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Naujoje vietoje
šis “Tž” numeris išleistas jau naujoje vietoje. Patalpos žy

miai erdvesnės, labiau pritaikytos laikraščio reikalavimams. Jos 
yra dalis Anapilio sodybos komplekso, kuris apima dvi sales, 
“TŽ” patalpas, būsimus parapijos pastatus ir kapines. Su laiku 
čia susiformuos religinis-tautinis lietuvių centras, apimąs plačius 
mūsų tautiečių poreikius. Jau veikia didžioji ir mažoji salės, tar
naujančios įvairiem lietuvių poreikiam, neišskiriant nė religinių, 
(didžiojoj salėj sekmadieniais laikomos pamaldos). Planuojama 
pastatydinti nauja šventovė, kuri greičiausiai bus pavadinta labai 
prasmingu vardu, būtent, Lietuvos kankinių šventove bei para
pija. “Tėviškės Žiburiai”, nors gavo naujas patalpas, bet nėra 
jų savininkai. Kaip ir lig šiol, jie naudojasi kitų turimomis pa
talpomis. Senojoj vietoj “TŽ” naudojosi Toronto Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonijos rūsiu, vėliau tam reikalui buvo pastatytas 
specialus priestatas, priklausąs minėtai parapijai. Dabartinės, 
t.y. naujosios “TŽ” patalpos, yra Lietuvių Anapilio sodybos nuo
savybė (ne parapijos). Jos yra atskiros, bet įderintos į bend
rą kompleksą pagal architekto V. Liačo projektą. Nors “TŽ” 
nėra tų patalpų savininkai, tačiau turi visiškai laisvas rankas jo
mis naudotis kaip kultūrinė Anapilio sodybos institucija. Jose 
laikraštis jau įsikūrė su spaustuve, administracija ir redakcija. 
Iki pilno susitvarkymo dar reikės daug laiko, bet pagrindiniai 
darbai jau atlikti.

★ ★ ★
“TŽ” kelias iki Anapilio buvo gana ilgas. Pirmuosius savo 

žingsnius jie pradėjo betlėjiškai — klebonijos rūsyje, nes tais 
1949 metais niekas iš naujųjų ateivių neturėjo savo nąmų. Dėlto 
teko pasitenkinti tokia pastoge, kuri buvo prieinama. Su laiku 
sąlygos gerėjo. Naujakuriai ateiviai šiek tiek prasigyveno, laik
raščio leidimas palengvėjo, šalia buvusio rūsio išaugo pastatas, 
kad ir kuklus, bet pakankamas laikraščio paskirčiai. Jame te
ko dirbti “Tž” žmonėms apie 20 metų, šiais metais, besirengiant 
“TŽ” 25-rių metų sukakčiai, atsirado dar geresnės patalpos. Progą 
joms atsirasti sudarė Toronto lietuvių Šv. Jono Kr. parapijos 
ryžtas persikelti į naują vietovę. Kadangi “TŽ” nuo pat pirmųjų 
dienų buvo įsikūrę jos patalpose, organizuojant persikėlimą ir 
Anapilio sodybą, nebuvo užmiršti ir “TŽ”. Tasai 25-rių metų 
kelias, privedęs prie Anapilio mūrų, buvo nuolat lydimas dideliu 
rūpesčių, bet ir duosnių rėmėjų. Daug asmenų pasitarnavo “TŽ” 
gerovei įvairiais būdais, bet jų tarpe iškyla ryžtinga kunigo Pet
ro Ažubalio figūra. Jei kiti prisidėjo moraline parama, tai kun. 
P. Ažubalis, Šv. Jono Kr. parapijos klebonas, sudarė materialines 
sąlygas. Patalpų srityje jis buvo pagrindinis asmuo, kurio dėka 
“TŽ” rado nuolatinę prieglaudą — nuo pirmųjų žingsnių iki da
bartinių. Jam tad priklauso gili didžiosios “TŽ” skaitytojų šei
mos ir viso štabo padėka. <'

★ ★ ★
Kokios gi perspektyvos žvelgiant iš naujosios vietos? Įsikū

rus geresnėse sąlygose, kyla jausmas, kad ateinantis dešimtme
tis turėtų būti pakankamai šviesus. Kad jis bus labai saulėtas, 
vargu ar galima pranašauti. Pirmiausia, sunkėja visos lietuviš
kosios spaudos būklė. Skaitytojų skaičius, aplamai imant, nedi
dėja, o spausdinimo išlaidos auga šuoliais. Visa tai sunkina laik
raščio leidimą ir siaurina jo perspektyvą. Tačiau antra vertus, lie
tuviško laikraščio gajumas yra nepaprastas. Turime laikraščių, 
išsilaikiusių išeivijoj net 80 metų, ir tai sunkiausiose sąlygose. 
Tai faktas, kuris rodo, kad savas laikraštis lietuviškoje visuo
menėje randa pakankamai atramos. Toji atrama yra pirmiausia 
idėjinė. Jeigu ji būtų komercinė, greitai žlugtų mūsoji spauda, 
kaip žlugo nevienas didžiųjų Amerikos laikraščių. Lietuvių laik
raščiai atlaiko ir gana sunkius smūgius, nes tiek juos skaitantieji, 
tiek juos paruošiantieji stovi idėjinėje plotmėje ir nesigaili pastan
gų jiem- išlaikyti. Tokios spaudos gretose yra ir “TŽ”. Jie žiūri į 
ateitį ne komercinėmis, o idėjinėmis akimis ir tikisi, kad finan
sinės žaizdos, atsiradusios ryšium su persikėlimu į naujas patal
pas, bus užgydytos rėmėjų bei skaitytojų duosnumu. Tai pagrindi
nė “TŽ” atrama, kuri neapvylė per ištisus 25-rius metus, ir, reikia 
manyti, neapvils nė dabar — naujakurystės laikotarpyje.

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. NIKSONAS KELIONĘ l SOVIETŲ SĄJUNGĄ PRADĖJO' 
užsukimu į Briuselį, kur penkiolikos Atlanto Sąjungos valstybių 
vadai ar jų atstovai pasirašė Otavoje užsienio reikalų ministerių 
paruoštą principinių gairių deklaraciją. Dalyvių tarpe trūko 
Pranzūzijos prez. V. G. d’Estaingo, Belgijon atsiuntusio prem
jerą J. Chiracą. Tai buvo pirmasis Prancūzijos premjero atvyki
mas į Atlanto Sąjungos vyriausią būstinę nuo to laiko, kai prez. 
Ch. de Gaulle iškraustė šios organizacijos štabą iš Prancūzijos. 
Naujoji principinių gairių deklaracija turi tikslą sustiprinti sidab
rinės sukakties sulaukusią Atlanto Sąjungą. Prez. R. Niksonas pa
sirašymo dalyvius užtikrino, kad pokalbiuose su kompartijos va
du L. Brežnevu ir numatomose naujose sutartyse nebus paaukoti

K anacfos įvykiai

PABĖGO RUSŲ ŠOKĖJAS
Didžiojo Maskvos teatro ba

leto grupės gastrolės Toronto 
O’Keefe Centre Sovietų Sąjun
gai atnešė daugiau žalos, negu 
naudos. Visus septynis spektak
lius dėl jų menko lygio negai
lestingai sukritikavo spauda. Iš
imtis tebuvo padaryta baleto 
žvaigždei Michailui Barišniko- 
vui, 26 metų amžiaus šokėjui, 
kurį Didysis Maskvos teatras 
buvo pasiskolinęs iš K i r o v o 
teatro Leningrade. M. Barišni- 
kovas yra gimęs Rygoje, bale
to studiją pradėjęs lankyti 11 
metų amžiaus. Kirovo teatran 
įsijungė būdamas septyniolik
mečiu jaunuoliu; pagrindinius 
vaidmenis atlieka nuo 21 metų 
amžiaus. Tarptautiniame Mask
vos baleto konkurse jis yra išsi
kovojęs laureato vardą kaip ta
lentingiausias jaunosios kartos 
šokėjas. Todėl visiškai nenuo
stabu, kad spaudos puslapiuose 
plačiai nuskambėjo jo pabėgi
mas iš baleto grupės ir globos 
pasiprašymas Kanadoje. Didžio
jo teatro baleto grupė iš Toron
to į Vankuverį išvyko be M. 
Barišnikovo. Rinkiminiame va
juje Thunder Bay darbo jėgos 
ir imigracijos ministeris R. 
Andras paskelbė, kad Barišni- 
kovui duotas leidimas pasilikti 

SKAITYTOJUS prašome atkreipti dėmesį į naują "T. Žiburių” 
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Kanadoje pusę metų ir kad bus 
suteiktos pilnos imigranto tei
sės, jeigu jis jų norės. Užsienio 
reikalų ministerio M. Sharpo 
pranešimu, Sovietų Sąjungos 
ambasadorius A. Jakovlevas pa
reikalavo susitikimo su pabėgu
siu M. Barišnikovu, bet jam bu
vo atsakyta, kad Kanada yra 
laisvas kraštas ir kad susitikti 
su M. Barišnikovu bus leista tik 
tokiu atveju, jeigu jis pats to 
pageidaus. Sovietų Sąjungos 
ambasados spaudos atstovas V. 
Michejevas apkaltino amerikie
tę Kristiną Berlin M. Barišni
kovo pagrobimu. Iš tikrųjų jie
du buvo prieš keletą metų su
sitikę Britanijos sostinėje Lon
done ir, matyt, įsimylėjo. To- 
rontan ją dabar iškvietė M. Ba
rišnikovo reikalus tvarkantis 
advokatas J. Petersonas. Spau
dos konferencijoje jis pabrėžė, 
kad M. Barišnikovo pabėgimas 
nėra politinis — jis tik nori 
laisvės savo karjerai Vakari} pa
saulyje. Kirovo teatras jau pra
rado eilę baleto žvaigždžių: į 
Vakarus pabėgusius Rudolfą 
Nurejevą, Nataliją Markovą, 
Michailą Barišnikovą, po ilgos 
kovos Izraelin išvažiavusius Ga
liną ir Valerijų Panovus. Be- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados Lietuvių Dienos proga Winnipege buvo vie lai savaitei Memorial gatvė pakeista i Lithuania Bou
levard. Nuotraukoje iš kairės: jaunimo atstovas, bendruomenės veikėjas Vincas Januška, kun. St. 
Kulbis, SJ, iš Montrealio ir vietinis klebonas kun. Justinas Bertašius. Fone matyti Manitobos provinci
jos parlamento rūmai

Lietuvių Diena Kanados vidury
Pirmoji tokio pobūdžio šventė • 600 dalyvių • Trys jaunimo ansambliai • Meno paroda

Šiais metais tradicinė Kana
dos Lietuvių Diena, dvidešim
toji iš eilės, buvo kitokia nei 
iki šiol. Pirmiausia ji buvo ne 
rudenį, kaip įprasta, bet vasaros 
pradžioje — birželio 29 — lie
pos 1 dienomis. Antra, ji buvo 
pirmą kartą surengta Winnipe
ge vietinių lietuvių pastango
mis, remiant federacinei, pro
vincinei ir miesto valdžioms. 
Trečia, šiemet LD įvyko Ka
nados geografiniame viduryje, 
kur galėjo susitikti Rytų ir Va
karų Kanados lietuviai. Dėlto 
ir jos pobūdis buvo kitoks.

Pirmosios kregždės
Nors Lietuvių Diena prasidė

jo birželio 29, šeštadienį, bet 
pirmosios kregždės ėmė rodytis 
žymiai anksčiau. Tai dailininkų 
Tamošaičių paroda. Jos rūdiniai 
— paveikslai, tautiniai drabu
žiai, kilimai ir gobelenai pasie
kė Winnipegą prieš birželio 25 
d., nes parodos atidarymas bu
vo numatytas birželio 25, ant
radienį. Jis įvyko numatytu lai
ku “Manitoba Museum of Man 
and Nature.” Rūdiniai buvo iš
dėstyti labai gerai matomoje 
vietoje, atrodė įspūdingai. Tik 
dalis rodinių kiek mažiau mato
moj vietoj buvo išdėstyti. Dail. 
A. Tamošaitienė pati dalyvavo 
parodos įrengime, džiaugėsi jos 
sėkme, tik apgailestavo, kad ne
visi atvežti rūdiniai galėjo būti 
išstatyti dėl vietos stokos. Paro
dos reikaluose daug talkino mu- 
zėjaus tarnautoja p. Snikerienė, 
latvė. Be to, parodoje su savo 
kaikuriais darbais dalyvavo ir 
Aldona Veselkienė, A. Tamošai
tienės sesuo iš Čikagos.

Parodos rodiniais domėjosi ne 
tik lietuviai, bet ir kiti gausūs 
muzėjaus lankytojai. Tik pasta
riesiems sunku buvo orientuotis 
rodinių Įrašuose. Pvz. prie tau
tinių drabužių prisegta paaiški
namoji kortelė, sakanti, kad tas 
drabužis yra tipiškas Augštaiti- 
jos regijonui. Svetimtautis bet
gi negalėjo suprasti, kur yra to
ji Augštaitija, nes Lietuvos 
vardas niekur nebuvo minimas. 
Kaikas aiškino, kad tai tokia 
muzėjaus politika — iškelti as
menis, o ne tautybes. Ar tai tie
sa, neteko išsiaiškinti.

Abiejų Tamošaičių ir Aldonos 
Veselkienės darbų paroda gėrė
josi visi — lietuviai ir kitatau
čiai. E. Gumbelis iš Vankuve
rio visą parodą nufilmavo. Ir 
neveltui, nes paroda buvo vie
nas tų kultūrinių perlų, kuris 
atskleidė lietuviško meno ir 
tautodailės gelmes. To aspekto 
ėmė stokoti kaikuriose buvu
siose Liet. Dienose, nes jos “su- 
kermošėjo”. Minėtoji paroda 
buvo pratęsta iki liepos 6 d. 
Ją tad galėjo aplankyti dar 
daug kitataučių.

“Lithuania Boulevard”
LD proga rengėjai sumanė 

gauti miesto leidimą pakeisti 
vienos gatvės pavadinimą į “Li
thuania Street”. Miesto tarybo-

Kardinolo pamokslas 
je yra vienas lietuvių kilmės na
rys, būtent, p. Štepon-Stepona- 
vičius, senųjų ateivių sūnus, ne
blogai kalbąs ir lietuviškai. Jo 
padedami, LD rengėjai kreipė
si į ukrainiečių kilmės burmist
rą S. Juba ir gavo leidimą vie
nos savaitės laikotarpiui pakeis
ti Memorial gatvę į “Lithuania 
Boulevard.” Kai miesto darbi
ninkai iškabino lentelę su nau
ju gatvės pavadinimu, ėjusi pro . 
šalį moteris sustojo, perskaitė ir 
garsiai tarė: “Now Russian oc
cupation is coming!”

Atvyksta jaunimas
Sumanūs rengėjai pasirūpino 

gera LD programa — pakvietė 
net tris jaunimo ansamblius: 
Toronto “Gintarą”, Hamiltono 
“Aidą” ir Londono “Baltiją”. 
Tai buvo įmanoma padaryti tik
tai su gana stambia premjero 
Trudeau vyriausybės ir kitų šal
tinių parama, nes pasiekti Win- 
nipegą kiekvienam keleiviui lėk
tuvu reikėjo sumokėti po $112 
(su nuolaida). Visi trys ansamb
liai atskrido birželio 28, penkta
dienį, ir įsikūrė “Marlborough” 
viešbutyje, kuriame telkėsi LD 
dalyviai ir kaikurie renginiai. 
Tokio organizuoto jaunimo bu
vo apie 200. Patogiai įsikūrę, 
jie galėjo turėti net savo repe
ticijas. Antai sol. V. Verikaitis, 
susikvietęs savo aidietes, galėjo 
gražiai pasiruošti koncertui. Su
sėdusiom merginom, kurių bu
vo apie 60, jis energingai diri
gavo, tarpais sustabdydamas, 
apibardamas, reikalaudamas ir 
vėl šypsodamasis. “One, two, 
three, go . . .” vis girdėjosi di
rigento komanda. Užtat vėliau 
aidietės gražiai pasirodė kated
roje ir koncerte.

Kitataučių estradoje
Vos įsikūrę viešbuty, ansamb

liai turėjo ruoštis pirmajam 
pasirodymui kitataučiams atvi
roje estradoje, kuri yra įrengta 
pramogų vietoje “Manisfera”. 
Nuvyko tik abi tautinių, šokių 
grupės — “Gintaras” ir “Bal
tija”, nes paaiškėjo, kad chorui 
ten dainuoti neįmanoma. “Ma
nisfera” — tai didžiulė arena 
su estrada lauke, kur pasirodo 
įvairūs komikai ir šiaip viene
tai, sugebą patikti minioms. 
Nuotaika gana “kermošinė” — 
lankytojai labiau domisi komer
cinio pobūdžio rūdiniais, gėra
lais, ledais ... Mūsų tautinių šo
kių grupės su savo programa 
gerokai skyrėsi nuo ten įprastų 
televizinių triukų. Jos gražiai 
pasirodė, susilaukė daug katu
čių iš žiūrovų, kurių dalis gy
vai domėjosi šokiais, o kiti, kiek 
pastovėję, žingsniavo tolyn. 
Įdomesni jiem atrodė smagieji 
mūsų šokiai, o lėtesnieji, kaip 
Sadutė, mažiau dėmesio susilau
kė. “Baltijos” vadovė p. Chai- 
nauskienė betgi tvirtino, kad 
ankstyvesnėje šio ansamblio iš
vykoje į Kanados vakarus Sa
dutė susilaukė didžiausio pasise

kimo kitataučių auditorijoje.
Susipažinimo vakaras

Į erdvią “Marlborough” ba
lių salę susirinko, palyginti, ga
na gausi lietuvių visuomenė. 
Čia galėjai susitikti tautiečius 
nuo Montrealio iki Vankuverio. 
Grupelės iš paskirų vietovių ne
buvo gausios, bet jų buvo iš 
daugelio vakarinių ir rytinių 
vietovių po keletą. Vieni atskri
do lėktuvais, kiti atvyko auto
mobiliais, autobusais ir trauki
niais. Buvo visa eilė tokių, ku
rie keliavo apie 30 valandų (į 
vieną pusę). Dalyvių skaičius 
vakarienėje — 499. Visiem su
sėdus prie gražiai paruoštų sta
lų, rengėjų vardu J. Grabys ta
rė pasveikinimo žodį ir pakvie
tė prel. J. Balkūną įžanginei 
maldai. Visi vaišinosi be jokių 
oficialių kalbų. Po vakarienės, 
grojant orkestrui, vieni šoko, 
kiti šnekučiavosi su seniai ma
tytais pažįstamais. Šokiuose vy
ravo jaunimas. Reikėjo stebėtis 
jo ištverme: nežiūrint kelionės 
nuovargio, repeticijų ir penkta
dienio vakaro šokių, jaunimas 
visą laiką sūkuriavo. Vietinio 
ir Vakarų Kanados lietuvių jau
nimo nedaug tebuvo matyti. Vy
ravo Rytų Kanados ansamblių 
jaunimas.

Lietuviai katedroje
Iškilmingos pamaldos įvyko 

Winnipego Šv. Marijos katalikų 
katedroje sekmadienį, 2 v.p.ĮL 
Kaikurie rengėjai baiminosi, 
kad lietuviai neužpildys kated
ros, talpinančios apie 800 asme
nų, nes rytą buvo reguliarios 
pamaldos lietuvių Šv. Kazimie
ro šventovėje 9, 10 ir 11 valan
domis. Bet baimė pasirodė bu
vo neęagrįsta — mūsų tautie
čiai užpildė visą vidurinę ka
tedros navą ir dalį šoninių. Iš 
viso jų galėjo būti apie 600. 
Koncelebracines pamaldas laikė 
vysk. V. Brizgys, mons. dr. J. 
Tadarauskas, kun. St. Kulbis, 
SJ, ir kun. Pr. Gaida. Šv. Rašto 
skaitymus atliko p. Fedarienė, 
A. Eimantas ir mons J. Tada
rauskas. Pamokslą anglų kalba 
pasakė Winnipego kardinolas 
G. Flahiff. Jis nuosekliai išdės
tė lietuvių tautos pašaukimą 
bendrojoj krikščioniškų tautų 
misijoj. Gerokai rėmėsi Lietu
vos istorija, palietė jos dabartį 
ir baigė viltinga ateities per
spektyva. Prel. J. Balkūnas lie
tuviškame pamoksle pabrėžė 
tautybės reikšmę krikščionies 
gyvenime. Giedojo Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas”, diri
guojamas sol. V. Verikaičio, 
vargonais palydimas J. Govėdo. 
Visi pamaldų dalyviai gėrėjo
si ne tik darniu choro giedoji
mu, bet ir muz Br. Budriūno 
sukurtomis giesmėmis, retai gir
dimomis lietuvių iškilmėse. 
Nors pamaldos nebuvo trumpos, 
visiems paliko iškilų įspūdį. Jas 
organizavo ir tvarkė vietinis 
lietuvių klebonas kun. J. Ber
tašius.

(Bus daugiau)

Atlanto Sąjungos narių intere
sai. Jį vis dar tebekamavo kojos 
venų uždegimas, ypač ryškiai 
pastebėtas kelionėje į Artimuo
sius Rytus. Asmeninio gydytojo 
W. Tkach pranešimu, prez. R. 
Niksonas turėjo ne tik venų už
degimą, bet ir susiformavusį 
kraujo krešulį kojoje. Kelionę 
į Artimuosius Rytus jis atliko, 
neklausydamas gydytojų protes
to, rizikuodamas savo gyvybe. 
Maskvos Vnukovo aerodrome 
prez. R. Niksoną pasitiko pats 
kompartijos vadas L. Brežnevas 
ir specialiai atvežta kelių šimtų 
ištikimų partiečių minia. Kom
partija taipgi pasirūpino žmo
nių sutelkimu ir tose Maskvos 
gatvėse, kuriomis turėjo prava
žiuoti prez. R. Niksonas su L. 
Brežnevu. Jose paskubomis bu
vo įrengti prekystaliai pardavi
nėti agurkams ir sunkiai gau
namiems ananasams, užtikrinę 
daržovių bei vaisių pasiilgusių 
maskviečių antplūdį. Be Mask
vos, prez. R. Niksonui šį kartą 
buvo parodytas Minskas ir 
Jalta.

MENKI REZULTATAI
Prieš prasidedant prez. R. 

Niksono kelionei, amerikiečių 
CBS televizijos atstovaš W. 
Cronkite pravedė Ciuriche įra
šytą pasikalbėjimą su A. Solže- 
nicinu. Pastarasis pabrėžė, kad 
Maskvoje susitiks du galingiau
si pasaulio vyrai — L. Brežne
vas ir R. Niksonas. Pirmasis 
esąs savo galybės viršūnėje, 
antrasis — silpniausioje savo 
karjeros pozicijoje. Čia, be abe
jonės, turėta galvoje Watergate 
afera, pastangos apkaltinti prez. 
R. Niksoną ir galbūt pašalinti jį 
iš prezidento pareigų senato 
sprendimu, jeigu prie jo bus 
prieita. Prez. R. Niksonui ne
mažą opoziciją rodantis CBS te
levizijos žurnalistas W. Cronki
te, matyt, norėjo įtikinti žiūro
vus, kad prez. R. Niksonas, gel
bėdamas savo prestižą tarptau
tiniais proveržiais, gali padaryti 
pavojingų nuolaidų kompartijos 
vadui L. Brežnevui. Ši mintis 
betgi nepasitvirtino, nes iš 
Maskvos prez. R. Niksonas par
sivežė tik porą labai nereikš
mingų sutarčių, liečiančių abie
jų kraštų saugumo reikalus. 
Viena tų sutarčių pratęsia 1972 
m. gegužės 26 d. susitarimą, pa
gal kurį JAV ir Sovietų Sąjun
gai leista turėti po dvi "priešra- 
ketinių raketų baterijas. Iš tik
rųjų sovietai įsirengė tik vieną 
tokių 100 raketų bateriją prie 
Maskvos, o amerikiečiai — vie
ną bateriją prie savo puolamųjų 
raketų bazės S. Dakotoje, Grand 
Forks vietovėje. Naujoji sutar
tis kaip tik ir palieka šias dvi 
priešraketinių raketų baterijas, 
leisdama pakeisti jų pozicijas 
kas penkeri metai. Antrosios ba
terijos savose teritorijose atsi
sakė ir Maskva, ir Vašingtonas 
dėl šių ginklų perdidelių išlaidų 
bei jų netobulumo. Prez. R. 
Niksonas ir L. Brežnevas taipgi 
įsipareigojo nuo 1976 m. kovo 
31 d. suvaržyti atominius bandy
mus žemės urvuos, nustatydami 
maksimalinį 150 kilotonų spro
gimo galingumą. Tie 150 kilo
tonų yra lygūs 150.000 tonų di
namito. Toks atominis užtaisas 
visdėlto yra aštuonis kartus 
stipresnis už atomines bombas, 
kurios II D. karo pabaigoje nu
šlavė Hirošimos ir Nagasakio 
miestus. Taigi, 150 kilotonų pil
nai pakanka naujiems moder
niems ginklams, juo labiau, kad 
dabar pereinama prie raketų, 
kurių kiekviena galės turėti po 
kelis ar net keliolika atominių 
užtaisų, nukreipiamų į skirtin
gus taikinius. Dėl šių tikrai pa
vojingų raketų bei jų užtaisų ap
ribojimo nebuvo pasiektas joks 
susitarimas, tik įsipareigota jo 
siekti strateginių ginklų suvar
žymo rėmuose artimiausioje at
eityje.

PRAGIEDRULIAI IR ŠEŠĖLIAI
Norėdamas įsiteikti prez. R. 

Niksonui, kompartijos vadas L. 
Brežnevas jo atvykimo išvaka
rėse iš psichiatrinės ligoninės 
išleido kovotoją už žmonių ir 
tautų teises P. Grigorenką, bu
vusi armijos generolą, apdova
notą Lenino ordinu ir dviem 
Raudonosios Vėliavos ordinais. 
Iš šio laisvės kovotojo L. Brež
nevas buvo atėmęs jo karinį 
laipsnį ir jį patį pašalinęs iš 
kompartijos, kai P. Grigorenką 
pradėjo reikalauti laisvės So
vietų Sąjungos gyventojams. 
Kankinamas psichiatrinėje ligo
ninėje, jis š.m. balandžio mė
nesį turėjo pavojingą širdies 
smūgį, kuris, matyt, taip pat pri
sidėjo prie jo paleidimo. Pa
grindinis laisvės kovotojas dr. 
A. Sacharovas prez. R. Niksono 
viešnagės metu buvo pradėjęs 
bado streiką, bet jį nutraukė po 
šešių dienų, kai ėmė silpnėti 
regėjimas ir svaigti galva. Dr. 
A. Sacharovas specialiu laišku 
abiem vadam pareikalavo poli
tinių kalinių išlaisvinimo, jų 
būklės pagerinimo, tarptautinės 
komisijos įsileidimo į visus ka
lėjimus pasaulyje, teisės žmo
nėms laisva valia pasirinkti sa
vo gyvenamą kraštą. KGB 
agentai buvo suėmę apie 50 žy
dų aktyvistų, reikalaujančių lei
dimo išvažiuoti Izraelin, kad jie 
negalėtų prieiti prie prez. R. 
Niksono. Su Maskvos televizija 
buvo pasirašyta sutartis perduo
ti didžiųjų JAV televizijų bend
rovių specialias laidas amerikie
čiams žiūrovams, bet jos buvo 
nutrauktos tris kartus, kai buvo 
paliestas dr. A. Sacharovo bado 
streikas ir žydų aktyvistų su
ėmimas. Amerikiečiams prane
šėjams Maskvos cenzoriai netgi 
neleido paaiškinti, kas įvyko, 
nors už Maskvos televizijos pa
slaugas iš anksto buvo sumokė
ta nemaža dolerių suma ir buvo 
sutarta, jog bus leista transliuo
ti visa, kas yra susiję su prez. 
R. Niksono vizitu.

MIRĖ PERONAS
Argentinos prez. Juan Pero

nas, 78 metų amžiaus, mirė sos
tinėje Buenos Aires, ištiktas šir
dies smūgio. Prezidento parei
gas tuojau pat perėmė vicepre
zidentė Isabela Peronienė, 43 
metų amžiaus buvusi kabareto 
šokėja. J. Peronas susilaukė 
valstybinių laidotuvių karališku 
mastu, gausios ašaras liejančios 
argentiniečių minios, nors iš 
tikrųjų jis buvo labai suktas 
žmogus, iššvaistęs didžiules II 
D. karo metais sutelktų pinigų 
sumas ir įstūmęs kraštą į eko
nominį chaosą. Jo mirtis grei
čiausiai vėl atneš politinį įvai
rių grupių susikirtimą, nes J. 
Perono trečioji žmona Isabela 
neturi tokio populiarumo, kokį 
turėjo 1952 m. vėžiu mirusi ant
roji žmona Evita. Prez. I. Pe- 
ronienę prisiekė remti kariuo
menės vadas gen. Itn. L. Anąją, 
bet teroro veiksmus jau žada 
montoneros, miestų partizanai, 
jeigu bus atsisakyta J. Perono 
skelbtų idealų. Sunku patikėti, 
kad Argentina, smaugiama 
80% infliacijos, galės išsilaiky
ti be karinės diktatūros.

AMERIKIETIŠKA TRAGEDIJA
Nuo žmogžudžio kulkos prieš 

keletą metų žuvo pastorius Mar
tin Luther King, negrų veikėjas 
ir kovotojas už teisių sulygini
mą su baltaisiais. Dabar At
lantoje, j a m priklausiusioje 
šventovėje, pamaldų metu buvo 
nušauta jo motina ir vienas tos 
bažnyčios pareigūnas. Šūvius 
paleido ne baltasis, o negras 
studentas M. W. Chenault, 23 
metų amžiaus. FBI agentams 
nepavyko surasti jokio iš anksto 
suplanuoto sąmokslo, tik šio jau
nuolio širdyje degančią aklą ne
apykantą negrams dvasiškiams.
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Vakariečių paslaugos komunizmui

, Vietoje sveikinimų naujakuriams
AL. GIMANTAS

Nuolat girdint visai pagrįs
tus ir neabejotinai tikrus nusi
skundimus apie sunkią lietuviš
kosios spaudos padėtį išeivijoje, 
visada maloniai nuteikia žinia, 
liečianti betkuriuos pragiedru
lius tokio ar kitokio mūsų leidi
nio egzistencijoje.

Kiekvieaas lietuviškosios pe
riodikos ėmėjas, rėmėjas ir pri
tarėjas gali tik džiaugtis “Tėviš
kės Žiburių” sėkme, jiems per
sikeliant (ir dar sukaktuviniais 
metais!) į naujas, labiau spaudos 
darbui pritaikytas patalpas Ana
pilyje. Persikeliama ne šiaip 
sau “į laukų” platybes, bet ten, 
kur kuriamas lietuviškos tauti
nės ir religinės veiklos centras.

Toji vieta nėra kokia sala, 
sunkiai pasiekiama ir dar sun
kiau surandama. Pati idėja gana 
greitai tapo įgyvendintu planu, 
siekiančiu kiek galint plačiau ir 
giliau patenkinti naujus laiko 
reikalavimus ir bendrosios veik
los uždavinius, kurie iškyla nau
joje didmiesčių planavimo sta
dijoje. Lietuviai juk negalėjo ra
miai rankas sudėję sėdėti ir 
laukti, kol naujai susidariusios 
aplinkybės pastatys juos prieš 
eilę gal net nemalonių ir išlai
džių faktų. Todėl gerbtini visi 
tie asmenys ir organizaciniai vie
netai, kurie laiku suprato reika
lo svarbumą ir ryžosi dideliam 
bei sunkiam darbui. Pastarojo 
rezultatais gali didžiuotis kiek
vienas prie tų užmojų prisidėjęs

tiek darbu, tiek ir lėšomis.
Grįžtant prie grynai laikrašti

nių reikalų, reikia pastebėti, 
kad “Tėviškės Žiburiai” turėjo 
ir tebeturi gražų nuolatinį pasto
vių rėmėjų, bičiulių būrį, kurie 
ir įgalina laikraštį vesti tobulė
jimo bei platėjimo keliu. Tiek 
turinys, tiek ir technikinis leidi
nio apipavidalinimas rodo, kad 
savaitraštis gali drąsiai didžiuo
tis savo vieta išeivijos panašių 
leidinių tarpe.

Naujosios sąlygos turėtų būti 
paskata dar labiau tobulėti. Jau
čiant vis besikeičiantį gyvenimo 
pulsą, vis naujus reikalavimus, 
jau ir dabar laikraštis turi susi
daręs stiprias savitas tradicijas, 
ryškų veidą ir jaučiamą įtaką 
ne vien kanadiečių lietuvių gy
venimo raidoje, bet iš dalies ir 
amerikiečių lietuvių nuotaikose.

“Tėviškės Žiburiai” verčia 
naują savo gyvenimo knygos 
puslapį (gal ne tiek puslapį, 
kiek naują skirsnį...). Į jį 
krypsta ir mūsų visų nauji lū
kesčiai. Sveikinimo žodžiai visa
da būna labai saldūs, bet ir 
labai trapūs, kaip ir įvairios su
kaktys, kurios yra praeinantis, 
gal daugiau įspūdžio, dalykas. 
Konkretus darbas, įmintos pė
dos lieka kur kas ilgiau ir pasto
viau. Atsigrįžus atgal, matyti, 
kad šio laikraščio paliktos pė
dos tampa ištisu keliu (ne siau
ru takeliu), vedančiu lietuviško 
gyvenimo ateitin.
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ANTANINAI REMEIKIENEI 
mirus, dukrai SKOLASTIKAI REMEIKAITEI, gi

minėms bei artimiesiems nuoširdžių užuojautų 

reiškia —
Toronto Lietuvių Choras "Varpas”

ANTANUI ADOMAVIČIUI
mirus, jo žmonų ir dukrelę DANUTĘ, taip pat

pusbrolį JONĄ MAZILIAUSKĄ su šeima nuošir

džiai užjaučiame —
O. B. Čeikai

Mielai ir brangiai Mamytei

a.a. M. MARTINKIENEI
mirus, jos vyrų J. MARTI N KŲ ir dukrų MAGDUTĘ 
VAITONIENĘ su jos Vyru ir visa šeima nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

K. Celiauskas K. J. Šlekaičiai

A.a. M. GALBUOGIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai BIRUTEI ANTANAITIENEI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. Gailiūnienė O. Gailiūnaitė
E. ir F. Senkai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamos į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Kodėl vakariečiai, nežiūrint 
daugybės gyvų liudininkų prieš 
komunizmą, nežiūrint Įvairių 
tautybių dokumentinių liudiji
mų, istorinių ir karinių studijų, 
aiškiai nurodančių žmonijai 
pražūtingą komunizmo veiklą, — 
neranda visuotinio pritarimo va
kariečių vyriausybėse, mokslo 
įstaigose, visuomenėje plačiąja 
ir visuotine prasme? Vakariečių 
išsigimimas ir noras susinaikin
ti? Ateina komunizmo pergalė 
ir tik po to ateis jo žuvimas? Pa
saulis kursis' įvairių buvusių 
santvarkų lipiniuose? Atsistatys 
ir mažesnės valstybės? Didžio
sios sugrius pastarųjų labui? 

Panašios mintys kilo perskai
čius veikalą: Julius Epstein, 
Operation Keelhaul. The Story 
of Forced Repatriation from
1944 to the Present.

Kas yra “Keelhaul”
Knygos antraštė reiškia, kad 

taip buvo kankinami senovės jū
rų piratai, sugauti olandų ir 
anglų jūrininkų. Piratas, suriš
tas virvėmis, būdavo nardina
mas vienoje ir kitoje laivo pu
sėje po vandeniu, iki nusibaig
davo. Websterio 20th Century 
Dictionary, 1967 m., 996 psl. 
skaitome: “Keelhaul”, to haul 
(a person) through the water 
under the keel of a ship from 
one side to the other: a punish
ment formerly inflicted in va
rious navies for certain offen
ces”. i

Si aptartis taikoma ir privers
tinei isvietintų asmenų Tepatria- 
cijai, praktikuotai amerikiečių. 

Vyriausioji karinė vadovybė
1945 m. gegužės mėn. paskelbė 
“Guide to the Care of Displaced 
Persons in Germany (G5 Divi
sion, Displaced Person Branch, 
Revised May, 1945). Ten rašo
ma, kad sutarus su sovietų at
stovais iš Sovietų Sąjungos pa
bėgę asmenys turi būti repatri
juoti, neatsižvelgiant į jų norus. 
Minėtoje J. Epsteino knygoje 
rašoma:

And these instructions, despite all 
U. S. laws, traditions, official state
ments, and considerations of huma
nity to the contrary, were implimen- 
ted between 1944 and 1947, resul
ting in forced repatriation of at least 
two million people to the Soviet 
Union — to jail, slave labor cantnps, 
ruthless persecution and death. (Ir 
šie nurodymai, priešingai JAV-bių 
įstatymams, tradicijoms, oficialiems 
pareiškimams, nepaisant žmonišku
mo, buvo vykdomi 1944 — 1947 me
tais ir dėl to mažiausiai 2 milijonai 
žmonių buvo prievarta repatrijuoti 
j Sovietą Sąjungą — i kalėjimus, 
vergų stovyklas žiauriam persekioji
mui ir mirčiai (2 psL).

| Berlyne prie Brandenburgo vartų I
§ K. ASTRAVAS N

delį puoduką kavos. Pasidaręs gomą valstybę nueiti, jie pas 
didelį sumuštinį, nueinu prie-------------“ -
aklosios gatvės. Užsilipu ant jos 
viduryje pastatytos didelės plat
formos ir, rytui brėkštant, žiū
riu per “die Mauer” į rytinę 
Vokietiją. Rytų Berlyno pusėje 
per iškirsto miško ruožą pasiro
do raudonai tekanti saulė. Pasi
dėjęs karštos kavos puoduką 
ant sienos ir kramtydamas su
muštinį, pro žiūronus dairausi į 
rytus. Vorele atėję sargybiniai 
tikrina elektros laidus. Matyt, 
po nakties lietaus srovė buvo 
susijungusi su žeme. Jie čia pat 
atidaro paslėptą elektros pa
skirstymo stotį. Aš paklausiu, 
kas atsitiko su jų elektros lini
jom, bet jie man į tai neatsako 
ir visiškai nekreipdami dėmesio 
dirba toliau. Paraleliai pagal 
“die Mauer” sieną apie 100 jar
dų žemės ruožas atrodo kaip gy
nybos kautynėms paruoštas lau
kas. Iškirstame miško'ruože že
mė yra išakėta, kelmai išrauti ir 
sukrauti ilgomis eilėmis. Lyg il
gos gyvatės ant žemės guli surū
dijusios spygliuotos vielos tvo
ros. Pro žiūronus pastebiu tarp 
vielų tvorų bėgioiantį policijos 
šunį. Jo kaklo raištis pritvirtin
tas prie ilgos vielos taip, kad ga
lėtų bėgioti apie 100 jardų išil
gai spygliuotos vielos. Ant ly
giai suakėto lauko nesimato jo
kių piktžolių. Vokiečiai sako, 
kad ten yra minų laukai. Gal ir 
tiesa, nes sargybiniai, tikrinda
mi elektros laidus, labai atsar
giai vaikšto siaurais takais, prie 
kurių stovi įrašai.

Nukreipiu žiūronus į augštus 
sargybų bokštus. Jie tik 300 
metrų vienas nuo kito nu
tolę. Iš dviejų bokštų smalsiai 
stebi mane, kaip ir aš juos, net 
keli sargybiniai. Jie kas minutę 
keičiasi žiūronais, mat, kiekvie
nas bokštas turi tik vienus žiū
ronus. Pro savo stiprius žiūro
nus matau net jų akių lėliukes. 
Aš juos sveikinu mandagiu ran
kos mostu. Priekyje du stovin
tieji neatsako, bet aš matau 
labai nežymias jų veido grima
sas, siunčiančias man “Guten 
Morgen” pasveikinimą. Trečias 
jų, stovintis užpakalyje su auto
matiniu šautuvu ant pečių, ne
žymiai pakėlęs pirštus nuo au
tomato man pamosuoja. Aš ste
biu juos iš malonumo, jie mane

Tie žiaurumai buvo įvykdyti 
vyriausiu JAV-ių kariuomenės 
vadui esant gen. Dwight David 
Eisenhoweriui. Tas pats asmuo 
1953 m. gegužės 7 d., jau būda
mas JAV-ių prezidentu, savo 
kalboje tokią priverstinę repat
riaciją pasmerkė... (2 psl.).

Rašo apie Kudirką
S. Kudirkai paskirtas pirmas 

knygos skyrius 3-12 psl., teisin
gai aprašant jo dramą. Knygoje 
yra 16 iliustruotų puslapių, ku
rių visas pirmas psl. paskirtas 
Simui Kudirkai ir jo žmonai. 
Nuotraukos daugelį kartų 
spausdintos lietuviškoje spau
doje.

9 psl. skaitome, kad S. Kudir
ka JAV-ių kariniame laive rusų- 
komunistų buvo sumuštas iki 
sąmonės netekimo. 10 psl. sako
ma, jei amerikiečių jūrininkų 
vadovai nebūtų paklausę įsaky
mo ir neatidavę S. K. bolševi
kams, vėliau būtų buvę apdova
noti paties JAV prezidento me
daliu.

Čia prašosi palyginimo buvu
sio JAV prez. Eisenhowerio ir 
dabartinio prez. Niksono gai- 
lestavimai po įvykių... Jie kaž
kodėl nemato, nieko nežino nu
sikaltimams vykstant.

10 psl. autorius teisingai rašo: 
jei JAV prezidentas apgailesta
vo S. Kudirkos išdavimą komu
nistinei Rusijai ir tai laikė nu
sikaltimu JAV-ių įstatymams, 
tai turėjo tuojau reikalauti S. 
Kudirką sugrąžinti, pranešant, 
kad priešingu atveju JAV-ės pa
naikins žvejybos susitarimus. 
To, kaip žinome, JAV prez. R. 
Niksonas nepadarė.

Kariniai epizodai
Trečias knygos skyrius skir

tas Jaltos nutarimams, kurių ka
rinę pusę pasirašė JAV gen. 
mjr. Johni R. Deane, Sovietų Są
jungos kariuomenės vardu gen. 
Itn. Gryzlov. Duotas pilnas teks
tas. Susitarimams pilnai pritarė 
Anglijos vyriausybės atstovas 
Churchillis. Jis paskleidęs daug 
teisingų žodžių prieš komuniz
mą, bet... pagrindiniuose klau
simuose pritarė sovietų politi
kai.

Vakariečiai sovietų ir vokie- 
žių frontuose išmėtė apie 6 bi
lijonus lapelių, raginančių pasi
duoti, žadančių gerą belaisvių iš
laikymą, prisilaikant Ženevos 
konvencijos nutarimy ir pan. 
Vienas žymiausių sovietų gene
rolų Vlasovas pasidavė Vokieti
jai, norėdamas padėti nugalėti 
Sovietų Sąjungą, panaikinti dau
gybės rusų nekenčiamą komu-

ALGIRDAS GUSTAITIS
nizmą, atstatyti demokratinę 
Rusiją. Nei gen. Vlasovas, nei 
jo kariuomenė, turėjusi apie 
900,000 pasekėjų, nenorėjo pa
laikyti Vokietiją ar nacizmą, bet 
tik kovoti prieš komunizmą.

53-72 psl. supažindinama su 
gen. Vlasovo kariuomenės pasi
davimu JAV-ių kariuomenei, pa
žadėjimu juos neišduoti sovie
tams, įskaitant JAV gen. Ken
nedy. Klastingai sovietams iš
duoti rusų kareiviai stengėsi 
nusižudyti. Ir pagaliau 1946 m. 
vasarą generolas Vlasovas su 
savo artimiausiais talkininkais 
buvo Maskvoje pakartas. (72 
psl.).

Sunaikinami kazokai
Pirmame skyrelyje rašoma, 

kaip anglai Jugoslavijoje komu
nistams išdavė apie ketvirtį mi
lijono laisvės, nepriklausomy
bės siekiančių kroatų. Tito ko
munistinės Jugoslavijos kariuo
menė juos brutaliausiai nukan
kino, nužudė (74 psl.).

Prieš rusiškąjį komunizmą 
kovojo apie 266.000 kazokų. 
Tarp jų buvo ir senesnių iš Ru
sijos pabėgusių 1917-1920 m. 
vyrų, moterų, vaikų. Juos so
vietams įdavė Anglijos karinės 
jėgos, kurių gėdingiausiame są
raše yra britų kariuomenės ma
joras Davis, įvykdęs begėdišką 
klastą.

1945 m. gegužės 20 d. Angli
jos kariuomenės majoras Davis, 
vadovavęs kazokų stovyklai 
Peggetze, netoli Linz, pakvietė 
kazokų rašytojus ir žurnalistus 
pasitarimui j Linzą. Atvyko 12 
asmenų. Davis per vertėją pra
nešė, kad yra numatyta leisti 
periodinis leidinys, kurio dėka 
turėtų pagerėti kazokų-anglų 
santykiai, abipusis supratimas. 
Esąs sudarytas specialus fondas 
mokėti redaktoriams algas, 
bendradarbiams honorarus. Ka
zokų rašytojai ir žurnalistai 
tiems sumanymams pritarė. Ta
da mjr. Davis paprašė sąrašo ka
zokų spaudos žmonių su jų gi
mimo datomis, dabartiniais ad
resais, nurodant tikslius barakų 
kambarius. Sąrašą paruošė re
daktorius Evgenij Tarruski.

Gegužės 24 d. britų kareiviai 
pradėjo atiminėti kazokų ark
lius, vertybes. Kazokų atamanas 
Domanov protestavo britų kari
nėje vadovybėje Linze. Gegu
žės 25 d. anglų šarvuočių kariai 
pradėjo iš kazokų atiminėti pi
nigus, net jų šeimų pinigus, lai
komus bankuose.

Gegužės 28 d. mjr. Davis pa
kvietė visus kazokų karininkus, 
oficialius asmenis ir gydytojus į 
konferenciją su britais. Kazo
kams abejojant tokio pakvieti
mo nuoširdumu, anglų kariuo
menei atstovaujantis karininkas 
davė britų karininko garbės žo
dį, kad kviečiamieji vyks tik į 
konferenciją. Kiti anglų kari
ninkai tai patvirtino.

Iš viso 2.749 kazokų karinin
kai ir kiti pareigūnai nuvyko į 
anglų sukviestą pasitarimą. Va
žiuojančius į “konferenciją” jau 
saugojo automatiniais ginklais 
apsikarstę anglu kareiviai. Ka
zokai buvo atvežti į stipriai sau
gomą belaisvių stovyklą Spittal. 
Ten Anglijos kariuomenės ats
tovai pareiškė, kad jie, pagal so- 
vietų-anglų susitarimą, perduo-J 
darni Sovietų Sąjungai. Pirmas 
nusižudė kazokų redaktorius Ev
genij Tarruski.

šią “taikos konferenciją” ly
dėjo 25 lengvi anglų tankai, 105 
taiklūs KRAD šauliai, 140 auto
matais ginkluotų šoferių, 70 
ginkluotų kareivių. Iš viso ang
lai “konferencijai” panaudoja 
125 kulkoslaidžius ir 21 kitokį 
automatinį ginklą.

Iš į “konferenciją” vežamųjų 
68% niekad net nėra buvę s<> 
vietų piliečiais!

Gegužės 29 d., po “konfe
rencijos” su anglų kariuomene, 
klastingai apgautieji kazokai pa
rašė malonės prašymus įvai
riems asmenims: Anglijos kara
liui Jurgiui ir karalienei, Can
terbury arkivyskupui, ministe- 
riui pirmininkui Churchilliui, 
Jugoslavijos karaliui Petrui, ge
nerolui Eisenhoweriui, demok
ratinių valstybių vyriausybėms, 
išdėstydami neteisybes, prašy
dami užtarimo. Anglų kariuo
menės atstovai visus prašymus 
priėmė, bet nė vienas jų nebu
vo išsiųstas — visi buvo sunai
kinti vietoje.

Gegužės 31 d., kazokams ne
sutinkant savo noru eiti į komu
nizmo skerdyklą, anglų kariuo
menė išjungė visai kazokų sto
vyklai vandenį, apsupo tankais. 
Kariniai daliniai buvo atsiųsti iš 
Argyll ir Sutherland 8-to batali- 
jono, remiami West Kent 5-to ba-

talijono. Abu priklausė 36-tai 
britų brigadai. Tankai priklausė 
11-tai britų tankų divizijai.

Staiga angly kareiviai šoko 
mušti kazokų ir jų šeimų šautu
vų buožėmis' Išgąsdinti kazokai 
šliejosi prie medinės tvoros, ku
ri nuo jų spaudimo lūžo. Už tvo
ros jų laukė anglų tankai. Bė
gantieji kazokai buvo šaudomi į 
kojas. Sužeistieji sumetami į 
sunkvežimius. Kiti nubėgo iki 
Dunojaus, šoko į sraunius van
denis, daugelis jų paskendo. 
1945 m. birželio 2 d. išlikę gyvi 
kazokai su šeimomis buvo per
duoti raudonajai armijai. 1947 
m. sausio 7 d. Maskvos “Prav
da” paskelbė pakartųjų kazokų 
sąrašą.

Knygoje tėra tik dviejų lietu
vių pavardės: Simas Kudirka ir 
Vaclovas Sidzikauskas; pastaro
jo su kitais pavergtų tautų at
stovais pasirašytą raštą paskel
bė “The New York Herald Tri
bune” 1955 m. balandžio 28 d.

Knygoje paskelbta dapg įvai
rių dokumentų, bet nėra nė vie
no lietuvio parašyto veikalo, nė 
vieno mūsų žmogaus straipsnio. 
Tai autoriaus apsileidimas, nes 
lietuviškos informacijos anglų 
kalba yra daug.

216 psl. autorius skelbia So
vietų Sąjungos sulaužytas taikos 
sutartis. Jų pateikta penkiolika, 
neišskiriant pasirašytųjų su Es
tija, Latvija. Autorius pamiršo 
ar nežinojo Lietuvos - Sovietų 
Sąjungos taikos sutarties, pasira
šytos 1920 m. liepos 20 d. Mask
voje.

Knygoje pasigedau Švedijos 
įvykdyto lietuvių, latvių, estų 
karių išdavimo sovietams tuoj 
po II pasaulinio karo. Tuo rei
kalu lauktina ir lietuvių veika
lo, visą tragediją išsamiai nu
šviečiančio.

J. Epsteino knyga “Operation 
Keelhaul” yra vertingas veika
las, dokumentiškai nušviečian
tis daugelį vakariečių nehuma
niškų veiksmų, įvykdytų komu
nizmo labui.

(Julius Epstein, OPERATION 
KEELHAUL. Introduction by Ber
tram D. Wolfe. Išspausdinta 1973 
m. Viršelį piešė Rus Anderson. 
256 psl. Iliustruota. Kaina $8.95. 
Išleido The Darvin-Adair Com
pany, One Park Avenue, Old Gre
enwich, Conn., 06870, USA.).

Berlyne prie Brandenburgo vartų
K. ASTRAVAS

Apsistojau Vakarų Berlyno 
daugiausia į rytinę Vokietiją 
įsikišusioje dalyje—Kohlhassen 
Brucken palapinių stovykloje. 
Spalio mėnesio naktų šalnos, 
pakąsdamos klevų lapus, nuda
žė miškus įvairiausiomis spalvo
mis. Nežiūrint lietaus, gyveni
mas šiame gamtos prieglobsty
je įdomus. Čia apsistoja įvairių 
tautybių keliautojai. Ką tik at
vykę 3 autobusai australiečių 
ir zelandiečių tiesiai iš Maskvos 
pradėjo virtis valgyti. Čia turi
me visus patogumus, prausyklas 
su karštu vandeniu ir dušus, 
bendras virtuvės patalpas, net 
skalbimo mašinas. Visa stovyk
lavietė yra apdengta, lyg stogu, 
klevų šakomis. Iš vienos pusės 
ilgas ežeras, iš kitos “die Mau
er” — Berlyno miestą skirianti 
mūrinė siena. Tik akla klevais 
apaugusi gatvė, atsimušanti į 
“die Mauer”, veda į miestą.

Mano palapinės virvės iš vie
nos pusės yra pririštos prie 
spygliuotos vielos tvoros, kuri, 
prieš pastatant “die Mauer”, bu
vo oficiali padalintos Vokieti
jos siena. “Die Mauer” yra už 
jos tik už dviejų pėdų. Kitos 
virvės yra priristos prie šalia 
pastatyto mano “džypo”. Siena 
ir “džypas” mane apsaugoja 
nuo stipraus vėjo bei lie
taus. Nuo sienos statybos metu 
nusiritusios į vakarinį Berlyną 
dvi didelės cemento plytos tar
nauja man kaip mažas stalas, 
ant kurio pasistatęs alpinisto 
primusą verduos valgyti. Pusli
čius ir vakaro kavą verdu čia. 
Pietus ir vakarienę paprastai 
valgau kuriame nors restorane. 
Vėlai vakare visada prie savo iš 
dviejų plytų pasidaryto stalo tu
riu svečių. Atsirėmę nugaromis 
į “die Mauer" ilgai kalbamės 
gerdami kavą sumaišytą su iš 
Jugoslavijos atsivežtu konjaku 
— Viniak. Ramu čia, nes nėra 
judėjimo. Pabaigęs kavą ir nusi
maudęs karštame duše, lendu į 
miegamąjį maišą ir miegu kaip 
negyvas iki aušros. Retkarčiais 
per miegą girdžiu anapus sienos 
rytinio Berlyno pusėje sargybos 
šunų lojimą, švilpuką, šūvius, 
šiaip visą laiką mane maloniai 
migdo klevo lapų ošimas.

mane negali ateiti. Ir niekas ne
gali, nes perėjimą saugo šunys, 
elektros ir spygliuotos vielos, 
minų laukai ir apie 30,000 sar
gybinių.

Nubudęs dar prieš aušrą, su
sitvarkęs palapinę, prisipilu di- 1— iš pareigos. Aš galiu į jų sau-

Pabaigęs pusrytį, po dviejų 
valandų atsiduriu rytinio Berly
no centre — Alexander Platz. 
Paskutinį kartą čia buvau 1944 
m. spalio mėnesį, dar karui 
liepsnojant. Tada mane apėmė 
baisus siaubas, matant nuo karš
tos temperatūros suskilusius 
daugiaaugščius pastatus. Viskas 
buvo išdegę kadaise prabangia
me rajone. Šiandien tų garsių 
pastatų nė pamatų nebeliko. 
Viskas atstatyta. Aplink aikštę 
stovi daugiaaugščiai pastatai: 
viešbutis turistams, apartamen
tai, verslo pastatai ir didžiulis te
levizijos bokštas. Prie Unter den 
Linden gatvės pabaigos pasta
tyti didžiuliai fontanai ir pra
bangus restoranas. Vienintelis 
pastatas, išlikęs nuo senų die
nų, tai geležinkelio, stotis, ku
rioje 1944 m. spalio mėnesį tu
rint didelę sumą vokiškų mar
kių gėrėm alų ir valgėm pilna 
burna pietus, žinoma, be korte
lių, prilipdę 100 markių bank
notą patarnautojui ant kaktos 
kaip dovaną už gerą patarnavi
mą.

Knygų krautuvėje pastebėjau 
kelias lietuvių autorių knygas, 
išverstas į vokiečių kalbą. Sėdė
damas prie fontano, stebėjau 
praeinančius turistus, tikėda
mas sutikti žmonių iš Lietuvos, 
gal ir savo gimtinės. Toliau už 
Alexander Platz tęsėsi ilgos gat
vės naujų šabloniškų pastatų. 
Lankydamas kiek toliau nuo šios 
aikštės antros rūšies viešbučius, 
kurie buvo švarūs ir nauji, tikė
jausi rasti lietuvių, bet neradau. 
Jie visi buvo pilpi turistų iš Ru
sijos ir kitų socialistiniųų kraš
tu, bet mažai pačių vokiečių. 
Dvasia čia dvelkė stepėmis ir 
Varšuvos lygumomis. Kiek to
liau nuo čia matėsi dar nuo ka
ro likusių ir nenugriautų sude
gusių namu. Rusų kariuomenės 
nesimatė. Paėjęs gilyn j miestą, 
orfėjau dideli raudono granito 
Lenino paminklą. Mat, jis kadai
se studijavo šio miesto garsiaja
me ir Čia pat esančiame Hum- 
boldto universitete.

(Bus daugiau)

PADĖKA

Varpo” choro valdyba

‘•Varpo” choro pavasario koncertas-vakaras praėjo su gražiu <■ 
pasisekimu. Gausus visuomenės dalyvavimas dar labiau paskatino J 
“Varpą” tęsti lietuviškos dainos meną.

Ruošiant koncertą daug širdies ir darbo įdėjo “Varpo” rėmėjų 
būrelis. Jiems nuoširdi padėka. Ypatingą padėką reiškiame J. Tu- 
mosai, kuris savo gausia tūkstančio dolerių auka parėmė “Varpą”. 
Dėkojame p.p. Strazdams už $100 auką; “Varpo” krikšto tėvams už 
gėles, “Varpo” veteranui maestro muz. St. Gailevičiui už įteiktą 
dainų rinkinio knygą ir pasveikinimą. Didelė padėką tenka ilgame
tei varpietei Aldonai Genčiuvienei ir jos vyrui Vytui, kurie už visą 
savo darbą — valgių-bufeto paruošimą neėmė jokio atlyginimo. 
Dėkojame ponioms už pyragus ir visiems padėjusiems tvarkyti salę.

Lėšomis, darbu ir kitokiu būdu parėmė “Varpą” šie asmenys: 
p.p. A. Aperavičienė, p. Augustinavičius, M. Antanaitis, V. Aušro
tas, inž. B. Baranauskas, B. L. Brakai, J. Bakšys, J. B. Banaičiai, 
L. Dargienė, V. Dunderienė, O. Delkus, dr. G. Girdauskaitė, O. Ind- 
relienė, S. E. Kėkštai, R. I. Kymantai, inž. V. S. Liuimos, S. Ma
sionis, V. Narušis, V. Paškauskas, P. N. Puidokai, dr. A. S. Pace- 
vičiai, dr. St. J. Pacevičiai, p. Prišas, A. Pundžius, J. Poškus, VL 
Paliulis, H. A. Stepaičiai, V. Sendžikas, V. Siminkevičius, A. Sče- 
pavičienė, F. Skrinskienė, inž. P. Stauskas, dr. A. Valadka, E. Valeš- 
ka, dr. J. Yčas.

Laimikius vakaro loterijai aukojo: inž. B. Baranauskas, Laima 
Dambrauskaitė, V. Karnilavičius, A. Jokūbaitis, J. Krasauskas — J 
“European Meat a. Delicatessen”, A. Matulaitis — “Parkside Meat 
Market”, F. Mockus — Mohawk Furniture Ltd.”, J. Margis — “Mar
gis Pharmacy”, V. Siminkevičius — "Simon’s Television”.

Už netikslumus ar per klaidą praleistą pavardę iš anksto atsi
prašome. Visiems esame labai nuoširdžiai dėkingi už paramą ir gerus 
linkėjimus.

S
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A*A BRONIUS MIŠKINIS

mirė 1974 m. birželio 8 d., palaidotas birželio 11 d. 
Toronto lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju už gražias laidotuvių apeigas bei Mi
šias Tėvui Juvenaliui Liaubai, Tėvui Pauliui Baltakiui, p.p. 
A. Paulioniams ir kun. Jonui Staškevičiui, dalyvavusiem ka
pinių apeigose. Dėkoju visiems bičiuliams ir draugams už 
šv. Mišias Broniaus intencija ir gražias gėles, taipgi už 
dalyvavymą laidotuvėse. Nuoširdžiai dėkoju: Broniaus 
krikšto dukrai Dalytei, kūmams Birutei ir Kazimierui Ka- 
reckams, mieliems bičiuliams ir draugams p.p. Irenai ir 
Osvaldui Delkams už jų paslaugas bei širdingumą, mie
liems anykštėnams karstanešiams ir ypatingai mano 
krikšto sūnui Vytautui, kūmams Onutei ir Alfonsui Skre- 
būnams, už visą pagalbą parodytą šio liūdesio metu. To 
aš niekuomet nepamiršiu.

Tegu Dievas Jums atlygina —
Nuliūdęs — brolis Juozas
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V. Popeliučka

užjaučiame, o iš- 
meldžiame Dievo

V. J. Žitkevičiai
Melbourne, Australija

KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI
mirus Niujorke, mielą jo brolį lietuvybės darbuo
toją JONĄ ROBERTĄ ir jo žmoną VALENTINĄ 
dideliame skausme nuoširdžiai 
keliavusiai sielai į Amžinybę 

palaimos —



Simo Kudirkos byla-Amerikos rūpestis RASA SILKUTĖ

Specialus pranešimas
Gegužės 17 d. Simo Kudirkos 

motina Marija Sulskienė pasie
kė JAV ambasadą Maskvoje. Po 
ilgoko pasikalbėjimo su amba
sados pareigūnais ji buvo pripa
žinta pilnateise Amerikos pilie
te — ir jai buvo išduotas JAV 
pasas. Tikimasi, kad greitu lai
ku Simas Kudirka taip pat taps 
Amerikos valdžios pripažintu 
pilnateisiu JAV piliečiu.

Kas galėjo prieš ketverius 
metus tikėtis, kad ateityje pa
aiškės, jog Amerikos pareigūnų 
sovietams išduotas lietuvis yra 
Amerikos pilietis! Atrodo pa
prastas dalykas — motina atėjo 
j JAV ambasadą, užsiregistravo 
kaip JAV pilietė ir staiga pakei
tė sūnaus bylos eigą . . . Tikro
vėje taip nebuvo. Reikėjo labai 
daug pastangų. Jas galima ge
riau Įvertinti susipažinus su tų 
žmonių veikla, kurie nuosekliai 
tą bylą gvildeno iki šio taško. Į 
veikėjų sąrašą jungėsi pavieniai 
asmenys, lietuviai ir kitataučiai, 
lietuvių ir kitataučių organiza
cijos, JAV kongreso nariai, ru
sų disidentai, JAV Valstybės 
Departamento (JAV VD), Bal
tųjų Rūmų pareigūnai ir spau
da. Deja, daug Įdomių detalių 
niekad nebus galima viešai at
skleisti, net ir tuo atveju, jeigu 
Simas Kudirka taptų laisvas. Pa
galbos buvo susilaukta iš labai 
netikėtu šaltinių, kurie liks ži
nomi tik mažai grupelei asme
nų.

Pirmieji žingsniai
Pirmutinis žmogus, atgaivinęs 

Kudirkos bylą JAV kongrese, 
buvo 1972 m. išrinktas kongres- 
manas Robert Hanrahan. Jis 
yra III Čikagos distrikto atsto
vas ir respublikininkų partijos 
narys. Pradėjęs savo kadenciją 
1973 m., padarė taip pat pir
muosius žygius Kudirkai išlais
vinti. Jis kreipėsi Į JAV VD, so
vietu ambasadorių Vašingtone, 
■siuntė peticiją Brežnevui, kurią 
pasirašė visi 24 Illinois valtijos 
kongresmanai, kalbėjo J. A. V. 
atstovų rūmuose Kudirkos me
tinių proga, kreipėsi į Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių, prašė so
vietų valdžią leidimo aplankyti 
Kudirką koncentracijos stovyk
loje. Už šią veiklą jis susilaukė 
labai daug laiškų iš visos Ame
rikos. Tai paskatino jį 1974 m. 
sausio 31 d. pateikti JAV kong
resui rezoliuciją Kudirkos ląisr 
vinimo reikalu. Vasario 1 d. se
natorius Charles Percy, taip pat 
iš Illinois, tą pačią rezoliuciją 
Įteikė JAV senatui. Abi rezoliu
cijos susilaukė labai daug para
mos iš kitų kongreso narių ir 
šiuo metu kongr. Hanrahan re
zoliucija turi daugiau kaip 100 
rėmėjų, o sen. Percy rezoliuci
ja — apie 30. Lietuvių visuome
nė didele dalimi prisidėjo prie 
šių rezoliucijų pasisekimo, nes 
dauguma kongreso atstovų pa
rėmė jas tuomet, kai susilaukė 
daug laiškų iš Amerikos lietu
vių. Abi rezoliucijos laukia pa
tvirtinimo atstovų rūmų ir sena
to užsienio reikalų komitetų.

Nelauktas posūkis
1973 m. gruodžio mėnesĮ JAV 

Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba, sužinojusi apip Kudir
kos motinos gimimą Amerikoje 
ir gavusi iš Angelų Karalienės 
parapijos Brooklyne Marijos 
Kudirkaitės krikšto metriką, nu
siuntė delegaciją į Vašingtoną 
ištirti Kudirkos ir jo motinas pi
lietybės statusą. Delegacija ap
lankė Emigracijos departamen
tą, Valstybės Departamentą, 
įvairių kongresmanų ir senato
rių įstaigas, Įteikdama jiem šias 
naujas informacijas apie Kudir
kos bylą.

Visi kongreso nariai labai su
sidomėjo naujomis informacijo
mis, tačiau daugiausia dėmesio 
parodė kongr. Hanrahan, sen. 
Charles Percy ir Niujorko sen. 
Jacob Javits. Visi trys atstovai 
nuo to momento nuosekliai se
kė Kudirkos motinos pilietybės 
išaiškinimo reikalą, artimai ben
dradarbiaudami su asmenimis, 
kurie skatino JAV VD kuo grei
čiausiai ištirti pateiktus duome
nis. Reikia pripažinti, kad pra
džioje Vp nelabai uoliai dirbo 
Kudirkos byloje. Išjudinti biu
rokratijai reikėjo pasiryžimo, 
užsispyrimo ir gerai suplanuo
tos strategijos. JAV valdžios sis
temoje veiksmingiausias orga
nas tam tikslui yra JAV kong
resas.

Pradžioje VD bandė diploma
tiškai atšaldyti pastangas gauti 
Kudirkai Amerikos pilietybe. 
Jis buvo paruošęs standartini 
laiško tekstą, kuris buvo siun
čiamas kiekvienam piliečiui ar 
kongreso nariui, kuris teiravo
si apie Kudirka ir jo pilietybę. 
Tekste buvo minima, esą, jeigu

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Luby*. Tek WA 2-79M., 261-0537

“Tėviškės Žiburiams"
ir Kudirkos motina bus pripa
žinta Amerikos piliete, o Ku
dirkai bus patvirtinta teisė į 
Amerikos pilietybę, “jis, be abe
jonės, yra ir sovietų pilietis; so
vietai gi nepripažįsta dvigubos 
pilietybės.” Dauguma žmonių 
priėmė šį atsakymą be jokio 
protesto kaip liudijimą, kad Ku
dirkai išlaisvinti nėra vilties. 
Tačiau “Americans for Simas” 
komitetas, kurio rėmuose JAV 
LB krašto valdyba koncentruo
ja savo veiklą šiuo reikalu, pa
rašė protesto laišką valstybės 
sekretoriui dr. H. Kissingeriui, 
užklausdama, nuo kurio laiko 
Amerikos valdžia pasidarė so
vietų interesų gynėja. Laiške 
rašoma: kaip gali Amerikos val
džia kalbėti apie Kudirkos so
vietų pilietybę, kai jis yra gi
męs laisvoje Lietuvoje, o JAV 
nepripažįsta Lietuvos okupaci
jos? Esą sovietai laiko jį savo 
piliečiu, tačiau tai nereiškia, 
kad JAV valdžia turi su tuo su
tikti. Senatorius Percy, kuriam 
buvo pasiųsta kopija, pagyrė 
laišką kaip “įtikinantį ir gerai 
apgalvotą”, pranešė, kad, jo ži
niomis, laiškas buvo pateiktas 
pačiam Kissingeriui. Po kurio 
laiko AFS komitetas gavo atsa
kymą iš Valst. Departamento, 
kad jokiu būdu nebuvo JAV val
džios intencija užtarti Sovietų 
Sąjungą. Esą jis tik norėjo pa
brėžti, kad sovietai laikys jį sa
vo piliečiu. Po to laiškų tekstai 
iš VD pasikeitė ir daugiau ne
buvo rašoma, jog Kudirka yra 
sovietų pilietis, bet tik minėjo, 
kad sovietai jį laiko savo pilie
čiu.

Kongr. Hanrahan, norėdamas 
kuo greičiausiai išaiškinti M. 
Šulskienės pilietybės statusą, 
pradėjo skatinti VD tuoj pat 
patikrinti dokumentus Angelų 
Karalienės parapijoje, ųustaty- 
ti jų autentiškumą ir taip pat 
kuo greičiausiai baigti apklausi
nėjimą žmonių, kurie pažinojo 
Simo motiną Lietuvoje.

Spaudos talka
Balandžio 8 d. pirmutinės ži

nios apie Simo Kudirkos teisę į 
Amerikos pilietybę pateko į 
JAV spaudą. CBS radijo tinklo 
“Spectrum” komentatorė Phyl
lis Schlafly perdavė žinią visai 
Amerikai. Pirmas reagavo Įta
kingasis “Boston Globe”, kuris 
vyriausią savo korespondentą 
Vašingtone Darių Jhabvalą nu
siuntė ištirti žinios autentišku
mo i VD. Pastarasis nebuvo pa
siruošęs duoti oficialų pareiški
mą šiuo reikalu. Jis tik pranešė, 
kad dalykas yra tiriamas. Ko
respondentas tada kreipėsi i p. 
Schlafly, kuri nukreipė jį į-AFS 
komitetą. Pastarasis korespon
dentui atsakė į visus jo klausi
mus ir prašė, kad žinios būtų 
atsargiai pateikiamos Amerikos 
visuomenei neįveliant nieko į 
painiavas. Įdomu pažymėti, kad 
p. Jhabvala yra visų korespon
dentų Vašingtone sąjungos pir
mininkas. Įspūdingas jo prane
šimas buvo paskelbtas “Boston 
Globe” 1974 m. balandžio 11 d. 
laidoje. Jhavala prašė AFS ko
mitetą palaikyti su juo nuolatini 
kontaktą ir reguliariai pranešti 
apie bylos eigą. Nuolatinis kon
taktas taip pat yra palaikomas 
su “New York Times” ir Įvai
riom žinių agentūrom — UPI, 
AP, Reuter. “Boston Globe” 
straipsnis sukėlė dideli spaudos 
susidomėjimą, ypač Niujorke. 
Balandžio 11 d. vakara beveik 
visi televizijos kanalai ir radijo 
stotys citavo žinias apie Kudir
ką iš “Boston Globe”. Tai paro
do, kiek dar jautri yra Ameri
kos spauda Kudirkos bylai.

Maskvos laikysena
Didelis spaudos susidomėji

mas paskatino VD greičiau baig
ti tyrinėjimą. Balandžio 16 d. 
William J. Dyess (U. S.-Soviet 
Bilateral Affairs) laišku prane
šė, kad VD yra užbaigęs tyrinė
jimą, kuris Įtikino, kad Marija 
Kudirkaitė-šulskienė yra gimusi 
Brooklyne, N. Y. Laiške rašo-
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iš Niujorko
ma, jog jai tereikia atvykti į 
JAV ambasadą Maskvoje, kur ji 
bus apklausinėta. Tada bus ga
lutinai nustatyta jos pilietybė.
- VD ėmė stengtis, kad Ma
rija Šulskienė saugiai galėtų pa
siekti Amerikos ambasadą Mask
voje. JAV VD, artimai bendra
darbiaudamas su AFS komite
tu, Seamen’s Education Federa
tion ir kongreso nariais, plana
vo efektingiausią strategiją. Iš 
ambasados buvo pasiųsta teleg
rama, prašant p. Sulskienę at
vykti į ambasadą Maskvoje. Ba
landžio 28 d. p. Šulskienė su pa
lydovu lipo į traukinį Vilniaus 
stotyje, bet sulaikyta slaptosios 
policijos. Pastaroji atėmė doku
mentus ir pasakė, kad jai nebus 
galima vykti į Maskvą prieš ge
gužės 1 d. šventę. Jos palydovui 
buvo pareikšta nė nesvajoti apie 
vykimą į Amerikos ambasadą. 
Šią žinią Vakarų spaudai patei
kė Sergej Kovalev, žymus rusų 
disidentas Maskvoje. Jis jau ba
landžio pradžioje buvo kreipęsis 
i Amerikos ambasadą p. Šulskie
nės reikalu. Kai bandė įeiti am
basadoj buvo suimtas slapto
sios policijos, bet vėliau paleis
tas, kai Amerikos ambasados pa
reigūnai paprašė leidimo su juo 
pasikalbėti.

JAV valdžios pareigūnai gero
kai pasipiktino neleidimu p. 
Šulskienei vykti į Maskvą. Šiuo 
savo elgesiu sovietai laužė kon
sulinę sutartį, kuri buvo pasira
šyta 1968 m. Pagal vieną infor
macijos šaltinį, p. šulskienei bu
vo perduota žinia, kad JAV val
džios atstovas vienokiu ar kito
kiu būdu su ja susitiks. Amba
sados pareigūnai jau buvo pasi
ruošę vykti į Lietuvą, jeigu so
vietai nebūtų jai leidę vykti į 

Maskvą. Amerikoje sen. Char
les Percy pasiuntė laišką Ana- 
toliui Dobrynin (sovietų amba- 
•sadoriuį Vašingaone), kad p. 
Šulskienei būtų leista atvykti į 
Maskvą.

Gegužės 17 d. p. Šulskienė pa
galiau pasiekė JAV ambasadą, 
kur buvo oficialiai pripažinta 
Amerikos piliete. Apie tai rašė 
visa JAV spauda. Įspūdingiau
sias straipsnis su S. Kudirkos 
nuotrauka buvo išspausdintas 
“New York Times” gegužės 22 
d. Ten aiškiai keliamas S. Ku
dirkos pilietybės klausimas. Šį 
straipsni persispausdino pagrin
diniai JAV laikraščiai. Oficialus 
sprendimas dar nėra padarytas, 
tačiau pagal 1940 m. “Nationa
lity Act.” Sec. 205 Kudirka, 
kaip “illegitimate” sūnus, turi 
teisę į Amerikos pilietybę.

Policija seka
M. Šulskienei buvo leista iš 

ambasados paskambinti vienai 
pažįstamai į Ameriką. Pokalbio 
metu ji nuogąstavo dėl savo 
saugumo, nes slaptoji sovietų 
policija ją sekiojo visą savaitę. 
Kongr. Hanrahan tuoj pat pa
skambino į ambasadą ir prašė 
konsulą Dubbs neišleisti p. Šuls
kienės iš JAV pastato. Konsulas 

. jam užtikrino, kad ji esanti sau
giai apsistojusi pas pažįstamus 
Maskvoje. Tą pačią dieną Algi
mantas Gečys, JAV LB krašto 
valdybos visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas, taip pat 
skambino į ambasadą Maskvoje, 
teiraudamasis apie p. šulskie
nės padėtį. Konsulas Willems jį 
painformavo, kad p. šulskienei 
buvo patarta laikinai grįžti į 
Lietuvą, kol gaus leidimą išvyk
ti. Ambasada pažadėjo remti jos 
bylą, kalbantis su sovietais.

Kudirkos byla — tarptautinė
Marija Šulskienė yra pakvies

ta draugų atvykti į Ameriką, ta
čiau ji dar nėra gavusi sovietų 
vizos išvykti. Jos Amerikos pa
sas yra saugiai laikomas Ameri
kos ambasadoje.

Yra išvystyta plati veikla, sie
kiant S. Kudirkai laisvės. Įvai
rios organizacijos ir pavieniai 
asmenys kreipiasi į kongreso 
narius ir prez. Niksoną, kad bū
tų rastas kelias Kudirką išlais
vinti, remiantis jo Jungtinių 

Amerikos Valstybių pilietybe.
Kudirkai laisvės siekia ir ži

noma tarptautinė amnestijos or
ganizacija “Amnesty Interna
tional”. AI centras yra Londo
ne, tačiau ji turi skyrius 62-juo- 
se kraštuose su 30,000 narių. 
Kiekvieną mėnesi AI pasirenka 
tris politinius kalinius iš jų są
rašų, paskelbia jų vardus, bio
grafiją ir skatina pasauliniu 
mastu rašyti atvirukus (“post
card campaign”). Norėdama iš
laikyti organizacijos neutralu
mą, vadovybė parenka vieną ka
linį iš Vakarų pasaulio, vieną iš 
vadinamo trečiojo pasaulio 
(nomaligned nations) ir vieną 
iš Rytų arba komunistinio blo
ko. Visi AI nariai tą mėnesį yra 
prašomi siųsti atvirukus val
džios atstovams, prašant laisvės 
išvardintiem kaliniam. Praei
tyje šie vajai yra susilaukę tei
giamų rezultatų. Birželio mėne
sį tų pavardžių tarpe buvo Si
mas Kudirka.

Kaikurie JAV LB krašto val
dybos vis. reik, tarybos nariai 
yra taip pat aktyvūs pilnateisiai 
AI Amerikos skyriaus nariai ir 
palaiko nuolatinį ryšį su AI sek
retoriatu — centru* Londone. 
Šių narių iniciatyva Simo Ku
dirkos vardas pakliuvo birželio 
mėnesio atvirukų vajaus sąra
šam Taip pat yra palaikomas ry
šys su Švedijos AI 187 ir V. Vo
kietijos AI 83 grupėmis, kurios 
yra pasirinkusios globoti Simo 
Kudirkos bylą bei siekti jam 
laisvės.

Užbaigiant šią apžvalgą, rei
kia pabrėžti, kad sovietų užsi
spyrimas Kudirkos atveju ir ne
leidimas jo ir jo šeimos į Ame
riką yra jiem patiem žalingas. 
Kas buvo papasakota, yra tik 
mažas ledyno paviršius. Kudir
kos bylos dėka lietuviai yra už
mezgę ryšius su įtakingais pa
saulinio masto žmonėmis ir or
ganizacijomis. Šių ryšių tinklas 
kasdien didėja, ir jie bus vėliau 
išnaudojami kitiems svarbiems 
lietuviškiems reikalams. Šių ry
šių sąraše be abejonės figūruo
ja ir pasaulinė spauda. Jeigu 
Sovietų Sąjunga nesutiks greitu 
laiku Kudirką grąžinti į Ameri
ką, jo byla bus tęsiama toliau. 
Dabar ji nebėra vien privatus 
lietuvių reikalas, bet visos pla
čiosios Amerikos visuomenės rū
pestis.

Sovietų kalinamo Simo Kudirkos šeima. Iš kairės: Simo motina Marija Šulskienė, jo sūnus Evaldas, žmona Ge 
* nė, duktė Lolita

Baltiečiu diena Vakarų Vokietijoje
Žmogaus teisių dieną Stutt- 

garte, V. Vokietijoj birželio 13 
d. surengė apylinkės lietuviai, 
latviai ir estai, remiant vokie
čiams. Pilna didžioji Kolping- 
haus salė susirinkusių žmonių, 
daugiausia lietuvių, latvių ir es
tų, šventę pradėjo ekumeninėm 
pamaldom, bendrai giedant 
“Dieve Tėve danguje”. Šv. Mi
šių pradžioje kun. K. Senkus, 
kaip pagrindinis celebransas, 
pasveikino susirinkusius Kris
taus Bendrijos ir pamaldose da
lyvavusių dvasiškių vardu, šv. 
Rašto skaitymus atliko estų dva
sininkas M. Vaher, o Evangeliją 
(Luko 22, 25—27) skaitė ir die
nai pritaikytą pamokslą pasakė 
latvių ev. kunigas E. Rozitis. 
Pamokslininkas iškėlė žmogaus 
teisių reikšmę; padarė pastabą, 
kad gyvename pasaulyje, prie
šingame Evangelijos minčiai. 
Tautų ir atskiro žmogaus pri
spaudėjai veda didelę “taikos” 
propagandą; didieji agresoriai 
neteisėtai reikalauja sienų pri
pažinimo, tačiau tie didieji “tai
kos apaštalai” vis dar priespau
doje laiko ištisas tautas, perse
kioja religiją ir niekina žmogaus 

teises.
Nors pamaldos buvo laikomos 

vokiečių kalba, tačiau pianistui 
A. Appenzeller fortepijonu pa
lydint, lietuviai giedojo lietuviš
kai “Marija, Marija”, o buvęs 
Latvijos operos solistas B. Pie- 
kalnitis latviškai giedojo solo 
“Mocekli-Kankiniai”. šešios tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
latvaitės fleitomis grojo giesmių 
melodijas.

Antrąją šventės dalį pradėjo 
Stuttgarto lietuvių bendruome
nės valdybos pirm. Z. Glemžie- 
nė primindama Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tragediją. Pa
kvietė pagerbti kankinius bei žu
vusius už laisvę ir tikėjimą da
lyvių atsistojimu. Kuri. K. Sen
kus ir B. Piekalnitis duetu lie
tuviškai pagiedojo “Jūroj blaš
kosi audra . . . Viešpatie, gelbėk 
mus” ir “Galingas Dieve”. Gies
mes fortepijonu palydėjo muz. 
A. Appenzeller.

Pagrindiniu antros dalies kal
bėtoju buvo prof. dr. J. Eretas 
iš Šveicarijos. Kalbėtojas į klau
sytojus kreipėsi šiais žodžiais: 
“Mes šiandien švenčiame žmo
gaus teisių dieną, bet tiksliau 

— Dievo teisių dieną, nes žmo
gaus teises esame gavę iš Jo. 
Kiekvienas žmogus teises gauna 
gimdamas, kurias Viešpats jam 
yra suteikęs. Taigi, žmogaus tei
sės yra Dievo teisės .. .”. Toliau 
profesorius kalbėjo apie įvairių 
tautų ir valstybių pagrindiniuo
se įstatymuose ir tarptautinėse 
deklaracijose numatytas pagrin
dines teises. Kalbėtojas primi
nė, kad pagrindinės žmogui su
teiktos Dievo teisės priklauso 
net ir dar negimusiam žmogui, ir 
niekam nevalia, net įstatymams, 
šių teisių atimti ar pažeisti... '

Estas — R. Saluri, latvis —A.1 
Burmeister ir lietuvė — dr. A. 
Plekavičiūtė-Veigel savo kalbo
se konkrečiais pavyzdžiais api
būdino dabartinę priespaudos ir 
religijos padėtį savose tėvynėse. 
Latvių fleitų ansamblis “Daugu
va”, vadovaujamas muzikos pro
fesoriaus C. Dali, pagrojo eilę 
latvių liaudies dainų melodijų, 
o solistas B. Piekalnitis, A. Ap- 
penzelleriui fortepijonu paly
dint, padainavo latvių liaudies 
dainas: J. Norvilio “Latvie- 
tim” ir E. Ūdrio — “Burtnieka

(Nukelta į 6-tą psl.)
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VASAROS ŠVENTĖ

Poilsio sezonas Nidoje buvo pra
dėtas vasaros švente — eitynėmis i 
miško estradą, dalyvaujant iš Kuršių 
marių atplaukusiem Neringai ir 
Nagliui, iš kopų atklydusiai Saulei 
su dvylika mėnesių, iš gėlių parodos 
su gausia palyda atskubėjusiai Va
sarai. Estradoje koncertavo liaudies 
šokių grupė “Žėrutis”, estradinis an
samblis “Kopų balsai” iš Klaipėdos 
ir Vilniaus filharmonijos estradinis 
ansamblis “Nemuno žiburiai”. Duok
le Sovietų Sąjungai atidavė motocik
lininkai, gėlėmis papuošę sovietinių 
karių kapines Alksnyne. Apie Ne
ringos naujoves “Tiesa” 134 nr. ra
šo: “Vasaros sezoną Neringa sutiko 
atjaunėjusi ir pasipuošusi. Sužaliavo 
nauji skverai prie neseniai pastaty
tos Nidos prieplaukos ir “Jūratės” 
poilsio namų, apželdintos Kuršmarių 
krantinės, pasodinta tūkstantis deko
ratyvinių ir 3.000 rožių bei daugia
mečių gėlių krūmų. Kad jos grei
čiau prigytų smėlėtoje Neringos že
mėje, buvo atgabenta apie 1.500 ku
binių metrų juodžemio. Sutvarkyta 
apsauginė kopa, padaryti laiptai i ją. 
Į Juodkrantės paplūdimius nutiesti 
pėsčiųjų takai, tebetvirtinami marių 
krantai...” Naujų prekybos pavil
jonų susilaukė Nida, Juodkrantė, 
Preila, naujų valgyklų — “Nemuno”, 
“Baldininko”, “Rūtos” poilsio namai. 
Pervalkos parduotuvė atidarė prie
statą prekiauti daržovėmis. Nerin
gos prekybininkų gretas papildė 300 
talkininkų iš {vairių Lietuvos vieto
vių. Neringa dabar vadinamas mies
tas, jungiantis Nidą, Juodkrantę, 
Preilą bei kitas vietoves, o pusiasa
liui yra duotas Nerijos vardas.

SOVIETO RINKIMAI
Maskvinio augščiausiojo sovieto 

rinkimai visose sąjunginėse ir auto
nominėse respublikose įvyko birželio 
16 d. po ilgo reklaminio alaso spau
doje. Maskvinės kompartijos centri
nis komitetas paskelbė atsišaukimą, 
atskleidžiantį grynai propagandinį 
šios rinkiminės komedijos tikslą: 
“Jūsų vieningas balsavimas vėl ryš
kiai parodys, kad jūs pritariate par
tijos ir tarybų valstybės vidaus bei 
užsienio politikai ir ją remiate,- kad 
esate pasiryžę ir ateityje pasiaukoja
mai kovoti už didingų komunizmo 
statybos planų įgyvendinimą!” Va
dinamieji deputatai buvo renkami į 
tautybių sovietą po 32 iš kiekvienos 
respublikos ir į sąjungos sovietą pa
gal gyventojų skaičių. Sąjungos so
viete okup. Lietuvai teko 10 vietų. 
Taigi, iš viso ji turėjo 42 kandidatus 
ir iš šio skaičiaus “išrinko” 42 depu
tatus. Sąjungos sovieto rinkimuose 
Lietuvoje dalyvavo 99,98% rinkė
jų, Latvijoje — 99,96%, Estijoje — 
99,86%. Oficialiose lentelėse patei
kiami ir prieš kandidatus atiduoti 
balsai, nors neaiškinama, kaip prieš 
juos galima balsuoti. Tokių balsų 
Lietuvoje buvo 416, Latvijoje — 
681, Estijoje — 1.397. Šie duomenys 
liudija, kad didžiausios opozicijos 
Pabaltijy Maskva rinkiminei komedi
jai susilaukė Estijoje, mažiausios — 
Lietuvoje. Žemiausią balsuotojų nuo
šimtį — 99,68 turėjo Rusijos federa
cinė respublika, kur prieš kandida
tus iš 89.965.136 dalyvavusių rinkėjų 
pasisakė 286.514. Tautybių sovieto 
rinkimuose Lietuvoje balsavo 99,- 
97% rinkėjų, Latvijoje — 99,96%, 
Estijoje — 99,83%. Prieš kandidatus 
balsavo: Lietuvoj 565 rinkėjai, Lat
vijoj 685, Estijoj 1.672. Taigi, pagal

Sibinniai trėmimai buvo paminėti daugelyje lietuvių kolonijų. Nuotrauko
je — padeda vainiką Sibiro kankiniams prie paminklo St. Catharines. Ont., 
p. Šukienė, pati ilgus metus iškentėjusi Sibire Nuotr. S. Dabkaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

kiekvieno skoniui

Mėsos ir putkūs dešros gaminiai

Skanėstai 

284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528t8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

tuos duomenis, ir vėl didžiausią opo
ziciją parodė estai, mažesnę — lat
viai, mažiausią — lietuviai. Paskuti
nėje vietoje antrą kartą atsidūrė Ru
sijos federacinė raspublika, kur da
lyvavo tik 99,78% rinkėjų ir kur 
.199.632 pasisakė prieš kompartijos 
pasirinktus kandidatus. Šie statisti
niai duomenys, be abejonės, yra fal
sifikuoti, bet jie visdėlto turbūt dau
giau ar mažiau atskleidžia opozici
nes nuotaikas. Visos respublikos, pa- 
taikaudamos Maskvos kompartijai, 
kandidatais bandė skelbti sovietų 
kompartijos ir valdžios vadus, bet jie 
rinkimines apylinkes pasirinko pa
tys. Lietuvai teko tik nežymi dalis 
tokių rusų kandidatų. Sąjungos so- 
vietan Šiaulių apygardoje buvo “iš
rinktas”’ Sovietų Sąjungos elektroni
nės pramonės min. Aleksandras Šo
kinas, tautybių sovietan Biržų apy
gardoje — kontradmirolas Viktoras 
Frolovas, Vilniaus kaimiškoje apy
gardoje — maskvinės Kinematogra
fijos Sąjungos I sekr. Levas Kulidža- 
novas, Alytaus apygardoje — armi
jos gen. Nikolajus Ogarkovas, Šven
čionių apygardoje — Sovietų Sąjun
gos ministerių tarybos valstybinio 
ekonominių ryšių su užsienio šali
mis komiteto pirm. Semionas Skač- 
kovas. Abu šie sovietai — sąjungo? 
ir tautybių — iš tikrųjų tėra gumi
niai antspaudai maskvinės komparti
jos politiniame žaidime. Visus spren
dimus daro kompartija, o jiems be
lieka juos patvirtinti propaganda' 
niuose posėdžiuose Kremliaus suva
žiavimų rūmuose.

FINANSINĖ PARAMA
“Komjaunimo Tiesa” birželio 16 

d. paskelbė naują valdžios nutarimą 
“Dėl papildomos paramos gyvento
jams, besikeliantiems iš vienkiemįų, 
esančių nesausinamose žemėse”. Pra- 
nešimo pradžioje pabrėžiama, kad 
šiam nutarimui yra gautas Maskvos 
pritarimas. Lig šiol kėlimasis iš se
nųjų vienkiemių į naujas gyvenvie
tes vyko vėžlio žingsniu, nes reikia
mos paramos susilaukdavo tik tos 
šeimos, kurių vienkiemiai buvo sau
sinamose ar jau nusausintose žemė
se. Dabar visiems vienkiemių savi
ninkams valdžios lėšomis bus apmo
kėta pastatų bei sodų vertė ir palie
kama nugriautų pastatų medžiaga. 
Vertę nustatys įkainotojų komisijos. 
Kadangi pastatai daugiausia yra se
ni, prieškarinių laikų, tai jų vertė 
nebus didelė. Dėlto kiekviena besike
lianti šeima naujiem pastatam gaus 
■3.500 rb. valstybinę paskolą 15 me
tų laikotarpiui. Už ją reikės pradėti 
atsilyginti po trejų metų. Be to, 35% 
šios paskolos kolchozininkams pa
dengs jų kolchozas, o sovehozinin- 
kams — valdžia, nes jų ūkiai yra 
valstybiniai. Numatoma, kad šiomis 
lengvatomis galės pasinaudoti apie 
100.000 žemdirbių šeimų, tebegyve
nančių baigiančiuose griūti vienkie
miuose.

25.000 DIPLOMŲ
Kauno politechnikos institutas, da

bar oficialiai vadinamas A. Snieč
kaus politechnikos institutu, gyveni- 
man išleido daugiau kaip 25.000 ab
solventų. Sukaktuvinins 25.000-tasis 
diplomas buvo įteiktas V. Lenino sti
pendininkui V. Čereškai mašinų ga
mybos fakultete. Medžiagą sėkmin
gai apgintam diplominiam darbui 
“Precizinių dalinimo staklių krump- 
liarančių įpjovimo mechanizmas” jis 
surinko Kauno F. Dzeržinskio stak
lių gamyboje. V. Kst.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........ 6%
santaupas (nuo š. m.
liepos 1 d.) 8% %
term, depozitus 1 m. 9'/z % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

b . Ltd'ennincjer

ALINAI GRINIENEI V. Vokietijoje buvo paskirta šių metų LK Mokslo 
Akademijos visuomeninė premija $500, kurios mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis. Premiją įteikė vysk. A. Deksnys birželio 2 d. Bad Neuheime, 
kur įvyko V. Europos lietuvių katalikų suvažiavimas. Nuotraukos kairė
je — kun. dr. P. Celiešius skaito vertintojų komisijos premijos pasky
rimo aktą. Šalia jo sėdi: A. Grinienė, vysk. A. Deksnys, jėzuitų provin
cijolas G. Kijauskas. Šiapus stalo — dir. V. Natkus, kun. A. Bernatonis ir 
kun. T. Ereminas

S HAMILTON”"
APYLINKĖS VALDYBOS posėdis 

su organizacijų pirmininkais - atsto
vais birželio 13 d. praėjo labai dar
bingoj nuotaikoj. Apsvarstyti mūsų 
kolonijos organizaciniai reikalai, 
Bražinskų iš Turkijos atkvietimo 
į Kanadą klausimas, o taip pat ir 25 
metų KLB Hamiltono apyl. sukaktis, 
ši iškilmė bus 1975 m., tad ir nutar
ta ją atžymėti Kanados Lietuvių rė
muose Padėkos Dienos savaitgalyje, 
surengiant pirmąją Kanados lietuvių 
tautinių dainų ir šokių šventę. Arti
miausiu metu bus sudarytas organi
zacinis komitetas.

TAUTYBIŲ KARAVANAS Gage 
parke praėjo su labai dideliu pasi
sekimu. Beveik visos Hamiltono et
ninės grupės pasirodė su šokiais bei 
dainomis ir 12 jų turėjo savo pala
pines, kur buvo pardavinėjamas 
maistas, įrengtos parodėlės. Lietu
vių palapinė buvo viduryje parko, 
su iš toli matomu anglišku užrašu ir 
mūsų tautinėm vėliavom. Maistas jau 
sekmadienį apie 5 v. p. p. buvo iš
parduotas. Taip pat gira, pagaminta 
O. Mikšytės, net iš anglosaksų visuo
menės susilaukė daug gražių žodžių. 
Programą atliko “Gyvataras” ir “Ai
das”. Manoma, kad per abi dienas 
Gage parką aplankė apie 100.000 as
menų. Gaila, kad nė viena Hamilto
no organizacija neprisidėjo prie 
apyl. valdybos darbų, tad ir maisto 
paruošimą teko atiduoti privačiam 
asmeniui, sumokant $170. Tuo tarpu 
finansinės paramos organizacijos 
prašo iš apyl. valdybos, kurios vie
nintelės didesnės pajamos yra N. 
Metų sutikimas.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI
MĄ kartu su latviais ir estais birže
lio 16 d. surengė apyl. valdyba. Pa
maldose parapijos šventovėje buvo 
prisiminti Sibiro gyvieji ir mirusieji 
tremtiniai. Pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė mons. J. Tadarauskas. 
Keturios organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavom. Po pietų latvių sody
boje prie Waterdown įvyko iškil
mingas aktas, kurį pradėjo apyl. val
dybos pirm. L. Skripkutė. Nužygia
vus prie paminklo ir uždėjus vaini
kus, maldos žodžiais vėl buvo prisi
minti Pabaltijo . tautų tremtiniai. 
Lietuvių vardu prie paminklo kalbė
jo mons. J. Tadarauskas^ Grįžus prie 
lauke įrengtos scenos, kalbėjo bal- 
tiečių federacijos pirm. L. Skripku
tė, nušviesdama tos dienos reikšmę. 
Estų pirmininkui supažindinus su 
garbės svečiais, Daugavas Vanagi 
pirm. V. Tukleris pristatė 300 susi
rinkusiųjų (labai mažai estų!) pa
grindinį kalbėtoją J. Kolasky, gi
musį Cobalt m., ukrainiečių šeimo
je. Būdamas 15 metų jis paliko na
mus, jieškodamas darbo depresijos 
metu visoje Kanadoje. Susižavėjo ko
munistine propaganda ir įstojo į ko
munistų partiją. Kai depresija kiek 
sušvelnėjo, surado darbą, sutaupė 
lėšų tolimesniam mokslui. Baigė 
Saskačevano u-tą, kur gavo bakalau
ro laipsnį. Magistro laipsnį gavo To
ronto u-te, o pedagogikos bakalaura- 
tą — Manitobos un-te. 1963 m. J. 
Kolasky buvo išrinktas Kanados ko
munistų partijos atstovu į augštesnę 
partijos mokyklą Kieve, kur mokėsi 
dvejus metus. Jo veikla ir komuniz
mo nagrinėjimas Sov. Sąjungoje pri
vedė prie suėmimo, ištrėmimo iš Sov. 
S-gos ir pašalinimo iš komunistų par
tijos. Gerai pažindamas komunizmą, 
J. Kolasky išleido eilę knygų, kurių 
ypač pažymėtinos yra “Mokslas so
vietų Ukrainoj”, “Dveji metai sovietų 
Ukrainoj” ir “Pogrindžio humoras 
Sovietų Sąjungoje.”

Paskaitininkas, apžvelgęs susida
riusią padėtį Europoje 1939 m. ru
denį, pradėjo nuo planuoto Sov. Są
jungos įsiveržimo į Pabaltijo valsty
bes ir baltiečių trėmimo į tolimas 
Sov. S-gos sritis. Kalbėtojas, atrodo 
susipažinęs daugiau su Estijos trėmi
mais, nurodė skaičiais išvežtuosius į 
Sibirą. Taip pat palietė ir laisvąjį 
vakarų pasaulį, jo bičiulystę su Sov. 
S-ga. Savo paskaitą J. Kolasky pa
įvairino anekdotais iš Sov. Sąjungos 
gyvenimo. Štai keletas: Stalinas pa
metė savo pypkę.* Paspaudęs myg
tuką, pašaukė enkavedistą ir jam 
pranešė, kad kažkas pavogė jo pyp
kę. Po pusvalandžio Stalinas vėl šau
kė enkavedistą ir pranešė suradęs 
savo pypkę. Bet slaptosios policijos 
agentas pareiškė suėmęs įtariamus 
asmenis. “Paleiskite juos” — pasa
kė Stalinas. “Mes negalime, nes jie 

visi prisipažino”. Arba vėl: Brežne
vas klausia Kosyginą: “Ar tu matei, 
kokį laikrodį nešioja Niksonas?” “Ne, 
— atsakė Kosyginas, — leisk man jį 
pamatyti...”

Minėjimą baigė mergaičių choras 
“Aidas” ir sol. V. Verikaitis. Apyl. 
valdyba nuoširdžiai dėkoja mons. J. 
Tadarauskui, šauliams, organizaci
joms ir visuomenei už paramą trėmi
mų minėjime. K. B.

Į SLA GEGUŽINĖS ruošą įsijun
gė visa eilė veikėjų. Vieni platina 
loterijos bilietus, kiti rūpinasi pro
grama. Prisideda ir ne SLA nariai. 
SLA 72 kuopos valdyba susilaukė 
gerų atsiliepimų už atkreipimą dė
mesio į patrioto lietuvio Simokai- 
čio mėginimą pabėgti į laisvę ir nu
teisto 15 metų sunkių darbų kalė
jimo. Vėliausiomis žiniomis, Vytau
tas Simokaitis atlieka bausmę 15 
km nuo Maskvos. Jis yra atskirtas 
nuo saviškių. Jį gali aplankyti ar
timiausi giminės tik kartą į metus. 
V. Simokaičio kančios, sunkus vergo 
darbas, dvasinis ilgesys verčia lais
vėje gyvenantį lietuvį apie tai pa
galvoti ir daryti viską, kad jo var
das nebūtų dulkėmis užneštas. Ne 
tik V. Simokaitis, bet ir visa eilė pat
riotų lietuvių okupanto nuteisti lau
kia bent moralinės paramos iš lais
vėje gyvenančių lietuvių.

SLA 72 kuopa šiais metais yra 
įsipareigojusi vieną iš daugelio nu: 
teistųjų — V. Simokaitį iškelti į vie
šumą ir jo vardą įrašyti į Kanados 
Lietuvių Fondą, įnešant $100. Gir
dėjau, kad JAV ir Kanadoje yra V. 
Simokaičio giminių. Jei skaitote šį 
laikraštį, malonėkite atsiliepti ir, jei 
sąlygos leidžia, dalyvauti liepos 28 
d. A. Padolskio sodyboje SLA 72 
kuopos gegužinėje. J. šarapnickas

ALBERTINA MAČIUKIENĖ su
laukė 60-tosios vasaros. Atšvęsti 
gimtadienio nemažas būrelis draugų 
buvo nuvažiavę prie Erie ežero į Ma
čiukų vasarnamį. Ten sukaktuvinin
kė buvo pasveikinta, apdovanota, o 
atvažiavusieji svetingų šeimininkų 
buvo nuoširdžiai pavaišinti. Karo iš
skirta šeima prieš keletą metų vėl 
susijungė, kai po didelių pastangų 
vyrui pavyko čia atsikviesti savo 
žmoną. Lietuvoje yra likę jau vedę 
du sūnūs ir dukra. A. J. Mačiukai 
yra nusipirkę Kaledonijoj, prie 
Grand upės, naują ir gražų namą, 
kur tikisi praleisti pensininkų die
nas.

AV PARAPIJOS CHORAS birželio 
16, sekmadienį, užbaigė savo dainos 
sezoną ir išsiskirstė vasaros atosto
gų. Choras vėl susirinks rudenį ir 
pradės ruoštis planuojamai Kanados 
lietuvių dainų šventei, kuri turėtų 
įvykti kitais metais Hamiltone per 
Kanados Lietuvių Dieną.

GAILEI IR JUOZUI KRIŠTOLAI- 
ČIAMS buvo suruošta įdomi staigme
na atžymėti vedybinio jų gyvenimo 
sidabrinei sukakčiai. Šeštadienio va
karą suvažiavę į jų namus draugai 
išsikvietė juos iš vasarvietės ii čia 
juos pasitiko su duona bei druska, su 
“Ilgiausiais metais” ir turtingai pa
ruoštu vaišių stalu. Sukaktuvininkus 
visų suvažiavusių vardu pasveikino 
K. Mileris, iškeldamas gražų Gailės 
ir Juozo šeimos gyvenimą, paminėda
mas juos kaip lietuviškosios veiklos 
darbuotojus. J. Krištolaitis mūsų 
kolonijoj turi daug nuopelnų, nes 
yra vadovavęs ir buvęs Bendruome
nės valdybose, Tautos Fonde, litua
nistinėje mokykloje, Liet. Namuose, 
dabar — KLB krašto taryboje ir 
AV par. chore. Tai daug nusipelnęs 
vyras, kuris Stelco įmonėje turi pri
žiūrėtojo darbą. Savo padėkos žody
je jis pabrėžė, kad kiekvienas mūsų 
turi atiduoti duoklę savo tautai. Tai 
jis ir darąs. Savo tėvelius, kaip su
kaktuvininkus, pasveikino ir sūnus, 
o dukrelė prisegė abiem po raudo
ną gvazdiką. Tos iškilmės iniciatorė 
Regina Rimkevičienė įteikė nuo visų 
jiems ir dovanų: sidabrinę lėkštę, 
žvakides ir parodė už lango jų kieme 
pastatytą lauko stalą su baldakimu, 
kurį, sakė, vakare galėsią įsinešti į 
vidų. Svečiai po to, jau patekę į ma
lonių šeimininkų globą, jaukiai ir 
linksmai praleido subatvakarį. K. M.

PADĖKA
Ligoje pajunti artimo meilę ir ją 

įvertini. Esu visiems labai dėkinga 
už lankymą manęs ligoninėje, už lin
kėjimus, gėles ir kitas gėrybes. Dė
koju D. G. prel.. Tadarauskui, dr. Gai-

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 

buvo iškilmingas. Organizacijų vė
liavos pamaldose išsirikiavo prie 
altoriaus, matėsi gražiai paruoštas 
žuvusiems pagerbti aukuras. Dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. Ju
venalis Liauba, OFM. Po pamaldų 
buvo uždegti ant aukuro trys žibu
rėliai. Vieną uždegė jaunimo atsto
vė, kitą — prieš keletą metų atvy
kusi iš Lietuvos ir dabar veikliai 
besireiškianti šioje bendruomenėje 
P. Kalainienė, trečią — Ona Šukie
nė, Sibire išvargusi 12 metų ir tik 
laimingų aplinkybių dėka pasiekusi 
Kanadą bei čia suradusi savo gausią 
šeimą. Ji vėliau, kad ir trumpai, nu
švietė savo ir kitų tremtinių nežmo
niškas gyvenimo sąlygas, sunkiai įsi
vaizduojamas laisvėje gyvenantiems.

Trumpą ir prasmingą žodį tarė 
svečias paskaitininkas iš Delhi Ste
pas Jakubickas. Po to buvo padėtos 
gėlės ant laisvės paminklo vienuoly
no sodelyje ir pabaigoje sugiedotas 
Tautos himnas. Tiek pamaldose, tiek 
minėjime dalyvavo palyginti didelis 
skaičius žmonių.

MIRĖ Niagara Falls vietovėje 
Bronius Miškinis. Palaidotas lietuvių 
kapinėse Toronte. Taip pat mirė ma
ma mūsų b-nės žymios veikėjos Sta
sės Zubrickienės. Ji gyveno Hamil
tone. Tokie skaudūs įvykiai nedidelę 
mūsų bendruomenę giliai paliečia. 
Visi 'lietuviai gimines bei artimuo
sius, ypač šeimų narius, nuoširdžiai 
užjaučia ir išgyvena gilų liūdesį kar
tu su jais.

IŠVYKO MŪSŲ JAUNIMO veikė
ja Danutė Dainoraitė vasaros atosto
gų į Filadelfiją pas savo brolį Kęs
tutį, kuris ten turi gražią šeimą ir 
atsakingą darbą. Kęstutis Dainora 
yra mechanikos inžinierius. — Atvy
ko keliom dienom pas tėvus paatosto
gauti Marius Šetkus iš Thunder Bay, 
kur jis tęsia savo atominės fizikos 
studijas. Po to jis vyks į Torontą, 
kur gavo laikiną darbą. — Lankėsi 
pas artimuosius inž. Kastytis Batūra, 
neseniai atsikėlęs gyventi į Torontą, 
kur taip pat yra gavęs savo srityje 
atsakingas pareigas.

JONINĖS. Po ilgos eilės metų pir
mą kartą šiemet didžiųjų Joninių 
nebuvo. Žmonės yra įsitraukę į bend
ruomenės bei organizacijų darbą 
šiemet ypatingai smarkiai. Trūksta 
jėgų. Kad Joninės tikrai gerai pa
vyktų, reikia didelių pastangų. Jo
nų pas mus nemažai. Jie buvo pa
gerbti per ramovėnų gegužinę p.p. 
Bieliūnų ūkyje prie Wellando. Jo
ninių laužą surengė skautai.

DARBAI ir šiemet čia eina labai 
gerai, nes intensyviai dirba visi di
dieji fabrikai. Atlyginimai geri. 
Daug kas gauna net 4 savaites ato
stogų. Vasaros metu į šį gražų Nia
garos kraštą atvažiuoja nemažai lie
tuvių aplankyti giminių ir draugų. 
Vietos lietuviai irgi nesėdi vietoje 
— važinėja, lankosi net ir tolimose 
pietų šalyse. Geriausios sėkmės vi
siems! Kor.

WINDSOR, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI. KLB 

Windsoro apylinkės surengtame Va
sario 16 minėjime ir kitomis progo
mis 1974 m. Tautos Fondui surinkta 
$407. Aukojo po $35: S. ir D. Nai- 
kauskai, KLB Windsoro apyl.; $25: 
P. Januška; po $20: Vyt. Barisas, 
Aid. Cerškuvienė, J. Giedriūnas, A. 
Juškauskas, dr. S. Kizis, dr. C. Ku
ras, L. Leparskas, Ona ir G. Vinda- 
šiai, Ed. Zatorskis; $17: B. Balaišis; 
$13: Vyt. Čiuprinskas; po $10: Br. 
Barisas, Pr. Dumčius, R. Dumčius, 
kun. V. Lengvinas, M. Kizis, V. Pun- 
dzius, J. Sinkus, F. Svabauskas; $7: 
Alb. Tautkevičius; po $5: A. Butvy
das, P. Eidukas, P. Kairys, A. Kozu- 
lis, R. Puida, Ant. Tautkevičius, E. 
Pakauskienė, Z. Mistautas, K. Lin
kevičienė, A. Rimša. Visiems auko
tojams, parodžiusiems tautinio susi
pratimo, Tautos Fondo vardu nuošir
džiai dėkoju —
B. Balaišis, Tautos Fondo įgaliotinis

Stayner, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. G. Skrins- 
kui už mano vyro gydymą ir gerą 
priežiūrą, chirurgui Clark už sėk
mingą operaciją, giminėms ir bičiu
liams iš arti ir toli už lankymą, lin
kėjimus, gėles, dovanas bei paguo
dos žodžius.

Jums visiems dėkinga —
A. Heikienė

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W., 
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364

R. Statulevičius

liui, Aušros Vartų par. chorui, kat. 
moterų draugijai, visoms skautėms, 
visoms sesėms šaulėms ir sekan
tiems: p. Jokubynienei, p. S. Petke
vičienei, p. Petraitienei, p. Domei
kai, p. p. Simaičiams, p. B. Ston
kienei, p. Elvikienei, p. Perkauskie- 
nei, p. Pusdešrienei, p. V. Bagdonui, 
p. Pinkevičienei, p. Kalmatavičienei, 
p. p. Petkūnams, p. Jankauskienei, p. 
Žilinskienei, p. p. šilgaliams, p. Ra
manauskienei, p. Sinkevičienei, p. 
Visockienei, p. Tirilienei, p. M. Pet
kevičienei. Jei ką pamiršau, labai at
siprašau.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dė
koju.

Su pagarba —
A. Deksnienė
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ METINES 
JAV LB krašto valdyba ir Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba šiemet paminėjo naujoviš
kai — JAV senatorių ir atstovų rū
mų narių lankymu Vašingtone. Iš 
JAV rytinio pakraščio valstijų at
vykę 57 atstovai, pasidalinę j 2-3 as
menų grupeles aplankė 171 kongre
so narį, jų tarpe didžiąją dalį sena
torių ir kongresmanų, priklausančių 
užsienio reikalų komitetams. Jie bu
vo paprašyti neįteisinti Europos sau
gumo konferencijoj Pabaltijo įjun
gimo Sovietų Sąjungon, nedaryti 
prekybinių nuolaidų Sovietų Sąjun
gai, kol nebus sustabdytas žmogaus 
teisių pažeidimas Pabaltijy, nebus 
sumažinti mokesčiai siuntiniams į 
pavergtą Lietuvą, kol Lietuvoje tu
ristams nebus leidžiama viešėti il
giau kaip penkias dienas ir kol lie
tuviams nebus suteikta teisė emig
ruoti į kitus kraštus. Kongreso na
rių lankymui vadovavo JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos pirm. 
Alg. Gečys, talkinamas krašto val
dybos vicepirm. A. Mačiulytės-Zerr 
ir R. Česonio, AL Jaunimo Sąjun
gos pirm. Vyt. Maciūno ir vicepirm. 
G. Buivio. Atstovų rūmų narės E. 
Holtzman pastangomis buvo pa
skelbtas sąrašas 70 asmenų, kuriuos 
Sovietų Sąjunga jau daug metų rei
kalauja išduoti kaip karo nusikaltė
lius. Jos pareigūnams buvo paaiš
kinta, kad sąrašan įtraukti lietuviai 
nėra karo nusikaltėliai ir kad šia 
sąmoninga fabrikacija Maskva sten
giasi nutildyti lietuvių antikomunis
tinę veiklą JAV.

VL. TULSA, ALTos Linden, N. 
J., skyriaus pirm., parašęs raštą 
JAV valstybės departamentui Lietu
vos, S. Kudirkos ir jo motinos rei
kalais, gavo atsakymą iš sekreto
riaus pavaduotojo C. C. Laise. Jis 
pradedamas pastaba, kad atsakymą 
parašyti jį paprašė pats prez. R. Nik
sonas. C. C. Laise kartoja jau daug 
kartų girdėtus pareiškimus, kad 
JAV niekada nepripažino ir nežada 
pripažinti Baltijos valstybių privers
tinio įjungimo Sovietų Sąjungon. J. 
A. V. vyriausybės siekiamas Rytų- 
Vakarų santykių gerinimas, pasak C. 
C. Laise, bus naudingas Baltijos 
valstybėms. Tačiau ir šiuose sie
kiuose nebus atsisakyta ligšiolinės 
politikos Pabaltijo atžvilgiu, tautų 
teisės į laisvą apsisprendimą. JAV 
vyriausybės kreipimąsi į sovietų par
eigūnus S. Kudirkos reikalu Mask
va atmetė kaip bandymą kištis j So
vietų Sąjungos vidaus reikalus. Ne
sėkmingos buvo ir pastangos padėti 
S. Kudirkai per tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių. C. C. Laise teigimu, S. 
Kudirka yra kalinamas Vakarų Sibi
re, Permės darbo stovykloje. Jeigu 
paaiškės, kad S. Kudirka turi teisę 
į JAV pilietybę, į tai bus atkreiptas 
Sovietų Sąjungos vyriausybės dėme
sys. Veiksmingiausia pagalba S. Ku
dirkai C. C. Laise laiko privačių as
menų ir grupių veiklą, primenančią 
Sovietų Sąjungai, kad Amerikoje 
yra nuolatinis nemažėjantis susido
mėjimas jo tragišku likimu.

ALVUDO LIETUVIŲ SODYBOS 
aikštėje Čikagoje, minint liūdnojo 
birželio metines, buvo pašventintas 
architektų Mulokų suprojektuotas 
kryžius, kurį iš geležies, plieno ir 
vario pagamino inž. Antanas Jano
nis. Alvudo pirm. dr. J. Adomavi
čius padėkojo visiem, prisidėjusiem 
prie šio gražaus kryžiaus pastaty
mo. Kryžių pašventino ir atitinkamą 
žodį tarė kun. Pr. Jokūbaitis. Tau
tinių spalvų žvakes uždegė ir kry
žių gėlėmis papuošė Alvudo darbuo
tojos ir darbuotojai. Z. Girdvainytė 
po kryžiumi padėjo Alvudo išleistą 
O. Algminienės atsiminimų knygą 
“Raudonasis amaras”. Alvudo vice- 
pirm. aktorius A. Brinką padeklama
vo lietuvių poetų eilėraščių birželio 
temomis, o sekr. A. Kevėža — savos 
kūrybos. Prasmingą žodį tarė kun. J. 
Venckus, SJ, ir mokytoja S. Palio
nienė lituanistinių mokyklų vardu. 
Oficialioji dalis užbaigta giesme 
“Marija, Marija” ir Tautos himnu.

Brazilija
BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖ mi- 

sijonierių kun. dr. F. A. BendoraitĮ 
apdovanojo “Mirechai Rondon” me
daliu už jo medicininę bei socialinę 
veiklą. Jis yra gydytojas ir rūpina
si indėnų bei kitų gyventojų svei
kata plačioje Rondonijos teritorijo
je. Medalis jam buvo įteiktas Gua- 
jara-Mirim miestelio aikštėje, kur 
buvo susirinkusi didelė minia. Svei
kinimo žodį tarė ir medalį prisegė 
Rondonijos gubernatorius. Guajara- 
Mirim miestelyje kun. dr. F. A. 
Bendoraitis darbuojasi nuo 1962 m. 
ir šiuo metu ten stato ligoninę. Va
saros atostogų metu jam talkon at
vyks kun. H. Šulcas ir lietuvių jau
nimo grupė iš Sao Paulo.

MOTINOS DIENĄ Sao Paulo Šv. 
Kazimiero parapija paminėjo gegu
žės 26 d. pamaldomis ir Marijos li
tanija. Minėjimo programą atliko K. 
Jūros, J. Ąžuolaitės, kun. J. Kidyko 
paruoštų kanklininkų grupė — Sofi
ja Žūtautaitė, Flavijus ir Beatričė 
Bacevičiai, Silvanija Banytė, dekla- 
matorė Živilė Jūraitytė, pianistė 
Kristina Valevičiūtė. J. Čiuvinskas 
kalbėjo apie Marijos garbinimą Lie
tuvoje. Scenos vaizdelį suvaidino M. 
Vinkšnaitienės paruošta priešmokyk
linio amžiaus vaikų grupė. Progra
mai vadovavo H. Mošinskienė.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI sibi- 

rinius trėmimus prisiminė specialio
mis pamaldomis ir kun. J. Giedrio 
prasmingu pamokslu Fatimos Mari
jos šventovėje birželio 9 d. Po pa
maldų įvykusiame minėjime parapi
jos salėje Lietuvos pasiuntinybės 
spaudos attache K. Čibiras padarė 
plačią pastarojo trisdešimtmečio lie
tuvių tautos laisvės kovų apžvalgą. 
'Partizanų dainų paskambino Vyt. 
Dorelio vadovaujama kanklininkių 
grupė, o jų tekstą deklamavo G. Ma- 
čanskas. Lietuvos atstovas P. Ame
rikai A. Grišonas dabartines Lietu
vos problemas nušvietė dviejose ra
dijo laidose: birželio 15 d. — is
paniškai, birželio 16 d. — lietuviš
kai. Montevideo dienraščiai “EI Dia” 
ir “El Pais” paskelbė vieno lietuvio 
laišką “Kankinės Lietuvos atmini
mui”, skaitytojam primenantį skau- 
džiuosius pirmosios sovietinės oku
pacijos įvykius.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga

nizacijų ir Spaudos Tarybos posėdy
je, kuriam vadovavo pirm. A. Mičiū- 
das, buvo išklausytas jaunimo atsto
vų pranešimas apie pasiruošimus 
jaunimo kongresui. JAV ambasados 
pareigūnas dr. Vytautas Dambrava 
tarybai padovanojo didelę bibliote
ką, skirtą jaunimui. Knygas priglau
dė Aušros Vartų parapija Avellane- 
doje. Dabar joms jieškoma spintų 
ir ruošiamasi atidaryti nuolatinę jau
nimo biblioteką, kurios vadovais po
sėdyje buvo pasiūlyti Marija ir Vik
toras Barzdžiai. Dr. V. Dambrava 
išvyks iš Argentinos liepos 18 d. 
ALOS Taryba liepos 14 d. jam su
rengs išleistuves Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

KANADOS LIETUVAIČIŲ KVAR
TETAS “Aušra” Argentinon atvyks 
rugpjūčio 16 d. Koncertas bus su
rengtas rugpjūčio 18 d. Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje patalpose. 
Jame dalyvaus ir vietinių daininin
kų trijulė — p.p. Simanauskas, Slan- 
čiauskas, Rastauskas.

Australija
SYDNĖJAUS OPEROS RŪMUO

SE du pusvalandžius trukusią lietu
viškų dainų programą atliko “Dai
nos” choras. Moterų chorui dirigavo 
Zita Belkutė, vyrų ir mišriam — 
“Dainos” vadovas Br. Kiveris. Ope
ros administracija “Dainai" paskyrė 
$100 auką.' Sydnėjaus lietuvių klube 
“Daina” surengė pagerbtuves 21 me
tų amžiaus sulaukusiai moterų cho
ro dirigentei Z. Belkutei. “Dainos” 
vardu Br. Kiveris jai įteikė choris
to E. Lašaičio medžio drožinį — lie
tuvišką koplytėlę. Jaunoji dirigentė 
susilaukė gausių dovanų ir iš šio va
karo dalyvių.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS SENATO RŪ

MUOSE Paryžiuje posėdžiavo Euro
pinio Sąjūdžio federacinė taryba, 
svarsčiusi šios organizacijos ateities 
veiklą ir dabartinę Europ is politinę 
būklę. Posėdžiuose dalyvavo Euro
pinio Sąjūdžio Lietuvos komiteto ge
neralinis sekr. inž. A. Venskus. Pa
vergtų tautų atstovams pasiūlius, jis 
buvo išrinktas į vyriausiąjį Europi
nio Sąjūdžio komitetą. Šiame komi
tete jis dabar atstovaus visiem Vidu
rio ir Rytų Europos kraštam, kuriem 
minėtame komitete tėra vienas atsto
vas.

Turkija
ELTOS BIULETENIO PRANEŠI

MU, sovietų advokatui padavus ape
liacijos skundą, Prano Ir Algirdo 
Bražinskų byla bus svarstoma liepos 
15 d. Sovietų advokatas teigia, kad 
jiems negalėjo būti pritaikyta am
nestija ir kad byla turi būti tęsiama. 
P. A. Bražinskai yra paleisti iš ka
lėjimo, bet gyvena policijos priežiū
roje. Jiems neleidžiama išvykti iš 
Turkijos, kol nebus padarytas galu
tinis sprendimas.

Italija
ROMOS LIETUVIAI vysk. Prano 

Brazio septintąsias mirties metines 
paminėjo Mišiomis šv. Petro bazili
kos lietuvių koplyčioje. Jas atna
šavo marijonų vienuolijos vyriausio 
vadovo pavaduotojas kun. dr. V. 
Rimšelis, pamoksle apžvelgęs trum
pą, bet vaisingą velionies vyskupo 
veiklą, jo staigią mirtį pačiame am
žiaus žydėjime. Pamaldose dalyva
vo Šv. Kazimiero kolegijos vadovy
bė ir auklėtiniai, marijonų vienuo
lijos nariai, Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos vadovybė, Lietuvos 
diplomatijos šefas S. Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Vatikane S. Lozorai
tis jn., Romos lietuviai kunigai ir pa
sauliečiai.

Vokietija
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 

Romuvoje bus liepos 13 — rugpjū
čio 3 d. d. Ja galės pasinaudoti ne 
tik lietuviškų, bet ir mišrių šeimų 
vaikai nuo 8 iki 13 metų . amžiaus. 
Stovyklautojus registruoja VLB apy
linkių valdybos, lietuvių katalikų ir 
evengelikų kunigai. Neturtingoms 
šeimoms patariama kreiptis' į val
džios socialinės globos įstaigas ir 
prašyti lėšų vaikų atostogoms. Sto
vykloje jie bus mokomi lietuvių kal
bos, tautinių šokių, supažindinami su 
gimtuoju tėvų kraštu. Vaikus stovyk- 
lon turi atvežti ir išsivežti patys tė
vai.



A. Maceinos mūsų skaitančiajai vi
suomenei pristatyti nereikia. Jis yra 
mums gerai žinomas tiek savo bran
džiais veikalais, tiek savo nepapras
tais straipsniais bei paskaitomis. Tik 
paskutinių ketvertų metų būvyje jis 
prisistatė mums trimis religinės li
teratūros veikalais: BAŽNYČIA IR 
PASAULIS, DIDIEJI DABARTIES 
KLAUSIMAI ir KRIKŠČIONIS PA
SAULYJE. Pirmuoju nušvietė 
Bažnyčios padėti mūsų dienomis. 
Antrame jis sprendė didžiuosius da
barties klausimus: pasaulio sekulia
rizaciją, evangelijų numitinimą, evo
liuciją ir religiją, o šiuo trečiuoju 
KRIKŠČIONIS PASAULYJE auto
rius atskleidžia pasauliškio kaip 
krikščionies esmę ir jo vaidmenį iš
ganymo istorijoje.

Perskaitę prof. A. Maceinos 
“Krikščionis pasaulyje”, susiža
vime. Ir ši jo knyga, kaip ir visi 
ankstyvesnieji jo kūriniai, yra 
tikras perlas religinėje mūsų li
teratūroje. Ji yra žavi ne tik sa
vo dialektiniu stiliumi, muzika

Kanklių muzikos studijos mokiniai su vadovais Klevelande po šių metų pavasario koncerto. Iš kairės: Rytas Urbai- 
tis, Algis Gobis, Rūta Gincaitė, muz. A. Mikulskis, Daina Urbaitytė, Ann Walsh, studijos vadovė Ona Mikulskienė, 
Virginija Juodišiūtė, Rita Kazlauskaitė, Elena Muliolytė, Mirga Bankaitytė Nuotr. J. Garlos

Otava, liepos 2-28

Kanados sostinė pirma kartą bus šeimininkė 
metinio daugiakultūrio festivalio, kuriame 
suspindės folklorinis menas. Liepos renginiai 
bus tikra panorama spalvų, šokių, muzikos ir 
dramos. Dalyvausiančios grupės atstovaus 
plačioms krašto sritims ir kiekviena jų atliks 
programą, būdingą kultūrinei savo tradicijai.

M
HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism 
Canada

Naujasis prof. Maceinos veikalas
Pastabos apie premiją laimėjusią knygą "Krikščionis pasaulyje" 

P. CELIESIUSlia lietuvių kalbos vartosena, 
bet taip pat gilia dalyko įžvalga, 
sistematinga veikalo sąranga ir 
puikiu panaudotos literatūros 
apdorojimu. A. Maceina į šį vei
kalą yra pasitelkęs apsčiai tiek 
Rytų, tiek Vakarų Bažnyčios te
ologų ir kiekvieną svarbesnę sa
vo mintį yra pagrindęs bent ke
letu žymesnių teologų veikalų iš
rašų. Tačiau tie išrašai taip ge
rai sulietuvinti ir savo vietoj 
pritaikyti, kad neapkrauna kny
gos teksto balastu, priešingai — 
jie tampa autoriaus mintį re
miančiomis puošmenomis.

Jeigu kiti A. Maceinos veika
lai buvo daugiau susiję su reli
gijos filosofija, tai šis pastarasis 
yra perdėm teologiškas. Kiek
viena svarbesnė tikėjimo ar do
ros mintis yra grindžiama Dievo

MULTICULTURAL
FESTIVAL'74
FESTIVAL
MULTICULTUREL'74
KANADOS TAUTYBIŲ 
MENO FESTIVALIS

Kanados vyriausybė su pasididžiavimu pasitinka 
daugiakultūrj festivalį. Tai būdas parodyti 
turtingumui bei 
daugiakultūrėje

vitališkumui, glūdinčiam 
Kanados tikrovėje. 

žodžiu ir atbaigiama Vatikano II 
susirinkimo nutarimais, pareiš
kimais, raginimais. Tuo “Krikš
čionis pasaulyje” veikalas tam
pa moderniu teologiniu veika
lu. Jeigu, aplamai imant, A. 
Maceina savo veikalais buvo 
mums naujas, įdomus ir pamo
kantis, tai juo labiau šia pasau
liškio sampratos teologine sklai
da jis tampa lietuviams, ypač 
kunigams, mokytoju. Abejoju, 
ar kas nors iš mūsų yra susipaži
nęs ir perskaitęs tiek teologinės 
ir religijos filosofijos literatū
ros, kaip prof. A. Maceina. Tad 
vis skubantieji ir “neturintieji 
laiko” galės, skaitydami “Krikš
čionis pasaulyje” knygą, pajus
ti europinio pločio teologus ir 
bent iš dalies suvokti jų naują 

ir gilią galvoseną. Gilus žvilgs
nis į pasauliškio sampratą, ku
rią A. Maceina pateikė, mums 
yra tikra staigmena: ir nauja, ir 
įdomi, ir tikra.

Kadangi pasauliškio kaip 
krikščionies problemos kėlimas 
ir jos atskleidimas yra naujas, 
todėl išnyra keletas neaiškumų 
ar klausimmų, kuriuos aš, kaip 
vienas iš skaitytojų, čia patei
kiu.

1. Tematika
A. Maceina, pasirinkdamas sa

vo veikalui temą “Krikščionis 
pasaulyje”, atrodo, pasiryžo at
skleisti krikščionies esmę įvai
riose jo būsenose: krikščionis 
kaip pasauliškis, krikščionis 
kaip dvasiškis ir krikščionis kaip 
vienuolis. Tačiau šiame veikale 
yra esmiškai ir sistematiškai at
skleistas krikščionis kaip pasau
liškis. Vienuolių ir dvasiškių bū
senos tėra svarstytos tiek, kiek 
jos rišasi su pasauliškiais. Pa
vyzdžiui, apie vienuolius kalba
ma tik tiek, kiek jie susiję su 
pasauliškiais veikdami pasauly
je. Daugiau įsigilinta į hierar- 
chus: jų skelbiamo mokslo aiš
kumą, kuklumą, jų broliškumą, 
jų valdymo ir jurisdikcijos sam
pratą. Nurodyta, kur baigiasi 
hierarcho, kaip Dievo žodžio 
skelbėjo, sritis ir kur prasideda 
pasauliškio mokomoji - pedago
ginė sritis. Taigi, iš pateiktos 
sklaidos negalime susidaryti to
kios pilnos sampratos apie dva
siškius bei vienuolius, kaip apie 
pasauliškius. Tad ir kyla klausi
mas, ar pilnai išgvildenti temai 
bus dar pateiktos tolimesnės šio 
veikalo dalys, atitinkančios iš
samią pasauliškių sklaidą. O gal 
pasauliškių problemos sprendi
mu ir užsklendžiama ši tema?

Iš pateiktos “Krikščionis pa
saulyje” antrinės antraštės “Pa
sauliškio vaidmuo išganymo is
torijoje” galima spręsti, kad 
krikščionies pasaulyje tema yra 
išgvildenta, nes kitaip nebūtų 
suprantamas antrosios to pačio 
veikalo temos žymėjimas.

2. Ar pasauliškiai sudaro 
Bažnyčios luomą?

Skaitant A. Maceinos “Krikš
čionis pasaulyje” knygą, vėl ky 
la klausimas, ar pasauliškiai iš 
tikrųjų sudaro Bažnyčioje at
skirą luomą? Šio klausimo A. 
Maceina iš esmės nesprendžia, 
nors apie jį knygos pradžioje ir 
užsimena: “bet koks didžiavima
sis turima tarnyba ar einama 
pareiga, bet kokia luomo sąmo
nė, bet koks kėlimasis aukščiau 
už savo brolį buvo laikomas 
pradinėje krikščionių bendruo
menėje nusikaltimu anai pagrin
dinei vienybei ir lygybei” (20) 
Gvildendamas pasauliškio pa
siuntinybę pasaulyje, A. Macei
na vėl vartoja “luomo” sąvoką: 
“jeigu tad pasauliškiai... yra 
vienas iš bažnytinių luomų ...” 
(140), lyg abejodamas, kad pa- 
sauliškiai gali ir nebūti atskiru 
luomu Bažnyčioje. O jau baigda
mas pasauliškio veiklos sklaidą. 
A. Maceina teikia jiems luomo 
sąvoką be jokių abejonių: “Pa
sauliškiai yra bažnytinis luo
mas” <377). “Pasauliškiai yra 
grindžiamasis luomas” (t. p.), 
“Pasauliškiai yra pašvęstasis 

’ Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
■ Telefonas 471-1424 :
■ Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ' j

----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ----------- , i
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2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
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Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

luomas” (378), “Pasauliškiai yra 
pasiųstasis luomas” (t. p.), “Pa
sauliškiai yra pagalbinis luo
mas” (t. p.). Taip ir lieka neaiš
ku, ar A. Maceina yra įsitikinęs, 
kad pasauliškiai sudaro Bažny
čioje atskirą luomą. Pagal jo pa
teiktą pagrindimą, užsimenant 
apie luomo sampratą, atrodo, jis 
nelinkęs apibūdinti pasauliškius 
kaip atskirą Bažnyčios luomą. 
Jis labai teisingai pabrėžia: “va
dinti tuo pačiu pasauliškio var
du imperatorių, karalių, kuni
gaikštį iš vienos pusės ir vergą, 
amatininką, pirklį iš kitos — tik 
todėl, kad jie savo uždavinius 
atlieka pasaulyje, reiškia visiš
kai nieko nepasakyti” (38). Tik 
po to, kai. A. Maceina atskleidė 
pasauliškio tikrąjį vaidmenį iš
ganymo istorijoje, jis pavadino 
pasauliškius luomu. Bet argi jų 
pašaukimas, pašventimas ir pa
siuntimas įsijungti į išganymo 
istoriją yra toks skirtingas nuo 
kitų krikščionių, kad juos reikė
tų dėl to vadinti atskiru luomu? 
Aš manau, kad .visai nėra reika
lo pasauliškius žymėti luomine 
sąvoka. Lygiai taip pat ir dva
siškių išskyrimas iš krikščionių 
tarpo luomine sąvoka yra ne
reikalinga prabanga. Anot A. 
Maceinos, “dvasiškijai priklausė 
tasai tikintysis, kuris buvo pa
švęstas arba sakramentiškai”, 
“arba bent liturgiškai” (37); 
“vienuoliams priklausė tasai, 
kuris laikėsi trijų evangelinių 
patarimų” (t. p.). Išeitų, kad 
šventimai arba liturginė tarny
ba žmogų pakelia į atskirą luo
mą. Kad* istorijos būvyje tokia 
luomų sąmonė išsivystė, tai tie
sa, bet kad toji sąmonė turėtų 
rasti vietos ir mūsų dabartiniu 
laiku, sunku tikėti. Stengtis įtai
goti dvasiškių kaip atskiro Baž
nyčios luomo sąmonę, reikštų 
pasisavinti Senojo Įstatymo iz
raelitų dvasiškių luomo sampra
tą. Prieš tos sampratos pasisavi
nimą Kristus pasisakė labai 
griežtai: “Vargas jums farizie
jai ir Rašto žinovai. ..” (Mt 23, 
13). Pirminė krikščionių bend
ruomenė, kaip minėta, irgi ne
turėjo savo brolių luominio pa
siskirstymo nuovokos. Teisingai 
pats A. Maceina pastebi, kad 
dvasiškių “šventimai tik dar 
labiau juos turi suartinti su jų 
ganomaisiais ir dar labiau įjung
ti juos į bendrą vienybę bei iš
reikšti. bendrą lygybę” (20).

Nė valdomoji funkcija nega
li sudaryti krikščionių luominės 
sąmonės, kaip pastebi A. Ma
ceina: “Apskritai, vyskupas tu
rįs jaustis ne kaip viršininkas 
pasauline prasme, kuris įsakinė
ja, bet kaip vienos ir tos pačios 
šeimos narys, kuris skelbia, 
įspėja, pataria, prašo, maldau
ja” (20 ir t.). Tas faktas, kad is
torijos būvyje išsivystė Bažny
čioje luomų sąmonė, dar nereiš
kia, kad ir mes ją turime per
imti, puoselėti ir tolimesnėms 
kartoms perteikti. Dvasiškių už
sklendimas “luomo getan” tik 
todėl, kad jie vyskupo rankų 
uždėjimu gavo galią Eucharisti
ją švęsti ar nuodėmių atleidimą 
teikti, nėra pakankamas pagrin
das. Jie pašvęsti ir pasiųsti tam 
pačiam išganymo darbui, kaip ir 
pasauliškiai. Liturginė tarnyba 
nėra jokia luominė žymė, ski
rianti dvasiškį nuo pasauliškių, 
o greičiau vienijanti žymė, su
vedanti juos vienon bendron eu- 
charistinėn puoton.

(Bus daugiau)
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O KULTURIfllEJE VEIKIM
LIETUVIU FOTO ARCHYVAS 

renka lietuvių dailininkų darbų spal
votas skaidres, kurios bus prieina
mos visiems lankytojams, norintiems 
susipažinti su mūsų dailininkų kūry
ba. Dailininkai prašomi atsiųsti po 
dvi savo kiekvieno darbo skaidres, 
kurios bus sudėtos j atskiriem daili
ninkam skirtas karuseles, sunume
ruotos ir paruoštos rodymui. Ant 
siunčiamų skaidrių reikia užrašyti 
dailininko vardą bei pavardę, kūri
nio pavadinimą, datą, panaudotą 
techniką. Archyvas taipgi prašo ži
nių apie veiklą, spaudos iškarpų 
apie sukurtus darbus ar surengtas 
parodas. Visa ši medžiaga bus sutelk
ta kiekvieno dailininko atskiroje by
loje. Garso ir skaidrių rodymo pa
grindinė aparatūra jau įsigyta gauto
mis aukomis, kurių rinkimu daugiau
sia rūpinosi dail. Aldona Labokienė. 
Dailininkai prašomi atsiųsti bent po 
$5 jų kūrinių skaidrių karuselėms 
įsigyti. Lietuvių Foto Archyvo adre
sas: 2345 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

BRITANIJOS LATVIŲ SĄJUN- 
GOS Londone leidžiamas žurnalas 
“Cela Zimes” (“Kelrodis”) 54 nr. pa
skelbė Kazimiero Barėno novelę 
“Krikštynos”, paimtą iš knygos “At
sitiktiniai susitikimai”, šį latvių žur
nalą redaguoja Janis Andrups.

ALGIRDAS LANDSBERGIS, vie
šėdamas Europoje, surengė tris sa
vo kūrinių vakarus Miunchene, Ro
moje ir Londone. Lietuvių Namuo
se susirinkę Londono lietuviai A. 
Landsbergio kūrybos klausėsi jau 
trečią kartą nuo 1963 m. šį kartą jis 
skaitė ištraukas iš “Meilės mokyk
los”, “Gluosnių vėjuje”, su žmona 
Janina — ištrauką anglų kalba iš 
“Barzdos”. Bene didžiausio dėmesio 
susilaukė ilgokas apsakymas “Dan
gūs tuštėja, dangūs pildosi” iš spau
dai paruošto apsakymų rinkinio, ku
rį autorius tikisi išleisti šiemet. Li
teratūros vakaras buvo užbaigtas vai
šėmis, surengtomis D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos centro valdybos, 
vadovaujamos pirm. T. Vidugirio. 
Besidalinant mintimis, paaiškėjo, 
kad A. Landsbergis ruošiasi išleisti- 
ir savo draminių kūrinių rinkinį, ku- 
rin bus įtraukti “Metmenyse”, “Ai
duose” skelbti kūriniai, papildyti 
niekur neskelbtais. A. Landsbergis 
taipgi pranešė džiugią naujieną — 
Stepo Zobarsko su talkininkais pa
ruošta didelė lietuvių prozos antolo
gija anglų kalba jau atiduota spaus
tuvei. Ją išleis S. Zobarsko “Many- 
land Books” leidykla. S. Zobarskas 
atsišaukimais spaudoje prašė išeivi
jos lietuvius šiam reikalui suaukoti 
$12.000. Gautos aukos nepadengė 
šios sumos, bet pagalbon atėjo JAV 
Lietuvių Fondas, parūpindamas di
džiąją dalį reikiamų pinigų. S. Zo
barskas taipgi yra pasiryžęs išleisti 
stambias lietuvių poezijos ir dramos 
antologijas anglų kalba, kurioms taip 
pat reikės nemažai lėšų.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS 
metinę konkursinę nuotraukų paro
dą šiemet rengia lapkričio 22 — 
gruodžio 1 d. d. Čikagos Jaunimo 
Centre. Parodoje bus spalvotų ir ne
spalvotų nuotraukų skyriai. Spalvo
tosios gali būti pagamintos laborato
rijose, nespalvotąsias (juoda-balta) 
privalo pasigaminti pats fotografas. 
Nuotraukos turi būti bent 5”x7” dy
džio, bet pageidaujama didesnių. Jas 
reikia priklijuoti prie kartono ir ki
toje pusėje užrašyti fotografo vardą, 
pavardę, adresą, amžių, nuotraukos 
pavadinimą. Prie siunčiamos nuo
traukos pridedama ir jos kopija, kad 
ją būtų galima panaudoti spaudai ir 
knygai “Paroda ’74”. Nuotraukas iki 
lapkričio 15 d. siųsti šiuo adresu: 
A. Kezys, SJ, 2345 West 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, USA. Kiekvienas fo
tografas parodai gali siųsti nedau
giau kaip 10 nuotraukų, bet joje ga
li dalyvauti ir su mažesniu nuotrau
kų skaičiumi. Nuotraukas parodai at
rinks speciali komisija, o kita komi
sija paskirs $350, $250 ir $150 pre
mijas. Premijuojami betgi bus tik 
jaunųjų fotografų (iki 30 metų am
žiaus) kūriniai. Parodoje kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai fotografai, 
mėgėjai ir profesijonalai. Dalyvavi
mo mokestis — $3. Parodos išvakarė
se bus išleistas albumas “Paroda 
’73”, o šiemetinės parodos knyga bus 
išleista sekančiais metais.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS 1973 m. premiją laimėjo toron- 
tietis rašytojas Juozas Kralikauskas 
už Mindaugo laikų romaną “Tautvi
lą”. Balsų dauguma $1.000 premiją 
jam paskyrė vertintojų komisija Niu
jorke: pirm. J. Brazaitis, sekr. P. 
Jurkus, nariai —• N. Mazalaitė, Pr. 
Naujokaitis ir L. Žitkevičius. Visi J. 
Kralikausko Mindaugo laikų roma
nai jau yra susilaukę premijų. 
“Draugo” premijas jis gavo už “Tit
nago ugnį” ir “Mindaugo nužudy
mą”, V. Krėvės premiją — už ‘“Vaiš
vilką”. J. Kralikauskas taipgi yra pa
rašęs nepriklausomoj Lietuvoj nove
lių rinkinį “Septyni kalavijai”, išeivi
joj — “Urvinius žmones”, “Šviesą 
lange”.

FIZIKOS DR. VYTENIS M. VASY- 
LICNAS, dirbantis garsiajame Mas
sachusetts Technologijos Institute, 
dalyvavo Italijoje įvykusiame moks
lininkų simpoziume žemės ir Jupite
rio magnetosferų klausimais ir jo da
lyviam skaitė paskaitą. Grįžęs į JAV, 
jis skaitė paskaitą Virginijos valsti
joje surengtoj konferencijoj, skirtoj 
elektrodinamikai ir magnetinėms 
audroms.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŽEMAITĖS LITERATŪRINU 

PREMIJĄ laimėjo Algimantas Zur
ba už apsakymų rinkinį “Keistuolių 
miestas”. Šią premiją kasmet skiria 
Žemaitės vardo kolchozas Kelmės ra
jone už geriausius literatūros kūri
nius kaimo tematika.

LIETUVOS ISTORIJOS ETNOGRA
FIJOS muzėjus Vilniuje išleido Sta
sės Bernotienės 278 psl. studiją “Lie
tuvių liaudies moterų drabužiai 
XVIII a. pabaigoje — XX a. pra
džioje”. Leidinio dalininkė — R. Ve- 
rygaitė. Pateikiami pavyzdžiai skaity
tojus supažindina su minėto laiko
tarpio augštaičių, žemaičių, klaipė
diečių, kapsiu ir zanavykių bei dzū
kių išeiginių drabužių pavyzdžiais.

PROF. STASYS UŠINSKAS, mo
numentaliosios tapybos ir vitražo 
pradininkas, mirė Kaune birželio 12 
d., sulaukęs 68 metų amžiaus, Velio
nis 1925-29 m. studijavo tapybą Kau
no meno mokykloje pas J. Vienožins- 
kį. Vėliau studijas gilino Paryžiaus 
taikomosios dailės mokykloje ir pas 
žymiuosius dailininkus. Grįžęs į Kau
ną, nuo 1935 m. vadovavo dekoraty
vinės tapybos studijai Kauno meno 
mokykloje, pokario metais — monu
mentaliosios tapybos ir vitražo stu
dijai Kauno taikomosios ir dekoraty
vinės dailės institute, dėstė piešimą 
Kauno politechnikos instituto archi
tektūros fakultete. Nekrologuose pa
brėžiama, kad S. Ušinsko ir jo mo
kinių dėka lietuviškasis vitražas šian
dien yra susilaukęs plataus pripaži
nimo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. Jo sukurti vitražai puošia daug 
pastatų: “Studentai praktikoje” — 
Kauno politechnikos institutą, “Jū
ratė ir Kastytis” — Kauno kavinę 
“Jūratė”, "Ukrainiečių šokiai” — 
vieną ^Poltavos restoraną, kiti jo dar
bai — Maskvos “Pamiro” ir “Jako
vo” kino teatrus. Aukso medalius ve
lionis yra laimėjęs 1937 m. Paryžiaus 
ir 1939 m. Niujorko tarptautinėse 
parodose, respublikinę premiją — 
1972 m. Nemaži jo nuopelnai yra ir 
lietuviškai scenografijai. Palaidotas 
Romainių kapinėse.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
sezoną užbaigė tradiciniu G. Verdi 
“Aidos” spektakliu Kutuzovo aikštė
je. Pagrindinius vaidmenis atliko so
listai — E. Saulevičiūtė, V. Adamke- 
vičius, N. Ambrazaitytyė, J. Stasiū
nas, V. Kuprys ir kiti dainininkai. 
Spektaklio dirigentas — V. Viržonis, 
režisorius — V. Grivickas, dailininkė 
— R. Songailaitė, chormeisteris — 
A. Krogeris, baletmeisteris — B. Kel- 
bauskas.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTAS velionies prof. K. Baršausko 
gimimo septyniasdešimtmetį pami
nėjo respublikine fizikų konferenci
ja. Su jo gyvenimu ir veikla daly
vius supažindino prof. K. Martynai- 
tis, su prof. K. Baršausko ultragar
so probleminės laboratorijos moks
linio darbo kryptimis — docentas E. 
Jaronis. Elektronikos rūmų kieme 
buvo atidengtas paminklas pirma
jam instituto rektoriui prof. K. Bar
šauskui..

PRAHOS PAVASARIO” XIX tarp 
tautiniame muzikos festivalyje daly
vavo atlikėjai ir kompozitoriai iš 54 
valstybių. Jame labai sėkmingai da
lyvavo ir Vilniaus operos pagrindi
nis tenoras Virgilijus Noreika.

PROF. BALIO DVARIONO 70-tą- 
sias gimimo metines vilniečiai pami
nėjo filharmonijos salėje. Įvadinį 
žodį tarus Lietuvos Kompozitorių Są
jungos pirm. V. Laurušiui, menotyros 
dr. J. Gaudrimas skaitė pranešimą 
apie velionies kompozitoriaus gyve
nimą, koncertinę bei pedagoginę 
veiklą ir jo kūrybinį palikimą. Minė
jimas, pradėtas populiaria daina 
“Sesuo žydrioji Vilija”, buvo užbaig
tas prof. B. Dvariono kūrinių koncer
tu, kuriame dalyvavo S. Sondeckio 
diriguojamas Lietuvos kamerinis or
kestras, P. Bingelio vadovaujamas 
Kauno choras, smuikininkas J. Dva
rionas, pianistė A. Dvarionaitė ir 
Kauno. muzikinio teatro sol. G. Ja- 
siūnaitė.

VYTAUTAS LANDSBERGIS “Tie
sos” 136. nr. siūlo surasti kambarį 
ar butą, kuriame M. K. Čiurlionis gy
veno 1908 m. ir davė privačias mu
zikos pamokas. Anuometinių Vil
niaus laikraščių skelbimuose patei
kiamas šis adresas: Andrevskaja 11, 
butas 6. Ši gatvė dabar yra vadina
ma Savičiaus gatve. V. Landsbergis, 
remdamasis 1909 m. pirmąja Vilniaus 
adresų knyga ir vėlesniais archyvi
niais ipotekos dokumentais, daro iš
vadą, kad namų numeracija toje gat
vės pusėje tebėra nepakitusi. Vilnie
tis muz. A, Vodzinskis, mokęsis pas 
M. K. Čiurlionį, po 35 metų patvir
tino Savičiaus 11 adresą, bet nurodė 
pirmąjį butą. Tas namas yra dabar
tinių Savičiaus ir Siaurosios gatvių 
kampe. Reikėtų tik išspręsti buto 
problemą ir surasti M. K. Čiurlionio 
darbo kambarį.

OPTIMIZACIJOS PROBLEMAS 
kieto deformuojančio kūno mechani
koje nagrinėjo Vilniuje įvykusi są
junginė konferencija, kurią surengė 
Vilniaus inžinerinis statybos institu
tas ir maskvinės mokslų akademijos 
mechanikos problemų institutas. 
Konferencijoje padaryta apie 100 
pranešimų, kurių 20 buvo paruošę 
Lietuvos mokslininkai. Konferencija 
susilaukė svečių, iš R. Vokietijos, 
Lenkijos, Vengrijos ir Bulgarijos.

V, Kst.



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

• LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 6,8 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10- 3 term, indėlius 2 metų ............ 9%
Antradieniais ....10- 3 term, indėlius 1 metų ........8’/2%
Trečiadieniais uždaryta taupomqsias-savings s-tas 814% 
Ketvirtadieniais 10- 7 depozitų-čekių s-tas .................6%
Penktadieniais 10- 8 Duoda paskolas:
Šeštadieniais .... 9-12 asmenines iki $10.000 ..........9%
Sekmadieniais 9.30- 1 nekiln. turto iki $70.000 ........9%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 

savo,autopnobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 ^roc,k .o 7 (tarp Dundas ir College)
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO L O i N OS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles A»' 
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Norintlem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W.
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P.irT. 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 j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

i Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

veik tuo pačiu metu, kai Toron
te nutarė pasilikti M. Barišniko- 
vas, Belgijoje globos pasiprašė 
ten koncertavęs sovietų pianis
tas Valerijus Afanasjevas, ku
riam taip pat nepatinka kom
partijos praktikuojami varžtai 
menininkams.

Trys FLQ teroristai, kurių du 
1970 m. Montrealyje buvo pa
grobę britų diplomatą J. Cross, 
netikėtai atsirado Paryžiuje. Si 
separatistinio Kvebeko Išlaisvi
nimo Fronto trijulė premjero 
P. E. Trudeau vyriausybės buvo 
nuskraidinta Kubon, kai buvo 
paleistas pagrobtasis diploma
tas. Teisingumo ministeris O. 
Lang, išgirdęs apie jų atvyki
mą Paryžiun, pareiškė reikalau
siąs pagrobėjų M. Carbonneau 
ir J. Lanctot grąžinimo Kana- 
don. Šią mintį betgi tuojau pat 
paneigė premjeras P. E. Tru
deau. Pasak jo, Kanada nieko 
bendro nenori su tais asmeni
mis turėti. Konservatorių vadas 
R. Stanfieldas ir NDP" socia
listų vadas D. Lewis pasisakė 
už nusikaltėlių sugrąžinimą ir 
jų teismą Kanadoje. Jiems atro
do, kad premjeras P. E. Tru
deau sąmoningai vengė šitokio 
žingsnio, siekdamas laimėti li
beralų partijai Kvebeko separa
tistų balsus parlamento rinki
muose. Reikalą komplikuoja 
Prancūzijos ir Kanados sutar
tis, grąžinti leidžianti tik kri
minalinius nusikaltėlius. Minė
tieji teroristai atliko kriminali
ni nusikaltimą diplomato pagro
bimu, bet jis buvo padarytas 
politiniu tikslu.

Ontario darbo ministeris J. P. 
MacBeth paskelbė minimalaus 
valandinio atlyginimo padidini
mą nuo $2 iki $2.25, tačiau pa
didinimas Įsigalios tik spalio 1 
d. Tada 40 valandų per savaitę 
dirbantis kanadietis per metus 
gaus $4.680, vis dar labai men
ką atlyginimą, kai ji palygini 
su 10,9% per metus pabrangu
siu pragyvenimu. Minimalus 
valandinis atlyginimas studen
tams bus padidintas nuo $1.65 
iki $1.90. Darbovietėje apmoky
mą gaunantiem asmenim bus 
mokama po $2.15. Opozicinės 
NDP socialistų partijos vadas S. 
Lewis tokį valandinio atlygini
mo padidinimą laiko nerealiu. 
Jo nuomone, minimalus atlygi
nimas Ontario provincijoje tu
rėtų būti bent $3 už darbo va
landą.

Kanados Gydytojų Draugijos 
taryba 75:66 balsų santykiu pa
darė drąsų sprendimą nesiimti 
atgaivinimo priemonių nepagy
domiem ligoniam, laukiantiem 
mirties. Gydytojams bus leidžia
ma Įrašyti į ligonio kortelę žodi 
“neatgaivinti”. Toks išankstinis 
sprendimas palengvins medici
nos seserų darbą, atpalaiduoda
mas jas nuo atsakomybės tais 
atvejais, kai prie merdinčio li
gonio nėra gydytojo. Pasak tary
bos, šis nutarimas esąs pilnai 
suderinamas su etika, nes jis 
leidžia numirti nepagydomam 
ligoniui ir užbaigti žemiškąsias 
kančias. Taryba betgi atmetė 
kitą rezoliuciją, kuri būtų lei
dusi pačiam ligoniui iš anksto 
prašyti gydytojus nesiimti prie
monių jo gyvybei pratęsti. Dėl 
priimtos rezoliucijos gydytojai 
gali' susilaukti komplikacijų ir 
netgi bylų teismuose iš mirusių 
asmenų giminių.

Ateitininkų žinios
Ateitininką stovykla Wasagoje 

prasideda sekmadienį, liepos 21. Pra
šome neatvežti vaikų šeštadienį, nes 
nebus nei maisto, nei vadovų. Užsi
registruoti į stovyklą dar nėra per- 
vėlu. Registracijos blankai gaunami 
Prisikėlimo par. raštinėje. Kitur gy
veną (Kanadoje ar JAV) prašomi 
kreiptis į V. Kolyčių, 86 Glenholme 
Avė., Toronto, Ont. M6H 3B1. Tel. 
654-5481. Priimami stovyklautojai 
nuo 7 iki 18 m. Stovykla bus pada
linta į jaunučių (7 iki 12 m.) ir vy
resniųjų (13-18 m.). Laukiama daug 
stovyklautojų iš JAV ir kitų Kanados 
kolonijų. Mergaitės, kurios norės mo
kytis austi tautinių juostų, prašomos 
atsivežti rėmelius. Austi mokys A. 
Vaitonienė. Ūkiniais stovyklos reika
lais rūpinasi tėvų komitetas. Dar 
trūksta dviejų šeimininkių. Jos dirba 
kas antrą dieną. Taip pat trūksta 
ūkvedžio padėjėjo. Kreiptis Į L. Dū
dą tel. 766-3689.

Skautų veikla
• Birželio 22-23 d. Mindaugo dr-vė 

Romuvoje oficialiai baigė metinę sa
vo veiklą, kurios varžybas laimėjo 
“Žirgų” skiltis, surinkusi 696 taškus. 
Tos skilties skautas Robertas Grybas 
laimėjo I v. Antruoju liko Linas 
Grybas, trečiuoju R. Turūta. Iškylos 
metu iškilmingoj sueigoj įžodį davė 
P. Bubelis, R. Grybas, A. Kišonas, P. 
Turūta ir J. Zenkevičius. Skautams 
varžybas iškyloje laimėjo “Sakalų” 
skiltis. 23 draugovės broliai turėjo 
progos pakeliauti miškais, naudojant 
kompasus, plaukti laiveliais, gamin
tis maisto ir ... pakovoti su uodais. 
Ačiū tėvams už transporto talką: p. 
p. Kišonui, Bubelienei, Sendžikui, 
Asevičiui, Grybui, Šimkui ir Morkū
nui; broliui A. Gapučiui už pagalbą.

® Romuvos talkoje birželio 22-23 
d. dalyvavo p. p. Kišonas, Kišonienė, 
Jonikas, Jonikienė, E. Stanionis, Bu- 
belienė, Sendžikas, A. Gaputis, Ase- 
vičius ir Grybas. Ačiū visiems.

• Delhi skaučių “Birutės” dr-vė, 
veikusi apie 15 metų, jaunimui besi- 
skirstant studijuoti ir stokojant prie
auglio, buvo priversta likviduotis. 
Savo veiklos laikotarpyje buvo ap
jungusi beveik visas tabakyno mer
gaites ir apylinkėje turėjo didelį pa
sisekimą. Dr-vės vadovybės nutari
mu, veiklai einant į pabaigą, paskir
ai $459 auka Romuvos stovyklavie
tei, kurioje dr-vė nekartą stovykla
vo ir dar tikisi sugrįžti su savo nau
ju prieaugliu. Romuvos valdyba ta
ria skautišką ačiū už paramą.

• Birželio 29-30 d. d. Hamiltono 
skautai iškylavo Delhi p.p. Augus- 
tinavičiaus ūkyje. Naujas ir jaunas 
“Nemuno” tunto tunt. sk. v. v. si. 
A. Stosius su gausiais talkininkais 
gražiai vadovavo išvykai, kurios 
programoje buvo miško žaidimai, 
pamaldos, įžodis* ,?Torontiečiai linki 
“Nemuno” tuntui’ skautiškos sėkmės.

• Liepos 13-14 d. d. — skautų vy
čių ir kandidatų iškyla Romuvon.

• XII-toji Romuvos stovykla — 
liepos 27 — rugpjūčio 10 d. d. Re
gistracija per vienetų vadovųs-ves 
baigiama liepos 13 d. Vėliau užsire
gistravusiųjų reg, mokestis nebus 
įskaitytas į stovyklos mokestį. C. S.

GEDIMINAS BLEKAITIS, baigęs 
Brock universitete matematikos fa
kultetą, gavo darbą Stelco įmonėje ir 
planuoja vedybas rugpjūčio mėnesį. 
Gediminas visą laiką buvo aktyvus 
lietuvių jaunimo organizacijose: atei
tininkas, skautas-tuntininkas, talen
tingas krepšininkas lietuvių sporto 
klubo “Kovas” komandoje ir savo 
mokyklose, “Gyvataro” šokėjas
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

BALTIEČIŲ...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pravietojums”, o po ilgų katu
čių — dar vieną.

Po Stuttgarto miesto, vokie
čių pabėgėlių jaunimo, ukrainie
čių ir rutėnų atstovų nuoširdžių 
sveikinimų bei linkėjimų baltie- 
čiams greičiau atgauti laisvę es
tų tautinių šokių grupė pašoko 
šešis šokius. Kun. K. Senkus iš 
Stuttgarto ir M. Žakas iš Švei
carijos duetu padainavo dvi liet, 
liaudies dainas: “Piemenėlės 
dainelė” ir “Augino močiutė, 
augino dukrelę”. Jas fortepijo
nu palydėjo muzikas A. Appen- 
zeler iš Stuttgarto radiofono.

Užbaigos žodį tarė Stuttgarto 
estų bendruomenės valdybos 
pirm. O. Paern, o A. Appenzel- 
ler fortepijonu paskambino Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir V. 
Vokietijos himnų melodijas, tuo 
užbaigdamas šventės iškilmingą 
programą.

Likčiau skaitytojui skolingas, 
jeigu nepaminėčiau, kad taip įs
pūdingai paruoštos šventės ini
ciatorius, pagrindinis progra
mos organizatorius ir net meni
nės dalies dalyvis buvo nenuils
tamas visuomenininkas kun. 
Kazimieras Senkus. Tebūnie 
jam už tai didelė visuomenės pa
dėka.

Betgi gaila, kad taip puikiai 
suorganizuotą žmogaus teisių 
dieną pergyveno daugiausia tik 
jie, kuriems vergijos pančiai ge
rai pažįstami. Daug didesnės 
prasmės ši šventė būtų turėjusi, 
jeigu dalyvių daugumą būtų su
darę tie, kurie nepajėgia supras
ti, ką reiškia pavergtų kraštų 
priespauda, tikėjimo persekio
jimas, nors ir tokie buvo malo
niai kviečiami. Liaudies priežo
dis byloja: “Sotus alkano neat
jaučia”, arba “Kas man galvoj, 
kad anam šalta”. O visdėlto tu
rėtume belstis ir į tokių žmonių 
širdis, kad ir jie suprastų ką 
reiškia “Mylėk artimą, kaip pats 
save”. K. Šim.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rni CHAPEL 2180 Hurontario St.. 279-7663

"Tip-
Europi etiškos mėsos ir 
sekančiose krautuvėse 
gaunami pigesnėmis
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Buvusios 
firmos
Meat s" 
skanėstai 
visuomet 

kainomis

Yorkdole Shopping Centre • Fairwiew Moll •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramolea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper

Paradise) • Ir šiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) •
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plozo, London •
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa •
1040 Princess St., Kingston •

1727 Bloor St. West (orieš Keele požeminio traukinio stoti) •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave>, ■ me *fOEO 
TORONTO, ONTARIO | 61. 3u9*IZ9O
• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •
• ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS------------- •

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo varto|amas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo Česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES Ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidalo neturi nei kvapo 
nei skonio!

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. TeL532-5191

ISLINGTON — BLOOR, apie $30.000 įmokėti, didžiulis, gražus 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Garažas su dvigubu privačiu 
įvažiavimu, pilnai užbaigtas rūsys su akmeniniu židiniu per visą 
sieną, puikus didelis kiemas, atsiremiąs į parką, šildomas vande- 
niu-alyva. Viena atvira 10 metų skola.
OSSINGTON — BLOOR, apie $7.000 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas. 10 metų atvira skola. Žema prašoma kaina.
BLOOR — RUNNYMEDE, atskiras puikus 7 kambarių namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos, garažas su įvažiavimu, arti požeminio 
traukinio. Įmokėti apie $20.000.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir sko I in k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame ĮP4 /I A JI A 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
6% už depozitus 

8’^i% už taupymo s-tas 

9% už 1 m. ter-m. dep.
Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

IMA

9% už asm. paskolas

8^2% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% 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. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais

BŪSTINĖ:
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

E D. K 0 N D R A T A S, 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. V/., E4E4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

AE * Sąžiningas patarnavimas.
■a navSlllld nCSllOr • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway ( Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 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

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

DAN^
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
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

*-1 ■> u ». * ■

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dtirbas sąžiningas Ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Įvairūs spaudos Į ; 
darbai: leidiniai, < 
■ 1 1 11 ■ 

programos, | '
visi verslo bei A 
re k I a m i n i a i f'’ 
spaudiniai ,

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403 
30 DEWSON SU. Toronto, Ont.
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Darbingas vilniečių sąskrydis
Svarstė Lietuvos sienų reikalus, Lietuvos žemėlapį, lietuviškas pamaldas Lenkijoje

Š. m. birželio 22 d. Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Kanados krašto 
valdybos iniciatyva buvo sukviesti 
Toronto, Otavos, Hamiltono, St. Cat
harines, Londono, Delhi, Niagara 
Falls nariai, iš Detroito centro val
dybos atstovai į vilniečių česnulių 
(Paris, Ontario) erdvią, medžiais ap
augusią, labai tinkamą suvažiavi
mams nuosavybę pasitarti dėl pra
ėjusių metų veiklos ir ateities numa- 
tytyų veiklos planų. Atvyko 30 as
menų, kaikurie su žmonomis ir vai
kais. Dalyvavo ir 3 centro valdybos 
atstovai — pirm. Kazys Veikutis, 
kultūrinių reikalų atstovė E. Bulotie
nė ir finansinių reikalų vedėjas Vyt. 
Gurka.

Sąskrydį pradėjo Kanados krašto 
valdybos pirmininko pareigas ėjęs 
B. Saplys, sveikindamas visus Jonus 
ir Jones vardadienio išvakarėse. I 
prezidiumą pakvietė P. Ancevičienę 
iš Otavos — pirmininkauti, Juozą Di
lį iš St. Catharines — sekretoriauti.

Vilniaus krašto lietuviams yra 
labai svarbus Lietuvos etnografinių 
sienų klausimas. Tuo reikalu vilnie
čiai aktyviau pradėjo rūpintis nuo 
1964 m. Tada K. Veikučio buvo įteik
tas VLIKui motyvuotas pareiškimas. 
Rūpinamasi dėl to, kad VLIKo lei
dinyje “The USSR-German Aggres
sion Against Lithuania" įdėtame že
mėlapyje Lenkijos pusėje palikti 
Suvalkai, Seinai, Augustavas ir kitos 
Suvalkijos vietovės. Toji problema 
yra gvildenama Rytų Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio, kurį sudaro Vil
niaus krašto lietuviai ir jiems pri
jaučiantieji.

Tuo reikalu 1965 m. VLIKui buvo 
įteiktas memorandumas, kurio dėka 
buvo paskirta iš 7 vilniečių komisi
ja. Jos tikslas buvo paruošti Lietu
vos etnografinių sienų studiją. Komi
sijai darbą pradėjus, prie VLIKo bu
vo įsteigta nauja institucija — Lie
tuvos Tyrimo Institutas, kuriam 
komisijos pradėtas darbas buvo per
duotas. Lietuvos Tyrimo Institutas 
paruoštą studiją 1967 m. perdavė 
VLIKui.

Nuo to laiko Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga, kurios atstovas yra 
VLIKe, negauna aiškaus atsakymo, 
kodėl per 10 metų ta taip svarbi vi
sai Lietuvai problema nėra išspręsta 
palankia kryptimi. Tas klausimas bu
vo iškeltas ir VLIKo seime Toronte, 
kuriame dalyvavo 3 Rytų Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio atstovai 
(VLIKo raštas 1973. II. 5). Seimo 
metu buvo atsakyta, kad asmenys, 
kurie tą reikalą tvarko, yra užimti 
kitais darbais.

Kadangi iki šios dienos dar nieko 
negirdėti apie tą studiją, suvažiavi
me buvo nutarta išrinkti komisiją iš 
3 asmenų, kuri turės paruošti raštą- 
rezoliuciją VLIKui, prašant, kad 
toji studija, nežiūrint ar mūsų kai
mynams patiks ar ne, būtų kiek ga
lint greičiau išleista. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos įstatų pirmame 
paragrafe sakoma: “a) organizuotai 
dalyvauti viso pasaulio lietuvių pa
stangose išlaisvinti pavergtą tėvynę 
ir atkurti Lietuvos valstybę su sosti
ne Vilniumi”

Angelė česnulienė pranešė, kad 
yra gavusi Algirdo Gustaičio laišką 
ir raštą, siūlantį VKLS išleisti jo pa
rengtą Lietuvos žemėlapį su įvairiais 
priedais. Jis tą darbą ir medžiagą 
rinkęs 11 metų iŠ įvairių mokslinių 
knygų ir šaltinių. Tai būtų ne tik 
žemėlapis, bet ir 200-250 puslapių 
knyga, kurioje būtų pasisakoma apie 
teisiškai ir etnografiškai Lietuvai 
priklausančias žemes. Knygos turinys 
būtų: senoji lietuvių tautos praeitis, 
pastangos atstatyti Lietuvą teisingo
se ribose, Lietuvos ribų klausimas, 
lietuvių konferencijos tautos sienų 
klausimais, svetimo nesiekiam, bet 
savo neatsižadam, pareiga, tautžudys- 
tė, sienos ir vietovardžiai, išnašos, 
Lietuvos žemėlapio vardynas, pa
vyzdžių, vietovių rodyklė, papildomi 
žemėlapiai.

K. Baronas iš Hamiltono siūlė, kad

STEPAS VARANKA
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimo dalyvių vardu būtų pa
ruoštas raštas-prašymas Lenkijos 
Wyszynskiui ar Lomžos vyskupui dėl 
lietuvių katalikų gyvenančių Lenki
joje, kad jiems būtų leista laisvai 
melstis ir klausyti pamokslų savo 
gimtąja kalba.

Iš praeitų metų protokolo paaiš
kėjo, kad buvusio lenkų politinio ka
linio P. česnulio atsiminimų knygos 
“Nužmogintieji” laida yra išplatin
ta. Yra planuojama išleisti antrą su 
pataisom ir papildymais. Lietuvos 
sostinės Vilniaus 650 m. sukakties 
paminėjimo ženkliukai, kurie vilnie
čių buvo išleisti, baigiami išplatinti. 
Teko girdėti, kad jie Lietuvoje yra 
labai vertinami.

Buvo iškeltas pasiūlymas prašyti 
viso pasaulio lietuvių spaudą pa
skelbti pranešimą, kad visi lietuviai, 
kurie gyveno Vilniaus krašte lenkų 
okupacijos laikais ir yra kokiu nors 
būdu nukentėję dėl lietuvybės — mo
raliai, lėšomis, areštu, teismu, kalėji
mu, fiziškai, surašytų savo, draugų 
ir pažįstamų nukentėjimo aplinky
bes su pavardėm, datom, su visom 
smulkmenom, pridėtų, jei galima, 
savo ir kitų nuotraukas bei iškarpas 
iš laikraščių ir siųstų centro valdy
bos adresu: E. Bulotienė, 415 Golden 
Gate W„ Detroit Mi. 48203, USA. 
Jeigu atsirastų šios medžiagos pakan
kamai, sąjunga stengtųsi išleisti kny
gos forma kaip dokumentinę medžia
gą. O jeigu jos neužteks knygai, ji 
bus perduota archyvui.

Ta proga buvo pasiūlyta telkti 
VKLS archyvinę medžiagą pirmiau
sia centro valdyboje, o iš ten vėliau 
perduoti kuriam nors saugiam ar
chyvui. Tas reikalas buvo pavestas P. 
Ancevičienei iš Otavos. Ji turės tiks
liai sužinoti padėtį ir apie tai vėliau 
pranešti.

Kadangi VKLS Toronto skyrius 
ėjo ir Kanados krašto valdybos pa
reigas jau ilgesnį laiką, buvo pasiū
lyta ir nutarta tas pareigas eiti rota
ciniu būdu kas dveji metai visiems 
Kanados skyriams iš eilės. Suvažiavi
mui pasibaigus, Kanados krašto val
dybos pareigas perėmė St. Cathari
nes skyrius.

Kaikurie atstovai pareiškė nepasi
tenkinimą lietuvių spauda, kuri ne
skiria daugiau dėmesio Vilniaus 
krašto reikalams. Kodėl lenkai ir gu
dai, kuriems Vilnius nepriklausė ir 
nepriklauso, tiek daug rašo apie jo 
priklausomumą jiems? Jie nuolat 
gvildena Vilniaus reikalą savo nau
dai. Kas dirba ir sielojasi Vilniaus 
labui, tas dirba ir visos Lietuvos 
gerovei.

Vilniečiuose jau keliolika metų 
praktikuojama tradicija siųsti kas 
metai į Lietuvą vienam labiausiai 
reikalingam pagalbos vilniečiui siun
tinį iš surinktų iš vilniečių ir jiems 
prijaučiančių aukų. Per keletą metų 
buvo siunčiami siuntiniai buvusiam 
ilgamečiam Vilniaus Vytauto Didžio
jo gimnazijos direktoriui Marcelinui 
šikšniui, kuris, sulaukęs 92 metų, mi
rė. Pernai buvo pasiųstas siuntinys 
vienam neseniai grįžusiam iš Sibiro 
vilniečiui. Ir šiemet buvo rinktos au
kos siuntiniui vienam reikalingam 
pagalbos vilniečiui Lietuvoje. Buvo 
renkamos aukos ir Kanados lietuvių 
spaudai paremti.

Teko girdėti iš tų, kuriems yra 
siuntinėjamas okupuotoj Lietuvoj 
leidžiamas “Gimtasis Kraštas”, kad 
1973 m. vilniečių suvažiavimas buvo 
jame smulkiai aprašytas. Gaila tik, 
kad aprašymas buvo padarytas pagal 
“planą”, o ne pagal tikrovę. Išvada 
aiški — okupuotos Lietuvos “kores
pondentai" dalyvauja kiekviename, 
kad ir mažiausiame susirinkime. Ži
noma, tame nėra nieko blogo — mes 
neturime ko slėpti, bet koresponden
tai turėtų turėti drąsos parašyti tei
sybę. Atsiranda jau lietuvių, kurie 
vengia lankyti susirinkimus, vengia 
bendruomeninių pareigų tik dėlto,

kad nori aplankyti savo tėviškę — 
bijo “nusikalsti”.

Numatytoji Alf. Paukščio paskaita 
apie šiaudinio būrio partizanus ne
įvyko dėl perilgai užtrukusio posė
džio.

Buvo perskaitytas žurnalisto Al. 
Gimanto sveikinimo laiškas, raginan
tis vilniečius ir toliau nenuilstamai 
dirbti Vilniaus ir Lietuvos gerovei.

Sąskrydžio dalyviai šeimininkų 
Angelės ir Petro Česnulių buvo vai
šinami namuose pagamintais valgiais 
ir lauke keptais kepsniais. Dalis da
lyvių apie 11 v. išvyko į savo gyven
vietes, likusieji diskutavo, kalbėjosi, 
vaišinosi. Visi išsiskirstė apie vidur
naktį, linkėdami vieni kitiems už me
tų vėl kur nors suskristi, su dar di
desniais norais dirbti pagal išgales 
Lietuvos labui.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont (prieš Lietuvių 
Namus) e Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrias, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1804 Dundas St. West.

Toronto. Tel. 531-8422

Štai ka reiškia vasara!
Forumas duoda geriausias vasaros 
pramogas, įskaitant "rock", džiazo, 
liaudies, simfoninę muziką, baletą ir 
operą. Siame lauko amfiteatre yra 
8000 vietų.

yra mažasis 18 skylių golfas suaugu
siems.

įdomybės — iki 10.00 vai. vakaro.

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga

tel. 277-0814Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvę, Latvijq, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Devono* be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kurtuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobllj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.

Sgilningoi 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 D ... koncesvalles avi.,IŠTAIGA Baltic Exporting (_O. TORONTO i, Ontario

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Kinosferoj yra 6 augštų IMAX filmai 
su 16 takų stereofoniniu garsu. Šiais 
metais Kinosfera rodo "Sniego išdai
gas" — linksmų nuotykių kelionę lėk
tuvu, autobusu — per erdvę ir sniegą. 
Netrukus vėl bus rodomas filmas 
"Vulkanas" — plačiai žinoma drama 
apie ugniakalnio išsiveržimą Islandi
jos saloje.

Vaikų miestelis yra įdomiausia pasau
lio žaidimų vieta su 30 erdvių šimt
mečio žaidimais vaikams. Ten yra pa
sivaikščiojimas ant mėnulio, žemės 
olos, vandens žaidimų vieta ir net spe
cialus vaikų džiovintuvas.
Taipgi ten

Eksperimentiniai teatrai yra daugelio 
rūšių spektakliai, kurie panardina lan
kytojus garsuose, spalvose ir vaizduo
se. Filmų tarpe yra "Otava — dau
giau nei miestas" ir "Gerasis Toron
tas", pateikiąs visai naują žvilgsnį. 
Čia taip pat rasite "Kaleidoskopą", 
apiberiontį jus spalvų sūkuriais.

BE TO: žygiuojantieji orkestrai, juok
dariai, kalbantieji "gyvuliai", muziki
nis laivas "HMCS Haida”, Ontario 
jaunimo rankdarbiai, pajūrio prome- 

išvykoms, 
savaitgalio 
daug kitų

Rudenį. — Rugsėjo 7 iki Padėkos Die
nos. Parkas ir įdomybės atidaryta tik
tai savaitgaliais ir švenčių dienomis 
augščiau nurodytu laiku.

Žiemų. - Sekmadieniais iki vasario 28.

noda, užkandinės, vietos 
parkas, irklinės valtys, 
skrydžiai malūnsparniu ir 
dalykų.
VALANDOS. — Vasaros
Darbo Dienos — 10 v.r. — 1.00 v.r.,

{ėjimas: Suaugusiems (nuo 18 metų): 
$1.50; po 9 v.v. — $1.00. Jaunimui 
(13-17) — $1.00. Vaikams, kurie yra 
lydimi tėvų ar globėjų, — nemokomas 
(iki 4 vaikų). Vaikams (iki 12 metų, 
be palydovų) — 75 et. Ontario provin
cijoj gyvenantiem pensininkams — 
nemokamas

Autoaikštė: $1.00 (išskyrus CNE paro
dos metq - rugpjūčio 14 - rugsėjo 2).

metu: iki
Specialus tarifas: duodama nuolaida 
iš anksto sutartom lankytojų grupėm.

Telefonas informacijai 
(416) 965-7064.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

(dabar geriau nei buvo 
anksčiau)

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

aukščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIU KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ I LIUSTRŲ OTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 82 - 1 53 0

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3544.00
“MOSKVIČIUS*
408 IE $3259.00

Station Wagon
“MOSKVICIUS”426IE $3698.00

$2234.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3968.00
“ZAPOROŽEC” 
ZAZ 968

“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietu Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

SUDBURY, ONTARIO
IŠLEISTUVES. J. B. Stankų, J. 

Bataičio ir V. Bružo iniciatyva buvo 
suruoštos slovakų salėje gražios iš
leistuvės gimnazijos mokytyojai Sil
vijai Martinkutei ir muzikos moky
tojai Danguolei Remeikytyei. Silvija 
čia išgyveno ketverius metus, o Dan
guolė yra čia gimusi ir augusi. Da
bar abi išvyko į Torontą. Tai labiau
siai pasižymėjusios lietuviškoj ir 
nelietuviškoj veikloj mergaitės. 
Abi dirbo ir šeštadieninėje Tumo- 
Vaižganto mokykloje, ir visuomeni
nėje veikloje. Išleistuvių pranešėju 
buvo J. Staškus. Jis ir pradėjo iš
kilmę tardamas keletą žodžių nusi
pelniusioms mūsų kolonijos mergai
tėms. Invokaciją sukalbėjo kun. Ant. 
Sabas ir tarė žodį parapijiečių vardu. 
Po to kalbėjo pirm. J. Kručas bend
ruomenės vardu, A. Kusinskis ir Sil
vijos mamytė. Visi joms linkėjo ir 
kitur įsikūrus įsijungti į lietuvišką 
veiklą ir sukurti lietuviškas šeimas. 
Aldona Kručaitė įteikė joms rožių 
puokštę. Po to abi tarė padėkos žo
džius, o Silvija dar padainavo savo 
sukurtus gražius kupletus, įsijun
giant visiem dalyviam. Abtdvi moky
tojos ir G. Remeikis, pritardamas gi
tara, padainavo trio. Alekso Kusins- 
kio vadovaujamas choras sudainavo 
net penketą lietuviškų dainų. Kadan
gi Silvija atstovavo Sudburio lietu
viams daugiakultūrėj organizacijoj ir 
ten gyvai reiškėsi, dalyvavo ir kal
bėjo ir jų atstovai: kun. Berto Dragi- 
cevič, pirmininkas, Walter Helchuk, 
etninių grupių tautodailės atstovas, 
ir Ken Alexander — valstybės de
partamento atstovas. Buvo įteiktos 
vertingos dovanos. Grasė Petrėnienė 
įteikė abiem po savo pieštą paveiks
lą, o J. Gatautienė — savo rankdar
bių. Išleistuvėse dalyvavo labai daug 
žmonių. Vyravo nepaprastai pakili 
nuotaika. Po oficialiosios dalies bu-

• vo šokiai. Stalai buvo gražiai ir tur
tingai papuošti. Šeimininkavo J. La- 
buckienė, o jai padėjo L. Remeikie
nė, B. Stankienė ir E. Tolvaišienė

Su Silvijos ir Danguolės išvažiavi
mu Sudburio kolonija nustoja dviejų 
aktyvių veikėjų, bet tikimės, kad ir 
kitos iš jaunosios kartos paseks jų 
pėdomis, nes turime jaunimo, kurio 
širdyse yra gyva Dievo ir tėvynės 
meilė.

PIRMOJI ŠIOS VASAROS GEGU
ŽINĖ, suruošta LB Sudburio apylin
kės valdybos Petro Jutelio gražioj 
vasarvietėj “Baravykas”, praėjo 
labai gražiai. Dalyvavo gana daug 
tautiečių, šiemet Petras pastatė dar 
gražią pakylą su stogu, tad ir lietui 
užėjus galima pramogauti. Petro va
sarvietėj yra net 9 pastatai. J. Re
meikis pagamino karštus pietus. Vei
kė gaivinančių gėrimų bufetas. Lote
rijoj laimė nusišypsojo kun. Ant. 
Sabui ir D. Remeikytei.

— Jaunimo suvažiavime Toronte 
Sudburio lietuviams atstovavo Aldo
na Kručaitė. — Lietuvių Dienoje

Winnipege iš Sudburio dalyvavo J. 
Kručas, A. Kusinskis, Petras Jutelis 
ir J. Remeikis. — Sibiriniai trėmimai 
paminėti pamaldomis, kurias užpra
šė išleistuvių rengėjai. — Atlaiky
tos Mišios už J. Glizicko tėvelius 
(užpr. J. Glizickas). K. A. S.

PAPILDYMAS. “TŽ”21 nr. Sudbu
rio žinučių skyrelyje buvo išspaus
dinta man suruošto 60 metų proga 
pobūvio dalyviams padėka. Nežinau 
dėl kieno kaltės buvo praleistos dvi 
pavardės: Stasio ir Elenos Tolvaišų. 
Nuoširdžiai dėkoju jiems ir už klai
dą atsiprašau. Pranas Griškonis

ATSISVEIKINIMAS SU ŠIAURE
Tarp Sudburio uolų ir milžiniškų 

šiaurės akmenų patyriau geraširdžių 
lietuvių meilę. Išsivežu kartu su sa
vim neužmirštamus prisiminimus. 
Turbūt ryškiausiai liks mano atmin
tyje praėjusios išleistuvės man ir 
Danguolei. Iš širdies gilumos reiškiu 
savo dėkingumą Sudburio ir apylin
kės lietuviams, kurie suruošė tokias 
nepaprastai šaunias išleistuves. Bir
želio 15 d. erdvioje slovakų salėje 
matėsi lietuvių pilni stalai, papuošti 
ramunėm ir apkrauti lietuviškais 
gardumynais. Man buvo išreikšti gra
žūs linkėjimai, sudainuotos choro 
dainos, įteiktos dovanos ir rožės. Be 
to, pasišokta, grojant geriausiem mu
zikantam.

Ypatinga padėka tenka būriui žmo
nių, kurie pralenkė net ir “pietie
čius”, suruošdami tokį puikų balių. 
Didelis ačiū J. Bataičiui ir V. Bru
žui už jų iniciatyvą. Dėkoju mielom 
šeimininkėm, ypač vadovei p. Labuc- 
kienei, p. Stankienei, p. Tolvaišienei, 
p. Remeikienei. Ačiū J. Staškui už 
sklandų ir įdomų pravedimą viso va
karo iškilmių.

Reiškiu gilią padėką gerb. klebo
nui kun. A. Sabui ne tik už gražius 
žodžius bei dovaną, bet ir visą jo pa
galbą bei talką man gyvenant Sudbu
ry. Taip pat didelis ačiū Bendruome
nės pirmininkui J. Kručui už jo me
nišką kalbą. Abu šie asmenys yra pa
sišventę Tėvynės labui. Jie paskatino 
ir mane dirbti lietuviškoj veikloj, 
skiepyti lietuvybę augančiam jauni
mui, kurių nemažas skaičius dalyva
vo išleistuvėse. Taip pat tariu nuo
širdų ačiū savo brangiai Mamytei už 
dalyvavimą, nuolatinę meilę bei rū
pestį visuose mano reikaluose.

Dėkoju dirigentui A. Kusinskiui ir 
parapijos chorui už gražias dainas, 
padainuotas mūsų garbei. Už asmeni
nes dovanas tenka padėkoti G. Pet- 
rėnienei, Sudburio lietuvių meninin
kei, kuri įteikė man net du savo 
pieštus paveikslus — “Ramunės” ir 
“Jaunystės svajonės”, p. Gatautienei, 
p. Poderienei, p. Kručienei ir p. p. 
Sviežikam.

Visiem svečiam, kurie dalyvavo 
šeštadienio vakare ir visiem priside- 
jusiem prie dovanų reiškiu gilią, nuo
širdžią padėką. Silvija Martinkutė

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

VBaČėnaS All Seasons Travel,
2227 DUNDAS STREET W
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

FRANK BARAUSKAS Limited
3828 Bloor Street West, Islington, Ontario

231-6226
• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 

ir užmiesčiuose
• Finansuojame įmokėjimus, sudarome naujus 

mortgičius
• Perkame ir parduodame mortgičius
• 70 asmenų pasiruošę jums patarnauti

INęiIRANPF W* G- Dresher >n«"<>nce Ir IHuUIIHIlvEi Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446
• 3828 Bloor St. W. ------------ (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

e Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
o Garantuotas sutaupymas.

Visas pelnas skiriamas "Vyčio" ir "Aušros"’

sporto klubams
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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 telefonu

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVE.
(prie Howard Park Ave.)
Kabineto teL 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

1974.VH.il
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tfl TORONTE
Anapilio žinios

— Anapilio sodyboje sekmadie
niais laikomos dvejos pamaldos: 10 
ir 11 v.r. Specialus autobusas į pa
maldas važiuoja nuo Islington pože
minio kas sekmadienį 10.30 v.r. Po- 
kiekvienų pamaldų galima gauti ka
vos: po 10 v. pamaldų — parodų sa
lėje, o po 11 v. — didžiojoje salėje. 
Kol bus pastatyta nauja šventovė, 
pamaldos sekmadieniais bus laiko
mos didžiojoj salėj, kuri yra pato
gi savo erdvumu, gera akustika ir ge
ru vėsinimu.

— Iš a.a. Povilo Kolesinsko pali
kimo per dr. A. Lingytę parapija 
gavo $1000. Nuošrdi padėka.

— Parapijos kunigai į naująją kle
boniją persikelia šią savaitę. Nauja
sis klebonijos adresas: 494 Isabella 
Ave., Mississauga, Ont., L5B 2G2. 
Šiokiadieniais pamaldas kunigai lai
kys naujosios klebonijos posėdžių 
kambaryje. Naujas klebonijos telefo
no numeris paaiškės šią savaitę.

— Su senąja Sv. Jono Kr. švento
ve atsisveikinta Joninių išvakarėse, 
dalyvaujant labai gausiam skaičiui 
tautiečių. Senąją vietą jau perėmė 
korėjiečiai katalikai, įkurdami nau
ją parapiją, emigracijos ir socialinį 
centrus.

— Springhurste pamaldos sekma
dieniais laikomos 10 ir 11 v.r. Dėko
jame V. Pranaičiui už paaukotus me
niškos vertės kryžiaus kelius, o V. 
Ramanauskui — už vandens prijun
gimą pastatuose.

— Gili užuojauta kun. Augustinui 
Simanavičiui ir visai p.p. Simanavi
čių giminei, mirus jų šeimos nariui 
inž. Kęstučiui Simanavičiui.

— Pamaldos Anapilyje sekmadie
nį: 10 v. r. už Baliūnų šeimos, 11 v. 
r. — už Voroninkaičių šeimos miru
sius; Springhurste: 10 v. r. už Kuk- 
lerių ir Vaišvilų šeimų mirusiuosius, 
11 v. už a.a. Mariją Balijonienę.

— Pakrikštyta: Tomas-Linas Lia- 
čas.

Parapsichologų suvažiavime, 
kuris įvyksta Toronte šią savai
tę, dalyvauja ir vienas lietuvis
— Vladas Morkys iš Australi
jos Adelaidės. Ta proga jis ap
lankė Anapilį, “TŽ” įstaigą ir 
kitas lietuvių institucijas.

Pastaruoju metu vedybines 
sukaktis paminėjo p. Bleizgiai
— 35 metų, dr. ir p. Saikai — 
25-rių birželio 22 d. Ta proga 
buvo surengtos šeiminio pobū
džio šventės, dalyvaujant gau- 
siems šeimų bičiuliams.

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 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008. /

ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lie
tuviams pigesnė kaina. Skambinti 
po 5 v.p.p. tel. 535-2581 (klausti Joe).

100 AKRŲ ŪKIS su pastatais Sunny- 
dale Rd. (į pietus nuo Wasaga 
Beach). $1000.00 nuomos metams 
vien už žemę. Gražus upelis teka iš
tisai per visą ūkį. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti St. Dargiui tel. 
536-2738, Al. Garbens Realtor.
TURIU TRIJŲ LAIKRAŠČIŲ — 
"Draugo”, “T. žiburių” ir “Tėvynės” 
nuotraukų iškarpas 25 metų laikotar
pio. Suinteresuotam galiu jas per
leisti už laisvą auką. Skambinti tel. 
961-7214.
ATLIEKAMI rašomosios mašinėlės 
darbai, rašomi laiškai ir daromi ver
timai. Tel. 766-0931.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
■*67-4737.

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite V ALTERIUI D R E Š E R I U I 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372

Savininkas A. ČEPONIS

B A R O N E S S A
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St W., 
kampas Bloor-Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir t.L Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Niujorke mirus Kęstučiui Sima

navičiui, klebonui Augustinui, Jonui 
Robertui, Vladui, Algiui Simanavi
čiams ir plačiai jų giminei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Taip pat nuo
širdi užuojauta Konstancijai Čer
niauskienei, mirus Lietuvoje jos ma
mytei.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį, 8 v. — už Mariją Dubickie- 
nę, užpr. A. St. Kavaliauskų; 9 v. — 
už Liudviką Gorienę (metinės), 
užpr. M. Savickienės; 9.30 v. — už 
Rožę Paulauskienę, užpr. A. Venc
kaus; sekm., 10 v. — už Antaną 
Aukštakalnį, užpr. E. Aukštakalnie- 
nės; 11.15 v. — už Liudviką Gorienę, 
užpr. M. Savickienės.

— Primename, kad vasaros metu 
sekmadieniais Mišios laikomos 8, 9, 
10, 11.15 v.v. ir 8.30 v. vakaro.

— Wasagos stovyklavietėje Mišios 
sekmadieniais laikomos 11 v.r. Wa- 
sagoje mūsų stovyklavietėje vyksta 
šiuo metu mūsų parapijos jaunimo 
stovykla. Stovyklos kapelionas—kun. 
Eugenijus Jurgutis. Liepos 21 — 
rugpjūčio 3 d. bus ateitininkų sto
vykla.

— Vasarojantiems lietuviams Wau- 
bushene apylinkėje Mišios bus laiko
mos šeštadienį, liepos 13 d., 6.30 v. 
vak. A. Štuikio namuose.

— Susituokė mūsų šventovėje: Da
lė Mockutė ir Robert Gagne; Kazi
mieras Pevcevičius ir Nancy Ar- 
mata.

Lietuvių Namų žinios
— Karavano laikotarpyje LN tu

rėjo daug lankytojų. Birželio 28 d. 
bingo lošimuose dalyvavo 938 asme
nys. Kadangi apatinė LN salė buvo 
užimta Karavano, tai keliolika lošėjų 
nebegavo vietos.

— Karavano metu LN sekmadie
nio popiečių neruošė, bet praėjusį 
sekmadienį popietė įvyko. Atsilankė 
per 100 asmenų, jų tarpe svečių iš 
įvairių vietovių.

— Dabar LN bus ruošiamos ne tik 
sekmadienio popietės, bet ir kasdien 
6-8 v. v. bus duodamos lietuviško 
maisto vakarienės. Jos ruošiamos dėl 
to, kad į vasarvietes neišvykusios 
šeimų dalys po darbo galėtų gauti 
lietuviškų valgių. Karštomis vasaros 
dienomis ypač svarbu šalti baršščiai. 
LN lietuviškų valgių vakarienės 
bus išduodamos būsimo baro patalpo
se.

— KLB Toronto apylinkės rašti
nė įsikūrė LN. Po mažo durų remon
to ji turės atskirą įėjimą iš Alhamb- 
ros gatvės. Dabar Toronto apylinkės 
raštinėn galima patekti per LN.

— Atėjus šiltoms vasaros dienoms, 
LN paskolos lakštų pirkimas susto
jo. Dar reikia išpirkti apie $24.000 
vertės paskolos lakštų, kad būtų ap
mokėtos statybos išlaidos. Visi lietu
viai kviečiami, kad ir po nedaug, 
paskolos lakštų nupirkti, kad būtų 
galima įsipareigojimus atlikti. Ma
žiausia paskolos | lakštų suma yra 
$200.

— LN nario įnašus įmokėjo cho
ras “Varpas” $100, S. Senkus $100, 
Darius Marijošius $25. Valdyba

“Lietuva — kankinių šalis” 
— tokia antrašte išspausdino 
Pr. Alšėno straipsnį vietinio po
būdžio laikraštis “Bloor West 
Villager”š.m.liepos 24 nr.Jame 
autorius pasakoja savo asmeni
nius išgyvenimus ir Lietuvos 
bei kitų Baltijos kraštų kovas 
bei kančias. ’Pridėta ir auto
riaus nuotrauka. Tame pačiame 
numeryje minėtas Toronto laik
raštis įdėjo “Vilniaus” paviljo
no nuotrauką, kurioje matyti lie
tuvaitės šokančios Sadutę.

“Gyvatarui” Hamiltone pa- 
skirta $3000 parama, kad jo šo
kėjai galėtų dalyvauti baltiečių 
jaunimo stovykloje Banff vieto
vėje (Albertos provincijoj). Šią 
žinią pranešė “TŽ” redakcijai 
dr. S. Haidasz, daugiakultūrinių 
reikalų ministeris.

Kanados Baltiečių Federaci
jos valdyba federacinio parla
mento rinkimų proga išsiunti
nėjo anketą trijų partijų kan
didatams, norėdama patirti jų 
nuomones baltiečiams rūpimais 
klausimais. Atsiliepė konserva
torių ir socialistų kandidatai, 
bet atsisakė liberalai (išskyrus 
Ontario kandidatus), nes tai esą 
priešinga jų politikai. Atsisa
kiusiųjų tarpe buvo ir min. M. 
Sharp, pareiškęs, esą jam būtų 
patogiau pačiam susitikti su bal
tiečių vadais. Iš atsiliepusiųjų 
paaiškėjo, kad labiausiai į proso
vietinę politiką yra palinkę 
NDP socialistai. Visi sutiko, 
kad Sov. Sąjungoje yra mažiau 
asmeninės laisvės nei Rodezijoj, 
bet prekybinius santykius su 
sovietais yra linkę plėsti, o su 
rodeziečiais siaurinti.

Wasagoje atostogauja nema
žai lietuvių, ypač savaitgaliais. 
Savininkai kovoja su valdžios 
planuotojais, kurie gadina va
sarvietę. Pvz. buvo įrengtos au- 
toaikštės smėlėtose pakrantėse. 
Užėjęs lietus kietą žvyro pavir
šių nuplovė ir padarė purvą. 
Tuo būdu smėlio kopos buvo 
sugadintos. Žmonės protestuo
ja prieš tokį planavimą, bet 
planuotojai tęsia autoaikščių 
įrengimą, sugadindami smėlio 
kopas.
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MAGDALENAI MARTINKIENEI 
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukrai MAGDALENAI 
VAITONIENEI ir jos šeimai gilaus skausmo va
landoje reiškiame nuoširdžių užuojautą ir kartu 
liūdime —

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos Hamiltono skyrius

f- w % z'»mm ■> r. v. >%: J

MYLYMA! MAMYTEI
mirus, dukrą STASĘ ZUBRICKIENĘ su šeima

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

6. B. SimonaičiaiĮ z________ _ _ __ I

| BRANGIAI MAMYTEI
mirus, aukuriečius — LINĄ VERBICKAITĘ, STA- 
SĮ VERBICKĄ su šeima bei kitus artimuosius 
gimines nuoširdžiausiai užjaučiame —

“Aukuras"

SESELIŲ SODYBOJE Putnam, Conn, 
į LAUKIAMI SVEČIAI!
> Kambariai erdvūs, saulėti, naujai atremontuoti. Maistas
> geras ir gaminamas pagal lietuviškus papročius. Maloni 
Į aplinka. Paplūdimiai už 4-7 mylių, puikus pušynėlis.
> Kainos visiems prieinamos. Prašome pranešti iš anksto:

Immaculate Conception Convent,
; Putnam, Conn. 06260, USA.
[ Telefonas 203-928-5828

Wasagos vasarnamių savinin
kų dr-jos susirinkimas įvyko 
birželio 30 d. lietuvių par. salė
je. Iš lietuvių valdybon įeina dr. 
A. Kazlauskienė ir J. Karka. 
Dr-jos pirmininku yra mokyt. 
L. Stuart. Burmistras C. Robert
son pranešė, kad Ontario vy
riausybė savo projektams turi 
pakankamai prisipirkusi žemės 
iki 1985-90 m. Prievarta vasar
namiai nebūsią nusavinti. Nu
matoma įvesti kanalizaciją, van
dentiekį, praplėsti gatves. Visa 
tai atsieis apie $40 mil. Skolos 
bus išmokamos per 40 metų. 
Mokesčiai gali pakilti iki $100 
sklypui. Savininkų dr-ja rūpina
si, kad valdžios planuotojai ne
gadintų gamtinės aplinkos, ne- 
sigriebtų prievartinio namų nu
savinimo, neskriaustų savinin
kų. Kadangi tai liečia daugelį 
lietuvių, jie turėtų dalyvauti dr- 
jos veikloje. J. Kr.

Studijų dieną, surengtą KLK 
Centro, kurioje buvo gvildena
ma tema “Lietuviškoji šeima da
barties grėsmėje”, išsamiai ap
rašė Pr. Alšėnas “Drauge” 1974. 
VI. 3, iškeldamas pagrindines 
simpoziumo mintis. Toji studijų 
diena taip pat buvo aprašyta 
“T. žiburiuose”.

Iš Australijos Melburno lan
kėsi ”TŽ” J. Žitkevičienė, V. 
Žitkevičius ir V. Popeliučka, ly
dimi J. R. Simanavičiaus. Visi 
jie dalyvavo Kanados Lietuvių 
Dienoje Winnipege ir keliom 
dienom sustojo Toronte. Savo 
kelionėje jie numatę aplankyti 
daugelį pasaulio kraštų. J. Žit
kevičienė yra savaitraščio “Tė
viškės Aidai” bendradarbė. 
Taip pat naujoje “TŽ” redakci
joje lankėsi Julius Cyžas iš 
Australijos Pertho, lydimas 
mūsų skaitytojos Z. Stravinskie
nės.

A.a. Kęstutis Simanavičius, 
kun. Augustino — Prisikėlimo 
klebono ir Jono Roberto — 
“Tėvynės prisiminimų” vedėjo 
brolis, mirė liepos 5 d., 5.20 v.r. 
Memorial ligoninėje Niujorke. 
Palaidotas iš Maspetho lietuvių 
šventovės Niujorko Sv. Jono ka
pinėse, kur prieš 22 metus pa
laidotas ir tėvas Jonas Simana
vičius. Laidotuvėse dalyvavo vi
si velionies broliai su šeimomis 
ir kiti artimieji. Velionis buvo 
gimęs 1934 m. birželio 10 d. Pa
liko liūdinčią žmoną Ligiją ir 
dukrą Sandutę. Lietuviškoje 
veikloje velionis buvo žinomas 
kaip aktyvus Niujorko vyrų ok
teto narys (vadovavo muz. A. 
Mrozinskas). Profesinėje srity
je buvo pasiekęs IBM firmoje 
vyresniojo inžinieriaus vietą.

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Haarpflege-LotiorT' preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, paialina niežėjimą, plaukų skilimą, 

stiprina plaukų žaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebusite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

“Tėviškės Žiburiai” jau per
sikėlė į naujas patalpas Anapi
lyje. Prašome atkreipti dėmesį 
į naują adresą ir telefoną (žiūr. 
1 psl.)’ Persikėlimas pareikala
vo gana daug darbo, laiko ir iš
laidų. Jis vyko gana sklandžiai. 
Esame nepaprastai dėkingi 
tiems tautiečiams, kurie talkino 
persikėlimo darbuose. Ypatingą 
.padėką reiškiame J. Aukštai
čiui, vienam iš “Mohawk” fir
mos savininkų, labai daug padė
jusiam persikrausiant. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame ir talki
ninkams: VI. Sondai, E. Abro
mavičiui, V. Sendžikui ir sūnui, 
Pr. Skrupskui, P. Sidarui. Pra
dėję darbą naujose patalpose, 
tikimės, kad jis bus dar sėkmin
gesnis.

Dėl lietuvių kalbos oficialaus 
dėstymo ir užskaitymo viešoje 
kanadiečių jnokykloje prieš sa
vaitę įvyko specialus posėdis, 
kuriame iš Toronto mokyklų ta
rybos dalyvavo pora atstovų, o 
iš lietuvių: mokyklos tarybos', li
tuanistinio seminaro ir šeštadie
ninės mokyklos vedėjai. Paaiš
kėjo, kad Kanados mokyklų ta
ryba labai palanki atidarymui 
lietuvių kalbos klasių. Norint, 
kad lietuvių kalba būtų užskai
toma, turėtų būti dėstoma du 
kartu po 2 valandas į savaitę. 
Mokiniai galėtų būti priimami 
nuo 11 klasės. Susidarius bent 
15 mokinių grupei, vienas mo
kytojas, turįs teisę dėstyti gim
nazijoje, būtų valdžios apmoka
mas, o nuo 50 mokinių — du 
mokytojai apmokami. Vieta siū
loma Bloor-Dundas sankryžoje 
Westpark mokykla. Oficialiems 
atstovams buvo įteikta ir lietu
viško kurso programa, paruošta 
Londono, Ont., patvirtinta. Šie 
lietuvių kalbos kursai galėtų 
pradėti veikti nuo sekančių 
mokslo metų. Posėdyje dalyva
vę lietuvių atstovai įgaliojo V. 
Tasecką, lituanistinio seminaro 
vedėją, reikalą tvarkyti toliau.

Kanados RCMP policija su
ėmė septynis Airijoje gimusius 
asmenis, bandžiusius tiekti gink
lus teroristinei IRA grupei Š. 
Airijoje. Pas juos buvo surasta 
apie 100 automatinių šautuvų, 
keletas kulkosvaidžių, nemažas 
skaičius granatų, tūkstančiai šo
vinių. Didžioji suimtųjų dalis 
gyvena Toronte, kuris yra lai
komas pagrindinių ginklų tieki
mo centru Š. Airijoje vykstan
čioms skerdynėms. Pernai va
sarą čia buvo susekta ir suimta 
protestantų grupė, ginklus tie
kusi teroristinei Ulsterio Ap
saugos Draugijai. Jos nariai vis 
dar laukia teismo.

Aukos “T. Žiburiams”. Ry
šium su persikėlimu į naują 
vietą, kuris pareikalavo stambių 
išlaidų, duosnieji skaitytojai at
skubėjo su parama. Be jau anks
čiau skelbtų aukotojų, ypač mi
nėtinas Jonas Danilevičius, ku
ris paaukojo $100. Jis yra pen

sininkas, gyvenąs Toronte, ret
karčiais bendradarbiaująs “T. 
Žiburiuose”. Kadangi jis labai 
vertina lietuvišką spaudą, nepa
gailėjo stambesnės aukos. — 
Malonią staigmeną padarė vieš
nia iš Australijos Jonė Žitkevi
čienė. Lankydamasi su savo vy
ru Viliumi ir Vincu Popeliučka 
“TŽ” redakcijoje, išrašė $40 
čekį. — Povilas Baronas, toron- 
tietis, išgirdęs “TŽ” rūpesčius, 
paaukojo $25. — Rimas J. Gele
žiūnas atsiuntė $26. — Mečys 
Pranevičius ir Antanas Stankus 
atsiuntė po $20. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga suvažiavi
mo proga paskyrė “TŽ” $17. — 
Nuoširažiai dėkojame mieliems 
rėmėjams už pagalbą “TŽ” taip 
svarbiu momentu.

Lietuvių paviljonas “Vilnius”, 
surengtas KLB Toronto apylin
kės valdybos, ir šiemet buvo 
sėkmingas tiek lankytojų gau
sumu, tiek finansiniu požiūriu. 
Jis buvo įrengtas mažojoj L. Na
mų salėj, dėlto negalėjo būti 
toks įspūdingas, kaip pernai, 
kai visa didžioji LN salė buvo 
pavesta Karavano rengėjams. 
Šiemet didžioji LN salė yra nau
dojama bingo lošimams ir dėlto 
joje negalėjo įsikurti “Vilniaus” 
paviljonas. Sekantiem metam 
Karavanui jau užsakytos Prisi
kėlimo salės, šiemetiniam pavil
jonui darbą sunkino ir jaunimo 
ansamblių išvykimas į Kanados 
Lietuvių Dieną Winnipege, nes 
sunku buvo sudaryti savaitga
lio programą. Visos kliūtys bet
gi buvo įveiktos, ir paviljonas 
atliko gražią kultūrinę bei pra
moginę misiją kitataučių tarpe.

“Gintaro” ansamblis, gavęs 
federacinės vyriausybės para
mą. galėjo ne tik dalyvauti Ka
nados Lietuvių Dienoje, bet ir 
aplankyti su koncertais visą eilę 
vakarų Kanados ‘ vietovių — 
Kalgarį, Banff, Kamloops, Van
kuverį. Po sėkmingos išvykos 
liepos 8 d. grįžo lėktuvu į To
rontą. Išvykoje dalyvavo “Gin
taro” vadovai p.p. Karasiejai, 
okteto vadovė D. Garbaliauskie- 
nė ir A. Nausėdas. Apie šią iš
vyką “Gintaro” palydovai žadė
jo parašyti plačiau. A. Nausė
das padarė daug nuotraukų.

PADĖKA
Toronto Universiteto Lietuvių Stu

dentų Klubo valdyba reiškia nuošir
džią padėką p. p. M. ir B. Abromai- 
čiams už leidimą pasinaudoti jų va
sarnamiu valdybos posėdžiams. Jų 
nuoširdumo ir vaišingumo dėka tu
rėjome labai malonų savaitgalį.

Dar karta dėkojame —
TULSK valdyba

PADĖKOS ŽODIS
Lietuviams kunigams, bičiuliui Ri

čardui Dirveliui, p. p. Marciams, p. 
Petraitienei, p. p. Žolpiams ir ki
tiems, mane lankiusiems Sv. Juoza
po ligoninėje, ypač kunigams, kurie 
man suteikė labai daug paguodos 
mano nelaimėje, tariu nuoširdžiausią 
padėkos žodį.

Adolfas Ilmonis
PADĖKA

Labai nuoširdžiai dėkojame p. p.
A. ir P. Dranginiams, kurie daug pa
dėjo mums atvykus į Torontą nuola
tiniam apsigyvenimui. Jų dėka greit 
pavyko gauti butą ir įsikurti. Jie at
sisakė savo brangaus poilsio laiko, 
padėdami mums įsigyti reikalingus 
gyvenimui daiktus. Taip pat nuošir
dus ačiū už jų pastangas, kurių dė
ka mums buvo suruošta staigmena- 
įkurtuvės kaip naujiems Toronto gy
ventojams.

Iš širdies dėkojam visiems dalyva
vusiems ir prisidėjusiems prie šių 
įkurtuvių bei įteikusiems mums 
brangią dovaną: J. B. Aukštaičiams,
B. V. Butrimams, J. A. Karpiams, J. 
E. Girėnams, G. Sakalinytei, V. B. 
Gulutzan, D. J. Wright, V. Petravi
čiui.

Tas gražus vakaras ir tie malonūs 
žmonės pasiliks mūsų širdyse nepa
mirštami.

Liekame labai dėkingi —
Viktorija ir Augustinas Jašiūnai 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už man suruoštą malonų prieš- 
vestuvinį pobūvį. Labai ačiū už to
kias gražias dovanas ir puikias vai
šes. Kartu dėkoju visoms viešnioms 
už atsilankymą ir dovanas. Jūsų visų 
nuoširdumas paliks man neužmiršta
mas.

Dėkinga —
Diana Geldutytė 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms gerbia

moms rengėjoms už taip man puikiai 
ir skoningai suruoštą mergvakarį. 
Didelė padėka už Jūsų paruoštas 
gražias vaišes ir už Jūsų gautas ver
tingas dovanas.

Nuoširdus ačiū visoms viešnioms 
už atsilankymą ir Jūsų man įteiktą 
kraitį; Toronto lietuvių ev. liuteronų 
jaunimui ir jūrų skautėms už man 
įteiktas lietuviškas dovanas.

Jūsų visų nuoširdumas man liks 
neužmirštamas.

Jums visoms dėkinga —
Daiva Mikšytė
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Kun. dr. F. Jucevičius 50-tojo gim

tadienio proga birželio 15 d. buvo 
pagerbtas specialia iškilme Sv. Kazi
miero par. salėje. Mes, šios parapijos 
nariai, gerai žinome, kokiose sunkio
se sąlygose naujasis klebonas pradė
jo darbuotis pairusioje parapijoje. 
Jis perėmė parapiją su $170.000 sko
la. Šiuo metu jos beliko $30.000. Sa
vo parapijiečiuose kun. dr. F. Juce
vičius yra labai populiarus nuo pir
mos atvykimo dienos. Dėlto jo pa
gerbime dalyvavo visi parapijiečiai 
ir gausūs svečiai. Sukaktuvininkas, 
be įvairių straipsnių, parašė knygą 
1970 m. “Tauta tikrovės ir mito žais
me”. Neilgai trukus turėtų pasirody
ti ir kita jo knyga, būtent, “Menas 
spalvų ir formų žaisme”. Mes, visi 
Šv. Kazimiero parapijos nariai, kle
bono kun. dr. J. Jucevičiaus gimta
dienio proga nuoširdžiai jį sveikina
me ir linkime dar daug gimtadienių 
atšvęsti, vadovauti mūsų parapijai 
su tokia pat meile ir pasišventimu 
kaip per paskutiniuosius 14 metų.

K. A.
AV parapijos kleboną kun. J. Ku

bilių vardinių proga sveikino parapi
jos choras. Choro seniūnas H. Celto- 
rius tarė gražų žodį ir įteikė meške
riojimui gerus įtaisus. Varduvininkas 
svečius gražiai pavaišino. Birželio 25 
d. kun. J. Kubilių pasveikino skautės 
gimtadienio proga, įteikdamos gėlių 
ir kitų dovanų.

Jaunųjų “Lito” narių išvyka au
tobusais įvyko birželio 26 d. Dalyva
vo apie 60 asmenų. Išvykai vadovavo 
“Lito” vedėjas Pr. Rudinskas. Jam 
talkino mokytojai — P. Vaupšas, St. 
Ališauskienė, J. Adomonienė ir p. 
Rudinskienė.

Dr. Romas Knystautas, McGill uni- 
universitete gavo daktarės laipsnį iš 
slavistikos. Ta proga savo namuose 
suruošė vaišes artimiesiems bičiu
liams.

Or. Romas Knystautas, McGill uni
versiteto profesorius, trim mėne
siams moksliniam darbui išvyko 
Prancūzijon į Marselio universitetą. 
Vėliau į Prancūziją vyks jo žmona 
Aldona su sūnumis Andriu ir Linu.

Baltistikos studijose Čikagoje da
lyvavo dr. Ilona Gražytė - Maziliaus- 
kienė. Literatūros sesijoje negrinė- 
jo Mykolo Sluckio prozos pagrindi
nius bruožus. — Doktorantas Arūnas 
Ališauskas, jauniausias iš paskaiti
ninkų, istorijos sekcijoje skaitė pa
skaitą apie moderniųjų laikų lietu
vių tautiškumą bei jo kultūrinius 
pradus, išryškino socialinę sąrangą 
ir vyraujantį mentalitetą caro laikų 
Lietuvoje.

Stud. Rasa Lukoševičiūtė pakvies
ta laužavede į pavergtų tautų jubilė- 
jinę skautų stovyklą JAV New Jersy.

Lituanistinės mokyklos mokytojų 
posėdis įvyko birželio 20 d. mokyk
los vedėjos M. Jonynienės bute. Ap
tartas praeitų mokslo metų atliktas 
darbas ir ateinančių m, m. darbo pla
nas. Prieita išvada, kad šešt. mokyk
loje skyrinė sistema duoda geresnių 
rezultatų, todėl sekančiais mokslo 
metais tos sistemos ir laikysis. Į 
mokyklos darbą įsijungė dvi naujos 
ir jaunos mokytojos — stud. Rūta 
Danaitytė, kuri ištisus metus mokyk
loje atliko praktiką, ir Audra Žurke- 

’ Greitas ir tikslus patarnavimas!

> TeL Bus-: 722-3545 i
! J Res. 256-5355 Į
' ‘'Gteurf' J

PETRAS ADAMON ISį C. I. B.J GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ ■ 
i ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. Į
i 3907A ROSEMONJ BLVD., MONTREAL, QUE. !
23S2^E2E2B!S!2SS3SSSSZ2Z2QSSSSZSSZSQSS2SS3SaSESSS£!

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas . ............6.0% Asmenines ____ .. ....... . ...11.5%
Taupomąsias s-tas ______ 8.75% Nekiln. turto ___ ______ 11.0%
Term. ind. 1 m. .. ____ . 10.0% Čekių kredito __________ 12.0%

Investacines nuo . .. __  .11.5%Term. ind. 2 m. ... ................ 9.5%
Term. ind. 3 m. ..________9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, 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 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

vičiūtė, diplomuota vaikų darželio 
auklėtoja. Skyriais pasiskirstė: pa
rengiamasis — A. Žurkevičiūtė, I — 
E. Navikėnienė, II — Julija. Adamo- 
nienė, III — R. Danaitytyė, IV — V. 
Malciūtė, V — J. Baltuonienė, VI — 
St. Ališauskienė, tikyba — seselė 
Paulė. Augštesniuose lit. kursuose 
paliekama dalykinė sistema. Lietu
vių kalbos dėstytoja — M. Malcienė, 
lietuvių literatūros.— M. Jonynienė, 
Lietuvos istorijos — R. Otto, Lietu
vos geografijos — A. Knystautienė, 
tautinių šokių — stud. R. Lukoše
vičiūtė, akordeonistas — stud. A. La
pinas. Po posėdžio mokyklos ved. M. 
Jonynienė paruošė gražias vaišes.

Jaunimas gavo diplomus Lojolos 
kolegijoje: Kristina Gudaitė — mag- 
na Cum Įaudė, Virginija Gudaitė — 
magna cum Įaudė, Audronė Jonelytė
— cum Įaudė, Dijana Janulionytė — 
cum Įaudė; be to, Gerardas Skuda — 
cum Įaudė, Steponas Malinauskas, 
Linda Mališauskaitė ir ’Andrius Jo
nynas. Sr: George Williams univer
sitete — Daina Kerbelytė; McGill 
universitete — Vytautas Makauskas 
(architektūroj).

Skautų ir skaučių stovykla “Balti
joje” bus liepos 27 — rugpjūčio 
10 d. Norintys dalyvauti registruoja
si pas tuntininkus — Romą Verbylą 
tel. 254-4287, Elę Jurgutienę tel. 626- 
7499 arba pas savo draugininkus. Sto
vyklauti gali jaunimas ir nepriklau
sąs skautams.

Ateitininkų vasaros stovykla “Bal
tijoje”. Leiskime savo vaikus bent 
kelias vasaros savaites pabūti lietu
viškoj aplinkoj ir gražioj gamtoj. 
Ateitininkų ruošiama stovykla “Bal
tijoje” prasideda liepos 14, baigiasi
— 21 d. Kapelionu sutiko būti kun. 
Rafaelis Šakalys. Laužavede vėl bus 
Elenutė Razgaitytė iš Klevelando. 
Kartu su ja atvažiuoja stovyklos va
dovai, studentai iš JAV ir Kanados. 
Seimininkes jau irgi turime. Ūkve
džiu bus Petras Adamonis.

Pasitarus su skautais, nustatytas 
vienodas stovyklos mokestis. Vienam 
stovyklautojui už savaitę — $35, 
dviem tos pačios šeimos — $64, trim
— $90, keturiems — $110. Pri
imami ir neateitininkai. Neturtingų 
tėvų vaikai, nuo mokesčio gali būti 
atleisti. Kviečiame jaunimą ir iš 
kitų lietuviškų kolonijų. Stovyklau
tojų amžius nuo 7 iki 18 m. Regis- 
ruotis pas J. Adomonienę tel. 256- 
5355 arba rašyti: 6470 Jalobert Avė. 
Montreal, Que., HIM 1K9.

J. Adamonienė

Ateitininkai stovyklauja “Baltijos” 
stovyklavietėje prie Montrealio


