro
anūkiais, kurių iš viso buvo ar ne 
19, pasidžiaugė, kad 55 metus lai
mingai išgyveno su savo žmona, kuri 
dėl ligos šventėje negalėjo dalyvau
ti, iškėlė ALTos, VLIKo ir LB reikš
mę, pabrėždamas, kad ALTa gy
vuos, kol bus atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė (ALTa tam ir buvo 
įsteigta) ir kad LB turi dirbti kul
tūrinį darbą, ruošdama ateities ko
votojus už Lietuvos nepriklausomy
bę. Šį sakinį nevienas supratome, 
kad jaunųjų kovotojų avangardo ruo
šimas ateičiai jau yra politinis dar
bas. Malonu pastebėti, kad ypač jau
nesniosios kartos atstovai skirstėsi 
patenkinti, nes pamatė, kokia didelė 
ir visus vienybei! jungianti asmeny
bė buvo ir yra 80 m. amž. sulaukęs 
Leonardas Šimutis.

ČIKAGA LAIMĖJO
Tūkstančius lietuvių, o jų tarpe ir 

Balfo steigėjus, kaip L. Šimutį ir ki
tus, dar tebegyvenančius šioje žemė
je, ypač jaudino žinia apie įvykusį 
didelį skilimą BALFo vadovybėje, 
apie Niujorko 100 skyriaus iškeltą 
bylą amerikiečių teisme. Teismas by
lą baigė svarstyti birželio 5 d. ir 
naujai išrinktą BALFo centro valdy
bą Čikagoje pripažino teisėta. Ra
dus netikslumų BALFo statute, pa
gal kurį direktoriai neturi teisės bal
suoti, ir kitiems reikalams sutvarky
ti spalio gale ar lapkričio pradžioje 
šaukiamas naujas BALFo darbuoto
jų seimas Klevelande. Iki seimo teis
mas pasilieka BALFo globėju. Rei
kia tikėti, kad naujasis seimas pil
nai atstatys vienybę šioje garbingo
je lietuvių šalpos organizacijoje ir 
Balfo autoritetas pamažu sugrįš į pa
sitikėjimo tašką, kuriame jis stovėjo 
daugelį metų.

SKINA PREMIJAS
Jauna lietuvaitė dailininkė Irena 

Mitkutė buvo apdovanota premija II 
pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
proga surengtoje parodoje Čiurlio
nio galerijoje. Speciali vertintojų ko
misija, sudaryta iš amerikiečių ir 
lietuvių meno žinovų bei kritikų, 
dail. Irenai Mitkutei paskyrė pirmą 
premiją $1.000 ir Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga surengto
je jungtinėje lietuvių dailininkų pa
rodoje Čiurlionio Galerijoje, šiomis 
dienomis ta pati dailininkė vėl laimė
jo $1.000 už darbus, išstatytus dai
lės parodoje Čikagos meno Institu
te. Dienraščio “Chicago Tribune” 
kritikas augštai vertindamas L Mit

kutės kūrybą, pripažįsta, kad premi
ja turėtų būti didesnė negu $1,000. 
Taip plačiajame dailės pasaulyje, 
jau tarptautiniuose vandenyse, šalia 
V. Kasiulio, R. Viesulo, Pr. Gai
liaus, A. Valeškos, K. Varnelio ir 
daugelio kitų, kyla ir lietuvaitės dai
lininkės Irenos Mitkutės vardas.

SUNKI ŠIRDIES OPERACIJA
Neseniai literatūros kritikui, “Met

menų” redaktoriui ir “Antrojo kai
mo" prievaizdai Algirdui T. Anta
naičiui buvo padaryta sunki bei pa
vojinga širdies operacija, po kurios 
ligonis stiprėja. A. T. Antanaitis ga
na blogai jautėsi ruošdamas kolekty
vą “Antrojo kaimo”' dešimtmečio 
minėjimui, bet pats sudarė repertu
arą ir didele dalimi jį paruošė sce
nai. Kūrybingam lietųVEškos bend
ruomenės nariui linkim greit atgauti 
sveikatą ir vėl sugrįžti į “Antrąjį 
kaimą” bei lietuviškųjų žurnalų pus
lapius su recenzijomis.

"T. Žiburiams"aukojo
$40: inž. Jonas Labenskas; $25: K. 

L. K. Moterų Dr-jos Montrealio sky
rius; $10: prof. Romas Vaštokas; $5: 
Leonardas Kirkilis, Vyt. Prūsaitis, 
Jonas Jonikas, Ignas Slabašinskas, S. 
Kowbell; rėmėjo prenumeratas po 
$10 atsiuntė: Pr. Pargauskas, Leonas 
Balaišis, J. Danaitis, Petras Tamu
lis, Leonardas Kirkilis, P. Kraniaus- 
kas, Vincas Lengvenis, Ig. Girdzevi- 
čius, Jonas Petrauskas, Vyt. Prūsai
tis, V. Augėnas, B. Strazdas, Juozas 
Senkus, St. Sinkevičius, Danutė 
Mogck, Adolfas Sargautis, J. Gylys, 
dr. Agota Šidlauskaitė, Jonas Jonai
tis, St. Kuzmickas, St. Rukša, A. P. 
Stanėnas, Eva Dulkis, Jonas Šeputis, 
dr. J. Šemogas, Andrew Sams, Elena 
Stačytė, Uršulė Teresevičienė, K. Mi
laševičius, Vincas Sakas, Br. Girdys, 
Ant. Masaitis, Alg. Arelis, M. Stolys, 
K. Lišauskas, dr. J. J. Vingilis, Albi
nas Melvydas, dr. J. S. Žmuidzinas, 
A. Ratkevičius, Petras Matulis, A. 
Zaranka, Z. Sodonis, D. Viskontienė, 
kun. A. Valiuška, Mikas Sviderskas; 
$3: St. Lukoševičius; $2: Vai. Kutke- 
vičius, V. Mažulaitis, St. Raštikis, Br. 
Girdys, G. Mazaitytė, Stefanija Vaite- 
kūnienė, Viktorija Valentin, Br. švil
pa, Jonas Vėlutis, J. Skilandžiūnas; 
$1.50: Juozas Klimas; $1: Pr. Par
gauskas, V1-. Bartninkas, A. Pinke- 
vidius, VI. Stodkus, A. Šetikas, M. 
Aukštuolis, S. Mikšėnas, Z. Sodonis, 
Ant. Raškevidius. Nuoširdus adiū 
spaudos rėmėjams.

Maskvoje
Susitinka Maskvoje du seni 

pažįstami. Vienas klausia:
— Na, kaip jautiesi?
— Šiandien geriau kaip rytoj!

O tu?
— Kaip ant laivo blikties 

okeano viduryje!
— Kodėl?
— Akiratis be ribų. Po krūti

ne maudžia, norisi vemti, bet 
nėra kur ir kaip išlipti.. .

AUKOTOJAI TAUTIEČIŲ ŠALPAI
KLB Šalpos Fondo Hamiltono skyriaus 1972 metų 

spalio mėnesio vajaus aukotojų sųrašas
$25.00: Z. Pulianauskas. $20.00: A. 

Kerutytė, J. Mažulaitis.
$10.00: A. Godelis, dr. V. Kveda

ras, K. Mileris, A. Pilypaitis, V. Sa
kas, dr. O. Valaitienė,

$6.00: P. Sakalas.
$5.00: V. Agurkis, J. Astas, J. Bud- 

nikienė, J. Didžbalis, A. Erštikaitis, 
V. Gelžinis, J. Gimžauskas, J. Gu
tauskas, A. Jankūnas, M. Jonikas, 
P. Kareckas, J. Kažemėkas, J. Kriš
tolaitis, J. Kšivickis, A. Kybartas, 
V. Kybartas, P. Latauskas, V. Le- 
parskas, J. Liaugminas, J. Madiukas, 
J. Mikšys, V. Morkūnas, J. Naujo
kas, V. Norkevičius, A. Obcarskis, 
V. Pašilys, A. Paukštis, A. Paulius, 
S. Pilypavidius, J. Pleinys, A. Pruns- 
kus, M. Remesat, A. Repdys, O. Sa
vickienė, O. Ščiukienė, St. šešelgis, 
D. Slavinskas, G. Stundžia, J. Svi

tas, F. Urbaitis, A. Vainauskas, P. 
Volungė, Zabulionienė.

$4.00: K. Butkus, B. Jurevičius, 
A. Stasevičius, P. Siūlys, B. Veng- 
rys.

$3.00: J. Dervaitis, B. Juodelis, J. 
Karaliūnas, P. Lesevičius, A. Lukas, 
A. Maksimavičius, K. Meškauskas, K. 
Simaitis, J. Stonkus, A. Žulys.

$2.00: A. Budininkas, C. Choro- 
manskis, A. Elvikis, A. Garkūnas, P. 
Girnius, P. Grybas, E. Gugienė, P. 
Kanopa, J. Kareckas, K. Kvedaras, 
J. Leščius, V. Lukoševičienė, E. Meš
kauskas, A. Pareštis, A. Sarpalius, 
A. Šilgalis, M. Šniuolis, D. Stukas, 
I. Varnas, V. Vitkevičius, V. Vitas.

$1.00: J. Kasperas.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dė

koja —
KLB Šalpos Fondo Komitetas

TORONTO MIESTAS
SKELBIA KARALIŠKOJO VIZITO

DIENA
1973 metų birželio 26, antradienis, yra paskelbta 
"KARALIŠKOJO VIZITO DIENA" pagerbti 
Torontan atvykusiai Jos Didenybei karalienei ir 
Edinburgo Kunigaikščiui.

1973 m. birželio 26, antradienį, miesto rotušė 
bus uždaryta nuo vidurdienio, išskyrus būtiniau
sias paslaugas.

Visi darbdaviai skatinami sudaryti galimybę savo 
darbininkams dalyvauti šiame džiugiame bei isto
riniame įvykyje.

Gordon T. Batchelor, David Crombie,
City Clerk. Mayor.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371)

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą. I
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • Į

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas I Heidelberg
Alus iš tyro šaltinio vandens

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paštu.
Dovanai be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93/4 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.

LIETUVIŲ r* ... 480 RONCESVALLES AVĖ..
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TORONTO 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage ?,96 ® *° c K. ,^V.E_______________________________ (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

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

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Visų rūšių automobilių išorės 
(hody) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Ir tai yra tiesa!
BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

- r.~.  __ - r _____________-.-j-— ,-X~-— -------------------

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros Išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai

• Mortgičfai
• Ūkiai

» Žemės

sklypai

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

3 8 28 Bloor St. W., ISLINGTON

231-6226 231-2661
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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O. 

M, LUNSKY, O.D., M.S.C. 
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921 -3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefoną

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUK0WSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
-Mais mm 10 v ryto iki 6 t.t

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Sį sekmadienį — Dievo Kūno 
šventė — Devintinės. Kartu prisime
nama ir parapijos globėjo — šv. Jo
no Krikštytojo šventė.

— Anapilio sodybos statyboje pra
dedami vidaus įrengimo darbai. Sta
tybai aukojo po $100: J. M. Dunči- 
kai, V. B. Vaičiūnai ir A. Šimkie
nė; $50: S. M. Jokūbauskai.

— Sį sekmadienį parapijos bažny
čioje ir Wasagoje pamaldų metu da
roma rinkliava naujo Lietuvos kan
kinių kryžiaus statybai Midlande. 
Tam tikslui išdalinti vokeliai su sta
tomo kryžiaus projektu.

— Šią savaitę lietuvių kapinėse 
palaidota: Genovaitė Dubininkienė, 
Agota Koehankienė ir Ida Andriu
lienė. Velionių šeimų artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Sį šeštadienį, 5 v.p.p., padėkos 
pamaldos Antano ir Onos Jakimavi
čių vedybinės sukakties penkiasde
šimtmečio proga. Geriausi sveikini
mai sukaktuvininkams.

— Pamaldos: sekmadienį 10 v. už 
Sv. Jono Pašalpinės Draugijos miru
sius narius; 11 v. už a.a. Oną Vana
gienę; Springhurste 11 v. už a.a. Sta
sę Zubavižienę.

Wasagos reikalai. Jau nekar
tą buvo rašyta, kad Ontario vy
riausybė yra sudariusi planą 
pertvarkyti Wasagos vasarvietę, 
išpirkti dalį vasarnamių, juos 
nugriauti ir padaryti parką. Da
lis plano jau įvykdyta — išpirk
ti namai iki Oakview Beach. 
Šiais metais pradėta supirkinė
ti namus ir Springhurste, kur 
yra daug lietuvių vasarnamių. 
Yra susidariusi peticijų komisi
ja, kuri prieš porą metų kreipė
si i Ontario premjerą, prašy
dama pakeisti vasarvietės pla
ną. Šį pavasarį tos komisijos na
riai lankėsi pas gamtos išteklių 
ministerijos pareigūnus ir paty
rė, kad minėtasis planas nebus 
pilnai vykdomas, kad prievarta 
namai nebus nusavinami. Savi
ninkai gali namus parduoti vy
riausybei, bet gali ir neparduoti. 
Jau paruošta antra peticija On
tario premjerui, kurioje prašo
ma, kad nebūtų sugriauti namai 
ir nebūtų įrengtas parkas, nes 
tai būtų ilgaplaukių jaunuolių 
užuovėja. Parašai jau renkami. 
Peticijos komisijos sekretorius 
yra J. Karka.

Dantų gydytojas dr. Riman
tas Karka, 1966 m. baigęs Toron
to universiteto odontologijos fa
kultetą ir 1970 m. Lojolos uni
versitete Čikagoje gavęs biolo
gijos magistro laipsnį bei įsigi
jęs ortodonto specialybę, nuo 
š.m. sausio mėnesio tęsia savo 
specialybės darbą su buvusiu 
Toronto universiteto ortodonti- 
jos departamento vedėju dr. 
Harvey Jenkins naujoje vieto
je: 286 York Mills Road, Willow
dale, Ont. Tel. 444-8134 ir 200 
St. Clair Avenue W., Toronto, 
Ont. Tel. 923-3030. Nuo 1973-74 
mokslo metų rudens dr. R. Kar
ka yra pakviestas dėstyti Toron
to universiteto odontologijos fa
kultete.

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

VIENAS VYRAS j ieško Dundas- 
Ossington gatvių rajone III-me augš- 
te kambario. Skambinti po 6 v.v. tel. 
762-8072.

PARDUODAMI NAUJI TAUTINIAI 
drabužiai. Skambinti tel. 533-5589.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE 
naujame name išnuomojami porai 
arba pavieniams asmenims kamba
riai. Galima naudotis virtuve ir viso 
namo patogumais. Toronte telefonas 
766-0594.

ATLIEKU NAMU DAŽYMO darbus 
— išorėje ir viduje. Lietuviams pi
gesnė kaina. Skambinti po 5 v. v. 
tel. 535-2581 (klausti Joe).

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
Išvalymus rūsių, kiemų ir perkrans- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMU REMOn’ 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
(rengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kcrberienė 
2265 BLOOR St. V/., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdi užuojauta kun. B. 

Jurkšui, Lietuvoje mirus jo seseriai 
a.a. Sofijai Skudžinskienei. Giliai už
jaučiame vyrą, dukras ir artimuosius, 
po ilgos ir sunkios ligos mirus a.a. 
Genei Dubininkienei, kuri palaidota 
birželio 19 d.

— Brolį Hortulaną Sedeiką, OFM, 
tyliai minintį vienuolinio gyvenimo 
sidabrinį jubilėjų, nuoširdžiai svei
kiname. Parapija dėkoja už uolią 
altoriaus tarnybą ir linki dar daug 
darbingų metų.

— Minint sibirinius trėmimus, 
Midlando paminkliniam kryžiui pa
statyti bažnyčioje suaukota beveik 
$500. Kanados Liet. Katalikų Cent
ras, kurio iniciatyva kryžius stato
mas, dėkoja.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už a.a. 
O. Paltonienę, užpr. J. O. Kalinaus
kų, 8.30 v. — už a.a. J. Smolskį, 
užpr. J. Smolskienės, 9 v. — už a.a. 
B. Augaitienę, užpr. K. S. Augaičių; 
sekmad., 8 v. — už a.a. J. Martinaitį, 
užpr. S. Martinaitienės, 9 v. — už 
a.a. J. Čapliką, užpr. J. J. Šarūnų, 
10 v. — už a.a. S. Vaitiekūną, užpr. 
B. Vaitiekūnienės; 11.15 v. — už a.a. 
M. Dervinį, užpr. S. Dervinienės.

— Nuo praėjusio sekmadienio pa
rapijos biblioteka uždaryta vasaros 
atostogoms.

— T. Placidas šį trečiadienį ke
liom dienom išvyko į Kanados šiau
rę; grįš parapijon kitą savaitgalį; po 
to jis vėl keliom dienom bus išvykęs.

— Šiuo metu Madride, Ispanijoje, 
vyksta pranciškonų ordino vadovybių 
suvažiavimas. Generalinėj kapituloj 
lietuviams pranciškonams atstovauja 
provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM. Gauta žinia, kad ordino gene
rolu 6 metams perrinktas argentinie- 
tis T. Constantine Koser, OFM.

— Lietuvių pranciškonų trimeti
nei generalinei vizitacijai pasibaigus, 
provincijos vadovybės paskyrimo lau
kiama rugpjūčio mėn., o atskirų as
menų paskirstymo — rugsėjo pabai
goje.

— Wasagos stovyklavietėje staty
bos darbai sparčiai eina pirmyn, bet 
ateinančiais savaitgaliais bus reika
linga nemaža talka rajono ir senes
nių pastatų tvarkymui. Kviečiame 
padėti, nes iki stovyklų laiko liko 
nedaug. Prašom skambinti į par. raš
tinę.

— Susituokė: Danutė Baltrutė ir 
Grant Bonner; Gailius Skrinskas ir 
Marija Arštikaitytė; Algimantas 
Dimskis ir Aurelija Žemaitaitytė.

— Pakrikštytas Juozo ir Joanos 
Valevičių sūnus Aleksandras Augus
tinas.

Lietuvių Namų žinios
— TLN antrojo augšto sienos iš

betonuotos ir sumūrytos. Jau sufor
muotos ir trečiojo augšto grindys. 
Apatiniuose augštuose pradedami vi
daus įrengimai.

— Lietuvių Namuose vyksta pasi
rengimai karavanui, kuris prasidės 
birželio 23 d. ir truks iki liepos 1 
d. Šeštadieniais ir sekmadieniais pro
gramos prasidės nuo 12 v. ir truks 
iki vidurnakčio. Kitomis savaitės die
nomis programa vyks nuo 6 v. va
karo iki vidurnakčio.. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

— TLN paskolos lakštų (deben
ture) pardavimas ir narių verbavi
mas tęsiamas toliau. Lėšų telkimo va
jaus komitetas praneša, kad praėju
sią savaitę LN paskolos lakštus (de
bentures) pirko šie asmenys: už 
$5000 B. Jackus ir Liuda Paulaus
kas, už $2000 — Jonas ir Aldona 
Paršeliūnai, už $500 — Aloyzas Rūta, 
už $200 — Vincas Tamašauskas, An
tanas Klimas, Leonas Adamavičius, 
Juozas Jankaitis, Stasys Paciūnas ir 
Jeronimas Cicėnas. Sumokėjo nario 
įnašus Vincas Venskus $100, Anta
nas Masionis $50 ir Toronto ateitinin
kų tėvų komitetas $25.

— LN veikia LN Moterų Būrelis. 
Jį parėmė Mažlietuvių Moterų Drau
gija $50, V. Viskonta iš Los Ange
les $20 ir sveikatos klinikos savinin
kas B. Naujalis $10. L. N. Moterų 
Būrelio narės džiaugiasi gauta para
ma, nes darbo pradžia yra sunki. 
Aukojusiems LNBM nuoširdžiai dė
koja.

“The Toronto Star” birželio 
11 d, laidoje paskelbė žinią 
stambia antrašte: “Ottawa reaf
firms support for Latvia — new 
consul named”. Dienraštis ci
tuoja buvusį darbo minister} M. 
O’Connel, dabartinį premjero P. 
E. Trudeau vyriausią asistentą, 
kuris savo kalboje pareiškęs, 
esą Kanados latvių bendruome
nė primena visiems, kaip bran
gus dalykas yra laisvė. Naujasis 
konsulas dr. Ed. Upenieks padė
kojęs už drąsų Kanados vyriau
sybės mostą — nepripažinimą 
sovietinės Latvijos okupacijos 
1940 m. Vaišės įvyko Granito 
klube, kur dalyvavo 300 latvių. 
Visoj Kanadoj esą 20.000 latvių. 
Pasak dienraščio, dabar visos 
trys valstybės — Estija, Latvi
ja ir Lietuva turi “neoficialius” 
atstovus Kanadoje.

“The Toronto Sun” birželio 
11 d. išspausdino S. Pranckūno 
laišką, kuriame primena komu
nistų žudynes Ukrainoj, Katyne 
ir Baltijos kraštuose.

Londono, Ont., lėšų telkimo 
komitetas atsiuntė “TŽ” $50 
auką. Leidėjai taria nuoširdų 
ačiū už šią duosnią paramą 
spaudai.

Viešoji Scarboro biblioteka 
birželio 22, penktadienį, 8 v.v., 
rengia lietuvių tautinių šokių 
vakarą, kurio programą atliks 
lietuvių paviljono tautinių šokių 
grupė “Gintaras”. Be to, bus ir 
lietuviškų knygų, žurnalų ir 
laikraščių paroda. Tuo reikalu 
rengėjai kreipėsi į “T2” redak
ciją, prašydami atsiųsti porą eg
zempliorių “TŽ”. Rengėjų var
du informacijos pareigūnė L. 
Burke išsiuntinėjo šį praneši
mą:

Lietuvių šokiai. 1973 m. karavano 
lietuvių paviljono šokėjų grupė atliks 
nemokamą programą Scarboro Al
bert Campbell District Branch vie
šojoje bibliotekoje (496 Birchmount 
Rd.) birželio 22, penktadienį, 8 v.v. 
Tautiniai Lietuvos drabužiai yra la
bai spalvingi, jos tautiniai šokiai 
įvairūs ir sudėtingi. Juos šoks dešim
ties asmenų grupė, palydima muzi
kos. Bibliotekoje bus surengta spe
ciali lietuvių knygų, žurnalų ir laik
raščių paroda. Visi esate maloniai 
kviečiami dalyvauti šiame metropo
linio Toronto karavano pasirodyme, 
kuris sudarys progą geriau pažinti 
lietuvių kultūrinį lobį.

Lietuviai, gyvenantieji Scar
boro mieste, turėtų susidomėti 
šiuo vakaru ir gausiai dalyvauti.

Šį šeštadienį, birželio 23, pra
sideda tautybių savaitė-karava- 
nas. Lietuvių paviljoną “Vil
nius” rengia KLB Toronto apy
linkės valdyba Lietuvių Namuo
se. Atskiroms darbo šakoms su
darytos komisijos. Šiemet pasi
ryžta turėti pilnesnę ir plates
nę tautinio meno parodą. Jai su
rengti sudaryta komisija: Si- 
minkevičiūtė, Nausėdienė, Kuš- 
neraitienė, Bireta, Kušneraitis, 
Nausėdas. Nemažesnis dėmesys 
teikiamas ir meninei programai. 
Jai tvarkyti sudaryta komisija: 
Verikaitis, Karasiejus, Viskon- 
tienė, Ambrozaitis, Kalinauskas, 
Šarkutė, Sapijonienė, Tamulio- 
nis. Pasirodys visi Toronto ir 
kaikurie apylinkių meniniai vie
netai: šeštadienį — “Gintaras”, 
sekmadienį — “Gintaras”, pir
madienį — “Birbynė” ir skt. S. 
Kairio muzikinis vienetas, antra
dienį — “Aidas” ir skt. S. Kai
rio muzikinis vienetas, trečiadie
nį — “Varpas” ir “Atžalynas”, 
ketvirtadienį — “Atžalynas” ir 
“Birbynė”, penktadienį —“Var
pas”, šeštadienį — “Palanga” 
(Delhi).

Moterų organizacijos ir neorgani
zuotos moterys kepa pyragus, gry
bus, ruošiasi jais ir dar kitais val
giais, primenančiais tėviškes, skaniai 
pavaišinti paviljono lankytojus. Da
lyvauja: Lietuvių Namų Moterų Bū
relis, Prisikėlimo parapijos bei Sv. 
Jono Kr. par. katalikių moterų sky
riai ir evangelikų parapijos moterys. 
Jas koordinuoja p.p. Žemaitienė, Ma- 
čionienė ir Simanavičienė. Finansus 
tvarko: Kazlauskas, Streitas ir Paciū
nas. Visais ūkiniais reikalais rūpina
si Berneckas, Dauginas, Jankaitienė, 
Rinkevičienė, Abromaitienė. Virtu
vėje šeimininkauja Simonaitienė. Gė
rimais rūpinasi Asevičius, Pakštas, 
Mackevičius, Gulbinas, Dargis ir kt. 
Vakarais bus šokiai, kuriems gros 
naujas lietuvių jaunimo orkestras. 
Svečius sutiks ir juos supažindins su 
paviljonu — “Miss Vilnius” — Ko- 
belskytė su princese Silininkaite ir 
buv. “Miss Vilnius” Sarkute. “Vil
niaus" burmistru šiems metams pa
kviestas M. Rusinas. Visas koordina
cinis darbas yra tvirtose Butėno, 
Balsienės ir Urbono rankose. Išsky
rus pirmąjį šeštadienį. Lietuvių Na
mai yra pavesti karavanui. Tikimasi 
daug lankytojų. Lietuviai, parodyki
me susidomėjimą savuoju paviljonu 
ir lankykime jį kasdien.

KLB Toronto apylinkės valdyba
L. Bendruomenės Tautinių Šokių 

Grupės “Atžalynas" šokėjų tėvai gau
na nepasirašytus ir nežinia kieno 
siunčiamus laiškus. Prie laiško pri
dedami protokolai, kurie tik išryš
kina kaikurių žmonių tendenciją kel
ti nesusipratimus. Sis naujas būdas 
drumsti ir trukdyti gražiai pradėju
sio augti “Atžalyno” normalų dar
bą nuoseklesniems tėvams yra visai 
nesuprantamas ir netoleruotinas. 
Jiems pageidaujant, pranešama, kad 
tėvų komitetas nėra atsistatydinęs 
ir yra šios sudėties: p. Trinkienė, p. 
Vaitkienė, p. Šarkuvienė, p. Daugi
nis ir p. Macijauskas. Vyresniųjų šo
kėjų mokytojai — Tamulionis, Sapi
jonienė, Baubinas; jaunesniųjų — 
Pakštas, Sarkutė, Vyšniauskaitė, Bu- 
tėnaitė. Yra pakviesti p.p. Blyškiai 
suorganizuoti dar vieną vyresniųjų ir 
vidurinio amžiaus (12-14 m.) gru
pę. Prašome tėvus savo vaikus re
gistruoti dabar pas tėvų komiteto 
narius arba telefonu 533-9030, kad 
ankstyvą rudenį būtų galima pradė
ti intensyvus šokių mokymas. Taip 
pat tenka pastebėti, kad viso “Atža
lyno” vadovu yra pakviestas p. Lėk- 
niekas. Šiuo metu tokio vadovo “At
žalynas” neturi.

Asmenys, pastebėję “Atžalyno” 
veikloje netikslumų ar negerovių, yra 
prašomi kreiptis į apylinkės valdy
bą. Kitaip besidengiantys patys save 
pastato į bendrai veiklai kenkiančių 
eiles.

KLB Toronto apylinkės valdyba
Michael Power katalikų gim

nazijoj mokosi keletas lietuvių. 
Birželio 15 d. buvo pagerbti 
mokiniai, pasižymėję moksle ir 
sporte. Pasižymėjusiu tarpe bu
vo ir Romas Ledas, XI klasę bai
gęs mokinys. Jis gavo $50 do
vaną už gerą mokymąsi.

SIBiRINIAI TRĖMIMAI NEUŽMIRŠTI
Birželio 14 Toronto Prisikė

limo salėje gausiai susirinkę es
tai, latviai ir. lietuviai paminė
jo prieš 32 metus rusų įvykdy
tus prievartinius trėmimus į Si
birą. Iškilmę pradėjo Kanados 
Baltiečių Federacijos pirm, lat
vis T. Kronbergs įžanginiu žo
džiu. Religinę dalį — Sv. Rašto 
skaitymus ir atitinkamas mal
das atliko anglų kalba kun. R. 
Šakalys, OFM, ir kun. J. Staške
vičius. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo G. H. Kahar, estų bend
ruomenės politinio komiteto pir
mininkas. Jis yra žurnalistas, 
baigęs anglų literatūros kursą 
Kingstono universitete, ten ku
rį laiką dėstęs ir dirbęs Ontario 
pilietybės skyriuje. Jo paskaita 
buvo ilgoka, bet gana įdomi ir 
gyva. Paskaitininkas gražia for
ma pateikė daug naujų faktų, 
parinktų iš sibirinių trėmimų 
istorijos ir statistinių duomenų. 
Pvz. jis priminė. Norilską, kurį 
Kanados premjeras P. E. Tru
deau pavadino pavyzdiniu mies
tu, matyt, nežinodamas, kad jis 
pastatytas ant baltiečių ir kitų 
tautų lavonų.

Koncertinę programą atliko 
estų solistė O. Laikve; palydi
ma pianinu Ch. Kipper. Ji pa
dainavo J. Sibelijaus, Ed. Ojos 
ir Verdi kūrinių. Latviams at
stovavo dešimties vyrų choras 
“Kalvis”, vadovaujamas J. Dze- 
guzės. Jis padainavo progai pri
taikytus J. Vitols ir J. Norvilio

“Gintaras” birželio 17 d. šo
ko tautybių savaitės — karava
no atidaryme City Hali aikštėje; 
birželio 22 d. šoks Scarboro bib
liotekos salėje; birželio 23 ir 24 
d.d., 1.30 v. p.p., šoks karavano 
atidaryme Lietuvių Namuose. 
Birželio 26 d. CNE Grandstand 
dalis “Gintaro” šokėjų atsto
vaus grupei karalienės Elzbie
tos II priėmime. “Gintaro” mer
gaičių oktetas, vadovaujamas D. 
Garbaliauskienės, jau pradėjo 
repeticijas. Sekanti repeticija 
— ši trečiadienį, 6.30 v.v., Lie
tuvių Namuose.

Lietuvių kankinių naujas kry
žius Midlande numatomas pa
statyti liepos mėnesį. Projektą 
padarė dail. T. Valius. Jį vykdo 
V. Sodeika Čikagoje, kryžiaus 
pagaminimas užtruko, nes nu
matytu laiku nebuvo gauta tin
kama plastmasinė medžiaga.

Septyniolikmečiams yra gera 
proga atostogaujant gamtoje 
pramokti miškininkystės ir užsi
dirbti pinigų. Ontario valdžia 
rengia dviejų mėnesių “Junior 
Rangers” kursus stovyklavietė
se prie urėdijų. Stovyklose bus 
duodamas pilnas išlaikymas ir 
dar primokama $5 į dieną. Pra
šymus priima ir smulkesnes in
formacijas teikia Minister of 
National Resources, Personnel 
Branch, Parliament Buildings. 
Tel. 965-2707. Pasinaudokite 
proga. KLB Toronto apyl. v-ba 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus moraliai ir materia

liai porėmusiems, rengiant "Varpo“ 20-čio sukaktuvinį 
balių.

Ačiū: krikšto tėvams — p.p. O. Indrelienei, P. Radzevi
čiūtei - Klimienei, J. Matulioniui ir J. Strazdui; rėmėjų 
būreliui — pirm. H. Stepaičiui, E. Stepaitienei, A. Apera- 
vičienei, S. Pacevičienei, A. Sčepavičienei, B. Abromaitienei, 
F. Skrinskienei, V. Dunderienei, V. Sendžikui, G. Paulio- 
nienei, įdėjusiems tiek daug rūpesčio ir pastangų šios šven
tės balių ruošiant; P. Butėnui už taip meniškai išdrožtus ir 
mums padovanotus paveikslus; 20-čio proga “Varpui“ au
kojusiems po $100 — Sv. Jono Kr. par. klebonui kun. P. 
Ažubaliui, Prisikėlimo par. klebonui Bariui Placidui, OFM, 
J. Strazdui; už $50 — L. Dūdai; už $25 — O. Indrelienei; 
už $15 — J. Paršeliūnui; už $10 — E. Stepaitienei; už 
atsiųstus sveikinimus — Čikagos Dainavos Meno Ansamb
liui ir Hamiltono “Aušros" chorui.

Jūsų parodytas nuoširdumas ir mūsų įvertinimas stiprina 
choro jėgas bei skatina tęsti kultūrinį darbą Lietuvai tėvynei.

Visiems Jums dėkingas —
Choras "Varpas"

VIEŠAS PRANEŠIMAS

JOS DIDENYBĖS KARALIENĖS
IR

EDINBURGO KUNIGAIKŠČIO 
VIZITAS

Visi Toronto gyventojai, ypač tie, 
kurių gatvėmis pravažiuos karališ
koji procesija, maloniai prašomi 
papuošti savo rezidencijas bei 
verslavietes ir tuo būdu parodyti 
Toronto šiltę sutikimę Karalienei 
bei Kunigaikščiui birželio 25 - 30 
dienomis, t. y. karališkojo vizito 
savaitėje.

Gordon T. Batchelor, David Crombie,
City Clerk Mayor

kūrinius. Lietuvių choras “Var
pas”, diriguojamas muz. A. 
Ambrozaičio, atliko iškilmės 
nuotaikai parinktus kūrinius — 
J. Dambrausko, J. Gudavičiaus 
ir kitų. Atskirai pasirodė vyrų 
choras, padainavęs vieną V. Go
rino kompoziciją ir moterų cho
ras, atlikęs A. Vanagaičio dainą. 
Publikai pageidaujant, “Var
pas” padainavo porą viršprogra- 
minių dalykų. Užbaigai kiekvie
na tautybė sugiedojo savo him? 
nūs.

Minėjimas prasidėjo 8.20 v.v., 
baigėsi 10.30 v.v. Erdvi salė bu
vo pilna dalyvių. Jų tarpe matė
si baltiečių veikėjai, konsulai, 
vysk. Lūsis ir keletas kitų tau
tybių asmenų. Dar pažymėtina, 
kad miesto burmistro vardu 
sveikino miesto tarybos narys 
ukrainiečių kilmės Negridge ir 
ukrainiečių veikėjas Shimko, 
kuris pasakė labai taiklią kalbą. 
Be kitko, jis priminė, kad ko
munistai per 50 metų išnaikino 
7 milijonus ukrainiečių, kad bal- 
tiečiai turėtų būti veiklesni už
sienyje, kad pvz. aprūpintų tin
kama literatūra Kanados biblio
tekas. Komunistinė propaganda 
Kanadoje esanti varoma mokes
čių mokėtojų pinigais įvairiais 
būdais, steigiamos sovietų-ka- 
nadiečių draugystės organizaci
jos, kviečiami sovietiniai chorai, 
bet pamirštama sovietinė vergi
ja, įtvirtinta ant milijonų žmo
nių lavonų. Bvs.

Daugiakultūrė Kanados tary
ba jau sudaryta ir paskelbta. Jos 
vadovybę ir narius (apie 100) pa
rinko bei paskyrė daugiakultū- 
rių reikalų ministeris dr. St. 
Haidasz. Tarybos veikla paskirs
tyta Į penkias sritis su atskiro
mis vadovybėmis. Sritinė Onta
rio taryba buvo susirinkusi po
sėdžio Toronte birželio 16 d., 
kuriame dalyvavo ir pats min. 
dr. St. Haidasz. Ilgame daugia- 
kultūrės tarybos narių sąraše 
tėra vienas lietuvis — kun. Pr. 
Gaida. Taipgi po vieną asmenį 
turi estai ir latviai. Plačiau — 
kitame “TŽ” nr.

Jungtinių, Tautų pareigūnas 
pabėgėlių reikalams UNHCR 
praneša, kad turintieji pretenzi
jų į kompensaciją iš V. Vokie
tijos dar gali įteikti prašymus 
iki 1973 m. birželio 30 d. Po 
šios datos prašymai nebus svars
tomi, nes baigiama minėtos 
įstaigos veikla šioje srityje. Pra
šymus adresuoti: UNHCR Head
quarters, Palais des Nations, 
CH-1211, Geneva 10, Switzer
land. Prašymų blankai gaunami: 
Mr. Jean B. Lanctot, Correspon
dent in Canada, United Nations 
High Commission for Refugees, 
55 Parkdale Ave., Ottawa, Ont. 
Papildomų informacijų galima 
gauti V. Vokietijos konsulatuo
se. Toronte V. Vokietijos konsu
latas yra 77 Admiral Rd. Suin
teresuoti turėtų paskubėti.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Choro seniūnas J. Susevičius 

sunkiai serga ir yra vėl išvežtas į 
ligoninę. Linkime jam stiprybės ir 
sveikatos.

— Mūsų šventovės ir svetainės lan
gų bei durų atnaujinimas talkos bū
dų, kurį atlieka par. k-to nariai, pa
rapijiečiai ir par. tarybos nariai, jau 
eina prie galo. Tam darbui buvo pa
aukoti du šeštadieniai.

— Birželio 23 d, mūsų šventovėje 
'įvyks R. Barysaitės ir B. Ceponkaus 
jungtuvės. Vestuvių puota įvyks mū
sų svetainėje.

— Nepamirškime, jog parapijiečių 
išvyka-gegužinė numatyta liepos 8 d. 
Barašauskų ūkyje. Šią išvyką orga
nizuoja mūsų par. taryba. Tikimasi, 
jog ir N. Metų sutikimą suorgani
zuos mūsų par. tarybos žmonės ir 
tuo padės par. k-to nariams, kurie 
už tai bus gan dėkingi. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— AV par. biuletenis, remdama

sis garsiuoju neurologu dr. Penfiel- 
du, primena tėvams, kad vaiko sme
genų pajėgumas geriausiai išvysto
mas 3-12 m. amžiuje mokant kalbų. 
Nuomonė, kad lietuvių kalbos mo
kymas kenkia angliškam vaiko ak
centui, esąs prietaras. “Tėvai nusi
kalsta tautai ir savo vaikams, jeigu 
neišmoko jų savo kalbos.”

— Parapijos išvyka bus rugpjūčio 
5 d. p.p. Skruibių ūkyje. Ten bus 
ir pamaldos 11 v.r. Išvykos reika
lais rūpinasi P. Girdžius ir A. Vaup- 
šas. Išvykon kviečiami Otavos ir 
Kingstono lietuviai.

— Šeštadieninės mokyklos tėvų ko
mitetas birželio 15 d. posėdyje svars-

TORONTO, ONT.
Papildomai pranešama, kad 

dailininkai Tamošaičiai su savo 
meno darbais yra įjungti filme 
apie Kingstono miestą. Jis bus 
rodomas 19 kanalo televizijoj 
liepos 1 d., 4-5 v. p.p. ir liepos 
.2 d., 9-10 v.v. Yra paruoštas ir 
atskiras filmas apie p.p. Tamo
šaičius, apie 10 min. ilgumo, bet 
jis dar nėra suredaguotas rody
mui.

K. Kaknevičius su žmona lan
kėsi Vankuveryje, kur dalyva
vo darbo unijų vadovybių suva
žiavime. K. Kaknevičius yra 
“Carling” alaus daryklos darbi
ninkų unijos pirmininkas. Van
kuveryje, nors ir trumpai, turė
jo progos susitikti su vienu ki
tu savo tautiečiu vankuveriečiu.

Angliškoj spaudoj dažnai mai
šomos įvairios vietovės, ypač 
mažųjų šalių. Taip “The Toron
to Star” bendradarbis, rašyda
mas apie 1973 m. karavaną, Ta
lino paviljoną priskyrė Sov. Są
jungai. Tuojau reagavo estas E. 
Aruja, pareikšdamas, kad Tali
nas yra Europoje, Estijos sosti
nė. Jos okupuoti neturi teisės 
rusai, kaip ir Hitleris neturėjo 
teisės inkorporuoti savo Rei- 
chan Paryžiaus, Amsterdamo, 
Oslo. Panašiai reagavo ir kiti 
estai.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. |

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_______5.5%
Taupomąsias s-tas________ 6.0%
Term. ind. 1 m.6.5%
Term. ind. 2 m.___________7.0%
Term. ind. 3 m. 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas. 

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

tė būdus, kaip padidinti, pagerinti 
šeštad. mokyklą, atgaivinti lituanisti
nius kursus, sudaryti lietuviškai ne
mokantiems vaikams atskirą klasę. 
Taip pat svarstytas klausimas gauti 
didesnę valdžios pašalpą.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $228.

Sibiran išvežtųjų minėjimas 
įvyko birželio 14 d. Lietuviai, 
latviai ir estai Dominion Square 
dalyvavo su vėliavomis ir padėjo 
vainiką prie paminklo. Buvo 
trumpas tai liūdnai sukakčiai 
paminėti žodis. Vienos minutės 
susikaupimu prisiminti ir pa
gerbti Sibire mirusieji ir ištrem
tieji. 8 v.v. Westmount gimnazi
jos salėje įvyko bendras susirin
kimas. Turiningą akademinio 
turinio paskaitą skaitė Lojolos 
kolegijos rektorius kun. P. G. 
Malone. Meninę programą atli
ko visos trys tautybės. Lietu
viams atstovavo Aušros Vartų 
parapijos oktetas, vadovauja
mas ponios Roch. Oktetas pasi
rodė labai gerai. Programą bai
gė daina “Lietuva brangi”. Pub
lika oktetui išskirtinai nesigai
lėjo gausių plojimų. Baigiamąjį 
žodį tarė ' Montrealio seimelio 
prezidiumo pirmininkė Silvija 
Piečaitienė. Savo reprezentaci
ne išvaizda, gražia, turininga 
kalba ji visiems paliko puikų 
įspūdį.

A.a. Edvardas Kerevičius, 25 
m., žuvo motociklo nelaimėje. 
Buvo baigęs McGill universitetą 
ir turėjo gerą darbą. Dideliame 
nuliūdime liko tėvai ir jauna- 
metė sesutė.

Arūnas Staškevičius, kuris 
1972 m. Hamiltono universitete 
gavo magistro laipsnį literatūro
je, yra pakviestas Marianapolio 
kolegijos (Montrealy) vasaros 
semestre dėstyti literatūrą. Ru
denį Arūnas nusistatęs tęsti stu
dijas pedagogikos srityje.

Nors dar nepasibaigė egzami
nai, visos gimnazijos turėjo už
baigos iškilmes. Šiais metais 
“Gintaras” turi nemažai abitu
rientų: Rimas Ališauskas, Ginta
ras Brikis, Petras Lapienat, Gin
taras Nagys, Robertas Skučas, 
Rūta Vilėniškytė, Raimondas 
Zabieliauskas. Kaikurie jų už 
gerą mokymąsi gavo ir dovanas. 
R. Zabieliauskas gavo knygą 
apie Lojolos gimnaziją, o R. 
Ališauskas — $50 čekį iš Ver- 
duno katalikų gimnazijos. Visi 
šie jaunuoliai yra aktyvūs ne tik 
“Gintare”, bet ir “Taure”, ir 
skautuose, ir ateitininkuose. 
Sėkmės gintariečiams gerai iš
laikyti egzaminus ir rimtai tęsti 
pasirinktas studijas, taip pat ne
užmiršti lietuviškos muzikos, 
dainos ir šokio. A. A.

Buvęs “N. Lietuvos” red. J. 
Petrėnas, laikinai redagavęs šį 
savaitraštį, išvyko Niujorkan į 
senąją savo gyvenvietę. Laik
raštį laikinai redaguoja dr. H. 
Nagys, “Lietuvos Pajūrio” red. 
A. Lymantas ir kiti.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________ 8.5%
Nekiln. turto ___ 8.5%
Čekių kredito __   9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


