
Šventovės belaukiant
Seniausia Kanados lietuvių katalikų šventovė, statyta dar kun. 

, J. Vyšniausko Montrealyje, atlikusi savo misiją, prieš keliolika 
metų pasitraukė iš gyvenimo, užleisdama vietą naujai, erdviai, mū
rinei šventovei, pastatytai kun. J. Bobino laikais. Kiek skirtingo 
likimo susilaukė antroji savo senumu lietuvių šventovė, būtent, to
rontiškė Šv. Jono Kr. šventovė. Nuo 1928 m. tarnavusi lietuviams 
ši šventovė nuo liepos 7 d. perleista korėjiečiams katalikams. Ji 
nebuvo nugriauta, nei miestui parduota, kaip seniau buvo planuo
ta — pasiliko ir toliau religine šventove, tarnaujanti kitai tauti
nei grupei. Šia prasme tai vienintelė paguoda lietuviams, kurių 
gyvenimas su šia šventove buvo glaudžiai susietas. Juk per 46 
metus joje meldėsi bene dvi kartos ir dalis trečiosios. Joje su
situokė daugybė lietuviškų porų, joje buvo pakrikštyta daug tau
tiečių. Iš jos palaidota šimtai lietuvių. Apie ją ilgus metus telkėsi 
visa Toronto lietuviškoji veikla. Dėlto nenuostabu, kad atsisvei
kinimo pamaldos birželio 23 dieną buvo gana graudžios. Paskuti
nį kartą susirinko labai gausus būrys tautiečių pasakyti sudiev 
tai šventovei, su kuria taip ilgai ir taip glaudžiai buvo susijęs vie
tos lietuvių gyvenimas. Nors stiprus sentimentas riša daugelį tau
tiečių su šia vieta, tačiau protesto balsų nebuvo nei anksčiau, nei 
dabar, nes visiems aišku, kad ši šventovė savo misiją lietuvių gy
venime jau atliko.

★ ★ ★

Torontiškės Šv. Jono Kr. lietuvių katalikų parapijos pastatų 
veiklos centro perkėlimas kiton vieton yra pirmas Kanados lietu
vių istorijoje. Ir jisai vyksta kaip tiktai tuo metu, kai parapija 
buvo įsigijusi visas reikalingas patalpas, jas sutvarkiusi ir sau 
pritaikiusi. Nevienas, iš šalies žiūrėdamas, kraipo galvą ir klausia, 
ar to reikėjo. Taigi, kodėl taip padaryta? Pirmiausia dėlto, kad 
šioje vietoje ar netoli jos spietėsi lietuviai, bet ilgainiui beveik 
visi išsikėlė, užleisdami visą apylinkę italams ir portugalams. Ne
likus čia lietuvių, teko jieškoti geresnio sprendimo. Antra, dvi 
lietuvių parapijos buvo įsisteigusios šalia viena kitos ir varžėsi dėl 
tikinčiųjų, o Toronto vakaruose gyveną lietuviai jau pradėjo eiti 
į angliškas šventoves. Trečia, Toronto vakaruose buvo įsteigtos 
lietuvių kapinės, kurios pradėjo traukti į save vis didesnį tautiečių 
dėmesį tolimesniem projektam. Ketvirta, turimi senieji pastatai 
pasidarė permaži, senoviški, nepatogūs, nepritaikyti ypač jauno
sios kartos reikalavimams. Motyvai svarūs, bet jie visi, net ir kar
tu sudėjus, nebūtų pajudinę nė vienos plytos, jeigu ne klebonas 
kun. P. Ažubalis. Jis pasirodė esąs nepaprasto ryžto ir vizijos 
žmogus. Įsteigęs kapines, ištisus šešerius metus klabino kurijoje, 
prašydamas leidimo perkelti parapijos pastatams. Kai padvelkė 
antrosios Vatikano santarybos dvasia, atsirado ir leidimas persi- 

. kelti parapijai. Tai buvo laimėjimas, nes iki šiol dar nė viena tau- 
—tinė •grupe-'tnkiO leidimo nebuvo gavusi. • ’ <

★ ★ ★

Lengva buvo arkivyskupui duoti leidimą, bet pagrindiniam 
jo vykdytojui kun. P. Ažubaliui nelengva padaryti jį tikrove. Ne
žiūrint visų ekonominių sunkumų, iki šiol betgi padaryta jau 
daug — prie lietuvių kapinių Mississauga vietovėje pastatyta mo
derni didžiulė salė, mažoji salė, bankelio patalpos. Taipgi baigta 
įrengti klebonija. Visa tai sudaro Anapilio sodybą. Šventovės dar 
nėra, bet jos funkcijas laikinai atliks didžioji salė ir koplyčia 
klebonijoje. Naujosios šventovės planai jau svarstomi. Ruošiantis 
jos statybai, iškilo pavadinimo klausimas. Pasigirdo įvairių nuo
monių bei siūlymų, tačiau pats prasmingiausias jų yra “Lietuvos 
kankinių šventovė” (angliškai “Lithuanian Martyrs’ Church”). Juk 
gyvename laikotarpyje, kuriame lietuvių kova už religines ir tau
tines vertybes yra nepaprastų dimensijų. Lietuvos kankiniai yra 
tokie gausūs ir tokie garbingi, kad laisvasis pasaulis negali jų ne
pastebėti. Paminklinė jų vardo šventovė nuolat primins lietuvių 
ir kitataučių kartoms herojišką tautos kovą, vedančią į galu
tinę pergalę bei laimėjimą. Nors gyvename už Lietuvos ribų, ta
čiau su herojine lietuvių tautos kova esame glaudžiai surišti. 
Tai įpareigoja mus visus dalyvauti toje “geroje kovoje”, tęsti 
dvasinių didvyrių testamentą savaisiais darbais. Busimoji švento
vė turėtų būti ta prasme dvasinis švyturys, skleidžiąs savo švie
są ne tik vienai parapijai, bet ir visai lietuvių išeivijai. Pr. G.

Kanados įvykiai

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO KERŠTO VEIKSMAI LIBANE GALI UŽDEGTI NAUJO KARO 
liepsnas Artimuosiuose Rytuose. Už kiekvieną arabų nartizanų įsi
veržimą Izraelin, kiekvieną gyvybės auką Izraelis atsilygina pales
tiniečių stovyklų bombardavimu Libano teritorijoje ir netgi nesi
drovi pasiųsti savo karo laivus apšaudyti Libano uostų. Šiuose at
pildo veiksmuose jau žuvo apie 200 asmenų palestiniečių pabėgėlių 
stovyklose ir kitų Libano gyventojų. Į tokią Izraelio taktiką aštriu 
vedamuoju reagavo net ir Vatikano savaitraščio “L’Osservatore 
della Domenica” vyr. red. F. Alessandrini, Izraelio kerštavimą pa
smerkdamas kaip nemažesnį terorą už arabų partizanų veiksmus. 
F. Alessandrini netgi įtaria, kad Izraelio kerštas nėra vien tik atsi
lyginimas už arabų partizanų teroristinę veiklą, bet pasiruošimas

Rinkiminės
Kanados parlamento rinkimų 

rezultatus šį kartą tiksliai išpra
našavo kaikurie viešosios nuo
monės tyrimo institutai. Pasku
tinėmis dienomis pastebėtas ne
žymus progresyviųjų konserva
torių populiarumo pakilimas 
buvo permenkas — R. Stan- 
fieldas neįstengė pasivyti pir
maujančio P. E. Trudeau. Už 
liberalus pasisakė 42,9% rinkė
jų, už konservatorius — 35,6%, 
už NDP socialistus — 15,6%, už 
kreditistus — 5%. Premjero P. 
E. Trudeau liberalai, atstovų 
skaičių padidinę nuo 109 iki 
141, užsitikrino daugumos vy
riausybę, nors tą daugumą tesu
daro 8 atstovai. R. Stanfieldo 
konservatoriai, turėję 107 atsto
vus, dabar turės tenkintis 95. 
Labiausiai nukentėjo D. Lewis 
socialistai, nuo 31 atstovo nu
kritę iki 16. R. Caouette kredi- 
tistam pranašautas skaudžiau
sias pralaimėjimas nepasitvir
tino. Ši partija prarado tik 4 
atstovus ir dabar parlamente 
turės 11. Pralaimėjimą R. Stan- 
fieldui ir jo konservatoriams at
nešė atkakliai piršta kainų ir 
atlyginimų kontrolė bei jų už
šaldymas trim mėnesiam. Šį 
planą aštriai kritikavo D. Lewis 
ir ypač premjeras P. E. Tru
deau, R. Stanfieldą priversdami 
padaryti taktinių pasitraukimų, 
dėl kurių P. E. Trudeau teigė, 
jog konservatoriams iš tikrųjų 

staigmenos 
belieka tik atlyginimų kontrolė. 
O kad jos nenori unijų nariai, 
gaunantys gerus atlyginimus ir 
papildus infliacijos sumažintam 
algom, liudija jų staigus nusisu
kimas nuo NDP socialistų ir 
balsų atidavimas liberalams. 
NDP socialistai ne tik prarado 
pusę turėtų atstovų, bet ir ne
teko savo vado D. Lewis, kuris 
Toronto York South apylinkėje 
maždaug 2.000 balsų pralaimėjo 
liberalei U. Appolloni, pirmą 
kartą bandžiusiai laimę federa- 
cino parlamento rnkmuose. To
ronto Trinity apylinkėje beveik 
tokia pačia balsų persvara libe
ralė A. Nicholson iš klumpių iš
vertė konservatorių atstovą P. 
Hellyer, buvusį liberalą ir pre- 
jero P. E. Trudeau ministerių 
kabineto narį, šis pralaimėji
mas, atrodo, užbaigs P. Hellyer 
politinę karjerą. Iš ministerių 
kabineto ir liberalų partijos jis 
pasitraukė ir perėjo pas konser
vatorius dėl susikirtimo su 
premjeru P. E. Trudeau, kai 
buvo atmestas jo planas atpigin
ti naujų namų statybą. Beveik 
pasakiškos dabartinės namų 
kainos liudija, kad P. Hellyer 
buvo tolimos vizijos žmogus. 
Prieš šį “sūnų palaidūną” Tri
nity apylinkėje liberalai buvo 
sutelkę visas savo jėgas ir šį 
kartą laimėjo. St. Hyacinthe 
prie Montrealio liberalų pastan-

(Nukelta į 7-tą psl.)

Toronto Maironio mokyklos mokinės, dalyvavusios koncertinėje išleistuvių programoje. Kairėje — jų dainom 
vadovavusi D. Garbaliauskienė

Lietuvių Diena Kanados vidury
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Miesto teatre
Sekmadienio vakarą 8 v. LD 

dalyviai susirinko “Playhouse” 
teatre, kuris ilgą laiką yra bu
vęs pagrindiniu miesto teatru. 
Dabar jis liko naujo, moder
naus ir grandiozinio “Centen
nial” teatro šešėlyje. L. Dienai 
jis labai tiko, nes maždaug 600 
tautiečių patogiai jautėsi ne- 
perdidelėje patalpoje. Akade
minę dalį rengėjų vardu pra
dėjo KLB Winnipego apylinkės 
pirm. Algis Eimantas, pasvei
kindamas visus LD dalyvius ir 
kviesdamas atsistoti Kanados 
himnui. Invokaeiją perskaitė 
vysk. V. Brizgys. Tolimesnėje 
savo kalboje A. Eimantas iš
reiškė padėką LD rengėjų ko
miteto darbuotojams, kuriems 
teko LD renginio drūčgalis, bū
tent, kun. J. Bertašiui, K. Stri- 
kaičiui, V. Januškai (prie tokių 
priklauso ir pats A. Eimantas).

Pirmuoju kalbėjo miesto at
stovas Rabchuk. Jis pasveikino 
šventės dalyvius, skatino lietu
vius didžiuotis ne tautinių dra
bužių spalvingumu, bet tuo, ką 
jie reiškia. Taip pat išdalino 
garbės raštus ansamblių vado
vams, prisidėjusiems prie Win
nipego miesto šimtmečio iškil
mių. Kardinolas G. Flahiff savo 
sveikinimo žodyje atkreipė dė
mesį į lietuvių jaunimą, akty
viai dalyvaujantį šventėje. Fe
deracinės vyriausybės vardu 
kalbėjo adv. Koteles, Kanados 
daugiakultūrės tarybos pirmi
ninkas. Jo žodis buvo ypač tu
riningas. Pasak jo, visi kana
diečiai yra politiniai arba eko
nominiai imigrantai. Mažųjų 
grupių išlikimas esąs sunkesnis, 
dėlto jos turi dvigubai daugiau 
dirbti. Kanados vyriausybė 
džiaugiasi lietuvių pastangomis, 
jas remia. Dėl Lietuvos okupa
cijos nėra ko nusiminti, nes 
tautos istorijoj tai tėra trum
pas laikotarpis. Lietuviai gyve
na ne tik Lietuvoj, bet ir visa
me pasaulyje. Norint atlikti sa
vo misiją, reikia dirbti dvigu
bai daugiau.

Raštu sveikino daugiakultū- 
rių reikalų min. dr. St. Haidasz, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas, gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, dr. E. Jasevičiū- 
tė ir kt. Maloni staigmena buvo 
sveikinimas iš Australijos, kurį 
perdavė Kanadoj viešinti Jonė 
Žitkevičienė. Ji LD dalyvavo su 
p. Žitkevičiumi ir p. Popeliučka.

KLB pirm. inž. E. Čuplinskas 
sveikinimo žodyje pažymėjo, 
kad ši 20-ji Kanados Lietuvių 
Diena galėtų būti vadinama pir
mąja, nes ji įvyksta pirmą kar
tą Winnipege, kur gali susitikti 
visos Kanados lietuviai. Jis iš
reiškė padėką winnipegieciams 
už pastangas rengiant šią šven
tę.

Ministerio poaugščio parei
gūnų šį kartą salėje nebuvo. 
Tiktai susipažinimo vakare šeš
tadienį buvo atsilankęs Kanados 
krašto apsaugos min. Richard
son, kuris ten ir tarė trumpą 
sveikinimo žodį. Taip pat nepa
sirodė ir garsusis ukrainiečių 
kilmės miesto burmistras S. Ju
ba. Jo nerado nė ansamblių va
dovai, atsilankę miesto rotušė

je ir atvežę jam sveikinimus iš 
savo miestų burmistrų.

Pasigėrėtina programa
Viena patraukliausių LD da

lių buvo trijų jaunimo' ansamb
lių koncertas “Playhouse” teat
re. Tai buvo jaudinanti atvan
ga, išklausius kad ir neilgos ofi
cialiosios dalies. Gražų įvadą į 
koncertinę dalį angliškai ir 
lietuviškai padarė Lydija 
Keraitė, programos pranešėja 
iš Londono. Į jos komentarus 
atsiliepdamas, scenoje sužėrė
jo Toronto “Gintaras” su pui
kiai atlikta tautinių šokių py
ne. Daugiau kaip pusvalandį jis 
skleidė lietuviška dvasią ne tik 
tautiniais šokiais, bet ir mergai
čių okteto dainomis, kurioms 
vadovavo muzikė D. Garbaliaus
kienė. šokiams vadovavo R. 
Karasiejienė ir J. Karasiejus. 
Šį kartą ir “Gintaro” orkestras 
gerai pasirodė.

Antras puslavandis buvo 
skirtas Hamiltono mergaičių 
“Aidui” su dirigentu V. Veri- 
kaičiu ir akomponiatorium J. 
Govėdu. Choras spindėjo ne 
tiktai gražia apranga, bet ir 
gražiu dainavimu. Repertua
ras buvo sumaniai parinktas, 
pritaikytas šventės nuotaikai ir 
paįvairintas dirigento solo dai
nomis.

Trečias pusvalandis teko Lon
dono “Baltijos” ansambliui, ku
ris pasirodė su savo orkestru, 
choru ir tautiniais šokiais. Gru
pė nėra gausi, bet gražiai ir sa
vitai atlieka tautinius šokius, 
ypač vestuvinius. Ji susilaukė 
daug plojimų ypač už tuos šo
kius, kuriuose yra vaidybinio 
elemento. Jie dvelkia tradicin- 
gumu ir spalvingumu. Šios gru
pės šokiams vadovauja D. Chai- 
nauskienė ir M. Chainauskas, 
chorui — V. Petrašiūnaitė.

Rengėjų vardu išreiškė pa
dėką V. Januška, o ansamblių 
vadovams įteikė gėlių ir kito
kių dovanų. Pagaliau suskambo 
Lietuvos himnas, reiškiąs LD 
užbaigą.

Stebėtojų įspūdžiai
Teko su daug kuo išsikalbėti, 

įvairių įspūdžių išgirsti, bet ne
teko girdėti nė vieno neigiamo 
sakinio. LD visi buvo patenkinti 
ir džiaugėsi jos pasisekimu. 
Ypač patenkinti buvo rengėjai, 
kurie tomis dienomis buvo pasi
ėmę atostogas ir dirbo išsijuo
sę ne tik dienomis, bet ir nak
timis. Buvo nuogirdų apie kaž
kokį braškėjimą rengėjų tarpe, 
bet, matyt, viskas išsilygino.

Iš visų mano sutiktų stebėto
jų išsiskyrė V. Zujus iš Saska- 
čevano. Jis yra, berods, kelių 
tiesimo rangovas, retai tesutin
kąs savo tautiečius. Jaunimo 
ansamblių koncertu jis buvo 
tiek susižavėjęs, kad jiems išra
šė $500 čekį. Tai buvo stam
biausią auka, atėjusi iš paskirų 
asmenų. Šis tautietis yra “TŽ” 
skaitytojas ir aplamai lietuviš
kos spaudos rėmėjas. Sužinojęs, 
kad Winnipege yra lietuvių ke
pykla (Balčiūno - Mikalausko), 

SKAITYTOJUS prašome atkreipti dėmesį į naują "T. Žiburių" 
adresų: 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada. Telefonas (416) 275-4672.

nuskubėjo jieškoti lietuviškos 
duonos. Kai pasakė jieškojęs jos 
ištisas tris dienas, savininkai da
vė jam tos duonos nemokamai. 
Jam tai buvo didelis džiaugs
mas.

Kritikų balsai
Po kiekvienos LD atsiranda 

kritikų. Jų netrūksta; stokoja 
tiktai darbo rankų. Bet šį kartą, 
atrodo, ir griežčiausi kritikai 
nedaug teturės darbo. Vienas 
sudburietis, atsisveikindamas 
pareiškė: “Dalyvavau aštuonio
likoje L. Dienų. Ši buvo pati ge
riausia”. Gal ir perdaug pasa
kyta, bet, kaip ten bebūtų, 20- 
ji Kanados Lietuvių Diena bu
vo gerai suorganizuota. Ji pasi
žymėjo ne dalyvių gausumu, bet 
tvarkingumu, gera programa, 
įspūdingomis pamaldomis, pa
togiomis patalpomis, įdomia 
meno paroda. Visi renginiai 
buvo arba viešbutyje, kur nak
vojo dauguma LD dalyvių, ar
ba visai arti jo. Niekam nerei
kėjo važinėti ar klaidžioti. Ne
buvo ilgų kalbų, kurios vi
siems greitai įkyri. Susipaži
nimo vakaras buvo gražioje 
viešbučio salėje su pilna va
kariene ir vynu. Nereikėjo 
eiti į barakines sales ir ten 
smilkti dūmuose. Visi jautėsi 
esą kultūringoje atmosferoje.

Prie neigiamų bruožų tektų 
priskaityti stoką vakariečių da
lyvių meninėje programoje. 
Pirmą kartą susitikus rytie
čiams ir vakariečiams derėjo 
apie tai pagalvoti. Galimas da
lykas, kad vakariečiai šiuo me
tu tokių meninių pajėgų neturi. 
O turėti galėtų, jei būtų dau
giau entuziazmo ta linkme. — 
Sunkino žiūrovams sekti meni
nę dalį nebuvimas spausdintų 
išsamių programų ypač meni
nės dalies. Vienas kitų klausi
nėjo “koks čia šokis”, bet ne
galėjo su tikrumu pasakyti, juo
ba, kad jie keitėsi greitu tempu. 
— Rengimas pamaldų 11 v.r. 
lietuvių šventovėje, kai visiem 
reikėjo telktis pagrindinėm pa
maldom katedroje, nebuvo bū
tinas. Tai galėjo atsiliepti į da
lyvių skaičių katedroje. Bet tai 
labai nežymūs trūkumai, paly
ginti su kitomis L. Dienomis. 
Dėlto reikia sveikinti Winnipe
go tautiečius už surengimą to
kios sėkmingos L. Dienos, ypač 
tuos, kurie jai vadovavo ir ak
tyviai dirbo. Ačiū jums!

“Aido” pasirodymas
Pasibaigus Kanados Lietuvių 

Dienai, jaunimo ansamblių įsi
pareigojimai nepasibaigė. To
ronto “Gintaras” išvyko koncer
tuoti į Kanados vakarus, “Balti
ja” grįžo į Londoną ruoštis nau
jiem spektakliam, o Hamiltono 
“Aidas” ruošėsi pasirodymui 
Winnipege prie parlamento rū
mų. Ten oficialiai turėjo būti 
pradėta miesto šimtmečio su
kaktis. “Aidas” ten puikiai pa
sirodė. Jo atstovaujama lietu
viškoji daina nepaprastai įspū
dingai ir plačiai nuskambėjo.

Pr. G. 

užimti pietinę Libano dalį su 
jos vandens atstargomis. Tokia 
Izraelio politika sudaro nemažą 
galvosūkį JAV prez. R. Nikso- 
nui. Amerikiečių žvalgybos duo
menimis, Sirija palestiniečių 
stovykloms jau yra parūpi
nusi daugiau kaip 200 sovieti
nės gamybos priešlėktuvinių ra
ketų, kurias partizanai gali iš
šauti nuo peties. Sovietų kom
partijos vadas L. Brežnevas, at
siliepdamas į Libano prez. S. 
Franjieho pagalbos šauksmą, 
pažadėjo visą reikiamą paramą 
sustiprinti krašto apsaugai nuo 
Izraelio puolimų. Toks pat pa
galbos šauksmas buvo pasiųs
tas ir prez. R. Niksonui. Pasta
rasis dabar stengiasi paveikti L. 
Brežnevą, kad Sovietų Sąjunga 
nutrauktų paramą arabų parti
zanams ir priverstų juos sustab
dyti įsiveržimus Izraelin. Arabų 
Sąjungos sekr. M. Riado pra
nešimu, jungtinė gynybos tary
ba Kaire įsipareigojo ginti Liba
no teritoriją politinėmis, kari
nėmis ir finansinėmis priemo
nėmis. Prez. S. Franjieho Liba
no vyriausybė yra atsisakiusi 
arabų valstybių pasiūlytų karių 
bei raketų, bet yra paruošusi 10 
metų planą, pagal kurį dabar
tinė 18.000 vyrų kariuomenė 
bus padvigubinta karine prie
vole ir apginkluota moderniais 
ginklais. Planui įgyvendinti 
reikės bilijono dolerių.

SUNAIKINTAS MIESTAS
Sirijos vyriausybė 30 užsie

nio diplomatų buvo nuvežusi į 
Qunteiros miestą Golano augš- 
tumose, Izraelio užimtą 1967 m. 
kare ir dabar grąžintą Sirijai. 
Iš šio 50.000 gyventojų turėju
sio miesto tėra likusi griuvėsių 
krūva, nes jį visiškai sunaikino 
pasitraukiantys Izraelio kariuo
menės daliniai. Šią Izraelio ak
ciją pasmerkė net toks bešališ
kas stebėtojas, kaip Britanijos 
ambasadorius D. Roberts, o 
JAV ambasados reikalų vedėjas 
T. Scotes prasitarė, jog JAV 
vyriausybės pareiga yra sustab
dyti tokių veiksmų pasikartoji
mą. Viso pasaulio spaudoje 
nuskambėjo gegužės 14 d. įvy
kęs trijų arabų partizanų įsiver
žimas į mokyklą Maalote ir 
paėmimas įkaitais 85 ten nak- 
vojusių eskskursantų. Arabai 
paleido du įkaitus su laišku, 
reikalaujančiu už įkaitų gyvy
bes laisvės Izraelio kalėjimuose 
kalinamiem savo draugam. Laiš
ke buvo nurodyta kalinių bei 
įkaitų paleidimo procedūra, tar
pininkaujant Prancūzijos ir Ru
munijos ambasadoriams. Izra
elio kariuomenė betgi puolė 
mokyklą, ir šis incidentas bai
gėsi , skerdynėmis. Žuvo visi 
trys arabų partizanai ir 22 
Izraelio jaunuoliai, 15-19 metų 
amžiaus. Turbūt propagandiniu 
tikslu tie žuvusieji buvo pava
dinti vaikais, nors iš tikrųjų jie 
buvo paaugliai. Iš viso šios sker
dynės pareikalavo 31 gyvybės 
aukos. Jas tyręs Izraelio komi
tetas dabar paskelbė, kad to 
arabų partizanų laiško net nesi
teikė perskaityti į Maalotą nu
skubėjęs anuometinins Izraelio 
krašto apsaugos ministeris M. 
Dayanas su štabo viršininku 
gen. Itn. M. Guru. Premjerės 
G. Meir sprendimas pulti mo
kyklą buvo padarytas, nieko ne
žinant apie šį laišką, galėjusį 
išgelbėti ekskursantus. Susidaro 
įspūdis, kad krašto apsaugos 
ministeris M. Dayan, neperduo
damas laiško premjerei G. Meir, 
sąmoningai paaukojo jaunuolių 
gyvybes, tikėdamasis propagan
dinės naudos Izraeliui, arabų 
partizanų pasmerkimo pasauli
niu mastu.

RINKIMAI JAPONIJOJE
Japonijos parlamento augštų- 

jų rūmų pusės narių rinkimuose 
premjero K. Tanakos liberalinė 
demokratinė partija vos vos iš
laikė minimalią daugumą. Iš 
tikrųjų kraštą valdo žemieji 

parlamento rūmai, bet šie rin
kimai liudija premjero K. Tana
kos populiarumo kritimą, kurį 
atnešė metinė 25% infliacija ir 
nesiėmimas priemonių jai su
tramdyti. Nusivylęs rinkimų re
zultatais, atsistatydino premje
ro K. Tanakos pavaduotojas T. 
Miki, turintis 55 šalininkus par
lamente. Jis žada iš pagrindų 
atnaujinti liberalinę demokra
tinę partiją. Jeigu jo šalininkai 
atšauks paramą premjerui K. 
Tanakai, pastarasis bus priver
stas pasitraukti. Partijos vado 
sekantieji rinkimai yra numaty
ti kitą vasarą. Jeigu K. Tanaka 
nebus patvirtintas vadu, jis 
automatiškai turi pasitraukti iš 
premjero pareigų, kurios tenka 
partijos vadui.

KOVA SU INFLIACIJA
Italijos iždo ministeris E. 

Colombo paskelbė naujas prie
mones kovai su infliacija, kuri 
jau siekia 20%. Mokesčių padi
dinimai iš kiekvieno italo parei
kalaus apie $100 ir pabrangins 
pragyvenimą. Jautiena ir kiti 
maisto gaminiai buvo pabran
ginti 6-18%, siekiant sumažinti 
jų importą, padidinusį Italijos 
prekybos su užieniu deficitą. 
Iki sekančių metų vasaros mais
to importą tikimasi sumažinti 
$5 bilijonais. Specialus mokes
tis yra įvestas motociklų, auto
mobilių, liuksusinių laivelių ir 
privačių lėktuvų savininkams. 
Be įprasto mokesčio už regis
tracijos numerį, motociklininkai 
dabar turės mokėti po $30, o 
didžiųjų automobilių savininkai 
— po $300. Naujuosius potvar
kius jau pasmerkė Italijos prof
sąjungos, nes jie esą nepakelia
mi darbo klasei.

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Portugalijos prez. A. Spinola 

susilaukė koalicinės civilinės 
vyriausybės pirmosios krizės po 
balandžio 25 d. įvykusio karinio 
sukilimo. Ji prasidėjo premjero 
P. Carlos ir trijų ministerių at
sistatydinimu dėl nepakanka
mos galios valdžioje. Prez. A. 
Spinola tada bandė sutvirtinti 
savo pozicijas, pareikalaudamas 
kariškių dominuojamą 21 as
mens valstybės tarybą preziden
to rinkimus skelbti jau šį ru
denį, bet nesusilaukė pritarimo 
iš jaunųjų karininkų, vadova
vusių sukilimui. Tada jis atleido 
visą senąjį ministerių kabinetą 
ir naująjį pavedė sudaryti atsi
statydinusiam krašto apsaugos 
ministeriui pik. Itn. M. F. Mi- 
gueliui. Taigi, premjero parei
gas jau perima kariuomenės 
atstovas, nors su juo naujajame 
ministerių kabinete žada ben
dradarbiauti komunistai, socia
listai ir pažangesni konservato
riai.

SERGA PREMJERAS
Komunistinės Kinijos prem

jerą Cu En-lai, 76 metų amžiaus, 
ištiko širdies ataka. Iš politinio 
horizonto jis dingo gegužės pra
džioje ir su amerikiečių senato
rium H. Jacksonu susitiko ligo
ninėje. Kinijos pareigūnai pa
informavo praėjusią savaitę 
Pekinge viešėjusią kanadiečių 
grupę, kad Cu turėjo širdies 
ataką. Kinijos spaudoje prem
jero Cu asidūrimo ligoninėje 
priežastis tebėra nepaskelbta.

REIKŠMINGAS NUTARIMAS
Anglijos Bažnyčios sinodas 

Yorke 271:70 balsų santykiu 
nutarė imtis priemonių, kad 
vyskupus skirtų ne Britanijos 
premjerai, bet pati Anglijos 
Bažnyčia. Šią tvarką 1534 m. 
įvedė karalius Henry VIII, mai
nydamas žmonas. Sinodo narių 
nuomone, jau yra atėjęs laikas 
panaikinti politinį vyskupų sky
rimą. Juos turi pasirinkti Ang
lijos Bažnyčia ir tik pristatyti 
karalienei ar karaliui patvirtin
ti. Šiai minčiai įgyvendinti rei
kės specialaus įstatymo Britani
jos parlamente.
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Į antrąjį dešimtmetį žengiant
Londono lietuvių židinys pasidžiaugė savo laimėjimais

Jauniausia Kanados lietuvių 
parapija, žinoma Šiluvos Mari
jos vardu ir esanti Kanados Lon
done, atšventė savo pirmąjį de
šimtmetį. Šis dešimtmetis nebu
vo vien parapijos šventė, bet ir 
visos Londono lietuvių apylin
kės. Juk parapija čia yra ne tik 
visos veiklos centras, bet iš da
lies ir jos pagrindas. Teisingai 
viena kalbėtojų pastebėjo: “Kas 
Torontui Anapilis ir Prisikėli
mo parapija, Hamiltonui Jauni
mo Centras, Londonui yra para
pija, tik mažesniu mastu. Lon
donas yra dėkingas mieliems 
svečiams, ypač dvasiškiams, ku
rių dalyvavo net 11 (su vietos 
klebonu 12), už parodytą dėme
sį mūsų apylinkei.

Iškilmės pradėtos padėkos 
aktu Augščiausiajam už sėkmin
gą pirmąjį dešimtmetį ir malda 
už parapijos geradarius. Konce- 
lebracines Mišias atnašavo 
mons. dr. J. Tadarauskas ir kiti 
8 kunigai. Pamokslą pasakė 
mons. dr. J. Tadarauskas. Solo 
giedojo mezzo-sopranas L Čer
nienė. Taip pat dalyvavo ir jau
nimo choras, globojamas Gr. 
Petrauskienės. Vargonavo V. 
Petrašiūnaitė.

Po pamaldų visi persikėlė į 
erdvesnes patalpas Dufferin 
Avenue vakarienei ir oficialiai 
daliai, kuriai vadovavo G. Pet
rauskienė. Atidaromąjį žodį ta
rė par. komiteto pirm. A. Pet- 
rašiūnas, išreikšdamas padėką 
visiems už paramą parapijai, jų 
tarpe ir nuolat ją remiančioms 
organizacijoms — K. L. Kat. 
Moterų Dr-jos Londono sky
riui, vadovaujamam L Daniliū- 
nienės, ir Londono lėšų telkimo 
skyriui, vadovaujamam J. But
kaus, per 10 metų parapijai su
telkusiam apie $20.000. Jis iš
reiškė ypatingą padėką steigia
mojo par. komiteto pirm. J. But
kui ir nuolatiniams parapijos šu
lams — Br. Misiui, A. Kudirkai 
ir P. Jokšai, kurių nuolatinis 
darbas parapijoje tapo antrąja 
jų tarnyba. Taip pat pirm. Pet- 
rašiūnas sveikino Kat. Moterų 
Dr-jos Londono skyrių, šven
čiantį savo dešimtmetį, ir kle
boną kun. B. Pacevičių, sulau
kusį brandaus rudens — 65 me
tų amžiaus. Ta proga jam įteik
ta bendra parapijiečių, lėšų tel
kimo sk. ir kat. motėrų skyriaus 
dovana — spalvota televizija.

Parapiją ir kleboną sveikino 
ilgametė kat. moterų sk. pirm. 
I. Daniliūnienė. Ji padėkojo vi
siems, rėmusiems skyriaus veik
lą darbu, auka ar kuriuo kitu 
būdu. Ypatingą padėką išreiškė 
toms skyriaus narėms, kurių 
darbas nevisada malonus ir be
veik nepastebimas, būtent, šei
mininkėms ir virtuvėje talki
nančioms, o taip pat — prižiū
rinčioms altorius, liturginius 
drabužius ir kt. Padėkojo ir vie
nus metus pirmininkės pareigas 
ėjusiai E. Navickienei. Ji kvietė 
daugiau asmenų įsijungti į dir
bančiųjų gretas, nes besitenki- 
nančiųjų kritika jau ir dabar 
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yra perteklius, o dirbančiųjų 
rankų vis dar trūksta. Pagrindi
nę kalbą, liečiančią jaunimo 
auklėjimo problemas, pasakė K. 
L. Katalikių Moterų Dr-jos cent
ro valdybos pirm. dr. O. Gustai
nienė iš Toronto.

Parapiją, Kat. Moterų Lon
dono skyrių ir kleboną kun. B. 
Pacevičių sveikino dar šie sve
čiai: K. L. Kunigų Vienybės 
pirm, ir Hamiltono Aušros Var
tų par. klebonas mons. dr. J. Ta
darauskas, Šv. Jono Kr. par. kat. 
moterų skyriaus atstovė A. Šim- 
kevičienė (ji įteikė ir asmeninę 
auką Londono skyriui), Šv. Ka
zimiero par. Windsore Klebonas 
kun. D. Lengvinas, Prisikėlimo 
par. Toronte kleb. kun. A. Si
manavičius, OFM (sveikino pa
rapijos bei pranciškonų vardu ir 
peradvė Katalikų Centro pirm, 
dr. J. Sungailos' sveikinimus), 
Delhi kat. moterų sk. pirm. p. 
žiogienė, “T. Žiburių” red. kun. 
dr. Pr. Gaida, Šv. Jono Kr. par. 
klebonas ir Anapilio iniciato
rius kun. P. Ažubalis, Hamilto
no kat. moterų sk. atstovė p. 
Rickienė, šv. Kazimiero par. 
Delhi klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas ir Rodnės nepailstantis 
veikėjas V. Ignaitis.

Minėjime dalyvavo dar šie 
dvasiškiai: iš Kanados — kun. 
T. Degutis, OFM, ir Jurgutis, 
OFM; iš Amerikos kun. K. Si
maitis, Šv. Antano par. Detroi
te klebonas, kun. klebonas P. 
Kriščiūnavičius iš Detroito ir 
kun. Babonas iš Southfield. 
Taip pat dalyvavo K. L. Kat. 
Moterų Centro Valdybos narė 
A. Kuolienė.

Prie svečių sveikinimų prisi
jungė ir Londono organizacijų 
atstovai: KLB Londono apyL 
pirm. I. Jakubaitytė, “Baltijos” 
ansamblio taut, šokių vadovas 
M. Chainauskas, liet, 'mokyklos 
tėvų k-to pirm. S. Keras, S. Dau
kanto skautų vietininkas psktn. 
A. Dragūnevičius. Daniliūnas iš
reiškė padėką lietuviškajai spau
dai, ypač “T. Žiburiams”, už 
parodytą palankumą parapijos 
kūrimosi dienose. Steigiamojo 
par k-to pirm, ir lėšų telkimo sk. 
pirm. J. Butkus vietoj sveiki
nančio žodžio parapijai įteikė 
dar vieną skyriaus tūkstantį do
lerių. Klebonas kun. B. Pacevi- 
čius padėkojo už dovaną ir vi
siems už visokeriopą paramą.

Kalboms užsibaigus, pasigir
do skambi daina šauniojo “Auš
ros” kvarteto iš Windsoro. Nuo
taikinga daina ir žavi kvarteto 
vaidyba susilaukė gausių publi
kos plojimų ir prašymų kartoti. 
Kartu su kvartetu atvyko ir jo 
vadovė V. Tautkevičienė. Minė
jimas baigtas Kanados ir Lietu-' 
vos himnais. Oficialioje dalyje 
ir vakarienėje dalyvavo apie 170 
asmenų. Parapijai ir KLK Mo
terų Dr-jos Londono skyriui lin
kėtina, kad ir antrasis jų dešimt
metis būtų toks sėkmingas bei 
darbais svarus, kaip pirmasis.

D. E.

Mirus žymiajam Kremliaus tarnui 
A. Sniečkui, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos saugumo policijos pareigū
nas, sekęs to meto komunistų veiklą, 
atsiuntė savo atsiminimus, kuriuos 
čia ir spausdiname. Dėl suprantamų 
priežasčių autorius pasirašė slapy
vardžiu. RED.

A. Sniečkus, 1918 m. vasarą 
grįžęs Lietuvon iš Rusijos, buvo 
priimtas į pašto ir telegrafo 
kursus. Baigęs tuos kursus, 
jis tarnavo Alytuje paš
tų žinyboje 1919-1921 m. Ten 
jis įsijungė į bolševikų organi
zuojamas pogrindžio eiles. 1920 
m. rugpjūčio mėnesį jis buvo 
priimtas į slaptos komunistų 
partijos narius. Su kitais bolše
vikais tada veikė slaptai ir or
ganizavo slaptas bolševikų gru
peles pagal iš Rusijos gaunamas 
instrukcijas. Lietuvos karo žval
gybos pareigūnai jį su kitais 
komunistais suėmė 1921 m. sau
sio pradžioje. Tais pat metais 
kovo mėn. pradžioje buvo pa
leistas iš kalėjimo policijos 
priežiūron. Jis turėjo regist
ruotis policijos įstaigoje kas 
trečią dieną. Policijos įstaigoje 
betgi nesiregistravo, o kovo pa
baigoje slaptai pabėgo į Rusi
ją. Ten jis . įstojo į bolševikų 
diversinę bei špionažo mokyklą^ 
kurioje išbuvo apie metus laiko. 
Po to buvo paskirtas Lietuvos 
komunistų jaunimo sąjungos 
centro komiteto leidžiamo Smo
lenske laikraštuko “Darbininkų 
jaunimas” leidyklos vedėjo Z. 
Angariečio pavaduotoju. Be 
šios tarnybos, jis dar dalyvavo 
iš Lietuvos atbėgusių komunis
tų pasitarimuose, kur buvo pla
nuojama diversinė ir špionažo 
slapta veikla nepriklausomoje 
Lietuvoje. A. Sniečkus buvo 
slaptai įpareigotas sekti ir ates
tuoti pabėgusius iš Lietuvos ir 
naujai atbėgančius komunistus, 
kurių tarpe jis rasdavo apie 
50% neištikimų. Tuos pasiim
davo čekistai ir po ilgesnių kan
kinimų sušaudydavo. Keli lie
tuviai bolševikų simpatikai, pa
bėgę iš Lietuvos į Rusiją, paty
rę žiaurius tardymus bei matę 
egzekucijas, slaptai pabėgo iš 
ten į Lietuvą. Jie pasakojo, kad 
A. Sniečkus buvo prisidėjęs ir 
prie Z. Angariečio sušaudymo.

Slaptai į Lietuvą
1926 m. rugsėjo mėnesį A. 

Sniečkus buvo rusų grąžintas į 
į Lietuvą slaptai veiklai. Lietu
vos komunistų pogrindžio vei
kėjų susirinkime 1927 m. sau
sio mėnesį jis buvo paskirtas 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorium ir 
slaptai leidžiamo laikraštuko 
“Tiesa” redaktorium. Jis pasi
rašinėdavo “Mato” ir kitais sla
pyvardžiais. Po dvejų metų 
(1929 m. pradžioje) vėl išvyko 
į Maskvą pranešti apie slaptą 
komunistų veikimą Lietuvoje ir 
pasitobulinti specialiuose kur
suose.

! RaeIvaa nriA RrandAnhurao vartų IBerlyne prie Brandenburgo vartų
K. ASTRAVAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Rytiniame Berlyne yra daug 

ko pamatyti. Čia yra Humboldto 
universitetas — Vokietijos paži
ba, puikūs muzėjai su meno ga
lerija. Meno galerijoje krinta į 
akis keli didžiuliai paveikslai, 
vaizduoją kaizerinės Vokietijos 
karinius paradus Unter den 
Linden gatvėje. Kulkų žymės 
pastatuose liudija, kad čia 1945 
m. pavasarį virė arši gatvių ko
va. Juk Hitlerio bunkeris buvo 
netoli Brandenburgo vartų. Prie 
operos rūmų — katedra, už 
Humboldto universiteto — kita 
didžiulė šventovė ir trečia neto
li Stadthallės. Krikščionybės 
jausmas rytiniame Berlyne yra 
daug stipresnis, negu visko per
tekusioje vakarinėje Vokietijo
je. Tai pastebėjau klajodamas 
ne tik po Berlyną, bet ir Dres- 
deną. Tai pastebima ypač kata
likų tarpe.

Kariuomenė savo apranga, 
ypač karininkai, disciplina ir 
manieromis nesiskiria nuo prieš
karinės Vokietijos Wehrmach- 
to. Skirtumas tik tas, kad uni
formose nebėra svastikos ženk
lo.

Sutikti policijos ar kariuome
nės karininkai,sužinoję,kad esu 
iš Kalifornijos, rodė didelį drau
giškumą ir mandagumą, iš da
lies gal ir todėl, kad kalbėjau 
vokiškai.

* * *
Pasiėmęs didelę odinę dėžę 

su foto objektyvais, pamažu 
traukiu Unter den Linden gat
ve Friedrichstrasse link, iš kur 
traukiniu per kelias minutes pa
teksiu į Vakarų Berlyną, o iš 
ten autobusu į Kohlhassen 
Brūcken palapinių stovyklą. 
Pereinant sieną stropiai tikrina 
dokumentus, todėl visi vokie
čiai, atėję čia savo artimųjų ap
lankyti, jaučia didelę baimę. V. 
Vokietijoje nesu sutikęs iš ry
tinės Vokietijos žmonių. Vokie
čiai sako, kad rytiniai yra “ver- 
raten und verkauft” — išduoti 
ir parduoti rusams.

A. Sniečkus nepriklausomoje Lietuvoje
Tų pačių metų rudenį A. 

Sniečkus buvo grąžintas Lietu
von su padirbtais Lietuvos vi
daus pasais. Jis daugiausia pri
silaikydavo Kaune, instruktavo 
veiklesnius komunistus ir aky
lai jieškojo savų išdavikų, kurie 
bendradarbiavo su saugumo po
licijos tarnautojais. Policija daž
nai pagaudavo komunistus su in
kriminuojančia medžiaga. Jie 
būdavo teismo baudžiami įvai
riomis bausmėmis. Jų veiklai 
būdavo suduodami smūgiai ati
tinkamu laiku. A. Sniečkus ir 
kiti komunistai nepriklausomo
je Lietuvoje jautėsi nesaugiai 
ir neramiai. Jis stengėsi sku
biai perorganizuoti komunistų 
grupeles. Policijos pareigūnai 
laiku sužinojo A. Sniečkaus grį
žimą iš Rusijos ir tykojo jį su
imti.

Slapta sueiga
1930 m. kovo mėnesiui bai

giantis, policijos pareigūnai su
žinojo, kad A. Sniečkus su ki
tais penkiais veiklesniais komu
nistais susirinks pasitarimui 
Kaune Trečiajame take. Trečia
sis takas buvo iš Jonavos gat
vės. Atskiras namelis, kuriįme 
turėjo įvykti komunistų susi
rinkimas, buvo galimas matyti 
iš vaisių sodo prie gretimos gat
velės. Dienos metu buvo pasi
rinktos sekimo vietos: viena — 
tame sodelyje ir dar dvi iš kitų 
to namelio pusių. Sniegui jau 
nutirpus, šiek tiek patogiau pri
sitaikę patvoryje, sekliai stebė
jo į namelį užeinančius žmones. 
Jie rinkosi po vieną kas kelios 
minutės. Nutarėme dar palauk
ti, kol bus visi susirinkę, o tada 
priartėti prie namelio, įsiveržti, 
visus gerai iškratyti ir su ras
ta medžiaga suimti. Buvo gerai 
suplanuota ir pasislėpta. Mūsų 
nelaimei, moteris išleido dide
lį vilkinį šunį iš sode esamo 
namo. Jis, piktai lodamas, puo
lė prie mūsų ir neleido pakil
ti nuo žemės. Bandėme šunį 
ramiai šnekinti, bet jis dar la
biau lojo. Galėjome šunį nušau
ti, bet nenorėjome turėti dar 
daugiau triukšmo. Paskui lojan
tį šunį iš namo išbėgo vyras su 
ginklu rankoje. Pribėgęs prie 
mūsų, grasino mus nušauti, nes 
vakar buvę pavogti džiūstantys 
baltiniai iš to pat sodo. Mes jam 
parodėme tarnybinius ženklus ir 
tvirtinome, kad kaip tik tyko- 
jame tuos vagis pagauti. Jis 
nusiramino ir pasisakė buvęs 
antro pėstininkų pulko kapito
nu. Jis net apgailestavo, kad 
mes jam iš anksto nepasakė
me apie šias pasalas. Jis būtų 
šunį laikęs namie. Tiesa, die
nos metu apžiūrėdami pasalų 
vietas, niekur nematėm šuns. 
Vėliau išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad dienos metu kapitonas šunį 
buvo išsivedęs dresiravimui. Mi
nimo namo savininkams nieko

Saulės spinduliai atsimušė į 
vakaruose esančią Siegessaule, 
kurioje buvo įrašytos visos vo
kiečių tautos karinės pergalės. 
Kolona žibėjo visoje didybėje. 
Ji yra šios pusės žmonių laisvės 
simbolis, stovintis viduryje Un- 
ter den Linden gatvės. Aš, išsi
ėmęs kamerą ir užsidėjęs tele- 
foto objektyvą, padariau nuo
trauką Brandenburgo vartų ir 
už jų fone stovinčios Siegess- 
aeule—pergalės kolonos. Staiga 
pamačiau rūsčiu veidu skubiais 
žingsniais į mane artėjantį sau
gumo puskarininkį. Greit susi
orientavęs užsimečiau kamerą 
ant pečių ir drąsiu žingsniu 
žengdamas pasisveikinau su sau
gumiečiu. Jį paklausiau, kada ši 
puiki statula, esanti virš Bran
denburgo vartų, kuri Napoleo
no buvo nugabenta į Paryžių, 
grąžinta Berlynui. Jis to nežino
jo. Tada vėl paklausiau, kuriose 
kapinėse palaidotas Robert 
Koch, atpažinęs džiovos bacilas. 
Jis nustebo, klausė iš kur esu 
ir patarė kreiptis į čia pat esan
tį informacijos biurą. Po ilges
nio pasikalbėjimo maloniai at
sisveikinom.

Darydamas daugiau nuotrau
kų, pastebėjau ant suolo sėdin
tį pagyvenusį susimąsčiusį vie
nišą vyrą, įsmeigusį akis į Sieg
essaule. Paaiškėjo, kad tai dip
lomatas iš socialistinio krašto 
nuo žydriojo Dunojaus. Jis gy
veno čia pat esančiame viešbu
tyje. Atsisveikinant jis man pa
dovanojo pašto ženklų ir jų 
krašto banknotą kaipo atsimini
mą “žmogui iš laisvės krašto”. 
Jo akys spindėjo ašarom. Perga
lės kolona buvo jam švyturys į 
laisvės uostą, į kurį jis negalėjo 
įplaukti. Aš jam padovanojau 
“Kodak” spalvotą filmą.

Vėl atėjau prie Brandenbur
go vartų, šį karta iš vakarų pu
sės. Apžiūrėjęs Reichstago pa
status, einu pagal “die Mauer” 
vartų link. Čia pat stovi keli 
mediniai kryžiai, pastatyti 
tiems, kurie bėgo į laisvę, bet 

nepranešėme apie pasalas sode, 
nes mūsų tarnybinis darbas bu
vo labai slaptas. Niekas iš pa
šalinių žmonių negalėjo žinoti, 
kad mes sekame gretimą name
lį, kuriame gyveno pora pagyve
nusių žmonių. Jie galėjo būti 
pažįstami su kapitono šeima ir 
išsišnekėti apie tykojimą. Mes 
nepažinojome žmonių, kurie gy
veno tame namelyje. Tik vėliau 
mums paaiškėjo, kad jie palai
kė ryšius su žydu komunistu, 
kuris buvo rekomendavęs ten 
daryti susirinkimą. Grįžę įstai
gon, svarstėm mūsų nepasiseki
mą. Kiti pasalų sekliai matė ke
turis vyrus, išbėgančius iš to 
namelio, kai pradėjo šuo loti ir 
kapitonas balsiai rėkauti. Iš ki
tų šaltinių buvo sužinota, kad 
tame komunistų susirinkime 
tikrai buvo ir A. Sniečkus.

Sekame toliau
Nepasisekus A. Sniečkų tada 

suimti, jis buvo jieškomas labai 
atidžiai. Mes buvome tikri, kad 
jis bus pakeitęs savo išvaizdą. 
Mūsų 3 ar 4 pareigūnai pažino
jo A. Sniečkų ne tik iš veido, 
bet ir iš eisenos bei laikysenos 
gatvėje. A. Sniečkus, praėjęs 
įvairius kursus Rusijoje, gerai 
žinojo sekimo būdus. Prityręs 
seklys, pastebėjęs gatvėje pra
eivį, kuris sumaniai stebi gat
vėje, ar nėra sekamas, tuojau 
atkreipdavo dėmesį. Buvo spė
jama, kad A. Sniečkus, gyven
damas Kaune, dienomis ne
vaikščiodavo gatvėse. Jis atlik
davo savo pasimatymus tamsio
se gatvelėse prie mažesnio žmo
nių judėjimo. Tačiau ir tokio
se ' gatvelėse mūsų pareigūnai 
praeidavo, atkreipdami savo dė
mesį į praeinančius arba šne
kučiuojančius tarpvartėse. Su
gauti komunistai su kaltinamą
ja medžiaga buvo teismo bau
džiami, palyginti, labai lengvo
mis bausmėmis. Viešuose teis
muose komunistų nuolatinis 
gynėjais buvo advokatai Sima- 
nas Beliackinas (žydas) ir Liu
da Vienožinskaitė-Purėnienė.

Ant Nemuno tilto
1930 m. balandžio 7 d. pava

karyje du saugumo policijos 
pareigūnai buvo Aleksote ligi 
9 v. vakaro. Jie, grįždami į 
Kauną Nemuno tiltu, pastebė
jo ateinantį vyrą, kuris kažkaip 
atkreipė jų dėmesį. Vienas jų 
vėliau pasakojo: “Geresniam 
stebėjimui mes sustojome tam
sesnėje vietoje ir akylai stebė
jome ateinantį. Jis ėjo iš lėto 
ir buvo vidutinio ūgio. Pereida
mas į kitą pusę gatvės, atidžiai 
sekė paskui jį einančius žmo
nes. Kiek paėjęs gatve, vėl per
simetė į kitą pusę gatvės ir vėl 
atidžiai žiūrėjo į paskui einan
čius. Iš to aiškiai supratome, 
kad mūsų nužiūrėtas asmuo la
bai stebi, ar nėra sekamas. Kai
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buvo ant sienos nušauti, čia pat 
po žeme buvo iškastas tunelis, 
kuriuo keli šimtai pabėgo į va
karus.

Prieš pat vartus vakarų pu
sėje spygliuotom vielom aptver
tame parke stovi milžiniška sta
tula — radonarmietis su šautu
vu ant pečių. Jos stilius ir Sibi
ro stepių dvasia labai nesiderina 
su aplinka. Iš abiejų pusių ant 
pakeltų platformų stovi didžiu
liai sovietų tankai, kurie išreiš
kia ekspansines jų idėjas. Pa
minklo papėdėje stovi sovietinė 
garbės sargyba, saugojanti pa
minklą, o aplink spygliuotas vie
las — vokiečių sargybos, saugo- 
jančios sovietus.

Šis paminklas buvo per klai
dą pastatytas britų zonoje. Sta
tant “die Mauer”, anglai nelei
do tai sienai įsikišti į jų terito
riją. Todėl statula ir liko vaka
ruose. Vokiečiams tai kelia 
daug rūpesčių, nes antikomunis- 
tai gali tą statulą labai greitai iš
montuoti.

Palipęs ant platformos pasi
žiūrėti per sieną į rytus, paste
biu iš stiklu apdengto sargybos 
bokšto rytų pusėje mane akyliai 
sekantį sargybinį. Tai tas pats 
saugumietis, sutiktas rytiniame 
Berlyne. Pasveikinu. Jis, nusi
sukęs į kitą pusę, palenkia gal
vą.

* ♦ ♦

Abu Berlynai daug išgyveno 
— materialinius trūkumus, ba
dą, vargą, Dabar vakarinis—vis
ko pertekęs, rytiniam daug ko 
trūksta. Abu yra romėnų, pran
cūzų ir vokiškos kultūros tęsė
jai, bet perskirti gyvena dvie
juose skirtinguose pasauliuose 
su “die Mauer” viduryje.

J. F. Kennedy, aplankęs vaka
rinį, pasakė: “Ich bin ein Berli
ner”. Gaila, kad jis nematė ryti
nio Berlyno vilties ir ryžto. Pa
mačius abu ir pažinus jų žmo
nes, galima drąsiai sakyti: “Ich 
bin ein Berliner”. Tai posakis, 
išreiškiąs abiejų Berlynu verži
mąsi į naują ateitį.

įtariamasis priartėjo prie mūsų, 
sustabdėm ir, parodę saugumo 
policijos ženklus, paprašėme pa
so. Jis buvo labai išsigandęs ir 
drebančia ranka padavė mums 
visai naują pasą Antano Jan
kaus pavarde. Jis esą manęs, 
kad jį užpuolė plėšikai. Išgąs
tingai, bet šaltai aiškinosi, kad 
jis atvažiavęs iš Žemaitijos jieš- 
koti darbo. Jo sulaikymas esąs 
nesusipratimas. Vienas iš sulai
kiusių policijos tarnautojų, su
laikytąjį pažinojęs nuo 1921-22 
m., atpažino A. Sniečkų, nors 
šis buvo pakeitęs išvaizdą. Jis 
buvo apsirengęs paprastu kai
miečio puspalčiu, užsidėjęs nu
dėvėtą kepurę, nešiojo papras
to stiklo ir juodų rėmų akinius, 
buvo prisiklijavęs vidutinio di
dumo ūsus. Sulaikytam asme
niui nesakėm, kad mes jį paži
notu, bet įsakėm eiti su mumis. 
Jis vis dar įrodinėjo, kad esąs 
nekaltas ir tik be reikalo truk
domas. Jam tinkamai atsakinė
jom ir pirmu vežiku nusivežėm 
į policijos įstaigą. Ten jam pa
sakėm, kad jis yra ne Jankus, 
bet — Antanas Sniečkus. Po 
smulkios kratos pas jį surado
me dar antrą pasą Antano Skar

Gražiausiose savo amžiaus dienose 
iškeliavus amžinybėn

KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI, 
jo brolį skautininkų TĖVĄ AUGUSTINĄ, OFM, 
bei kitus brolius, jų šeimas ir artimuosius skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučia —

"Šatrijos" ir "Rambyno"tuntai 
Skautininkų-ių Ramovės

AfA 

inž. KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI 
mirus, žmonų ir dukrelę, seserį ZUZANĄ ir 
brolius — ALGĮ, kun. AUGUSTINĄ, JONĄ R., 
VINCĄ ir VLADĄ J. su šeimomis šioje liūdesio 

valandoje užjaučia nuoširdžiai —

E. J. Dvilaičiai

A+A

KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI 
mirus, jo brolį — Prisikėlimo parapijos klebonų 
Tėvų AUGUSTINĄ, OFM, bei kitus brolius ir 
gimines liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame —

Prisikėlimo parapijos taryba

Mielam broliui KĘSTUČIUI
mirus, tėvų AUGUSTINĄ SIMANAVIČIŲ, OFM 

bei kitus artimuosius giliai užjaučiame —

G. B. Blavesčiūnai L. V. Lėliai

Ž. E. Vidmantai

inž. KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI 
mirus, jo brolius — TĖVĄ AUGUSTINĄ, OFM, 
ALGĮ, JONĄ-ROBERTĄ ir VLADĄ su šeimomis bei 

kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame — 

Matilda ir Augustinas Kuolai 
Angelė ir Sigitas Kazlauskai 

Liuda ir Mindaugas Leknickai

A+A

KLEMENSUI PUODŽIŪNUI
mirus, jo liūdinčiai žmonai ONAI PUODŽIŪ
NIENEI reiškiu nuoširdžių užuojautų — 

L. Peterytė, 
Hamiltonas

Mielai Mamytei 

a+a ONAI NORKIENEI
Lietuvoje mirus, dukrai ZUZANAI BOGUSLAUS-
KIENEI, jos vyrui EMILIUI ir visiems giminėms 

gilių užuojautų reiškia —
V. M. Kazlauskai J. L. Valevičiai

P. M. Vaitoniai

džiaus pavarde ir įvairių užra
šų. Po kelių dieny klausinėji
mo ir surastos medžiagos bei ki
tų žinių buvo suimti dar keli 
veiklesni komunistai. A. Snieč
kus ir kiti veiklesni komunis
tai apklausinėjimo metu aiški
nosi pasakėlėmis, kuriomis ban
dė įrodyti nekaltumą slaptoje 
griaunamoje veikloje. Jų išsi
sukinėjimai, kad jie nepriklau
so komunistų partijai ir neuž
siminėja špionažu Maskvos nau
dai prieš nepriklausomą Lietu
vą, prieštaravo rastai nusikals
tamai medžiagai ir liudininkų 
parodymams. 1931 m. vasario 
26 d. Kauno apygardos teismas 
A. Sniečkų nubaudė penkiolika 
metų kalėjimo, o kitus komunis
tus ”■— lengvesnėmis bausmė
mis. Trys ar keturi buvo ištei
sinti. Po šių suėmimų ir nutei
simo komunistų slapta veikla 
nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo visiškai pakrikusi. Tuo la
bai susirūpino Maskvos komu
nistų vadai ir paskubomis jieš
kojo priemonių paleisti iš kalė
jimo A. Sniečkų ir kitus veikles
nius komunistus, kad vėl atnau
jintų nepriklausomoje Lietuvo
je špionažą ir komunistų orga
nizavimą.

(Bus daugiau)
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Dažnai lietuvių organizacijos 
diskutuoja apie narių kokybę ir 
kiekybę. Iš organizacijų vado
vybės diskusijų dažnai esu gir
dėjęs, kad kiekybė nesudaro 
stiprios organizacijos ir dėlto 
skaičių reikia užmiršti, o dau
giau galvoti apie kokybę.

šitos diskusijos, jeigu jos ne
išvystomos plačiau nei įžangoj 
aprašyta, yra nelogiškos. Svar
biausia, reikia suprasti, kad or
ganizacijos, prieš turėdamos ko-
kybę, turi turėti kiekybę. Ki
taip tariant, nėra praktiškas da
lykas sakyti, pavyzdžiui: “Mums 
geriau turėti keletą stiprių na
rių nei daug silpnų”, nes prieš 
turint keletą stiprių narių, rei
kia pirmiausia iš viso turėti na
rių.

Galima sakyti, tai yra visai 
aiškus dalykas ir nėra ko disku
tuoti tokį suprantamą klausimą. 
Bet, atrodo, daugelis organizaci
jų pačios stengiasi save sunai
kinti, nes jos neįstengia arba 
nenori žengti kartu su laiku.

Yra organizacijų, kurių narių 
skaičius krenta dėl įvairių prie
žasčių, bet jei kas nors nori pa
klausti ar stengiasi kritikuoti, 
tai gauna atsakymą, kuris viską 
paaiškina — mums kokybė yra 
svarbesnė nei kiekybė. Organi
zacijų valdybos galėtų tai karto
ti, kol narių skaičius visai su
mažėtų. Galbūt jos ir tada tai 
kartotų, kad vienas stiprus na
rys yra geriau nei šimtas silp
nų.

Kokybės ir kiekybės diskusi
jos dažnai yra panaudojamos 
paslėpti faktams, kurie yra ne
malonūs. Jeigu apylinkėje yra 
tam tikras skaičius lietuvių ir 
tas skaičius didėja ar bent ne
mažėja, o tuo tarpu organizaci
jos narių skaičius mažėja, tai 
reikia užmiršti kiekybės ir ko
kybės diskusijas ir stengtis su
rasti problemos priežastį.

O kokios gali būti priežastys? 
Kai grupė susiorganizuoja, tai 
laukiama, kad nariai ateitų ir 
įsirašytų. Jei organizacija jau
čia, kad savo veikla yra užtek
tinai svarbi, bet mažai asmenų 
įsirašo, tai reikia išeiti ir suras
ti narių. Jeigu organizacija ne
nori pajudėti ir surasti narių, 
tai ji tuo būdu prisipažįsta, kad 
jos veikla nėra užtektinai svar
bi, nes nesiryžta jieškoti naujų 
narių.

Aš esu girdėjęs žymios orga
nizacijos pirmininką sakant: 
“Jeigu mes dirbam ir stengia
mės ką nors pasiekti, tai tegu 
nauji nariai ateina pas mus. Mes 
negaišinsim laiko jų j ieškoji
mui”. Tai absurdas. Šiais laikais 
atsiranda daugiau ir daugiau 
mišrių šeimų ir taip pat asme
nų, kurie gal domėtųsi lietuvy
bės veikla, jeigu jie būtų pa
kviesti, jeigu jiems būtų pasiū
lyta, kitaip tariant, jeigu jie bū
tų įtraukti į organizacinę veik
lą. Jau nebe laikas verkti dėl 
mišrių šeimų arba abejoti as
menimis, kurie tik iš dalies nori 
dirbti arba nedaug težino apie 
lietuvių veiklą.

Kartais net yra tendencija 
kaltinti tuos, kurie mažai dirba, 
arba visai nesusieina su lietu
viais. Atvirai kalbant, tai mane 
pykina. Tautiečiai kartais nesu
pranta ar nežino, kodėl asmuo 
nesusieina su lietuviais. Prieš ke
letą metų studentų klubas įtrau
kė įvairius asmenis, kurie prieš 
tai mažai ryšių su lietuviais tu
rėjo. Dabar tie asmenys, kurie 
anksčiau neturėjo galimybės su 
lietuviais susieiti, yra aktyvūs 
nariai.

O kodėl asmenys neturėjo ga

KRISTINA IR VIRGINIJA GUDAITĖS, Jurgio ir Aldonos Gudų dvynukės
dukterys, gimusios 1952 m. Baigė Lojolos kolegiją, humanitarinius mokslus 
magna cum Įaudė pažymiu 86.2 (pagrindinė šaka — psichologija) ir gavo 
gen. gubernatoriaus medalį. Jų nuotrauką įdėjo didieji Montrealio dienraš
čiai — “The Montreal Star”, “The Gazette”. Per pastaruosius dvejus metus 
jos gavo pilną stipendiją. Abi tęs mokslą McGill universitete: Kristina — 
klinikinės psichologijos, Virginija — medicinos srityje. Jų motina Aldona 
j Kanadą atvyko kūdikio amžiuje, bet gerai kalba lietuviškai. Ji ir savo duk
ras iš mažens mokė lietuvių kalbos. Kristina ir Virginija baigė šeštadieninę 
lietuvių mokyklą ir solistės E. Kardelienės piano studiją. Jos yra AV para
pijos choristės, kaip ir jų tėvas Jurgis.

limybės pritapti prie lietuvių? 
G?1 silpnai kalbėjo lietuviškai 
arba nepažino kitų. Labai daž
nai lietuviai yra didžiausi sno
bai. Jeigu tautietis net stengiasi 
prieiti prie savųjų, kažkaip jau
čiasi atstumtas, nes jisai nėra 
“žinomas” arba silpnai kalba 
lietuviškai.

Šiais laikais lietuviai praktiš
kai negali būti snobais. Organi
zacijoms reikia turėti laiko su
rasti lietuvių (pvz. per parapijų

Klubas, kuris jungia studentus
Naujoji Toronto Universiteto 

Lietuvių Studentų Klubo valdy
ba susirinko nagrinėti Klubo 
reikalų ir nustatyti jo veiklos 
ateinantiems metams. Tame po
sėdyje dalyvavo: Klubo pirmi
ninkas Algis Senkus, vicepirmi
ninkė Dainora Juozapavičiūtė, 
socialinių reikalų tvarkytoja 
Sigita Dūdaitė, iždininkas Arvy
das Smailys, sekretorė Teresė

AUDRONĖ JONELYTĖ, Alberto ir 
Milanos Jonelių duktė, gimusi 1952 
m. Baigė Montrealio Lojolos Kole
gijoj humanitarinius mokslus cum 
Įaudė. Pasiryžusi studijuoti toliau. 
Audronė yra baigusi šeštadieninę 
lietuvių mokyklą, augšt. lituanisti
nius kursus ir lituanistinį seminarą. 
Puikiai kalba ir rašo lietuviškai. 
Aušros Vartų parapijos choro narė, 
“Gintaro” jaunimo ansamblio mer
gaičių kvarteto dainininkė.

DAINA KERBELYTĖ, Vaclovo ir 
Elenos Kerbelių duktė, gimusi 1952 
m., baigė Sir George Williams uni
versitete Montrealyje humanitari
nius mokslus. Studijas tęs McGill 
universitete. Daina yra baigusi litua
nistinę mokyklą, augšt. lituanistinius 
kursus ir lituanistinį seminarą. “Gin
taro” ansamblio šokėja, mergaičių 
kvarteto narė, paskautininkė ir 
skaučių draugininke, KLB Montrea
lio apylinkės valdybos narė jaunimo 
reikalams. Šiais metais yra išrinkta 
į KLB krašto tarybą. Dainai ir 
plunksna nėra svetima. Ji rašo lietu
vių ir anglų spaudoje. 

sąrašus), kurie gal spaudos ne
seka arba kurie yra mažai mato
mi draugų būreliuose. Mums ne
bėra laiko laukti, kad asmenys 
ateitų, reikia juos surasti ir 
Įtraukti i mūsų būrį.

Jeigu diskusijoms iškilus apie 
organizacijų narių skaičius nuo
lat girdėsime atsakymą “mums 
kokybė yra svarbiau nei kieky
bė”, tai ilgainiui nebeliks iš ko 
sudaryti tos “kokybės”.

Antanas Šileika

Jurėnaitė ir praėjusių metų 
Klubo pirmininkė Angelė Abro
maitytė.

TULSK dabar žengia į tre
čiuosius savo darbo metus. Pir
maisiais metais Klubas buvo 
įsteigtas ir sustiprintas. Dabar 
Klubas tvirtai stovi ant kojų, 
ir mes, studentai, esame pasi
ryžę žengti pirmyn.

Dažnai girdime pasiteiravi
mų, kas gali būti šio Klubo 
nariu?

Pagal Klubo įstatus, nariais 
gali būti (visi kviečiami būti 
nariais) visi lietuviai, kurie stu
dijuoja Toronto arba Yorko 
universitetuose, Ryersono Insti
tute ir kolegijose. Taip pat Klu
bo veikloje gali dalyvauti ir 
XIII skyriaus gimnazistai, ypač 
tie, kurie numato siekti augsto- 
jo mokslo.

Kodėl studentai turi organi
zuotis? Lietuviškas jaunimas 
yra lietuvių ateitis. Jis turi 
organizuotis, ruošdamasis atei
čiai. Tiesa, veikia Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga. Mūsų 
nuomone, ši Sąjunga yra reika
linga ir būtina. Ji turėtų jungti 
visą lietuvių jaunimą. Bet stu
dentai, kaip ir kitos jaunimo 
grupės, turi savo specialius 
rūpesčius ir dėlto gali juos ge
riau tvarkyti mažesniame sam
būryje.

Ko mes, studentai, siekiame? 
Išlaikyti ir ugdyti savo narių 
lietuviškumą, skleisti lietuvių 
siekimus Kanados universite
tuose, rūpintis studentų sociali
niais ir kultūriniais reikalais ir 
aktyviai dalyvauti Lietuvių Ben
druomenėje. Greta to, mūsų 
specialus uždavinys yra veikti 
kanadiečių visuomenę, akade
mikus ir atsakingus politikus, 
kad per juos Lietuvos laisvini
mo reikalai būtų keliami ir pro
paguojami tarptautiniuse foru
muose.

Kokie • turėtų būti studentų 
santykiai su Lietuvių Bendruo
mene? Mūsų nuomone, studen
tai yra neatskiriama Bendruo
menės dalis ir todėl jie turėtų 
aktyviai dalyvauti šakotoje Ben
druomenės veikloje, būti ne tik 
eiliniais nariais, bet ir nevengti 
įeiti į vietines Bendruomenės 
vadovybes. TULSK yra Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Toronto apylinkės tarybos na
rys. Be to, manome įsijungti ir 
į kitus Bendruomenės organus. 
Visi supranta, kad pagrindinis 
studentų dėmesys turi koncen
truotis kasdieniniuose jų dar
buose universitetuose. Čia stu
dijų laikas labai ribotas, pro
fesorių reikalavimai dideli, ir 
laisvesnio laiko studentai mažai 
teturi.

Kokie yra mūsų santykiai su 
kitų vietovių lietuviais studen
tais? Ateinantį lapkričio mėnesį 
bus svarstoma šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų Sąjun
gos ateitis. Tuo tikslu Toronte 
organizuojamas šios Sąjungos 
metinis suvažiavimas. TULSK 
valdyba pritaria Klubo įsijun
gimui į ŠALSS, tačiau galutinis 
sprendimas bus padarytas visų 
TULSK narių susirinkime spa
lio mėnesį.

Suprantama, kiekvienas dar
bas reikalauja finansinio pa
grindo. Netolimoje praeityje 
studentų tėvai, lietuviškos insti
tucijos ir atskiri asmenys mus 
parėmė lėšomis ir už tai mes 
visiems esame nuoširdžiai dė
kingi.

Mes, studentai, žengsime pir
myn vis tvirčiau žiūrėdami į 
ateitį, dirbsime, kad vėliau ga
lėtume pasidžiaugti savo ir kitų 
pasisekimais. Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus . . . Džiau
kimės, kol esame jauni!

TULSK valdyba

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

DAINA URBAITYTĖ, garsėjanti Klevelando kanklininkė, koncerto metu at
lieka kompoziciją “Mergaitės svajonė” J. Garla

Musų Gintaras - ministerio padėjėjas
V. IGNAITIS

Buvo malonu išgirsti, kad Gintaras 
Jocius pakviestas augštai ir atsakin
gai vietai, būtent, Ontario žemės 
ūkio ministerio W. A. Stewart pa
dėjėju (Executive Assistant). Tas 
pareigas pradėjo eiti š.m. kovo 18 
d. Gintaras yra lietuviškos šeimos 
atžala (27 m.), Kanadoj išaugęs, iš
simokslinęs ir savo darbštumu bei 
sąžiningumu pasiekęs tinkamo įver
tinimo. Jis gimė 1946 m. Vokietijoj 
DP stovykloj. Tėvai P. M. Jociai Ka- 
nadon atvyko pagal sutartį ir atsive
žė 2'/z metų sūnų Gintarą. Po dar
bo sutarties pastoviai apsigyveno 
Rodney, Ont., apylinkėj. Ten dabar 
turi tabako ūkį, šiltnamiuose augina 
pomidorus, ir agurkus, be to, dar 
turi komercinį sodą. Pradžios moks
lą Gintaras ėjo Rodney mokykloj, o 
gimnaziją — kaimyninėj West Lor- 
ne. Baigęs gimnaziją, įstojo į Guelph 
universitetą ir 1970 m. baigė agro
nomiją —- augalų apsaugos skyrių. 
Pradžioj dirbo CBC kaip žemės ūkio 
komentatorius ir tų pačių metų pa
baigoj buvo paskirtas žemės ūkio 
bei maisto skyriaus radijo-televizijos 
informacijos vadovu. Priklauso On
tario agrologistų institutui ir Kana
dos ž. ūkio žurnalistų sąjungai. Yra 
vedęs savo mokslo draugę Lori 
Nunce.

Gintaras nuo mažens augo lietu
viškoj tėvų aplinkoj, turi du brolius
— Romą ir Petrą. Lankė šeštadieni
nę lietuvių mokyklą ir ją baigė. Bu
vo vienas iš pirmųjų steigiant Lon
dono - Rodney dainų bei šokių an
samblį, kuris vėliau pasivadino Lon
dono “Baltija”. Jam ypač rūpėjo ir 
dabar rūpi lietuviška reprezentacija, 
tinkamas pasirodymas. Kaip vienas 
iš pavyzdžių gali būti ir šis. Į Guelp- 
hą suvažiuoja daug studentų iš viso 
pasaulio kraštų studijuoti. 1968 m. 
universiteto vadovybė suruošė įvai
rių tautybių studentų pasirodymą. 
Tuo metu studijavo tik du lietuviai
— Gintaras ir viena lietuvaitė. Jis 
sugalvojo programai pašokti “Len
ciūgėlį”. Pasikvietė dar tirs mergai

Skautų sąskrydis "Kryžkelė"
Gegužės 25-27 d.d. Dainavos 

stovyklavietėn suvažiavo apie 
150 vyčių, vyr. skaučių, gintarių 
ir budžių iš įvairių JAV ir 
Kanados Vietovių. Įvyko trečia
sis (tapęs tradiciniu) metinis 
suvažiavimas. Ketvirtą valandą 
ryto Toronte susirinko visi 42 
prie autobuso ir, atsisveikinę su 
tėvais, išvažiavo. Atvykom Dai- 
navon porą minučių pavėlavę į 
vėliavų pakėlimą. Kadangi bu
vom atvežę savo kanadišką vė
liavą, bėgom greitai jos pakelti. 
Kiti stovyklautojai atrodė tru
putį išsigandę. Mat, pamatė pil
ną autobusą torontiškių!

Suradę savo kambarius, sku
bėjome dalyvauti susipažinime. 
Susipažinimas buvo geras, bet 
toks pat, koks įvyko Klevelande 
prieš dvejus metus. Mum, “se
niem”, kurie jau trečią syki 
dalyvaujame suvažiavime, buvo 
truputį sunkiau surasti dar ne
pažįstamą veidą dėl “bingo”!

Po pietų brolis Strikas, sąs
krydžio viršininkas, vadovavo 
pašnekesiui “Miško skautas 
mieste”. Brolis neblogai pakal
bėjo, bet mes jautėmės truputį 
pasimetę po paskaitos.

Vakariniame simpoziume “Ar 
mes dingsim — kas tada?” ne
tikėtai dalyvavo ir torontietė 
Rasa Mažeikaitė. Atvykus į 
“Kryžkelę”, ji buvo paprašyta 
pavaduoti negalėjusį atvykti. 
Turėjo tik valandą laiko pasi

tes ir vieną akordeonistę. Pats išmo
ko ir visus kitus išmokė. Pavyko pui
kiai. Sulaukė pagyrimo ir pritarimo 
iš visų. Dar ir dabar iš anų jaunų 
dienų šeimoj turi trispalvę vėliavą 
bei tautinę juostą. 1972 m. su žmona 
nuvyko aplankyti Lietuvos. Gėrėjosi 
ne tik Vilnium, Kaunu, Trakais, bet 
ir rado progą aplankyti tėvų gimti
nes — tėviškes, gimines ir savo se
nelę. Parsivežė daug šviesių prisimi
nimų ir nuotraukų.

Gintaro nuomone, jaunimas turi 
išlikti lietuviais kur jie bebūtų ir tu
ri siekti reikšmingų vietų adminis
tracijoj, versluose, pramonėje. Tu
rint reikšmingą vietą, galima dau
giau padėti ir daug ką gero padaryti. 
Tam reikia ne tiek laimės, kiek iš
tvermės ir kantrybės.

— Kaip patinka naujas darbas, ar 
sunkus? — buvo užklaustas.

— Nelengvas. Tenka daug ir ilgas 
valandas dirbti. Darbą mėgstu ir no
riu jį tinkamai atlikti. Tuo pasitar
nauju, nors ir netiesiogiai, lietu
viams, — atsakė Gintaras.

GINTARAS JOCIUS, Ontario žemės 
ūkio ministerio padėjėjas (executive 
assistant)

ruošti. Rasa vėl nustebino mus 
visus (jei kas atsimena “Šiau
rės Pašvaistę”) savo žodžiais. Ji 
kalbėjo ne tik lūpom, bet ir 
visa širdimi.

šeštadienio vakare buvo Mi
šios, kuriose dalyvavo visi su 
giesmėm ir bendrom maldom.

Kadangi torontiečiai buvo 
įdėję tiek daug laiko į paruo
šimą vaidinimo laužui, mes 
truputį nuliūdom išgirdę, kad 
vakare nutarta nerengti laužo. 
Apstoję sesę Rimą, gražiai iš
prašėm laužą. Dėkojame Anta
nui, Algiui ir Gediminui, kad 
parodė visiems, jog Toronto 
vyčiai ir budžiai turi gražiau
sias kojas iš visų!

Sekmadienio rytą “pradėjom 
šakų sueigom. Mergaičių suei
gai vadovavo sesė Penčylienė, 
vyr. skaučių skyriaus vedėja. 
Kiekvienos vietovės drauginin
ke ar atstovė turėjo pranešti 
savo vietovės veiklą. Po to buvo 
laiko pasikalbėti apie ypatingas 
problemas, kelti klausimus ir 
padiskutuoti vyr. skaučių veik
lą. Po tokios rimtos sueigos Či
kagos vyriausybė išsiuntė mus 
jieškoti lapų, batų, vabalų ir 
plytų. Trys grupės, kurios lai
mėjo šią medžioklę, laimėjo po 
pyragą. Buvo skanu.
' Po pietų gavom progą pasi

klausyti apie lenkų, latvių sto
vyklas ir vyresniųjų veiklą. 
Tikrai mažai skirtumų tematyti.

Šis yra paskutinis šių mokslo 
metų “Jaunimo Žiburių” pusla
pis. Jis nepasirodys iki lapkri
čio mėnesio. Rašytojai, bendra
darbiai pertraukia savo darbą 
vasarai. Jie vėl pradės dirbti, 
kai rudenį bus įsitraukę į aka
deminį darbą. Dabar yra laikas 
peržiūrėti ir apgalvoti, ką šis 
puslapis yra pasiekęs ir ko 
reikės siekti ateityje.

Šiais metais iš jaunimo atsi
rado daug naujų žurnalistų — 
bendradarbių, kūne turėjo pro
gos aprašyti įvairius jaunimo 
įvykius ir taip pat pareikšti 
savo nuomones. Puslapis daž
nai buvo paįvairintas fotogra
fijomis ir Snaigės Valiūnaitės 
karikatūromis. “Jaunimo Žibu
rių” redakcija ne tik neturėjo 
sunkumų surasti užtektinai me
džiagos užpildyti puslapiui, bet 
dažnai turėjo tiek straipsnių, 
kad dalį jų reikėdavo atidėti 
sekančiam “JŽ” numeriui. Ačiū 
benradarbiams.

Bet svarbiausias klausimas iš
kyla: kiek jaunimo iš viso skai
to “JŽ”? Žinau, kad vyresnioji 
karta juos perskaito, norėdama 
sužinoti kas vyksta jaunimo 
tarpe ir kokios yra jaunimo 
mintys. Tuo tarpu (nors nėra 
galimybės patikrinti) atrodo, 
kad tik mažas nuošimtis jauni
mo perskaito bent keletą “JŽ” 
puslapio straipsnių. Tikrai ži

Studentų gegužinė tautiečio ūkyje
LONDON, ONT. Birž. 14, 15, 16 d. 

d. buvo suruošta Londono studentų 
gegužinė p. p. Bersėnų ūkyje Mt. 
Brydges. Tą penktadienį, kol saulė 
dar švietė, studentai statė palapines 
ir ruošė aikštes. Visi buvo užimti, o 
vakarą jau pradėjo atvykti studentai 
iš Detroito, Windsoro, Toronto, Lon
dono, Hamiltono ir St. Catharines. 
Buvo surengtas linksmas susipažini
mo laužas, kurio metu nevienas 
susirado naujus draugus.

Nesėkmė buvo ta, kad' naktį pra
dėjo lyti. Lietus truko iki pusės 
šeštadienio. Nevisos planuotos prog
ramos buvo įvykdytos. įvyko orinio 
žaidimas tarp mergaičių ir berniukų, 
kurį laimėjo (nelengvai) berniukai. 
Lauktieji svečiai iš Toronto nepasi
rodė. Turėjo dalyvauti dalis karava- 
no-automobilių iškyloje, bet pranešė 
paskutinę minutę, kad dėl lietaus 
neįmanoma atvykti. Tą popietę sau
lė švietė ir vakaras buvo be lietaus. 
Laužas buvo lauke. Dalyvavo svečiai 
iš apylinkės ir iš Londono.

Buvo surengtas Romo Kalantos 
paminėjimas. Įdomią paskaitą skaitė 
Eugenijus Bersėnas, Vakarų Ontario 
universiteto studentas. Jis pabrėžė 
Kalantos pasiaukojimą, skatino jau
nimą šiomis dienomis daugiau domė
tis lietuvių kalbos išlaikymu, Lie
tuvos istorija ... Neužtenka tik ži-
noti istorijos faktus. Turime įsidė
mėti, kad esam garbingos tautos vai
kai ir turim jais likti. Kalanta turė
tų visiems būti kelrodžiu ateičiai. 
Eugenijaus pareikštos mintys visiems 
padarė gilų įspūdį.

Toliau sekė dainos, šūkiai ir keli 
pasirodymai. Laužavedė buvo Nijolė 
Gverzdytė. Akordeonu akompanavo 
Andrius Čerškus ir Jurgis Valaitis. 
Visi buvo patenkinti ir linksmi. Vė
liau p.p. Bersėnų kluone įvyko links- 
mavakaris-šokiai. Sekmadienį įvyko 
futbolo rungtynės. Mišri komanda, 
sudaryta iš londoniškių, hamiltoniš-
kių ir windsoriškių, laimėjo prieš to- valdyba 1973-1974

Stovykloje: iššlavė salę ir atsisėdo truputį pailsėti...,
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Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Dvi dienos greitai prabėgo! 
Jau laikas pradėti kelionę na
mo. Su ašaromis, gėlėmis, dai
nomis sesės ir broliai mus iš
leido. Gaila, kad Kanada ir JAV 
riegali susitarti dėl ilgųjų sa
vaitgalių. Būtume norėję dar 
pasiklausyti sesės Astos paskai
tos apie liaudies dainas, pasė
dėti su seniai matytais draugais. 
Deja, reiks palaukti sekančio 
suvažiavimo.

Viskas gan sklandžiai praėjo. 
Daug buvo pasakyta ir išklau
syta. Tokie suvažiavimai stip
rina, ugdo mūsų skautišką 

nau, kad daug kas iš jaunimo, 
baigę lietuvišką mokyklą, visai 
nebeskaito lietuviškų knygų 
arba iš viso lietuviško rašto. O 
juk raštas stiprina mokėjimą 
vartoti kalbą ir išlieka ilgiau 
nei mokėjimas kalbėti.

Aišku, niekas nenori skaityti 
tokio spaudos puslapio, jeigu jis 
nėra įdomus. “Jaunimo Žibu
riai” turi būti puslapis skaityti 
visam jaunimui, ne vien tik ra- 
čytoj'ms - t cm d" derbiams. Ką 
skaitytojai nori “JŽ” matyti? 
Gal daugiau straipsnių apie 
sportą ir mažiau apie jaunimo 
organizacijas. Puslapis yra visos 
lietuviškos jaunimo visuome
nės, ne vien redakcijos, ne vien 
rašytojų.

Dėlto jaunimas yra kviečia
mas pagalvoti ir ateinančiais 
metais pareikšti savo nuomones 
su pasiūlymais, kaip daugiau 
paįvairinti “JŽ” puslapį. Nors 
redakcija yra jaunosios kartos, 
bet yra įpratusi gal išlaikyti 
vieną stilių, vienaip dirbti ir 
neatkreipia dėmesio Į naujoves.

1973-74 m. “Jaunimo Žibu
rius” redakcija stengėsi pada
ryti įvairų ir įdomų puslapį. 
Galimas dalykas, daugiau jau
nimo pradėjo skaityti “JŽ”. 
Užbaigdamas linkiu visiems 
linksmų vasaros atostogų.

Antanas Šileika

rpntiškius. Po to studentai dalyvavo 
sibirinių trėmimų minėjime, kurį su
ruošė baltiečiai Londono mieste.

Studentai yra labai dėkingi p. p. 
Bersėnams ir p. p. Valaičiams už vi
sokeriopą globą bei paramą. P. p. 
Bersėnai leido studentams pasinau
doti jų kluonu ir valgomuoju kamba
riu. Didelis ačiū ponioms Bersėnie- 
nei ir Valaitienei už jų paslaugas 
gaminant maistą. Jos studentus ne
tikėtai pakvietė pusryčiams abi die
nas ir vakarienei. Visi valgė pasigar
džiuodami.

Visi išsiskirstė pasiryžę susitikti 
vėl kur nors šią vasarą. Nors daly
vavo nedidelis būrys studentų, buvo 
šlapia ir lijo, bet nuotaika buvo gera. 
Štai ką reiškia jaunystė!

Taip ir pasibaigė šių metų studen-
tų valdybos kadencija. Reikia pasa
kyti, kad ši valdyba savo nustatytą 
programą įvykdė. Buvo studentų su
sirinkimai, hallowe’en balius, giedo
jimas per Kalėdas, kartu su Londo
no lietuvių bendruomene paruošta 
Vasario 16 programa, studentų šokiai 
ir gegužinė. Šiais metais įsirašėme į 
Kanados Lietuvių Fondą. Visiems 
mums buvo įdomu dalyvauti valdy
boje. Nemažai buvo darbo, bet daug 
patyrimo gavome organizuodami pa
rengimus ir dirbdami su kitais žmo
nėmis.

Mūsų keliai jau skiriasi. Trys iš 
mūsų baigė universitetą, kiti seks jų 
pėdomis. Gal niekad vėl neteks būti 
vienoj valdyboj, bet gautas žinias 
perduosime kitiems, su kuriais atei
tyje dirbsime. Dėkojame visiems ki
tiems studentams ir mūsų vyres
niems tautiečiams, kurie prisidėjo 
darbu ir pritarimu. Be jų mes nieko 
nebūtume įvykdę. Linkime naujai 
valdybai daug sėkmės, kad ir jie 
džiaugtųsi savo patyrimu, kaip mes 
džiaugiamės savuoju. Geros nuotai
kos!

Londono studentų

šeimą. Tikrai šilta ir malonu 
pasidaro širdyje, matant tiek 
eilių mėlynų ir violetinių kak
laraiščių.

Sėkmės ir iki pasimatymo 
tiems, kurie ruoš ketvirtą su
važiavimą!

t.n. v.sl. Giedrė

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537
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© WERGTOJE TEVYHEJE
VASAROS STOVYKLOS vos išvadavimą. V. Junevičius infor-
“Tiesa” 129 nr. paskelbė vedamąjį 

“Moksleiviška vasara”, nagrinėjantį 
moksleivių ir pijonierių stovyklų 
problemas. Vedamasis remiasi pa
skutiniuoju maskvinės kompartijos 
centrinio komiteto nutarimu “Dėl 
priemonių pijonierių ir moksleivių 
poilsio organizavimui toliau gerin
ti ’. Jame rašoma: “Vykdant šį nuta
rimą, dideli uždaviniai iškyla mūsų 
respublikai. Nepakankamai turime 
pionierių stovyklų, kai kurios jų ne
atitinka sanitarinių higieninių reika
lavimų, pernelyg daug stovyklų nuo
moja patalpas bendrojo lavinimo 
mokyklose, kuriose nėra tinkamų są
lygų mokinių poilsiui. Daug kitų 
įvairių buitinių trūkumų — ne visa
da stovyklautojai gauna gerą maistą, 
labai trūksta kvalifikuotų virėjų, 
šlubuoja tiekimas. Šias organizacines 
bėdas nedelsiant turi spręsti ministe
rijos ir žinybos, gamybinių organi
zacijų vadovai. Ne mažesnė pionierių 
stovyklų problema — auklėtojų kad
rai. Vis dar trūksta jaunimo, kuris 
sumaniai vadovautų pionieriams, 
įtrauktų juos į visuomeninę veiklą. 
Pionierių stovyklos — tai kartu ko
munistinio auklėjimo židiniai...” 
“Tiesos” redakcija ypatingą dėmesį 
siūlo Lietuvos “išvadavimo” tris
dešimtmečiui, “kad jaunieji leninie
čiai suprastų, kas mūsų tėviškei at
nešė šviesą, kam jie turi būti dėkin
gi už laimingą vaikystę”. Politinį to
kių stovyklų pobūdį dar labiau iš
ryškina atviras vedamojo autoriaus 
prasitarimas: “Komunistinis auklėji
mas — kiekvienos pionierių stovyk
los pagrindinis tikslas. Būtina ugdy
ti meilę tarybinei Tėvynei, mūsų 
daugia-nacionalinei šaliai...” švieti
mo, augštųjų mokyklų ir mokslo 
įstaigų darbuotojų profsąjungos res
publikinio komiteto pirm. Antanina 
Paurienė, stovyklų problemas svars
tanti “Tiesos” 131 nr., nusiskundžia: 
“Ne paslaptis, kad vaikai be didelio 
noro vyksta stovyklauti, o tėvai, tik 
būtinybės verčiami, išleidžia vaikus į 
“‘mokyklines stovyklas”, jeigu jas 
taip galima pavadinti...” Ji, žinoma, 
kaltę suverčia blogoms sąlygoms sto
vyklose, bet turbūt daugelis vaikų ir 
tėvų negali pakęsti iki gyvo kaulo 
įgrisusio ideologinio grūdinimo, So
vietų Sąjungos liaupsinimo.

TEOLOGINĖ DISERTACIJA
Turimomis žiniomis, prie Kauno 

kunigų seminarijos veikia tradicinis 
teologijos fakultetas, galįs teikti aka
deminius laipsnius, nors ir labai su
varžytomis sąlygomis. Š.m. gegužės 
16 d. Skuodo klebonas ir dekanas 
kun. Petras Puzaras apgynė teologi
nę disertaciją tema: “Pastoracinė 
vyskupo Motiejaus Valančiaus veik
la” ir gavo teologijos daktaro laips
nį. Disertacija įvertinta pažymiu “ge
rai”. Oficialūs oponentai buvo vys
kupas Romualdas Krikščiūnas, kun. 
dr. Pranas Vaičekonis ir kun. lie. V. 
Aliulis. Vadovavo kunigų seminarijos 
rektorius kun. dr. V. Butkus.

Vyskupas Liudas Povilonis išgulė
jo 18 dienų ligoninėje. Manoma, kad 
turi augštą kraujo spaudimą. Dabar 
gydosi namie.

AKADEMIJOS JUBILĖJUS
V. Junevičiaus pranešimu “Valstie

čių Laikraščio” 69 nr., Lietuvos že
mės ūkio akademijos komunistų ir 
tarybos posėdyje buvo nutarta šios 
institucijos penkiasdešimtmetį pami
nėti rudenį. Prie penkiasdešimtme
čio bus prijungta ir trisdešimtmečio 
sukaktis, skirta jos atkūrimui “po fa
šistų okupacijos”, kad būtų galima 
pagarbinti Maskvą už tariamą Lietu-

A. a. kuu. P. Rauda, neseniai miręs okupuotoje Lietuvoje. Laisvės laikais 
jis garsėjo kaip Ukmergės, Biržų ir Zarasų gimnazijų kapelionas bei visuo
menės veikėjas

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Krikščionies gyvenime" re

daktoriai ir leidėjai yra labai 
dėkingi "Draugo" spaustuvės 
šeimininkams T. T. marijonams, 
kad prieš trejus metus perėmė 
serijos knygų spausdinimą iš 
spaustuvės, atspausdinusios pir
mąsias penkias knygas, kuri to 
buvo nebepajėgi tęsti. Bet tūks
tančio mylių nuotolis skyrė re
dakciją nuo naujosios spaustu
vės. Tai sudarė didelių nepato
gumų. Iš taip toli buvo sunkiai 
įmanoma spaudos darbo prie
žiūra. Tai matė ir leidėjai ir 
spaustuvė. Tad, susidarius gali
mumui, "Krikščionies Gyveni
me" knygų spausdinimas vėl 
perkeliamas atgal arti redakci
jos ir administracijos būstinės. 

muoja: “Priimti padidinti socialisti
niai įsipareigojimai. Įsipareigota 
šiais mokslo metais parengti respub
likos žemės, vandens ir miškų ūkiui 
620 specialistų, 60 valandų kursuose 
apmokyti dėstytojus ir pagalbinį per
sonalą naudotis elektroninėmis maši
nomis. Šiais metais akademijos moks
lininkai pateiks darbų pagal ūkiskai
tines sutartis už 600.000 rublių, iš
leis 13 vadovėlių studentams ir spe
cialiųjų mokyklų moksleiviams ...” 
Pokario metais akademija yra paruo
šusi daugiau kaip 10.000 specialistų. 
Prieš dešimt metų ji įsikūrė studen
tų miestelyje Noreikiškėse.

“VAKARINĖS NAUJIENOS”
Tokiu pavadinimu nuo 1958 m. yra 

leidžiamas dienraštis vilniečiams ir 
kauniečiams. Jo, kaip nerespubliki- 
nio, neleidžiama prenumeruotis skai
tytojams užsienyje. “Vakarinės Nau
jienos” — Lietuvos komunistų parti
jos Vilniaus ir Kauno miestų komite
tų, Vilniaus ir Kauno miestų darbo 
žmonių deputatų tarybų organas. At
sitiktinai į rankas patekęs š. m. bir
želio 4 d. numeris liudija, kad savo 
forma ir turiniu jis nedaug tesiski
ria nuo keturių puslapių “Tiesos”. 
Vienas puslapis užpildytas ilgu raši
niu apie Pirčiupiu tragedijos trisde
šimtmetį, jau matytu užsienin išlei
džiamuose laikraščiuose. “Vakarinė
se Naujienose” įdomiausi yra daug 
pasakantys skelbimai: “Trijų asme
nų šeimai metams reikalingas kam
barys”. Skaitai tokį vilniečių skelbi
mą ir stebiesi, kaip trijų asmenų 
šeima gali išsitekti viename kamba
ryje ištisus metus. Viešbučių trūku
mą Vilniuje liudija rygiečių skelbi
mą: “Rygos kino studijai, kuriančiai 
filmą “Ištikimas draugas”, nuo bir
želio 6 iki birželio 25 d. reikalingi 
kambariai aktoriams ir filmavimo 
grupės darbuotojams apgyvendinti.” 
Kanadoje neteko girdėti, kad kas 
pardavinėtų pusę namo, o Lietuvos 
sostinėj tai, matyt, įprastas reiški
nys: “Vilniuje parduodama pusė me
dinio namo su visais patogumais.” 
Kanadoje nepraktikuojamas ir keiti- 
timasis butais. Čia žmogus papras
čiausiai susiranda jam patogesnį bu
tą ir išsikrausto iš turėto buto. “Va
karinės Naujienos” turi netgi spe
cialų skyrių “Keičia”, po kuriuo šia
me numeryje yra du skelbimėliai: “3- 
jų kambarių 40 kv. m su patogumais 
butą II aukšte į 2-jų kambarių bu
tą” ir “3-jų kambarių 45 kv. m butą 
su visais patogumais Ševčenkos g. į 
panašų butą Naujininkų g. rajone”. 
Abu skelbimėliai yra vilniečių, Lie
tuvos sostinės gyventojų. “Radinių” 
skyriuje pastebimas kaikurių vilnie
čių pagirtinas sąžiningumas: “Birže
lio 1 d. Profsąjungų kultūros rūmuo
se rasta piniginė su pinigais” ir “V. 
30 d. ant Nemenčinės plento rastas 
šaldytuvas”. Taip, “Vakarinėse Nau
jienose” įdomiausi yra skelbimai.

SMUIKO MEISTRŲ KONKURSAS
Maskvoje įvyko IV sąjunginis 

smuiko meistrų konkursas, turėjęs 
tikslą išaiškinti geriausius smuikų 
gamintojus. Iš viso vertintojam buvo 
pristatyta 140 smuikų, 40 altų ir 11 
violončelių. Konkursas pravestas tri
mis varžybų ratais, kurių paskuti
niam palikta tik 12 instrumentų. Jie 
buvo vertinami pagal išvaizdą ir 
skambesį, neatskleidžiant meistrų pa
vardžių. Diplomą ir garbės raštą lai
mėjo Vilniaus operos ir baleto teat
ro dirbtuvių jaunas meistras Jonas 
Trečiokas, kurio instrumentai pasi
žymi gražiu skambesiu. Konkurso lai
mėtojais buvo pripažinti meistrai A. 
Počekinas ir L Krivovas. V. Kst.

Knygos bus renkamos ir laužo
mos Putnamo seselių spaustuvė
je, spausdinamos ofsetu ir įriša
mos didelėje spaustuvėje prie 
Bostono, Mass., ten pat, kur 
spausdinama ir angliškoji 
"Encyclopedia Lituanica". Pla
tins pati "Krikščionies Gyveni
me" administracija. Knygos, 
bent laikinai, bus sukrautos Put
namo seselių vienuolyne. Tad vi
sais "Krikščionies Gyvenime" 
knygų užsakymo, platinimo bei 
atsilyginimo reikalais nuo 1974. 
VI. 22 prašome kreiptis adresu: 
"Krikščionis Gyvenime", I.C.C., 
Putnam, CT 06260, USA.

"Krikščionis Gyvenime" 
redakcija ir administracija

Jaunimas prisimena sibirinius trėmimus okupuotoje Lietuvoje 1941 m., kai 
daugybė jų giminių rusų buvo išvežti Sibiran. Nuotraukoje — St. Cathari
nes, Ont., lietuvaitės padeda vainiką prie žuvusiems už laisvę paminklo.

Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON
ŠAULIŲ KUOPOS surengtos Joni

nės birželio 22 d. Medžiotojų ir Žūk- 
lautojų Klubo “Giedraitis” šaudyklo
je praėjo geroje nuotaikoje. Kuopos 
pirm. P. Kanopa pasveikino visus Jo
nus ir Jones. Jiems sugiedota “Il
giausių metų”. Linksmą programą 
prie laužo paruošė E. Kudabienė. Iš
trauką iš “Sekminių vainiko” vaidi
no E. Kudabienė, M. Kalvaitienė, K. 
Bungarda ir E. Labuckas. Buvo sma
gu, kai šeimininkei vaikant pieme
nuką, iš publikos iššoko šunelis ir 
įsimaišė į jų tarpą. Atrodė, kad taip 
buvo surežisuota. Arūnas Jodelė pa
grojo akordeonu, o E. Kudabienė, M. 
Kalvaitienė, L. Stungevičienė, ir K. 
Bungarda padainavo. Loterijoje bu
vo vertingų dalykų. Prie Joninių pa
sisekimo daug prisidėjo ir virtuvė, 
kuria rūpinosi moterų sekcijos vado
vė St. Petkevičienė, talkinama mote
rų šaulių. Grojant Kaziui Deksniui, 
linksmai pasišokę, visi nenoriai 
skirstėsi namo. Ad.

CHORAS “AIDAS” birželio 28—30 
d. d. ir liepos 1—2 d. d. lankėsi Win- 
nipege, kur atliko 20-tosios Kanados 
Lietuvių Dienos dalį koncerto prog
ramos, giedojo Marijos katedroje pa
maldų metu ir dainavo prie parla
mento rūmų Winnipego šimtmečio 
iškilmių atidaryme. “Aidas” visur 
buvo publikos palydėtas gausiais 
plojimais. Winnipego kardinolas, ku
ris dalyvavo pamaldose ir koncerte, 
buvo labai sužavėtas mergaičių dai
navimu.

Be koncerto ir giedojimo švento
vėje, “Aidas”, Winnipego Bendruo
menės valdybos padedamas, apžiūri
nėjo įdomesnes vietoves, kaip Fort 
Garry — istorinį parką, zoologijos 
sodą ir kt. “Aidas” buvo apnakvy- 
dintas pačiame miesto centre, kur 
laisvu laiku galėjo apžiūrėti miestą. 
Choristės, vadovai ir visi hamiltonie- 
čiai, vykę kartu su choru, buvo suža
vėti Winnipego lietuvių nuoširdumu, 
draugiškumu. Per tas kelias dienas 
winnipegiečiai visus globojo, vaišino, 
vežiojo. Ypač didelė padėka valdy
bos pirm. A. Eimantui, J. Grabiui, V. 
Januškai ir kitiems už globą lankan
tis Winnipege.

“Aidas” neatostogauja, mielai vi
sada pakviestas dainuoja. Birželio 16 
d. atliko programą sibirinių trėmimų 
minėjime latvių vasarvietėje Bur- 
lingtone; birželio 20 d. dainavo To
ronte Lawrence Centre Molson fa
ves ruoštame festivalyje ir birželio 
22 d. dalyvavo su daina Gage Parke 
tautybių pasirodyme.

“TALKA” PASKYRĖ “AIDO” ke
lionei j Europą — $1000, medžiotojų 
klubas “Giedraitis” — $50, Katalikių 
Moterų Draugija — $25. “Aidas” 
nuoširdžiai dėkoja už aukas. Pavie
nių asmenų aukos vėliau bus pa
skelbtos spaudoje. Dar trūksta pini
gų kelionei į Europą. Kviečiami visi 
prisidėti bent maža auka prie šios 
kelionės įvykdymo. Aukas galima 
kiekvienu metu įteikti “Aido” lėšų 
telkimo komiteto nariams: H. Nor
kienei, J. Stankui, Vyt. Kvedarui, E. 
Kybartienei, J. Seniūnienei arba 
choro administratoriui J. Pleiniui. 
Paštu aukas prašome siųsti šiuo ad- 
das 121 Rothsay Ave., Hamilton, 
Ont. “Aidas” visada bus dėkingas už 
aukas.

KLB ŠALPOS FONDO komitetas 
vėl prieš vasaros atostogas paruošė 
ir išsiuntė Suvalkų trikampio lietu
viams 17 siuntinių dėvėtų drabužių

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas .KA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 1 0 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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai

kiekvieno skoniui

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

— 370 svarų. Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja “Sakas Parcel Service” savi
ninkams V. E. Sakams už dėžes siun
tiniams. Šiuo metu vajus sustabdo
mas. Rudenį komitetas vėl rinks dra
bužius ir siųs Suvalkų trikampio lie
tuviams.

KLB ŠALPOS FONDO HAMIL
TONO skyrius iš gautojo parengimo 
pelno paskyrė “Aidui” $100 kelionei 
į Europą. Taip pat komitetas nutarė 
apmokėti 27 “Tėviškės Žiburių” pre
numeratas lietuviams, gyvenantiems 
Europoje, ir paskyrė $100 Otavos 
apylinkės Šalpos Fondo atstovui ap
mokėti siuntiniams Suvalkų trikam
pio lietuviams. Hamiltono Šalpos 
Fondo skyrius s. m. lapkričio 9 d. 
ruošia vajaus užbaigimo ir abiturien
tų pagerbimo balių. Šiam parengimui 
yra numatyta gana įdomi meninė 
programa, o gautasis pelnas skiria
mas šalpos reikalams. J. P.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką už 

suruoštą staigmeną persikėlimo pro
ga į kitą namą: rengėjams V. A. Kė- 
žinaičiams, A. J. Gedrimams, K. A. 
Bungardoms, K. H. Norkams, prel. 
dr. J. Tadarauskui už pašventinimą 
namo ir gražius linkėjimus ateičiai, 
mūsų Bendruomenės pirm. L. Skrip- 
kutei už tartą žodį, K. Norkui už gra
žų vadovavimą pobūviui, visiems už 
atsilankymą: kun. L. Januškai, E. T. 
Apanavičiams, F. Ankudavičiams, A. 
S. Asmenavičiams, J. J. Budninkams, 
P. Bosui, E. V. Bilevičiams, M. L. 
Borusams. A. O. Budninkams, S. P. 
Daliams, J. A. Deksniams, B. Gra
jauskui, P. I. Girniams, P. Grybams, 
J. R. Jurgučiams, M. D. Jonikams, A. 
Juraičiams, J. O. Kareckams, V. L. 
Kybartams, A. E. Kybartams, L. G. 
Klevams, J. G. Kažemėkams, P. E. 
Lesevičiams, A. E. Liaukams, V. M. 
Leparskams, G. O. Melnykams, V. 
Mikuckams, J. A. Mikšiams, V. Nor- 
kevičiui, J. Norkui, P. Pleiniui, J. Z. 
Rickams, P. Z. Sakalams, B. E. Šo- 
piams, P. M. Šiuliams, V. J. Seniū
nams, V. E. Sakams, K. E. Simai- 
čiams, J. M. Stankams, V. Subatnin- 
kaitei, V. E. Triponams, I. A. Tom- 
kevičiams, S. A. Urbonavičiams, V. 
Vitkevičiams, A. Z. Vainauskams, Z. 
O. Žilinskams, P. M. Masiams, F. L. 
Urbaičiams, A. O. Bugailiškiams, V. 
V. Beniušiams, P. E. Lukavičiams, 
A. B. Juozapavičiams, K. H. žilvi- 
čiams, H. Rickienei, V. J. Narušiams, 
R. R. Bagdonams, J. G. Krištolai- 
čiams, J. Karaliūnui, torontiečiams
— J. B. Maziliauskams. G. Barcevi- 
čienei, A. I. Zalagėnams, A. S. Meš
kauskams, J. Z. Tumosams, B. J. 
Sriubiškiams, T. B. Stanuliams, V. A. 
Kulniams, L. Vyšniauskui.

Dėkingi esame visiems už vertingą 
dovaną ir vaišes. Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas bei draugiškumas visa
da pasiliks mūsų atmintyje.

R. J. Pleinių šeima

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

lęšiai (contact lenses).

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 %

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

Calgary, Alberta
NETIKĖTAI JAUNYSTĖS PIL

NAS “GINTARAS" atvyko į prerijas 
ir Rocky Mountain kalnus. Dainos, 
rateliai, šokiai. Lietuvių liaudies me
lodijos suskambėjo prerijų mieste, 
kur paprastai vienišo kaubojaus il
gesio dainos įprasta girdėti. Čia lie
tuviui svetima aplinka. Publika 
mėgsta greitą tempą ir triukšmin
gus, aštrius garsus. Ramiųjų Lietu
vos laukų dainos nerado platumos, 
nei miškų, nei gojų. Dainų aidas ne
galėjo atsimušti veidrodinių ežerė
lių paviršiuose.

Prieš trejus metus Hamiltono “Gy- 
vataras” bandė susilaukti pasisekimo 
Lord Beaverbook mokyklos salėje. 
Čia publika paprastai tikisi išgirsti 
ukrainietišką šokį, vengrų čardašą ar 
lenkišką polonezą. “Gintaro” vadovų 
parinktos dainos kėlė ilgesį širdyse 
prarastos tėviškės, laukų, vyturėlio 
čirenimo, upelio šnarėjimo, miško 
gaudimo. Nevienam teko nuryti 
ašarą, kad laisva lietuviška daina ne
skamba tėvynėje.

Kalgario miesto burmistras R. Sy
kes, dalyvavęs koncerte su ponia, 
labai jautriais žodžiais padrąsino 
ansambli siekti pasisekimo. Jis už
tikrino, kad jaunimas geriausiai re
prezentuoja savo krašto ir tėvų mei
lę. Folks vadovas, pradedant progra
mą, supažindino su ansamblio vado
vais ir jų siekimais. Jis ir Kalgario 
“Herald” dienraštyje išspausdino 
trumpą skelbimą, be kurio ir patys 
kalgariečiai lietuviai nebūtų suradę 
“Gintaro”. Gaila, su spaudos ir tele
vizijos įstaigomis nebuvo susisiekta. 
Tuo būtų buvę bent iš dalies išlygin
ti viešo pasirodymo organizaciniai 
trūkumai. Ansamblis, sužavėtas Roc
ky baltųjų kalnų viršūnių, žadėjo 
dar kartą sugrįžti, nors “linų rovėjė- 
lės” bus jau ne tokios jaunos ir rūtų 
vainikėlis bus dedamas gal ant kitų 
galvelių.

Labai žemai lenkėsi atsisveikinda
mi Kepurinės šokėjai, dar žemiau tu
rėtų nusilenkti kalgariečiai ansamb
liui už valandėlę išsvajotos Lietu
vos sugrįžimą ir jų dėmesį atklydu- 
siems į vakarus tautiečiams. A

VANCOUVER, B.C.
KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE 

Winnipege dalyvavo gana gausus bū
relis tautiečių su apylinkės pirmi
ninku E. Gumbeliu priešakyje. Vieni 
atvyko lėktuvais, kiti automobiliu. 
Visi grįžo labai patenkinti gerai pa
vykusią švente.

VIETINIS LAIKRAŠTIS “The 
Catholic” jau nepirmą kartą rašo 
apie Lietuvą. Birželio 19 d. laidoje 
jis išspaudino pranešimą iš Briuse
lio, kuriame trumpai atpasakota re
liginė priespauda sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Pranešimo gale pri
menama, kad Lietuva 1940 m. buvo 
jėga prijungta prie Sov. Sąjungos. Iš 
3.1 milijono gyventojų 3 mil. esą 
katalikai. Pagrindiniuose dalykuose 
pranešimas teisingas, nors detalėse 
yra netikslumų.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” Vanku
verį pasiekia labai pavėluotai — už 
mėnesio ir dar vėliau, bet pastaruoju 
metu matyti pagerėjimo žymių. Bir
želio 13 d. numeris atėjo birželio 27 
d. Vėluoja ir visi kiti laikraščiai. 
Bandžiau aiškintis pašte, bet nieko 
negelbėjo — sako Torontas kaltas; 
Vankuverin atėję laikraščiai esą tuo
jau išnešiojami. (Red.: iš Toronto 
“TŽ” išsiunčiami antradienio vakarą. 
Vankuverį turėtų pasiekti per keletą 
dienų). Kor.

WINDSOR, Ontario
JŪRŲ SAULIAI. Windsoras visada 

pasireikšdavo kaip dinamiška lietu
vių kolonija. Atskiros organizacijos 
išvystydavo savo veikimą ir po kiek 
laiko vėl užmigdavo. Prieš vienerius 
metus buvo suorganizuotas jūros 
šaulių būrys. Windsoro visuomenė 
naują organizaciją sutiko labai skep
tiškai. Bet šauliai nenusiminė. Būrys 
augo ir tikisi greitai užaugti iki kuo
pos. Š. m. liepos 21 d. jūros šauliai 
rengia gegužinę J. M. Kizių sodyboje 
12208 Riverside Dr., Windsor, Ont. 
Pelnas skiriamas “Aušros” mergai
čių kvarteto kelionei į Pietų Ameri
ką paremti. Sis jaunų mergaičių 
kvartetas yra aplankęs daugelį Kana
dos ir JAV lietuvių kolonijų. Šiam 
gražiai besireiškiančiam kvartetui 
vadovauja šaulė Valė Tautkevičienė.

EMILIJA IR VYTAUTAS BARI- 
SAI liepos 7 d. atšventė savo gimimo 
dienas. Buvo susirinkęs gražus drau
gų ir pažįstamų būrys. Emilija ir Vy
tautas Barisai anksčiau labai akty
viai reiškėsi Windsoro ir Detroito 
lietuvių organizacijose. Dabartiniu 
metu yra labai užimti savo prekybos 
reikalais. Tikimės, kad ateityje jie 
vėl sugrįš į organizacinę veiklą.

M. K.

Ottawa, Ontario
DANUTĖ VILCINSKAITĖ - RIŠ

KIENĖ, gimusi 1950 m. Montrealyje, 
šiemet baigė Otavos universiteto me
dicinos fakultetą. Gimnaziją baigė 
1968 m. Gavusi Otavos universiteto 
ir Ontario stipendijas, įstojo į medi
cinos fakultetą, kur pirmuosius dve
jus metus studijavo paruošiamąjį 
medicinos kursą. 1970 m. ištekėjo už 
Jono Kiškio, torontiečio, prieš tre
jus metus baigusio taip pat medici
nos fakultetą ir dabar užsiimančio 
gydytojo praktika savo modernioje 
įstaigoje netoli Otavos. Jaunoji dak
tarė šiemet atlieka stažą Otavos ligo

ninėse.
KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE, 

kuri įvyko Winnipege, iš Otavos, ro
dos, niekas nedalyvavo, nes Otavoje 
visai neseniai buvo surengta Lietu
vių Savaitė. Kor.

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
JOS diplomatiniai atstovai Amerikai 
turėjo pasitarimą Vašingtone, kuria
me dalyvavo J. Rajeckas, A. Din- 
bergs, E. Jaakson kartu su Lietuvos 
ir Latvijos pasiuntinybių Vašingtone 
patarėjais — dr. S. Bačkiu ir V. 
Tomsonu. Pasitarime buvo pasikeis
ta informacijomis, liečiančiomis jų 
atstovaujamus kraštus bei tarptauti
nę būklę.

DR. K. BOBELIS, ALTos pirmi
ninkas, liepos 14-20 d.id. dalyvauja 
Pasaulio Antikomunistinės Sąjungos 
VII kongrese Taiwano (Formozos) 
sostinėje Taipei kaip JAV delegaci
jos narys, atstovaujantis šiame kraš
te įsikūrusiom tautinėm grupėm iš 
pavergtų valstybių. Delegaciją suda
rė JAV kongreso rūmų narys E. Der- 
minski, nors pats negalėjo kongre- 
san nuvykti. Kongresui vadovauja 
laisvosios Kinijos ryšių ministeris Ku 
Ceng-kong. Dr. K. Bobelis turės pro
gą kongreso dalyvius supažindinti su 
S. Kudirkos likimu, R. Kalantos gy
vybės auka, sovietų praktikuojama 
tautine bei religine Lietuvos prie
spauda, pogrindyje leidžiama “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika”. 
Šiomis temomis jis turi kalbėti lie
pos 18, kuri yra pavadinta Pasaulio 
Laisvės Diena. Dr. K. Bobelis taipgi 
yra pakviestas dalyvauti ir atsakinė
ti į klausimus diskusijose, kurias 
transliuos televizija.

PAGERBTUVES PREL. JONUI 
BALKONUI surengė JAV LB krašto 
valdyba ir Niujorko lietuvių organi
zacijų komitetas, vadovaujamas pirm. 
A. Vakselio. Pagerbtuvės buvo pra
dėtos Mišiomis Maspetho parapijos 
šventovėje. Prel. J. Balkūnas jas 
koncelebravo su kun. P. Bulovu, kun. 
J. Pakalniškiu ir kun. V. Gidžiūnu, 
OFM, pasakiusiu šiai progai skirtą 
pamokslą. Prie vaišių stalų dail. C. 
Janušo specialiai išdekoruotoje Kul
tūros židinio salėje susirinko apie 
150 dalyvių. Prel. J. Balkūno plačią 
visuomeninę veiklą nušvietė dvi pa
skaitos — Juozo Laučkos ir Stasio 
Barzduko. Pirmajam negalėjus at
vykti, už jį paskaitą perskaitė Petras 
Minkeliūnas. ši paskaita išryškino 
prel. J. Balkūno veiklą prieš II D. 
karą, o St. Barzdukas atskleidė pre
lato nuopelnus Lietuvių Bendruome
nei. Sveikino senatorius M. J. Knorr, 
Niujorko valstijos atstovų rūmų na
rys J. T. Flack, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, VLIKo pirm. dr. K. 
J. Valiūnas, B. Raugas — JAV LB 
krašto valdybos vardu, kun. P. Balta
kis, OFM — pranciškonų, dr. A. Ja- 
načienė — moterų organizacijų var
du, A. Ošlapas — ALTos, kun. V. Da- 
bušis — Kunigų Vienybės vardu ir 
dr. P. Vileišis. Organizatoriai prel. 
J. Balkūnui įteikė dail. C. Janušo pa
ruoštą sveikinimo adresą su rengėjų 
komiteto ir garbės prezidiumo narių 
parašais.

PREL. JONO KUČINGIO vadovau
jama Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapija surengė XXI Lietuvių Dieną, 
pradėtą iškilmingomis koncelebraci- 
nėmis vysk. V. Blizgio, kun. B. Mar- 
kaičio ir kun. Palubinsko pamaldo
mis, giedant kompoz. Br. Budriūno 
vadovaujamam chorui. Po to parapi
jos mokyklos patalpose buvo atidary
ta saviveiklinė vietinių menininkų 
paroda ir Marshall mokyklos audi
torijoje surengtas koncertas, kuria
me dalyvavo solistai Janina Ceka- 
nauskienė, Kazys Yakutis ir pianistė 
Raimonda Apeikytė. Šaulių centro 
valdyba prel. J. Kučingį apdovanojo 
Šaulių žvaigždės ordinu, kuri jam 
prisegė Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. Bielskis.

ALVUDO LIETUVIŲ SODYBA Či
kagoje Joninių išvakarėse sveikini
mais bei smagia programa pagerbė 
čikagiškius Jonus ir Jones. Raudo
nos rožės susilaukė ir ALVUDo pirm, 
dr. Jonas Adomavičius.

DR. KOSTAS JURGĖLA, sulaukęs 
70 metų amžiaus, liepos 1 d. pasi
traukė iš “Amerikos Balso” lietuvių 
skyriaus vedėjo pareigų ir išėjo pen
sijon. Jam ir su juo pensijon išeinan
tiem estų skyriaus vedėjui J. Kitz- 
bergui bei latvių skyriaus vedėjo pa
vaduotojui A. Laubertsui bendradar
biai surengė atsisveikinimo vakarą. 
Dalyvių eilėse buvo “AB” direkto
rius Giddens, Europos sekcijos ve
dėjas Warner.

Brazilija
LITERATŪROS BŪRELIS, šiemet 

vadovaujamas Halinos Mošinskienės, 
veikia Sao Paulo mieste. Aldonos Va
lavičiūtės namuose įvykusiame susi
rinkime vadovė pateikė veiklos pla
ną. Iki metų pabaigos numatoma pa
minėti J. Aistį, pokarinės lietuvių 
išeivijos trisdešimtmetį, a p ž v e Ig ti 
tautos išsklaidymo apraiškas litera
tūroje. Susirinkime buvo perskaity
tas “Akiračių” mėnraštyje paskelb
tas pasikalbėjimas su Vilniuje studi
javusia JAV lietuvaite Vėbraite, pa
rodyta apie 200 skaidrių, atskleidu
sių Vilniaus, Kauno, Trakų, Zarasų, 
Palangos ir Kuršių marių vaizdus.

INDUSTRINĖS KERAMIKOS 
įmonę Paranoje, Campo Largo mies
te, turi Jonas Stukas. Jis įsteigė ją 
prieš 20 metų ir pradėjo su dviem 
darbininkais, o dabar jų jau yra 450. 
Įmonė turi ne tik keramikos, bet ir 
metalo dirbinių skyrių. Neseniai dar
bą pradėjusi ketvirtoji krosnis gami
na porcelano izoliatorius elektros 
laidams ir jungtukams. Fabrikui va
dovaujančio J. Stuko pusininkas yra 
Lorenzetti firma.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS Buenos Aires surengė Vilniaus 
650 metų sukakties minėjimą ir sol. 
Zuzanos Valadkaitės-Lopez koncertą. 
Paskaitą apie Vilnių skaitė dr. A. 
Stanevičius, pabrėždamas dabarti
nius vilniečių laimėjimus mene bei 
moksle. Sol. Z. Valadkaitė pirmąją 
rečitalio dalį skyrė Glucko, Šuberto, 
Mocarto, Čaikovskio, De Falla kom
pozicijom, antrąją — Šimkaus, Jaku- 
bėno, Banaičio harmonizuotoms liau
dies dainoms. Koncertą užbaigė J. 
Naujalio ir Maironio daina “Lietuva 
brangi”. Programai vadovavo E. Ru
dytė. AL Centro vardu dalyviams pa
dėkojo vicepirm. inž. J. Gaidimaus- 
kas.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA bir
želio 30 d. ruošėsi paminėti kun. An
tano Steigvilos sidabrinę kunigystės 
sukaktį, bet šį sumanymą teko atidė
ti rudeniui, kai birželio pradžioje jis 
gavo kvietimą atvykti Vokietijon ir 
susitikti su savo šeimos nariais, ku
rių nebuvo matęs 30 metų. Vokieti
jon išvykstančiam kun. A. Steigvilai 
buvo surengti atsisveikinimo pietūs, 
susilaukę beveik 100 dalyvių ir daug 
kalbėtojų.

Australija
LIETUVOS LAISVĖS KANKINIŲ 

prisiminimą birželio 9 d. surengė 
Tautos Fondo atstovybė Sydnėjuje. 
Jis buvo pradėtas kun. P. Butkaus 
Mišiomis- ir pamokslu Šv. Joachimo 
bažnyčioje. Pamaldose su savo vėlia
vomis dalyvavo ramovėnai, ateitinin
kai ir skautai, Giedojo Br. Kiverio 
vadovaujamas “Dainos” choras. Įva
dinį žodį po pamaldų įvykusiame mi
nėjime tarė TF atstovybės pirm. kun. 
P. Butkus, paskaitą skaitė jaunimo 
atstovė Jūratė Reisgytė, savo kūrybą 
— Juozas Almis Jūragis ir Marija M. 
Slavėnienė. Solo dainų su gitaros pa
lyda padainavo Bendru I lenės pum
purėliai Loreta Savickaitė ir Vytau
tas Pužas. Ona Maksvytienė jautriai 
padeklamavo J. Aisčio eilėraštį.

MELBURNO MARIJOS GALERI
JĄ, prieš metus įsteigtą Michael ir 
Sue Kingstonų, papildė Vosyliaus 
Jeršovo kruopščiai išdrožta Aušros 
Vartų Marijos koplytėlė. Šią dova
ną galerijai parūpino Melburno Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugija. 
Įteikimo metu kun. Pr. Dauknys 
angliškai papasakojo šio paveikslo 
istoriją.

Italija
ITALIJOS VYRIAUSYBĖ suteikė 

politinę globą Vilniaus konservatori
jos chorinio dirigavimo katedros vyr. 
dėstytojui Aloyzui Jurgučiui, pasi
traukusiam iš sovietų turistų grupės- 
Jugoslavijoje ir laimingai perėju
siam Jugoslavijos - Italijos sieną. Po
litinis pabėgėlis yra gimęs 1939 m. 
Laukuvoje, šio miestelio šventovės 
ilgamečio vargonininko šeimoje. Bai
gęs Vilniaus konservatoriją, A. Jur
gutis buvo išsiųstas į Alma Atos kon
servatoriją dėstyti chorinio dirigavi
mo, partitūrų skaitymo, aranžuotės. 
Lietuvon grįžo ir Vilniaus konserva
torijoje dėstytojo darbą pradėjo 
1966 m. Yra surinkęs nemaža medžia
gos apie lietuvių kultūros ištakas.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOJE tradicinis 

sąskrydis šiemet įvyko gegužės 25-26 
d. d. Pamaldas po atviru daigumi lai
kė kun. J. Sakevičius, MIC, o apaš
talų laiškus skaitė dr. A. Stepanas, 
Britanijoje mokslines žinias gilinan
tis Australijos lietuvis. Per dvi die
nas buvo surengti smagūs šokiai su 
gaivinančiais bufetais, B. Snabaitie- 
nės rūgštynių sriuba bei kitais lie
tuviškais patiekalais. V. Jurienės ir 
F. Senkuvienės paruošta 20 jaunuo
lių grupė pašoko tautinių šokių. Vy
rai išbandė jėgas virvės traukime ir 
tinklinio varžybose su jaunimu.

LONDONE LANKĖSI pernai iš 
“Žalgirio” laivo Kiel uoste pabėgęs 
jaunas jūrininkas Eugenijus Miež- 
laiškis, šiuo metu gyvenantis V. Vo
kietijoje, bet norintis atvykti Ka- 
nadon ir čia įsijungti į lietuvių jau
nimo veiklą. Jo teigimu, Lietuvos 
jaunimas stengiasi išsaugoti lietuvių 
kalbą, kultūrą ir tradicijas. E. Miež- 
laiškis nusiskundė, kad emigracijos 
reikalais kreipėsi į “Amerikos Bal
so” lietuviškąjį skyrių, bet negavo 
jokio atsakymo.

Vokietija
KUN. DR. JUOZAS NAVICKAS 

birželio 22 d. mirė Heidelberge, St. 
Michael slaugymo namuose. Velionis 
buvo gimęs 1906 m., kunigu įšventin
tas 1932 m. Priklausė Vilkaviškio 
vyskupijai. Studijas gilino Šveicari
joj ir Italijoj, kur gavo teologijos 
doktoratą. Profesoriavo ir dirbo Va
sario 16 gimnazijoje kapelionu, kol 
jo darbą nutraukė 1962 m. sausio 11 
d. kraujo išsiliejimas smegenyse, dėl 
kurio jis neteko kalbos ir buvo iš
tiktas dalinio paralyžiaus. Jo gyvy
bės siūlą po ilgų kančios metų nukir
po plaučių uždegimas.

Lenkija
VROCLAVO LIETUVI/ 1 Vilniaus 

650 metų sukaktį paminėjo specialia 
knygų, albumų bei atvirukų paroda, 
atskleidusią senąjį ir dabartinį Vil
niaus veidą. Lietuviškas pamaldas 
Wroclavo lietuviams Šv. Vaitiekaus 
bažnyčioje laiko kun. A. Rūkšta. 
Veikliai Vroclavo, buvusio Breslau, 
lietuvių kolonijai vadovauja Lietu
vių Visuomeninės Kultūros Draugijos 
skyriaus pirm. dr. Vyt. MarkaviČius.



(Tęsinys iš praėjusio numerio)Visa A. Maceinos pateikta pasauliškių veiklos esminė sklaida rodo, kad tiems patiems išganymo tikslams yra Bažnyčios pašaukti pasauliškiai ir dvasiškiai, ta pačia dvasine nuotaika turi dirbti išganymo darbą vieni ir antri (ne savo, bet Dievo garbei), tuo pačiu būdu formuoti profaninį pasaulį, jį pašvenčiant ir. keičiant į eschatologinę Dievo karalystę (plg. 162). Kad dvasiškiai šiai tarnybai yra skiriami vyskupo rankų uždėjimu, o pasauliškiai Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų galia, tai nėra joks misijos skirtumas, o greičiau jų tarnybos netapatu- mas. Teisingai pastebi kun. A. Rubikas, kad Bažnyčios galia teikiamas tarnybų skirtumas “Dievo tautos nesuskaldo į privilegijuotus ir neprivilegijuotus, nes toji galia yra visos Bažnyčios galia” (L.K.M.A. Suvažiavimo darbai VII, 183). Jurisdikcijai paklusnumas irgi nesudaro Bažnyčioje tarp pasauliškių ir dvasiškių luominio skirtumo, kaip pastebi A. Maceina: “vyskupas turi jaustis ne kaip viršininkas ..., bet kaip vienos ir tos pačios šeimos narys” (20). Net ir pati sąvoka ‘laos’ — pa- sauliškis pirminėje Bažnyčioje reiškė “Dievo tautą” (tai sutartinai nurodo A. Maceina, 13, ir A. Rubikas, o.c. 164) kaip vienijantį pagrindą, o ne luominį skirtumą.Negali būti Bažnyčioje luominio jos narių skirtumo pagrindu nė dvasiškių celibatas, kuris yra naujų amžių padaras, nes tokiu atveju visus nevedusius pasauliškius reikėtų pri>- skirti dvasiškių luomui.Tai iš kur kilo Bažnyčioje luomų sąmonė?Jos negalima kildinti iš pir; minės krikščionių bendruomenės tarnybų susiklostymo kaip iš besiskleidžiančios užuomazgos, nors A. Maceina ir mano: “Bažnyčios istorijoje neatsiranda nieko iš esmės naujo, ko nebūtų buvę aname garstyčios grūdelyje” (pradinėje krikščionybėje — P.C., 23). Kad pirmi

Otava, liepos 2 - 28

Kanados sostinė pirmą 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.

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

M
HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism 
Canada

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

P. CELIESIUSnės krikščionybės metu buvo skirtumas tarp pašvęstojo ir nepašvęstojo krikščionies, tai niekas neabejoja. Bet tai buvo ne luominio, bet tarnybinio skirtumo sąmonė, kuri, kaip minėta, nesudaro į luomus skirstyti pagrindo. Tai pastebėjo ir A. Maceina, cituodamas W. Trillingo mintį: “Skirtumo tarp dvasiškių ir pasauliškių bažnytinio luomo prasme nematyti niekur nė pėdsakų” (pas A.M., 23).Luominio tad pasiskirstymo sąmonė Bažnyčioje nekilo iš jos esmės “grūdelio”, bet iš šalies atneštos į Bažnyčios gyvenimą įtakos, kaip teisingai pastebėjo A. Rubikas (“Aidai” 1971, 460), nes į Bažnyčios gyvenimo socialinių formų susiklostymą, be abejonės, daug įtakos turi atitinkamo laikotarpio pasaulinės (profaninės) formos. Iš pasaulio į Bažnyčią atėjo garbės (ne šventimų) titulai su išskirtiniais ženklais, ordinais, uniformomis, pirmenybių (precedencijų) privilegijomis. Pasaulio pavyzdžiu kurtos hierarchų rezidencijos. Dvarų stilius įvestas į klebonijas ir t.t. Su pasiskonėjimu dvasiškiai perėmė pasaulio civilinių luomų teises, privilegijas ir visa tai, kas sudarė jų kaip luomo žymenis. Bėt visa tai buvo kartu ir negerovės Bažnyčios gyvenimo istorinėse apraiškose. Jos tad nulėmė Bažnyčios narių pasidalinimą į luomus, tuo užgesindamos pirminių krikščionių vienos šeimos broliškumo sąmonę.Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, visa tai galima suprasti ir iš dalies net pateisinti. Tačiau bandyti tą negerovę puoselėti ir mūsų dienomis Bažnyčios nariuose žadinti luomų sąmonę, būtų lygu istorine atgyvena maitinti dabartinius krikščionis. Tai yra perdėm priešinga dabartiniam krikščioniško gyvenimo atgaivinimo sąjūdžiui, kurį Vatikano II susirinkimas skatina.

Kanados vyriausybė su pasididžiavimu pasitinka 
daugiakultūrj festivalį. Tai būdas parodyti 
turtingumui bei vitališkumui, glūdinčiam 
daugiakultūrėje—Kanados tikrovėje.

Pagal luominę sampratą stenga tis apriboti dvasiškius tik liturgijos šventimu ir sakramentų teikimu, būtų lygu juos uždaryti zakristijoje arba kunigų pensininkų altarijose, atskiriant nuo pasauliškių. Kuo gi tada reikštųsi vienos krikščioniškos šeimos narių bendradarbiavimas? Dirbant gi parapijų bei mokslo institucijų sielovadoje, to bendradarbiavimo susidaro gan apsčiai. Šalia liturginių pamaldų, kurios užima kunigo veiklos tik mažą dalį, yra ir mokyklos, ir katalikiškų organizacijų veikla, ir šalpos sritis, ir kultūrinė veikla, ir daug kitų nenumatytų, bet būtinų darbų. Kunigas, kaip sielovedis, turi juk visur savo įnašu prisidėti ir bendradarbiauti.Aš nesakau, kad sielovadinės ir kultūrinės srities darbų negalėtų atlikti pasauliškiai. Taip, jie gali ir daug tose srityse dirba, bet tik tada, kai dvasiškiai prie tų darbų savo įnašu prisideda. Kur parapijų kunigai ar mokyklų kapelionai yra apsiriboję tik liturginiu patarnavimu (supr. luomine išraiška), ten ir parapijos narių gyvenimas yra apsnūdęs, ir katalikiška veikla merdi ar visai nesireiškia, ir mokyklų mokinių misijinė dvasia apsnūsta. O tam visam darbui dvasiškiai privalo būti pasiruošę ir turi turėti, jei ne profesinį, tai bent bendrą įvairių sričių išsilavinimą, kad neatrodytų kaip iš mėnulio nukritę.Reiškia, į dvasiškius ir pasauliškius reikia žiūrėti ne kaip į du skirtingus luomus, ne kaip du priešingus bažnytinės veiklos polius, bet kaip skirtingų tarnybų vienos šeimos brolius- bendradarbius. O tokia sąveika bus įmanoma tik tada, kai mes užgesinsime dvasiškių ir pasauliškių luominę sąmonę ir atgaivinsime krikščionišką vienos Dievo tautos sampratą, kur 

“patarnavimai yra įvairūs”, bet “ta pati Dvasia”. ir “tas pats Viešpats” (1 Kor. 12, 4-5), kurio esame visi pasiųsti kaip Bažnyčios nariai “dirbti jos plėtimui ir nuolatiniam pašventimui” (Bažnyčia, I, 61).3. Kada turime būti klusnūs hierarchijai?Trečioji pastaba apie klusnumą hierarchijai yra daugiau metodinė pastaba, o ne autoriui pateikiamas klausimas.A. Maceina, baigdamas svarstymą apie krikščionies būseną pasaulyje ir sutraukdamas savo mintis į penkias pagrindines pa- sauliškio sąmonės žymes, ragina juos būti hierarchijai klusniais (379), nejungiant autoriteto su asmenine hierarcho būkle, “kadangi šis autoritetas yra visados Kristaus kaip tiesos autoritetas” (t.p.).Ryšium su šiuo besąlyginiu hierarcho autoritetui paklusnumu ir norisi pabrėžti klusnumą hierarchijai ne absoliutų, bet sąlyginį. Tai nereiškia, kad norima autoriaus išsireiškimą taisyti, bet tik pasiūlyti daryti išvadą pagal paties autoriaus pateiktas prielaidas.Aplamai imant, klusnumas hierarchiniam autoritetui yra labai jautrus klausimas. Bažnyčios istorijos būvyje jis yra nekartą diskutuotas iki aistringų įsikarščiavimų ir net Bažnyčios suskilimo. Jis yra jautrus taip pat ir šiandien tiek savo pažinimu, tiek doriniu privalumu. Todėl labai paslaugų darbą atliko A. Maceina, atskleisdamas hierarchijai paklusnumo problemą ryšium su pasauliškių mi- sijinės veiklos problema ir duodamas, palyginti, trumpame poskyryje (335-353) gana išsamų sprendimą. Tasai sprendimas ir sudarė autoriui veikalo baigmėj padarytos išvados pagrindą, tik nevisai tiksliai perteiktą.Tad ką gi A. Maceina moko
"PUPUČIO PASAULIUKAS"Su Pupučiu nereikia supažindinti, nes visi žinome, kad jis yra populiarus vaikučių draugas, per eilę metų džiuginąs mažuosius savo nuotykiais “Eglutėje”. Neseniai pasirodė knyga “Pupučio pasauliukas”, kurios autorė ir iliustratorė yra “Eglutės” redaktorė N. Pr. Marijos sesuo Ona Mikailaitė. Joje surinkta dalis jau spausdintų “Eglutėje” pasakojimų ir pridėta visiškai naujų. Knyga didelio formato, minkštais viršeliais, raidės stambesnės, pritaikintos vaikų amžiui, o tekstą išryškinanti neįprasta tuščio popieriaus erdvė išsiskiria iš kitų eilinių knygų.Knygoje, turinčioje 141 psl., yra 13 atskirų pasakojimų. Jie suskirstyti į metų laikus, kurių fone vystosi fantastiniai Pupučio pergyvenimai ir nuotykiai, perpinti humoru ir gausiais dialogais.Puputis — tai dar mažas, nuoširdus, aktyvus lietuviškas peliukas, kuris pirmą kartą savo gyvenime susiduria su kaiku- riais dalykais ar gamtos reiškiniais. Jam viskas įdomu, daug kas neaišku, bet bitutė, plaštakė, ruonis ar išmintinga mamytė vis padeda jam reiškinių priežastis teisingai suprasti ir atskleisti aplinkinį pasauliuką.Pirmą savo gyvenimo rudenį jis klausia:

— Mamyte, jei lapai keičiasi, gal 
ir aš pasikeisiu? Norėčiau būti visas 
raudonas — raudoniausias iš visų!

— Vaikeli, juk tu ne lapas! Pe
liukai žiemą vasarėlę lieka pilki 
(93 psl.).Pasakoje “Negeras lietus”, kur Puputis pyksta ant lietaus, 

apie paklusnumą hierarchijai ir to paklusnumo lygstamumą?Jau veiklo pradžioje, kalbėdamas apie pirminę krikščionybę, autorius pastebi: “vyskupo pareigų gavimas eina ne iš apačios, bet iš viršaus, iš paties Dievo ir todėl pastato žmogų bendruomenės priekyje” (18). Toliau jis, sutraukdamas Nicė- jos visuotinio susirinkimo mintį apie Bažnyčios hierarchus, sako: “tik vyskupai yra auteritiški tikėjimo aiškintojai ir kad savo visuma jie neša Bažnyčios neklaidingumą” (25).Kalbėdamas apie pasauliškius kaip pranašus-kritikus, A. Maceina jau daro skirtumą. Esą hierarchija, skelbdama Dievo žodį, pildydama Dievo valią ir saugodama Dievo teises, turi teisę pasaulio apraiškas vertinti tikėjimo ir doros požiūriu. Tačiau ši kritika turi ribotis tik bendru pobūdžiu: “Hierarchijos kritika skiriasi nuo pasauliškių kritikos tuo, kad ji visados esti bendro pobūdžio”. “Bet hierarchija yra nekompetentinga kritikos objekto atžvilgiu, kurs sudaro konkretų istorijos turinį: tai filosofija ir mokslai, menai ir technika, ūkis, visuomenė ir politika” (293). Mat, visi konkretūs mokslo objektai reikalauja profesinio pažinimo. “Kitaip popiežius ir vyskupai turėtų būti specialistai visose kultūros srityse. Užtat hierarchai skelbia tik kritikos mastą, vadinasi, Dievo žodį, Dievo valią, Dievo teises. Bet jie netaiko šio masto konkretiem objektam: atskirai filosofijai ar atskiram mokslui, atskiram meno veikalui ar krypčiai, atskirai ūkio ar politikos sistemai” (293 ir t.), “nes visos šios sritys reikalingos savito kompetentingumo, kuris jau peržengia hierarchinę plotmę” (t.p.). Kai hierarchai peržengia savo kompetentingumo ribas, tada pasitaiko daug nuokrypų. “Čia glūdi, — sako A. Maceina, — pagrindas tų visų klaidų, kurių hierarchija istorijoje yra pridariusi” (t. p.).
(Bus daugiau)

mama paaiškina jo reikalingumą, moko stebėti gamtą, kaip žolytė geria vandenį, kaip sprogsta pumpurai. Puputį matome įvairiose situacijose: švenčiantį gimtadienį, šeštadieninėje mokykloje, krautuvėje įlin- dusį į pirštinę, šiaurėje ant banginio nugaros, prakartėlėje po eglute, Floridoje ir t.t.Autorė lakioje, fantastinio pobūdžio knygoje, žiūrėdama pro Pupučio prizmę, mato mažo vaiko pasaulį, jo interesus. Nuotykiuose glūdi paslėpta gyvenimo tikrovės pažinimo ir pedagoginė mintis. Patraukliu ir prieinamu būdu vaikai susipažins su charakteringais metų laikų besikeičiančiais bruožais, sužinos, kokie gyviai gyvena šiaurėje, Floridoje ir kitur.Puputis myli mamytę, Motinos Dienos proga įieško krautuvėj jai dovanų, kuria jai eilėraštį. Nepaprastai šilti peliuko santykiai su ja ir supančia aplinka, teigiamai paveiks skaitytojų jausmus, auklės jų charakterio bruožus.Pasakos parašytos vaikams prieinama kalba, pilna gražių palyginimų, vaizdžių išsireiškimų. Pvz. sapne, einant su nykštuku pas karalaitę:
Klausimų maišas jau buvo toks di

delis, kad vos panešė. Puputis sprin
go klausimais. Klausimai kuteno jo 
ausytes, klausimai suposi ant jo ūsų 
(24 psl.).Į pasakojimus įterpti eilėraščiai paįvairina skaitymą. Iliustracijos atitinka turinį, visos jos vienspalvės, bet atskirų iliustracijų spalvos skirtingos.

(Nukelta j 6-tą psl.)

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1974. VII. 18 — Nr. 29 (1276)a KUlTlRItfirVEKlOJE
SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS 

su kitais dainininkais ir Čikagos sim
foniniu orkestru liepos 20, 21 d. d. 
dalyvaus Grant Parko koncertuose. 
Rugpjūčio 10 ir 11 d. d. Jis atliks Fi
garo vaidmenį V. A. Mocarto “Figa
ro vestuvių” spektakliuose Colorado 
Springs. Čikagos Grant Parko kon
certuose rugpjūčio 20 ir 21 d. d. sol. 
A. Voketaitis dalyvaus G. Verdi 
“Requiem” atlikime.

SYDNĖJAUS MENO GALERIJO
JE sėkmingą parodą turėjo melbur- 
nietis skulptorius Vincas Jomantas. 
Jis yra susilaukęs ne tik lietuvių, bet 
ir Australijos žymiųjų meno kritikų 
plataus pripažinimo. 1961 m. V. Jo
mantas atstovavo Australijai tarp
tautinėje skulptūros parodoje Pary
žiuje. V. Jomantas, gimęs 1922 m., 
dėsto dailę Melburno karališkajame 
technologijos institute.

VIENUOLYNO VIRŠININKES 
vaidmenį New Haven, Conn., pasta
tytoje Rogers ir Kammerstein ope
retėje “The Sound of Music” atliko 
buvusi Kauno operos sol. Salomėja 
Nasvytytė-Valiukienė gegužės 31 ir 
birželio 1 d. d. Šia proga dienraštis 
“The New Haven Register”, supažin
dindamas skaitytojus su pagrindi
niais operetės atlikėjais, įsidėjo dvi 
nuotraukas, kurių viena buvo S. Va- 
liukienės. Ji buvo pristatyta kaip 
Lietuvos operos solistė, dirbusi Stutt- 
garte, studijavusi muzikos akademi
joje, dainavusi Čikagos lietuvių ope
roje, atlikusi trijų amerikiečių nau
jus kūrinius su Čikagos kameriniu 
orkestru. S. Valiukienė dabar yra 
kvalifikuota bibliotekininkė, baigusi 
Kolumbijos universitetą magistro 
laipsniu, dirbanti Yale universiteto 
bibliotekoje.

SUSITIKIMĄ SU “METMENIMIS” 
Melburne surengė ALB krašto val
dybos literatūrinė biblioteka. Vaka
ras buvo pradėtas A. Šeikio rengėjų 
vardu tartu įvadu, A. Visčiūnaitės 
padeklamuotais keliais savo eilėraš
čiais, P. Rūtenio paskaityta ištrauka 
iš graikų mitologijos. “Metmenų” 
žurnalą apibūdino dr. V. Doniela iš 
Newcastel. Programon įtraukti bro
liai J. ir V. Jonavičiai negalėjo at
vykti, tad pirmojo eilėraščius skaitė 
D. Antanaitienė, antrojo ištrauką iš 
romano “Pakeliui į Atėnus” — P. 
Rūtenis. Pirmoji dalis buvo užbaigta 
A. Zubro rašiniu apie dvasinę žmo
gaus evoliuciją ir A. Visčiūnaitės ei
lėraščiais. Antroji dalis, režisuota P. 
Rūtenio, buvo skirta A. Mackaus kū
riniui “Chapel B”. D. Antanaitienės, 
A. Butkutės, E. Šėikienės ir P. Rūte
nio atliktą poemos skaitymą papildė 
gausūs vaizdiniai ir muzikiniai efek
tai.

NIUJORKO VYRŲ CHORAS “Per
kūnas”, vadovaujamas Vytauto Stro- 
lios, veiklos sezoną užbaigė specialiu 
pobūviu ir koncertu Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Veiklos apžvalgą pa
darius choro pirm. Z. Jurui, prasidė
jo koncertinė dalis, kuriai vadovavo 
muz. A. Kačanauskas. Porą P. Čai
kovskio ir G. Marine kūrinių smui
kui ir fortepijonui atliko germanisti
kos mokytojas gimnazijoje Julius 
Veblaitis, fizikos mokslų dr. Darius 
Slavinskas. Programą lietuvių kom
pozitorių dainomis užbaigė “Perkū
no” choras. Sekantį sezoną “Perkū
nas” ruošiasi išleisti trečią savo dai
nų plokštelę. “Perkūno” nariai ir rė
mėjai jaunam dainininkui Petrui 
Tutinui parūpino stipendiją — sumo
kėjo už 24 pamokas pas žymų daina
vimo pedagogą, kuris už pamoką ima 
po $50, bet padarė nuolaidą, susiža
vėjęs lietuvio jaunuolio gražiu balsu.

FILOSOFIJOS DOKTORATO di
sertaciją “Vyrų psichologija Guy de 
Maupassant romanuose” Niujorko 
miesto universitete apgynė niujor
kietė Giedrė Kumpikaitė. Naujoji 
daktarė yra gimusi Lietuvoje, aukso 
medaliu baigusi Apreiškimo pa
rapijos mokyklą Brooklyne. Dirbda
ma prancūzų banke, studijavo peda
gogiką Hunter kolegijoje. Studijas 
tęsė, pradėjusi dėstyti prancūzų kal
bą bei literatūrą vienoje gimnazijo
je, ir gavo magistro laipsnį. Dokto
rato disertacijos paruošime jos pata
rėju buvo žymusis prancūzų literatū
ros prof. Henri Peyre. Laisvalaikio 
skyrimas studijom liudija šios lietu
vaitės neeilinį ryžtingumą. Dr. G. 
Kumpikaitė dabar žada didesnį dė
mesį skirti lietuvių literatūrai.

AMERIKIEČIO KOMPOZ. J. BA- 
VICCHI “Sonatą nr. 4” išleido “Ox
ford University Press” leidykla Niu
jorke. Šiam savo kūriniui J. Bavic- 
chi panaudojo melodijas lietuvių 
liaudies dainų — “Oi tu berneli”, 
“Tutu, kas būtų”, “Tėvelį čestavojo”, 
“Oi tu sakai”, “Šiūravo rasa”, 
“Trinku trinku tilteliai”, “Tu lapu
te”, “Žalia girelė” ir “Mergelė ma
no”. Dainų pavadinimai atspausdinti 
lietuviškai. Sonata yra dedikuota ją 
pirmą kartą Niujorko Carnegie Hall 
atlikusiam smuikininkui Izidoriui 
Vasy liūnui.

BIOCHEMIKŲ IR BIOFIZIKŲ SU
VAŽIAVIME Minneapolyje, Minn., 
pranešimus skaitė trys lietuviai — 
dr. Austė Vygantienė, dr. Vitas E. 
Užgiris ir dr. Egidijus Užgiris.

ITALIJOS KULTŪROS INSTITU
TE Brazilijoje, Sao Paulo mieste, tri
jų paskaitų ciklą apie italų taikomą
jį meną skaitė Sao Paulo universite
to prof. Roza A. Petraitienė. Kerami
kai, audiniams ir metalo dirbiniams 
skirtos paskaitos, iliustruotos skaid
rėmis, susilaukė didelio klausytojų 
dėmesio.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
RESPUBLIKINIŲ MOKSLO IR 

TECHNIKOS PREMIJŲ komitetas 
paskelbė galutinį sąrašą premijuoti- 
nų darbų. Tiksliesiems mokslams at
stovauja ciklai: V. Blizniko, “Api
bendrintų erdvių geometrija”, V. 
Gaidelio ir E. Montrimo “Elektrogra- 
finio atvaizdo susidarymo fizikiniai 
pagrindai”, J. Cipario “Išsūdančiojo- 
įsūdančiojo proceso tyrimai” ir A. 
Šileikos “Puslaidininkių tyrimas mo- 
duliacinės spektroskopijos meto
dais”. Technikos mokslų srityje siū
loma premijuoti: J. Baikausko, V. 
Gedmino, J. Danieliaus, D. J. Zane- 
vičiaus atliktą didelių loginių funk
cijų mazgų serijos “Varduva” sukū
rimą ir įdiegimą, J. Baltrušaičio, R. 
Bansevičiaus, J. Gecevičiaus, A. Kur
tinaičio, K. Ragulskio, P. Varanaus- 
ko darbų ciklą “Precizinių magneti
nės atminties įtaisų konstrukcijos, 
dinaminių tyrimų ir taikymo klausi
mai.” Gamtos ir žemės ūkio moks
lams atstovauti pasirinktos dvi mo
nografijos: L. Kadžiulio “Daugiame
čių žolių auginimas pašarui” ir J. 
Lėlio “Raudonoji vilkligė”. Sta
tyboje ir architektūroje kandidatuo
ja du darbų ciklai: A. R. Garalevi- 
čiaus, K. Ilginio, A. Mackovskio, V. 
Nočno, I. Veselnickio “Progresyvių 
stogų tyrimas ir įdiegimas statybose”, 
A. Kudzio “Vamzdinių gelžbetoninių 
kontrukcijų teorija ir praktika”. 
Ekonomikos ir humanitariniams 
mokslams atstovauja A. Vanago mo
nografija “Lietuvos TSR hidroni
mų daryba”, L. šepkaus “Lietuvių 
literatūros vadovėlio XI klasei” III 
laida, J. Galvydžio vadovėlis “Žmo
gaus ir pirmykštės visuomenės kil
mė ir raida”.

SALOMĖJOS NĖRIES gimimo 70- 
sioms metinėms paminėti Vilniuje 
sudaryta gausi organizacinė komisi
ja, vadovaujama poeto E. Mieželai
čio. Šia proga paskelbtas konkursas 
kompozitoriams sukurti chorinių bei 
solo dainų, romansų poetės eilėraš
čių žodžiais. Slapyvardžiais pasirašy
tas geriausias kompozicijas atrinks 
vertintojų komitetas. Dainų laukia
ma iki š. m. spalio 1 d.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS sekantį sezoną pradės 
naujuosiuose rūmuose. Kadangi jų 
scena gerokai didesnė už senojo pa
stato, teks atitinkamai reformuoti 
repertuare turimus spektaklius. Di
rektoriaus Vyt. Laurušo teigimu, 
operos ir baleto kolektyvas jau yra 
paruošęs V. Klovos premjerinę ope
rą “Ave, vita!”, A. Borodino “Kuni
gaikštį Igorį”, Ch. Gounod “Faustą”, 
P. Čaikovskio baletą “Gulbių ežeras" 
ir J.' Juzeliūno baletą “Ant marių 
kranto”. Scenovaizdžiai Ch. Gounod 
“Faustui” kuriami pagal senuosius 
dail. M. Dobužinskio eskizus. Prem
jeros laukia naujoji kompoz. V. Bar
kausko opera “Legenda ąpie meilę”. 
Naujuosiuose rūmuose bus žymiai pa
didintas orkestras, choras ir baleto 
grupė.

M. K. ČIURLIONIO IR B. DVA
RIONO kūrinių koncertą paveikslų 
galerija poverstoj Vilniaus katedroj 
surengė P. Bingelio Kauno choras ir 
vargoninnikas B. Vasiliauskas, M. K. 
Čiurlionio tarprespublikinio konkur
so laureatas. Kauniečiai atliko popu
liariąsias B. Dvariono dainas, B. Va
siliauskas — M. K. Čiurlionio fugas, 
kanonus ir preliudus.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
laimėjo Sovietų Sąjungos kultūros 
ministerijos premiją už vaikams 
skirtą K. Kubilinsko “Vėjo botagėlį”, 
kurį pastatė rež. S. Nosevičiūtė. Už 
spektaklius vaikams buvo premijuo
ta 14 dramos ir jaunojo žiūrovo te
atrų, 8 lėlių teatrai.

PJESIŲ KONKURSAS žmonių ku
riamojo darbo tema buvo užbaigtas 
premijų paskyrimu Vilniuje. Meno 
reikalų valdybos viršininko R. Jaku- 
čionio vadovaujama vertintojų ko
misija negavo nė vienos pjesės, kuri 
būtų verta I premijos. Trys II pre
mijos po 700 rb. paskirtos: Leonidui 
Jacinevičiui už pjesę “N kilometre”, 
Grigorijui Kanovičiui už “Akvariu
mą” ir Daliai Urnevičiūtei už “Pago
nę”; trečioji 500 rb. premija — Rai
mundui Samulevičiui už pjesę “Kaip 
vėjas launkuose”.

JUOZAS KASČIŪNAS, dailininkas 
karikatūristas, mirė Vilniuje, sulau
kęs 67 metų amžiaus. Velionis buvo 
svėdasiškis, nebaigęs dailės mokslų, 
bet turėjęs įgimtą karikatūristo ta
lentą. Nepriklausomoje Lietuvoje jo 
karikatūriniai piešiniai, šaržai, hu
moristiniai vaizdeliai buvo skelbiami 
periodikoje, ypač satyros laikraštyje 
“Kuntaplis”. Pokaryje J. Kasčiūnas 
taip pat bendradarbiavo spaudoje. 
Jo palikimą sudaro apie 3.000 pieši
nių, daugiausia kaimo tematika.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS saty
rą “Skyrybos”, išverstą A. Sukovs- 
kio, paskelbė latvių satyros ir humo
ro žurnalas “Dazis”.

PIRMĄJĄ ASMENINE GRAFIKOS 
DARBŲ parodą Vilniuje, “Jaunimo 
Gretų” žurnalo redakcijos vestibiuly
je, surengė dail. Jūratė Stauskaitė- 
Balčiūnienė. Vilniaus dailės institu
tą ji yra baigusi 1971 m. ir įsigijusi 
knygų iliustracijos specialybę. Todėl 
ir parodoje buvo ištisas iliustracijų 
ciklas pasakų motyvais, papildytas 
estampais, ofortais, knygženkliais.

BALIO SRUOGOS komedijos “Uoš
vė” premjerą Raseinių liaudies teat
re paruošė rež. Z. Volungis ir dail. 
J. šurkevičius. „ „



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 | NAMUS

Hamiltono ateitininkai ir ateitininkės metinėje šventėje prie savo vėliavos. 
Iš kairės: Vida Kamaitytė, Birutė Beržaitytė, Algis Grajauskas, Dana Bilevi- 
čiūtė, Laima Lukavičiūtė, Nijolė Lenkauskaitė, Dalia Pajerskaitė

Nuotr. M. Borusienės

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

SESELIŲ SODYBOJE Putnam, Conn. 
LAUKIAMI SVEČIAI!

Kambariai erdvūs, saulėti, naujai atremontuoti. Maistas 
geras ir gaminamas pagal lietuviškus papročius. Maloni 
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

mSPORTAS

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%%
Trečiadieniais uždaryta taupomąsias-savings s-tas 874%

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 automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(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 0 IN O S IKI DANGORAIlIOl 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
M 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

QTES3U A AFC CISDC 406 Roncesvclles dltrnANb rllKd telefonas 536-5S3L
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvima*

SOLD
UNITED 
TRUST

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
- r . *

VYČIO ŽINIOS
Sezono užbaigos pobūvis pagerbti 

jauniausiems Vyčio sportininkams 
įvyko Toronto L. Namuose. Atsilan
kė gausus būrys jaunųjų stalo teni
sininkų, krepšininkų ir tėvų. Jaunie
siems laimėtojams įteiktos laimėtos 
dovanos, pagerbti sporto darbuoto
jai, pasivaišinta, parodytas filmas iš 
pasaulio stalo teniso pirmenybių. Po
būvį valdybos vardu pradėjo L. Ra
dzevičius, dėkodamas visiems spor
to darbuotojams už įdėtą darbą. Visa 
tai jis įvertino milijonu dolerių. Ka
dangi klubas nepajėgus tokioms iš
laidoms, visiems veikėjams įteikti 
olimpinės loterijos bilietai, su kuriais 
galima laimėti $1.000.000. Busimieji 
“milijonieriai”: M.Duliūnas, J.Nesu
kantis, G. Nešukaitytė, A. Stankus, J. 
Sepulis, O. Radzevičienė ir Grabaus
kaitė. Po to tėvų vardu žodį tarė J. 
Karpis. J. Nešukaitis padėkojo Vy
čio klubui už materialinę paramą 
vykstant į pasaulio stalo teniso pir
menybes, LN už patogias patalpas ir 
tėvams už pritarimą jo veiklai. J. Ne
šukaitis, J. Karpis ir F. Nešukaity
tė jauniesiems laimėtojams įteikė 
dovanas. Komandų žaidime I vietą 
laimėjo “Liūtai” ir antrą “Vanagai”. 
“Liūtų” komandoj žaidė P. Tutlys, L. 
Radzevičiūtė, A. Radzevičius, “Vana
gų”—broliai J., R. ir P. Karpiai. Ko
mandinėse pirmenybėse geriausiai 
žaidė 1. P. Tutlys, 2. A. Radzevi
čius ir 3. J. Karpis. Individualinėse 
pirmenybėse po pirmojo rato pa- 
skirsčius į dvi grupes, laimėtojais 
tapo: A grupėje — 1. P. Tutlys, 2. J. 
Lukošiūtė, 3. A. Radzevičius; B gru
pėje — 1. J. Namikas, 2. J. Ažuba
lis, 3. L. Radzevičiūtė. Servavimo 
egzaminus išlaikė ir medalius gavo:
R. Baliūnaitė, A. Slapšys, P. Tutlys, 
A. Radzevičiūtė, L. Radzevičiūtė, J. 
Lukošiūtė, J., R. ir P. Karpiai, S. Na
mikas, V. Jasinevičiūtė ir A. Balsys.

Atviros golfo pirmenybės įvyko 
birželio 16 d. Boltono aikštyne. Da
lyvavo 37 golfininkai. štai geriausių 
pasekmių eilė: A. Siminkevičius 74,
S. Podsadeckis 75, P. Stauskas 81, A. 
Banelis 82, R. Strimaitis 82, M. Ig
natavičius 83, V. Demantavičius 83, 
Alz. Kuolas 84, Augustinas Simana
vičius 84, E. Kuchalskis 85, V. Bal
sys (B) 87, J. Danaitis 87, R. Burdu- 
lis 88, V. Pulkys 89, S. Krašauskas 
89. A grupėje I v. laimėjo jaunasis 
A. Siminkevičius 74. Nesisekė favo
ritui S. Podsadeckiui (75), kuris vie
šu laiku žaidė 3 smūgiais žemiau 
normos. Laimėtojai B grupėje — P. 
Stauskas 81, C grupėje — E. Ku
chalskis 85, jaunių grupėje — Pau
lius Stauskas 94, V. Danaitis 105, 
moterų grupėje — V. Balsienė 105, 
G. Kuchalskienė 123. Su išlyginamai
siais smūgiais geriausiai žaidė E. 
Kuchalskis, G. Krašauskas ir V. De- 
mentavičius — po 65. Peržaidus I v. 
atiteko V. Dementavičiui. Arčiausiai 
vėliavėlės vienu smūgiu sviedinuką 
primetė A. Zalagėnas ir dviem smū
giais — R. Strimaitis. Pirmenybėm 
sklandžiai vadovavo naujieji vado
vai — V. Balsys (B) ir V. Balsys 
(D.

Mergaitės A sėkmingai užbaigė 
CYO pirmenybes — baigminiuose

PUPUČIO...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Vaizdingų, neilgu pasakų įdo
mios gyvos akcijos, dialogų ir 
humoro dėka jaunosios kartos 
autorės knyga “Pupučio pasau
liukas” neabejotinai turės dide
lį pasisekimą mažųjų tarpe.

Ona Mikailaitė, PUPUCIO PA
SAULIUKAS. Pasakos ir pieši
niai — Onos Mikailaitės. Išleido 
N. Pr. M. Seserų Kongregacija, 
spaudė — Immaculata spaustu
vė, Putnam, Conn., USA. 1974 
m Kaina $4.50. K. Ąbr. 

peržaidimuose laimėjo pirmąsias 
rungtynes vienu tašku, bet antrose 
rungtynėse pralaimėjo 7 taškais ir 
turėjo pasitenkinti II v. Komandai 
vadovavo A. Stankus.

Mūsų rėmėjams — “Paramai”, P. 
Tutliui ir A. Siručiui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.
HAMILTONO KOVAS

■Mergaičių A krepšinio komanda 
CYO lygoje išsikovojo I v. Baigminė
se rungtynėse nugalėjo Lady of 
Lourdes parapijos komandą 50:30. 
Kovui atstovavo: L. Zubaitė 30, A. 
Stankutė 10, V. Riekutė 6, D. Gra- 
jauskaitė 2, L. Kareckaitė 2, A. Lu
košiūtė, J. ir N. Kasiūnaitės. Daly
vavo 16 komandų. Kovui vadovavo Z. 
Rickienė ir V. Butkevičius.

Baltiečių lengv. atletikos pirme
nybės įvyks rugsėjo mėn. Klevelan- 
de. Hamiltoniečiai ir apylinkių atle
tai, kurie norėtų ten dalyvauti, re
gistruojasi pas A. Grajauską tel. 522- 
2698.

Lauko tenisininkai jaunių grupėse 
taip pat prašomi registruotis pas 
Grajauską. Bus surengtas turnyras. 
Geresnieji žaidėjai galės dalyvauti 
baltiečių turnyre Toronte rugpjūčio 
24-21 d.d. Taipgi yra gera proga pra
mokti žaisti lauko tenisą per “re
creation” dept, beveik nemokamai. 
Teirautis pas Dalią Grajauskaitę, ku
ri dirba kaip teniso instruktorė A. G.
AUŠROS ŽINIOS

Atviras golfo turnyras įvyks rug
pjūčio 3 d., 12 v., Royal-Downs golfo 
aikštyne Utopijoj. Tą pačią dieną 
vakare rengiamas šokių vakaras Oak
view Beach Com. Hall patalpose. Vi
są lietuvišką jaunimą, taip gausiai 
suvažiuojantį į Springhurst Beach 
vasarvietę, kviečiame dalyvauti.

Vienos savaitės laikotarpyje net 
dviem atvejais mirties angelas aplan
kė Aušros sporto klubo narių šeimas. 
Prisikėlimo par. kleboną Tėvą Au
gustiną, Algį, Vladą ir Robertą J. 
Simanavičius, netekusius brangaus 
brolio Kęstučio, užjaučiame ir kar
tu liūdime. Taipgi nuoširdžią užuo
jautą reiškiame, ilgamečiams klubo 
nariams — Daniui, Justinui ir An
tanui Laurinavičiams, netekusiem 
mylimos Mamytės.

Arūną Šleki, sukūrusį lietuvišką 
šeimą, su nuoširdumu sveikinam ir 
linkim darnaus bei saulėto rytojaus.

Skautų veikla
• XII-toji Romuvos stovykla — 

liepos 27 — rugpjūčio 10 d. Pirmąją 
savaitę stovyklai vadovaus s. St. Il
gūnas ir s. D. Keršienė; antrąją — 
ps. V. Turūta ir s. P. Saplienė. Abi 
savaites ūkio viršininku bus A. Gry
bas, kapelionu — v. s. T. St. Kulbis, 
S.J. Jiems visiems talkins eilė vyres
nių ir jaunesnių vadovų. Stovyklą 
aplankys LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. A. Saulaitis.

• Romuvoje liepos 28 — rugpjū
čio 4 d. veiks LS Seserijos ir LS Bro
lijos “Gintaro” ir “Ąžuolo” mokyk
los. Jos vis skirtingose vietose vyks
ta kiekvieną vasarą. Jų tikslas — pa
ruošti vadovų-vių kadrą. Mokyklomis 
rūpinasi ir joms vadovauja vyriau
sieji skautininkai ir jų pavaduotojai; 
ypač dideliais nuopelnai čia pasižy
mėjęs gilvelistas v.s. C. Kiliulis iš 
Bostono. Mokykla veiks visiškai at
skirai nuo XII-tosios Romuvos sto
vyklos ir ją lankys apie 60 skautų- 
čių, suvažiuojančių iš visų JAV ir 
Kanados rajonų.

• Liepos 11 d. s. B. Poškos na
muose Toronto skautininkų ramo
vė turėjo sueigą, kurios metu skau
tininko įžodį davė “Rambyno” tunti- 
ninkas ps. V. Turūta. Įžodžiui vado
vavo Kanados rajono vadas v. s. K. 
Batūra. Po oficialios dalies aptarti 
aktualūs reikalai, ypač artėjančios 
stovyklos. Skautininkų ramovei vado
vauja s. V. Sendžikas. C. S.

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasideda sek

madienį, liepos 21 d. Oficialus sto
vyklos atidarymas įvyks tuoj po 11 
v. Mišių. Į Mišias, kurios sekmadie
niais bus laikomos 11 v., kviečiami 
visi tėvai ir svečiai. Prašome neat- 
vežti vaikų šeštadienį, nes stovykla 
nebus prasidėjusi.

šių metų stovyklos tema — aplin
kos supratimas. Bus nagrinėjama fi
zinė ir dvasinė aplinka. Kiekvienai 
dienai bus speciali tema, kurios me
tu vadovai ir kviesti kalbėtojai sto
vyklautojam dėstys paskirtas temas.

Jaunučiams bus visiškai atskira 
programa ir atskiri vadovai. Darbe
lių mokys A. Abromaitienė, audimo 
— A. Vaitonienė. Mergaitės, kurios 
norės austi tautines juosteles, prašo
mos atsivežti rėmelius.

Stovyklos metu kviečiami apsilan
kyti tėvai ir svečiai ypač į vakarines 
programas.

Stovyklon prašome nesivelti radi
jo aparatų, peilių, komikų ir jokių 
angliškų knygų. Kas turi kokius mu
zikos instrumentus prašomi atsi
vežti.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
| LIETUVĄ
(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 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
ši KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMU 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMU ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 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
“MOSKVICIUS”412IE $3544.00
“MOSKVICIUS’
408 IE $3259.00
Station Wagon
“MOSKVICIUS”426IE $3698.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $3968.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir j 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš Į
Sovietų Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ | 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą | 
ir daug tūkstančių patenkintų I 

klientų.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugeli metų kaip mais
tą, 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 pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

6 psl. ♦ Tėviškės žiburiai • 1974. VII. 18 — Nr. 29 (1276)

REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ISLINGTON — BLOOR, apie -$38.000 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 skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

6% už depozitus 

8%% už taupymo s-tas 

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., —. . C4C4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor ■ 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 MISSISSAUGA 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. Užbaik

DANISH CUSTOM FURNITURE
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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningai ir garantuotai 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

GARBENS

IMA

9% už asm. paskolas

8^2% už mortgičius

L

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a I 
s p a u d i n i a I

J

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustai

Skambinti tel. LE 4 ■ 1403
30 DEWSON SU Toronto, Ont.
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Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus ------------------

' SVEIKINAME
Ši apžvalga atsiguls Į laikraštį, pa

ruoštą jau naujose, šviesiose Anapilio 
patalpose, kur įsikūrusi “Tž” redakci
ja, administracija ir spaustuvė. Tai 
tikrai istorinė šventė: po 25 m. prie
glaudos kuklioje pastogėje “TŽ”, tas 
modernus ir gyvas šių laikų išeivijos 
lietuvių savaitraštis, įsikūrė tokioje 
aplinkoje, kokios pavydės gal nevie
nas lietuvių laikraštis bei leidykla. 
Tai mačiau savo akimis, lankydama
sis Anapilyje gegužės 27 ir kitomis 
dienomis. Malonu, jog “Tž” finansiš
kai buvo tiek pajėgus, kad net ga
lėjo sudaryti atstargos fondą persikė
limo išlaidų daliai padengti. Tikėki
me, kad jautrūs skaitytojai-rėmėjai 
nepagailės aukų padengti likusiai da
liai išlaidų, nes “TŽ” tinkamas įsi
kūrimas ateičiai yra visų Kanados 
lietuvių pasididžiavimas. Tuo tarpu 
Lietuvių žurnalistų S-gos cv, su pa
sididžiavimu minėdama “Tž” 25 m. 
sukaktį, birželio 26 d. posėdyje vien
balsiai nutarė savaitraščio sukakties 
proga iš Dr. P. Daužvardžio fondo 
paskirti dvi premijas jauniesiems “T. 
ž.” bendradanbiams. Premijos bus 
100 ir 50 dol. dydžio. Joms kandida
tus pristatys “TŽ” redakcija, gi pre
mijas įteiks LŽS cv atstovai “TŽ” 25 
metų sukakties šventėje Anapilyje 
spalio 27 d.

TEATRAS IR OPERA
Šiemet vasarą jokių didesnių įvy

kių Čikagoje nėra. Jaunimo Centras 
beveik tuščias, mažai gyvybės ir 
Lietuvių Tautiniuose namuose. Tik 
vestuvės, krikštynos, laidotuvės, gi
mimo dienos ir vardinės, kurių sriau
tas niekad nesustoja. Čikagos lietu
viai su skausmu sutiko žinią, kad 
prie Pacifiko mirė Korėjos karo ve
teranas, labai mielas žmogus ir šei
mos tėvas Bronius Žvirgždys, prof, 
dr. Vyt Vardžio brolis. Savo laiku 
a.a. Bronius Žvirgždys yra gyvenęs 
Čikagoje, čia vedė Zitą Rimkutę ir 
daugeliui jį pažinusiųjų paliko šil
tus prisiminimus. Gegužės mėn. Či
kagoje nuo policijos kulkų žuvo jau
nas lietuvis Gediminas Markevičius, 
27 m. amžiaus. Ar policija teisėtai į 
tą lietuvį paleido šūvį, daug kas spė
lioja. Iš spaudos sužinojom, kad atei
nantį rudenį Čikagoje vėl susilauk
sim neeilinės meno šventės: lapkri
čio 27-30 ir gruodžio 1 Čikagoje įvyks 
III teatro festivalis. Jam rengti pa
kviestas rašyt. A. Kairys. Parengia
miesiems darbams atlikti iš buv. Kul
tūros Fondo iždo paskirta $1,000. 
Apie festivalį plačiau parašysiu, pa
sikalbėjęs su jo rengėju. Atrodo, vie
nas pirmųjų festivalio dalyvių bus 
Hamiltono “Aukuras”. Čikagos Lie
tuvių Opera, prieš išsiskirstydama 
atostogų, metiniame narių susirinki
me išsirinko naują valdybą. Ją su
darys: pirm. Vyt. Radžius, vicepirm. 
V. Momkus, I. Navickaitė ir J. Vi
džiūnas, sekr. R. Graužinienė, ižd. VI. 
Stropus ir v-bos narys J. Mockaitis. 
Kuri opera bus statoma ateinantį se
zoną, galutinai dar nepaaiškėjo. Pla
čiai buvo kalbama apie “Otelio”, bet 
galutinis sprendimas dar nepadary
tas.

- “JŪRATĖ IR KASTYTIS”
Kompoz. K. V. Banaičio opera “Jū

ratė ir Kastytis”, vienas stambiausių 
kūrinių, sukurtų išeivijoje, įamžinta 
ne tik klavyre, scenoje, bet ir plokš
telėje. Plokštelės išleidimas iš Čika

gos Lietuvių Operos pareikalavo ne
mažai valandų kieto darbo, pasišven
timo ir daug pinigų, bet už tai pa
garsino lietuvių išeivijos kultūrą. 
Tautinę mūsų operą ypač pamėgo 
didžiosios amerikiečių radijo stotys. 
Pernai “Jūratę ir Kastytį” du kartus 
transliavo viena didelė FM radijo 
stotis Čikagoje, šiemet ji buvo trans
liuojama Bostone, o rugpjūčio 18 d., 
3.30 v.p.p., “Jūratę ir Kastytį” trans
liuos viena didžiausių ne tik Čikagos, 
bet ir viso Midwest regijono stočių 
— WFMT. Ji yra įsikūrusi John 
Hancock dangoraižyje ir veikia išti
sas 24 valandas. Transliuoja specia
lias programas, kurių metu duoda
ma klasikinė muzika, literatūrinės 
valandėlės, pasikalbėjimai ir žinios 
apie įvairius kultūrinius aspektus. Į 
tokį kultūrinių įvykių tinklą įjungta 
ir mūsų kompozitoriaus opera. Apie 
tai rašoma ir plačiai skaitomame žur
nale “Chicago Guide”, leidžiamame 
tos pačios WFMT stoties. Įdomu, ar 
mano bičiulis J. R. Simanavičius To
ronte turi "Jūratės ir Kastyčio” ope
ros plokštelę ir ar jis ją transliuo
ja per “Tėvynės Prisiminimų” radi
jo programą Toronto lietuviams?

TĖVYNĖJE APIE BANAITĮ
Iš okup. Lietuvos mus pasiekė te

nai leidžiamas žurnalas “Muzika ir 
Teatras”. Viename 1973 m. nr. Ona 
Narbutienė ilgokame straipsnyje 
“Opera Jūratė ir Kastytis ir jos kū
rėjas” plačiai rašo apie mirusį kom
pozitorių ir jo operą. Įžangoje ra
šoma: “Prieš keletą metų į Lietuvą 
‘sugrįžo’ Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gyvenusio kompozitoriaus Kazi
miero Viktoro Banaičio operos ‘Jū
ratė ir Kastytis’ klavyras — ‘sugrį
žo’, nes kurti šią operą kompozito
rius pradėjo, dar gyvendamas Lietu
voje, iš čia išsivežė ir jos libretą...” 
Straipsnyje atpasakojusi kompozito
riaus biografiją bei akademiškai iš
nagrinėjusi klavyrą, autorė daro iš
vadas: “Pastaruoju dešimtmečiu mū
sų nacionalinės operos lobynas pasi
pildė įdomiais kūriniais, kuriuose at
sispindi nauji poslinkiai, naujos ten
dencijos. K. V. Banaičio opera dau
giau tradicinė ... Tačiau nėra abe
jonių, kad ši opera, kaip vertingas, 
profesionalus ir labai nuoširdus kū
rinys, turėtų nemaža bičiulių. Kadan
gi jos pastatymas nereikalauja dide
lio atlikėjų skaičiaus, apie jos sce
ninį įkūnijimą (reikalingas išradin
gas pastatymas) galėtų pagalvoti mū
sų teatrai, o atskiros operos ištrau
kos (chorai bei arijos) praturtintų 
daugelio atlikėjų repertuarą”. Taip 
K. V. Banaičio opera, vienas iš pa
čių stambiausių išeivijos lietuvių me
nininkų kūrinių, sutinkama įvairiose 
geografinėse plotmėse. Lietuva nebu
vo jos mačiusi scenoje ir dar net 
negirdėjusi plokštelės. Ten muzikos 
žinovė išvadas darė, susipažinusi su 
klavyru, kurį išleido specialus ko
mitetas Čikagoje, vadovaujamas M. 
Rudienės. Laisvoji lietuvių išeivija 
matė operą Čikagos scenoje. Kaiku- 
rie muzikos žinovai net susipjovė dėl 
maestro A. Kučiūno padarytų kupiū
rų. Tuo tarpu amerikiečius muzikos 
žinovus žavi operos plokštelė su tau
tiniais bei folkloriniais niuansais. 
Dėlto lietuviai dar labiau turėtų su
sidomėti “Jūratės ir Kastyčio” plokš
tele, nes operą scenoje matė gal tik 
6,900 žmonių.

Jaunimo choras, vadovaujamas muziko Fausto Strolios, koncerto metu Čikagoje Nuotr. D. Vakares

KANADOS ĮVYKIAI

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ONTARIO PROVINCIJA MANO, 
KAD JOS GYVENTOJAI, TURINTIEJI 
65 METUS AMŽIAUS AR DAUGIAU, 

TAIP PAT AKLIEJI IR LUOŠIEJI, 
TURĖTŲ TURĖTI BENT 2600 DOLERIU 

METINIU PAJAMŲ.
Liepos mėnesį Ontario įves specialių priedų programą.

Provincijos vyriausybė įsteigs specialų priedą prie federacinės 
vyriausybės garantuotų pajamų papildo. Tas priedas bus pakankamas 

garantuoti metines $2600 pajamas vyresnio amžiaus žmonėms, kurie 
yra tikri Ontario gyventojai. Aklieji ir luošieji, kurie turi teįsę 

gauti šeimos priedus, galės taip pat gauti ir specialųjį priedą. 

Nuo rugsėjo 1 dienos nemokamai gaus gydytojo arba dantisto 
prirašytus vaistus tie asmenys, kurie turi teisę į minėtą 

specialųjį priedą, šeimos priedą arba federacinės vyriausybės 
garantuotų pajamų papildą. Vaistų kortelės bus 

siunčiamos automatiškai. Jų nereikia prašyti.

Kas gaus specialųjį priėdę?
Jei esate 65 metų amžiaus ar vyresnis
(su mažiau nei $2600 metinių pajamų) ir gaunate senatvės 
pensiją ir garantuotą pajamų papildą, gausite savo čeki kiekvieną 
mėnesį automatiškai. Jums to nereikia prašyti.
Jei esate 65 metų amžiaus ar vyresnis 
(su mažiau nei $2600 metinių pajamų) ir negaunate 
federacinės vyriausybės papildo, paskambinkite mums. 
Mūsų telefono numeris yra nurodytas žemiau. 

Jei esate aklas arba invalidas
ir gaunate pašalpą pagal Ontario šeimos priedų programą, 
gausite priedo čekį kiekvieną mėnesį automatiškai. 
Jums nereikia jo prašyti.
Jei esate aklas arba invalidas 
ir negaunate provincinės pašalpos, paskambinkite mums. 
Mūsų telefono numeris yra nurodytos žemiau.

Turite klausimų? Paskambinkite mums nemokamai. 
Sukite "O" (nulį) ir prašykite telefonistę sujungti su 8-2000. 

Metropolinio Toronto gyventojai turėtų 
skambinti 965-8570.

(Atkelta iš 1-mo psL) 
gos nebuvo taip sėkmingos. 
Konservatoriaus C. Wagnerio 
politinės karjeros jiem nepavy
ko užbaigti, nors šios rinkimi
nės apylinkės vajuje dalyvavo 
ir premjeras P. E. Trudeau, ir jo 
žmona Margarita, ir beveik visi 
iš Kvebeko kilę ministerial. R. 
Wagneris 1972 m. rinkimuose 
turėtą 698 balsų daugumą ši 
kartą padidino iki 5.450.

NDP socialistų partijos atsto
vai šią savaitę planuoja išsirink
ti laikinį parlamentinį vadą, 
kuris turės pakeisti rinkimus 
pralaimėjusį D. Lewis. Kadangi 
pastarasis jau yra 65 metų am
žiaus, matyt, nebus pasinaudota 
tradiciniu kurio nors rinkimus 
laimėjusio socialisto pasitrauki
mu saugioje apylinkėje ir D. 
Lewis kandidatūra perrinki
muose. Spaudai jis yra pareiš
kęs, kad jau atėjo laikas išeiti 
pensijon. Taigi, NDP socialis
tams reikės naujo vado. Si pro
blema labai aktuali ir konserva
toriams, nes R. Stanfieldas, 60 
metų amžiaus, jau trečią kartą 
pralaimėjo dvikovą su P. E. 
Trudeau. Ir didžiausiem opti
mistam šiandien jau yra aišku, 
kad kanadiečių dauguma nieka
da R. Stanfieldo neišsirinks 
premjeru dėl jo labai prastos 
iškalbos ir jam būdingos poli
tinio apdairumo stokos. Gali
mas dalykas, R. Stanfieldas lai
kinai bus paliktas vadu, nes 
konservatoriams trūksta stip
rių kandidatų. Bene stipriausias 
kandidatas šiuo metu yra jau 
minėtas Claude Wagner Kvebe
ke, bet jis beveik nežinomas 
angliškose Kanados provinci
jose.

Rinkimuose laimę bandė ir 
komunistai su maoistais, kovos 
arena daugiausia pasirinkę To
rontą. Komunistai čia turėjo 16 
kandidatų, už kuriuos balsavo 
2.311 torontiečių. Taigi, kandi
dato balsų vidurkis tėra 144 bal
sai. Net ir kompartijos vadas 
W. Kashtanas Trinity apylinkė
je tesurinko 281 balsą. Maoistus 
ištiko dar skaudesnis likimas — 
jų 21 kandidatas tegavo 1.963 
balsus. Jų vidurkis — 92 balsai. 
Visų komunistų ir maoistų To
ronte gautus 4.274 balsus leng
vai atsveria Parkdale apylinkė-

je prieš S. Haidaszą rinkimus 
pralaimėjęs antikomunistas žur
nalistas Lubor Zink su 7.045 
balsais. Prieš jį buvo vesta labai 
aštri akcija, prie kurios, atrodo, 
nagus yra prikišę ir komunistai 
su maoistais. Kaip gi kitaip be
supras! absurdišką kaltinimą, 
kad L. Zink yra fašistas, kai iš 
tikrųjų jis kovojo sąjungininkų 
eilėse prieš nacių Vokietiją ir 
buvo apdovanotas medaliais? 
Tiems, kurie garbina Maskvą ar 
Pekingą, kiekvienas antikomu
nistas yra fašistas.

Ontario provincinis parlamen
tas patvirtino garantuotų paja
mų įstatymą pensininkams, ak
liesiems ir invalidams. Tokiems 
asmenims dabar bus užtikrintos 
$21-6.67 mėnesinės pajamos nuo 
š.m. liepos 1 d. Pensininkams 
prie federacinės valdžios moka
mos mėnesinės pensijos ir jo 
papildo neturtingiesiems Onta
rio vyriausybė pridės po $25.61. 
Federaciniai čekiai pensinin
kams išsiunčiami mėnesio pra
džioje, o Ontario papildas bus 
išsiunčiamas mėnesio viduryje. 
Aklieji ir invalidai Ontario pa
pildą gaus mėnesio pabaigoje. 
Ontario provincijos papildas 
yra vadinamas “Garantuotų me
tinių pajamų sistema”.

Kadaise medicinos seserys 
buvo vadinamos gailestingomis 
seserimis, bet tą gailestingumą 
jau yra palaidojusi meilė do
leriui. Apie 10.000 narių turin
ti Ontario Medicinos Seserų 
Draugija 39-niose provincijos 
ligoninėse grasina visuotiniu 
streiku liepos 22 d., jeigu mė
nesiniai atlyginimai nebus pa
didinti 60%. Ligoninės joms yra 
pasiūliusios 40% mėnesinio at
lyginimo padidinimą, t.y. net 
260 dolerių, dvejų metų laiko
tarpyje. Darbą pradedančių me
dicinos seserų minimali metinė 
alga tada būtų pakilusi iki $10.- 
680, maksimali alga — iki $12.- 
480. Reikalavimų patenkinimas 
dešimtimis milijonų dolerių pa
didintų ligoninių išlaidas. Kri
tikai primena, kad daugelis me
dicinos seserų savo specialybę 
isigyja kursuose per porą metų 
ir nori gauti didesnį pradinį at
lyginimą už pilną universiteto 
kursą baigusius specialistus.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 
KRAUTUVĖ.

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

R. Statulevičius

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

FRANK DARAUSKAS Limited
REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame įmokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ rnr iaęa 
TORONTO, ONTARIO 161. UUU“I4UO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

Ontario

INCimANrr ^res^er Insurance ir 
IRvUKHNvE 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 Kipūng ir Six Point Plaza) •

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

paprastu ir oro paštu.

GUARANTEED ANNUAL INCOME SYSTEM

William Davis, Premier

Arthur Meen, Rene Brunelle, Frank Miller,
Minister of Revenue Minister of Community and Minister of Health

Social Services

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllN

Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų Ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ r, ... ___ *.!_,< 480 RONCESVALI.ES AVI.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO », ONTARIO

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

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

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 AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

RONCESVALI.ES
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Anapilio žinios

— Praėjusią savaitę persikelta i 
naująją kleboniją Anapilyje. Tuo 
būdu senoji Šv. Jono Kr. šventovė 
galutinai palikta. Joje įsikūrė dvi 
tautinės grupės: korėjiečiai ir ispa
nai.

— Naujoje klebonijoje pamažu 
tvarkomasi. Dar neturima telefono. 
Kol jis bus įvestas, “Tėviškės Žibu
rių” administracija maloniai sutiko 
telefoninius pranešimus perduoti ku
nigams. “TŽ” tel. 275-4672, o Anapi
lio salės tel. 277-1270. Dėkojame vi
siems, talkinusiems persikėlime.

— Sį trečiadienį, 9 v.r., iš Prisikė
limo šventovės liet, kapinėse laido
jama a.a. Antanina Mackevičienė. 
Laidotuvių apeigas atliko Anapilio 
par. kunigai. Velionės artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Lietuvių kapinėse praėjusią sa
vaitę palaidota: a.a. Sofija Augaitie- 
nė-Laurinavičienė, a.a. Aldona Zie- 
manis-Gaurilaitė ir a. a. Rimantas 
Paulauskas. Velionių šeimoms gili 
užuojauta.

— B. Petkevičius sunegalavo šir
dimi ir gydosi Mississauga ligoninė
je. Joje gydosi ir B. Mažeikienė. Eto
bicoke ligoninėje po operacijos 
sveiksta p. Eidukaitienė.

— Pamaldos sekmadieniais Anapi
lyje: 10 ir 11 v.r., Springhurste — 
10 ir 11 v.r.

— Sveikiname dr. Aleksą ir Aldo
ną Valadkas, atšventusius 25 m. ve
dybinę sukaktį, ir ponios tėvelį p. 
Stripinį, paminėjusį 80 m. amžiaus 
sukaktį.

— Pamaldos: sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Vladą Penkauską, 11 v. — 
už p. Pakalkų šeimos mirusius; 
Springhurste: 10 v.r. už a.a. Oną Var
nienę (p. Skrinskienės motiną), 11 
v.r. už a.a. Salomėją Satkevičienę.

Audronės Čeponytės vestu
vės su Ronaldu Grimham įvyks 
p.p. J. Kartavičių ūkyje Graf
ton, Ont., rugpjūčio 24 d., 2 v. 
p.p.

Gražios sukaktys. Liepos 13 
dr. Alekso ir Aldonos Valadkų 
vasarvietėje prie Simcoe ežero 
paminėta keletas sukakčių: dak
taro šeimos 25 m. vedybinė su
kaktis, A. Valadkienės tėvelio 
p. Stripinio 80 m. amžiaus, Mi
ko ir Dalios — universiteto bai
gimo ir Raimundo — gimnazi
jos. Į reikšmingą giminės šven
tės sąskrydį atsilankė arti 150 
svečių iš Toronto ir kitų vieto
vių. Svečių tarpe buvo dr. J. 
Maurukas su šeima iš Klevelan- 
do. Oficialiąją dalį atliko I. Kai
rienė, tarusi žodį ir pakvietusi 
dalyvius sugiedoti “Ilgiausių 
metų”. Esant labai gražiai vasa
ros dienai, svečiai pasiskirstė 
prie ežero bei prie namo esan
čiame parke. Pažymėtina tai, 
kad p. Valadkų šeimos šventėse 
visada dalyvauja labai daug lie
tuviško jaunimo. Šį kartą sve
čių tarpe bene didžioji dalis bu
vo studentinio amžiaus tautie- 
čiai. 

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.

IŠNUOMOJAMI du maži kambariai 
ir virtuvė III augšte dirbančiai mo
teriai. Netoli Bloor-Dundas W. po
žeminio, yra garažas. Skambinti tel.
534- 9127.

LIETUVĖ JIEŠKO gyvenimo draugo 
49-55 metų amžiaus, rimto ir tvar
kingo. Malonu būtų sutikti choristą, 
mėgstantį muziką, bet tai nebūtina. 
Rašyti “T. Žiburių” administracijai 
(pažymint “Lietuvei”), 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

IŠNUOMOJAMI trečiame augšte du 
kambariai ir virtuvėlė. Skambinti 
tel. 532-8272. __________________
IŠNUOMOJAMI pirmame augšte du 
kambariai, virtuvė ir prausykla su 
vieta automobiliui pastatyti. Tel. 
536-4244.
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. 
767-4737.

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DREŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 828 DUPONT St • 
TeL 923-7194 • Namų 766-8372

Savininkas A. ČEPONIS

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 13 d. iš mūsų šventovės 

palaidota Sofija Laurinavičienė-Au- 
gaitienė; vyrui Kaziui Augaičiui, sū
nums Justinui, Danieliui, Antanui ir 
dukteriai G. Budrai reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

— Liepos 15 d. buvo išlydėta į Sv. 
Jono kapines Aldona Ziemenis; jos 
vyrui, sūnui ir artimiesiems nuoširdi 
mūsų užuojauta.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadieni, 8 v. — už Antaną Stipiną, 
užpr. Br. Navalinsko; 9 v. — už Pet
rą Sidarą, užpr. P. Sidaro; sekma
dienį, 9 v. — už Mykolą Matušaitį, 
užpr. E. Matušaitienės; 10 v. — už 
Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekū
nienės; 11.15 v. — už Švėgždų šeimos 
mirusius, užpr. E. Švėgždienės.

— Aušros stovykla Wasagoje vyks
ta sėkmingai. Gražus būrelis Toron
to jaunimo stovyklauja gražiame ore 
ir geroje nuotaikoje. Liepos 11 d. tu
rėjo išvyką į Bruce Trail, kur atvy
kę autobusu ėjo pėsti 5 mylias. Sto
vyklos komendantas — L. Baziliaus- 
kas; berniukų vadovas — Antanas 
Giniotis, mergaičių — L. Nakrošie- 
nė, sporto vadovas — Pr. Miniota; 
darbelių vadovė — R. Giniotienė; 
stovyklai pagelbsti: Alfr. Janeliūnas, 
Andr. Kaknevičius, Vida Petrašiūnai- 
tė (iš Londono okteto), Ratavičiū- 
tė Daiva, Ratavičiūtė Rasa, Imbra- 
saitė Kristina, šapočkinas K., Gen- 
čius Br., šeimininkės — Br. Greičiū- 
nienė, O. Drąsutienė, E. Krivienė, B. 
Dicevičienė, V. Bilkienė, S. Simonai- 
tienė; kapelionas — kun. Eugenijus 
Jurgutis.

— šį sekmadienį mūsų stovykla
vietėj prasidės ateitininkų stovykla. 
Į šią stovyklą suvažiuoja iš įvairių 
Kanados ir net JAV vietų daug lie
tuviško jaunimo. Kviečiame ir mūsų 
parapijos jaunimą dalyvauti.

— Primename, kad mūsų stovykla
vietėj Mišios sekmadieniais laikomos 
11 v.

— Mūsų parapijos šventovėje Mi
šios sekmadieniais vasarą laikomos 
8, 9, 10, 11.15 vai. ir 8.30 v. vakaro.

Lietuvių Namų žinios
— LN administracija planuoja pa

talpų panaudojimą š. m. rudens se
zonui. Dėlto prašo visus suinteresuo
tus pranešti, kiek ir kokių patalpų 
jiems reikės šį sezoną. Būtų geriau
sia, kad tuo reikalu susisiektų telefo
nu arba asmeniškai su LN.

— LN lietuviškų valgių vakarienės 
kiekvieną dieną nuo 6—8 v. v. jau 
veikia. Praėjusią savaitę lankėsi 
apie 15 asmenų. Visi atsilankiusieji 
valgė šaltus barščius. Tikimasi, kad 
šią savaitę valgytojų bus daugiau, 
nes apie tokios valgyklos atsiradimą 
jau buvo paminėta “TŽ”.

— Praėjusio sekmadienio LN po
pietėje atsilankė per 60 asmenų. Pa
valgę pietus, daugumas ilgai sėdėjo 
ir šnekučiavo, nes nenorėjo išeiti į 
karštą gatvės orą iš vėsių LN patal
pų.

— Praėjusią savaitę LN vėsinimo 
įrengimų rangovai patikrino ir su
tvarkė šaldymo įrengimus. Dabar vi
sos LN patalpos, išskyrus pensinin
kų klubo patalpą, yra gerai vėsina
mos. Pensininkų patalpos vėsinimą 
rangovai pasižadėjo sutvarkyti šią 
savaitę.

— Sutvarkius vėsinimą, dalį sulai
kytų rangovų pinigų reikės tuojau 
sumokėti. Dėl to visi lietuviai prašo
mi, kad ir nedidelėm sumom, pirkti 
LN paskolos lakštus. Pirkdami LN 
paskolos lakštus, prisidėsite prie lie
tuviams labai svarbaus pastato — 
Lietuvių Namų užbaigimo. LN pas
kolos lakštų jau išparduota už $283.- 
000. Liko parduoti tik už $17.000. Pa
skubinkite juos išpirkti.

— Per praėjusią savaitę LN pasko
los lakštų per patikėtinį J. Strazdą 
nupirko X. Y. už $7.000.

— LN $1000 paskolą iki pareikala
vimo davė Ip. Krasauskas.

— LN nario įnašus įmokėjo Vladas 
Pacevičius $100, J. Matulaitis $100.

Valdyba
Tragiškos mirtys. Liepos 11 

d. dviem lietuviam jaunuoliam 
vėlyvą naktį grįžtant automobi
liu iš vasarvietės prie Erie eže
ro įvyko nelaimė — automobi
lis neteko pusiausvyros ir atsi
mušė į stulpą. Žuvo a.a. Riman
tas Paulauskas, 20 m., iš Bur- 
lingtono. — Liepos 11 d. spro
gus mechaniniam įtaisui, buvo 
užmuštas a. a. Jonas Juškevi
čius, 59 m., Latvijoje gimęs lie
tuvis. “The Globe a. Mail” lie
pos 12 d. nr. pranešė, kad jis 
rastas negyvas prie savo garažo, 
kuriame dirbo. Gyveno 147 Be
resford Ave.

Iš okupuotos Lietuvos gautas 
laiškas, kuriame prašoma tiks
lesnių žinių apie a.a. Antaną 
Slautą, gyvenusį JAV-se. Jis bu
vo Igno sūnus, gimęs 1893 m. 
Turėdamas 16 m. amžiaus, išvy
ko Amerikon. Manoma, gyveno 
Niujorke. Žinių apie savo dėdę 
prašo Antanas Slauta, sūnus 
Kajetono, Lietuva, Kapsukas, 
Beržu skersgatvis Nr. 2. Turin
tieji žinių apie velionį prašomi 
pranešti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y., USA. Minė
to ląiško autorius apie Antano 
Slautos mirtį sužinojo iš užsie
nio spaudos iškarpų 1963 m., 
bet negauna tikslių duomenų.

Vyr. skautė N. Gverzdytė, sėkmingai besireistt.aui.. ........je,
duoda skautininkės įžodį St. Catharines, Ont., vietininkijos dvidešimtmečio 
minėjimo proga Nuotr. VI. Bacevičiaus

DĖKODAMA visiems lankiusiems mane ligoni

nėje ir namuose bei linkėjusiems greito pasvei

kimo skiriu aukų $20.00 KLK Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. par. skyriui.

STEFANIJA KALŪZIENĖ
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KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI 
mirus, jo brolius — mūsų mielų parapijos kleboną 
TĖVĄ AUGUSTINĄ, choro narį VLADĄ, kitus 
brolius bei jų artimuosius liūdesio valandose nuo
širdžiai užjaučiame —

Prisikėlimo parapijos choras
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RIMANTUI PAULAUSKUI 
tragiškai žuvus, mūsų kuopos šauliams jo tėve
liams EVELINAI ir GALIUI DAUGILIAMS su 
šeima ir visiems artimiesiems jų skausmo valan
doje nuoširdžia užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

D.L.K. Algirdo šaulių kuopa

Netikėtai ir staigiai iškeliavus amžinybėn
a.a. Magdalenai Martinkienei, 

jos liūdinčiam vyrui JUOZUI, dukrai MAGDALE
NAI VAITONIENEI, žentui POVILUI VAITONIUI bei 
visai jų šeimai reiškiame nuoširdžių užuojautų ir 
liūdime kartu su jais, netekę visados malonios ir 
mielos tremties gyvenimo dienų bendrakeleivės — 
E. J. Inkratai B. Dumčienė L. D. Stukai 
M. A. Tumaičiai G. P. Breichmanai

Sofijai Augaitienei
mirus, jos sūnus DANIELIŲ ir JUSTINĄ LAURINA
VIČIUS su šeimomis bei kitus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame —

Matilda ir Augustinas Kuolai 
Liuda ir Mindaugas Leknickai

Persikėlę į naują vietą “T. Ži
buriai” susilaukė jau visos eilės 
lankytojų. Kaikurie jų parodė 
labai didelį duosnumą, kuriuo 
palydėjo savo linkėjimus. A. ir 
S. Kalūzos, “Baltic Exporting 
Co” savininkai, paaukojo “TŽ” 
persikėlimo išlaidoms padengti 
$200. Filomena Kupčiūnienė, 
suprasdama laikraščio būklę, iš
rašė $100 čekį. A. Viskontas ir 
Ponia, “Saufville Creamery” sa
vininkai, atsiuntė $100 čekį. E. 
Aukštakalnienė atsiuntė $25. 
Po $10 paaukojo: J. E. Staške
vičiai, S. čeponienė, W. Zales
kis iš Edmontono. Visas “TŽ” 
štabas nuoširdžiai dėkoja mie
liems rėmėjams už finansinę pa
ramą taip svarbiu metu.

Persikėlimo darbuose talkino 
visa eilė asmenų. Jie buvo su
minėti pr. “TŽ” nr. Tik vietoje 
E. Abromavičiaus pavardės tu
rėjo būti Eug. Abromaičio (ko
rektūros klaida). Specialiu žo
džiu norime paminėti Alf. Skre- 
būną ir kun. J. Staškų, kurie 
atėjo į talką transporto priemo
nėmis. Nuoširdus ačiū visiems.
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DĖMESIO!
Pranešama, kad siuntinių persiuntimo įstaiga

“Baltic Exporting Co.”
vasaros atostogoms šiais metais bus uždaryta nuo

liepos 22 iki rugpjūčio 10 d. imtinai
BALTIC EXPORTING CO.

480 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario

Tel. 531-3098
Savininkai A. ir S. Kalūza

Įtakingas dienraštis “N e w 
York Times” birželio 29 d. iš
spausdino savo korespondento 
Roberto Trumbull ilgą torontiš
kio Karavano aprašymą, kuria
me iškelia etninį miesto įvairu
mą. Baigdamas savo aprašymą, 
autorius sako: “Torontiečių en
tuziazmas Karavanui buvo toks 
didelis, kad jo garsas pasiekė ir 
JAV-bes. Pasiteiravimai apie 
galimybę surengti panašų daly
ką jau atėjo iš Pitsburgo, Den
verio, Detroito, Miami, Los An
geles ir Vašingtono.” Tame re
portaže autorius pamini ir lietu
vius. Pažymėjęs, kad antroji ja
ponų karta jau nekalba japo
niškai, R. Trumbull cituoja 
“Vilniaus” karalaitės Kristinos 
Imbrasaitės paaiškinimą, esą 
dauguma lietuvių jaunimo ge
rai kalba lietuviškai. Ji pati tu
rinti draugų įvairių tautybių 
grupėse, išskyrus anglus. Šį fak
tą esą patvirtina ir Toronto un
to sociologas, konstatavęs, kad 
tik maža dalis ateivių pajėgia 
įeiti į anglosaksų verslo ir so
cialinius sluogsnius.

AUKOS TAUTOS FONDUI
$1.000: Stasys Jagėla; $100: J. Bi

čiulis, vaist J. Margis, B. Š.; $50: J. 
Barakauskas, North Sylva Co. Ltd., 
F. Stirbys; $30: A. Kelmelis.

$25: A. Garbenis, V. Girnius, A. 
Laurinavičius, “Litho-Art” spaustu
vė, Albina Mašalas, Old Country 
Shop Ltd., A. J. Rinkūnai, Jonas 
Rukša, B. Sakalas, J. V. Skrebutėnai, 
A. Smigelskis.

$20: adv. G. Balčiūnas, J. Barzevi- 
čius, VI. Jankaitis, B. Kriaučeliūnas, 
St. Miniota, P. Raudys ($20), J. Vai- 
čeliūnas; $15: Vyt. Marcinkevičius, 
C. Senkevičius ($10).

$10: J. Adomaitis, V. Balsys, O. R. 
Berentas, J. Budreika, J. Gudavičius, 
A. Gvaizdaitis, L. Gvildienė, K. Ka- 
reckas ($5), E. Kondratas, J. Kra
sauskas, inž. P. Lelis, K. Lembertas,
K. Lukošius, J. Matuliauskas, B. M. 
Matuzevičius, dr. A. Mikelėnas, L. 
Novogrodskienė, A. Poškus, J. Ra- 
čickas, A. Savičius ($10), V. Senke
vičius, S. Telšinskas, J. Uogintas, V. 
Vaškelis; $6: V. Baleiša.

$5: V. Akelaitis ($10), V. Ališaus
kas, K. Asevičius, O. J. Balsiai, J. 
Brajus, B. Czernick, O. Dobaitienė, 
W. Dresher, L. Goceitas, M. Pečiu
lienė, S. Plučas, J. Poška, G. Povilai
tis, A. Sapijonis, V. Skirgaila, E. 
Ulickienė, V. Vaičiūnas, J. Varana
vičius, M. Zabulionis.

$3: J. Kuliukevičius, L. Oleka, A. 
Žemaitaitis; $2: S. Kvietys; $1: stud.
L. Simonaitis, stud. D. Salkauskaitė.

Bramptone gyvenantieji
$50: Kl. Dalinda, J. Paršeliūnas; 

$25: A. Stankus; $20: K. Kudirka; 
$10: J. Gudelis ($10).

Ošavoje gyvenantieji
$10: S. Kneitas, J. A. Medelis.
Organizacijos
$200: Sv. Jono Krikšt. parapijos 

Pašalpinė dr-ja; $100: Kanados Lietu
vių Medikų Draugija; $50: Mažosios 
Lietuvos Moterų Dr-ja; $25: L. K. 
Moterų Dr-jos Sv. Jono Kr. parapijos 
skyrius; $20: Lietuvių Liut. - Evang. 
Moterų Dr-ja, Prisikėlimo parapijos 
tretininkės; $10: KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrius, SLA 
kuopa.

Siame sąraše paskelbti aukojusieji 
iki 1974 m. birželio 30 d.

Nuoširdi pądėka visiems aukoju
siems. Vajus yra tęsiamas. Balandžio 
mėnesį esame išsiuntę apie 400 laiš- 
kų-raginimų. Iki šiol atsakymų su 
aukomis gavome labai nedaug. Pra
šome dar neaukojusius čekius rašyti 
ir aukas siųsti Tautos Fondo vardu: 
“Paramai” (ein. sąsk. Nr. 763), Prisi
kėlimo parapijos bankui (ein. sąsk. 
Nr. 1255) arba pirmininkui A. Fira- 
vičiui, 6 Constance St., Toronto, 
Ont. M6R 1S4. Tel. 535-9864. ž

Tenelieka nė vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse, neatlikusio tautinės 
pareigos savajam kraštui — Lietu
vai!

Tautos Fondo Toronto 
Apylinkės atstovybė

TORONTO PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS KREDITO KOOPERATRVO 
aktyvai šiais metais padidėjo $629,- 
123.00, ir balansas š.m. birželio 30 d. 
pasiekė $6,996,429.00. Svarbesnės ba
lanso pozicijos: aktyvai — kasa ir 
sąskaitos bankuose $661,602.00, in
vestavimai $1,528,019.00, paskolos 
$4,710,607.00; pasyvai — šėrai ir de
pozitai $6,728,550.00, atsargos fondai 
$151,251.00, nepadalintas praėjusių ir 
šių metų pelnas $42,672.00. šešių 
mėnesių apyvarta — $15,408,984.00. 
Gauta pajamų $269,344.00. Išmokėta 
palūkanų nariams už santaupas $215,- 
309.00, organizacijoms paremti $4,- 
175.00 administracinių ir kitų išlaidų 
$42,268.00.

Ekonominė Kanados padėtis šių 
metų pirmąjį pusmetį buvo labai ne
pastovi dėl didėjančios infliacijos. 
Palūkanos už paskolas ir santaupas 
buvo keičiamos mėnesiais. Už trum
palaikius indėlius mokama daugiau, 
negu už ilgalaikius. Pinigų rinkoje 
nėra jokio pastovumo. Kaikurios fi
nansinės bendrovės yra patekusios j 
finansinius sunkumus dėl anksčiau 
padarytų investavimų žemomis palū
kanomis. Mūsų kooperatyvo vadovy
bė šioje nuolat besikeičiančioje eko
nominėje padėtyje stengiasi laikytis 
pastovios finansinės politikos, kad 
geriau ir naudingiau patarnautų sa
vo nariams. Pakeltos palūkanos už in
dėlius ir paskolas iki tokio dydžio, 
kad mūsų bankas šiuos metus už
baigs su nedideliu pelnu. Šią vado
vybės politiką nariai teigiamai ver
tina ir dėl šios priežasties koopera
tyvo turtas normaliai auga bei di
dėja. Finansinė mūsų padėtis yra la
bai stipri: laikoma atsargoje daugiau 
kaip pusė milijono dolerių pinigų, 
kad patenkintų netikėtus narių pa
reikalavimus. Asmeninių paskolų iš
davimas nesuvaržytas, o mortgičia/ 
duodami pirmoje eilėje tiem nariam, 
kurie neturi nuosavų namų. Atsi
žvelgiant į tai, kad mūsų patarnavi
mai yra nemokami, už čekių sąskai- 
tais mokame 6%. Komerciniai ban
kai už šias sąskaitas jokių palūkanų 
nemoka ir ima augštus patarnavimo 
mokesčius, todėl kiekvienam nariui 
aišku, jog mūsų kooperatyvas, ne
siekdamas pelno, naudingiausiai pa
tarnauja savo nariams.

J. VARANAVIČIUS, vedėjas
Archit. Artūras Kaminskas 

su žmona dantų gyd. Betty iš 
Argentinos lankėsi Toronte pas 
tetą ir dėdę E. P. Jarašiūnus bei 
kitus giminaičius. Pusseserės 
Vandos Balnienės lydimi jiedu 
aplankė lietuvių institucijas ir 
įdomesnes vietas Toronto mies
te ir plačiose jo apylinkėse.

8S MONTREAIs*”
Aušros Vartų parapijos gegužinė- 

išvyka buvo surengta liepos 7 d. Pa
langos vasarvietėje, kurioje gyvena 
nemažai lietuviškų šeimų. Šv. Mišias 
12 v. atnašavo klebonas kun. J. Ku
bilius. Suvažiavo daug parapijiečių ir 
nemažas skaičius choristų. Gražiam 
orui esant, tarp kvepiančių pušų ir 
eglių, atviroje gamtoje Dievo garbei 
skambėjo gražios lietuviškos gies
mės. Išvyka buvo gražus parapijos 
šeimų bendravimas. Šiai išvykai daug 
pasidarbavo parapijos komiteto na
riai Antanas Čepulis ir Petras Gir
džius. Saulei leidžiantis, patenkinti 
parapijiečiai grįžo į namus.

Gustavas Celtorius, 66 m. amžiaus, 
po ilgos ir sunkios vėžio ligos mirė 
liepos 4 d. Paliko žmoną Stasę ir 
tris sūnus su šeimomis: Vincą, Joną 
ir Harį. Palaidotas iš AV šventovės 
liepos 6 d. Sūnus Haris yra ilgame
tis AV parapijos choristas ir seniū
nas; sūnus Jonas — “Tauro” krep
šinio klubo treneris. Laidotuvių na
muose klebonas kun. J. Kubilius su
kalbėjo Rožinį. Choras giedojo laido
tuvių namuose, bažnyčioje ir kapi
nėse. Ypač choro “Libera” paliko la
bai gilų įspūdį. Mišių metu giedojo 
sol. A. Keblys. Kapinėse kun. J. Ku-

Toronto, Ontario
Jaunimo ansamblis “Ginta

ras”, atlikęs sėkmingą kelionę 
po vakarinę Kanadą, šiuo metu 
ilsisi. Iš ansamblio vadovų teko 
patirti, kad sėkmingiausi kon
certai įvyko Vankuveryje, kur 
juos stebėjo didžiulės minios 
žmonių — viename jų buvo 
5000 žiūrovų, kitame — 2000. 
Pirmajame koncerte programą 
atliko keliolikos tautybių gru
pės, o antrajame — tik “Gin
taras”. Vietos dienraštis “Pro
vince” tiem koncertam paskyrė 
beveik visą puslapį, kuriame iš
spausdino 7 nuotraukas. Dvi di
delės nuotraukos vaizduoja šo
kančius gintariečius. Paskuti
nės išvykos dienos gintarie- 
čiams buvo sunkiausios — teko 
šokti ir dainuoti kiekvieną va
karą. Jų koncertus stebėjo A. 
Nausėdas, kartu keliavęs iki 
Vankuverio. Jis padarė daug 
nuotraukų ir savo įspūdžius 
žada aprašyti “Tėviškės Žibu
riuose”.

Kun. Vyt. Memenąs, klebo
naująs Joliette vyskupijoje J. 
A. V-se, savo atostogas praleido 
lietuvių tarpe Toronte ir 
Springhurste. Jo parapijoje lie
tuvių nėra, tad susitikimas su 
savo tautiečiais buvo juo malo
nesnis. Atostogų proga aplankė 
Toronto lietuvių institucijas, jų 
tarpe ir “TŽ”, ką tik persikėlu
sius į naują vietą. Joliette vys
kupijoje jis yra išrinktas kuni
gų senato pirmininku.

Sporto klubas Aušra rengia 
linksmavakarį-šokius rugpjūčio 
3, šeštadienį, WasagOje Oak
view Community Centre salėje. 
Gros A. Dimskio orkestras. 
Rengėjai kviečia visus tautie
čius, ypač jaunimą, gausiai da
lyvauti. 

• Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių.
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-3. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas__ ______6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _________ ____ 11.5%

Taupomąsias s-tas_______ 8.75% Nekiln. turto_______ ____ 11.0%
Term. ind. 1 m.___ _____ 10.0% Čekių kredito______ ____ 12.0%
Term. ind. 2 m.___ ______ 9.5% Investacines nuo____ ____ 11.5%
Term. ind. 3 m. ______9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniaįs, 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 ketvirtadieniai nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

bilius pareiškė šeimai užuojautą. Lai
dotuvėse dalyvavo labai daug žmo
nių.

Regina Staškevičiūtė, diplomuota 
ekonomistė, D. Jurkui “Lito” sąskai
tybos vedėjui išėjus į pensiją, per
ėmė sąskaitybos vedėjos pareigas.

Inž. Alvydas Bulota, gavęs tarny
binį paaukštinimą, su žmona Ramu
ne ir sūnumi persikėlė į Torontą.

Elena Navikėnienė, ilgametė litua
nistinės mokyklos mokytoja, liepos 
13 d. išskrido į Europą pas sūnų Ri
mą, Kanados kariuomenės kapitoną, 
kuris su šeima gyvena V. Vokietijoje. 
Rimas motiną pasitiks Stuttgarte ir 
sykiu važiuos į Prancūziją — Nancy- 
Metz Kanados ir JAV karių kapines, 
kuriose palaidotas sūnus Algimantas, 
Kanados kariuomenės aviacijos vyr. 
leitenantas, žuvęs lėktuvo avarijoje 
1955 m. Vokietijoje manevrų metu. 
Iš Prancūzijos su sūnaus Rimo šeima 
vyks poilsiui į Ispaniją prie Atlanto 
vandenyno. Europoje žada būti tris 
savaites. I Europą sykiu skrenda duk
tė Genė, žentas Vytautas ir anūkė 
Audronė Kudžmos, kurie žada aplan
kyti keletą valstybių, ypač Italiją ir 
jos sostinę Romą. A.A.

“Neringos” skaučių tuntas ir “Ge
ležinio Vilko” skautų tuntas 1973 m. 
rugpjūčio mėn. stovyklavo jubilėji- 
nėje stovykloje Klevelande. Ten jie 
sutiko kitų miestų skautus ir skautes 
ir pramoko skautiško patyrimo. At
ėjo laikas tą patyrimą įgyvendinti 
savoje “Baltijos” stovyklavietėje. 
Geriausia proga bus skautų ir skau
čių stovyklos metu, kuri įvyks liepos 
27 — rugpjūčio 10 d. Kviečiame visą 
jaunimą dalyvauti ir registruotis pas 
savo draugininkus ir draugininkes, 
pas Elę Jurgutienę 626-7499 arba pas 
Romą Verbylą 254-4287. Programoje 
bus laiko viskam: sportui, dainavi
mui, įvairiems užsiėmimams ir mie
gui. Taip pat yra numatytos kelios 
iškylų dienos, pirmosios pagalbos, 
tautos ir sporto dienos. Kiekvieną va
karą įvyks laužas, kurio metu sto
vyklautojai galės pasirodyti, dainuo
ti ar individualiai pasireikšti. Skau
čių štabas: viršininkės — Dana Ker- 
belytė ir Elė Jurgutienė, adjutante; 
dainų ir sporto vadovė — Rasa Lu- 
koševičiūtė, skaučių draugininke — 
Irena Danytė iš Otavos, paukštyčių 
draugininke — Audra Žurkevičiūtė. 
Taip pat yra numatytos vyr. skau
tės, kurios perduos jaunesniom skau
tėm “Vaivorykštės” projekto žinias, 
mokydamos skautes ir paukštytes go
belenų, juostų ir įvairių kitų tauto
dailės darbų. Skautų štabas — Bro
nius Niedvaras, Gintaras Nagys, Gin
taras Brikis, Gytis Vazalinskas, Ro
mas Otto, Juozas Piečaitis. Stovyklos 
kapelionas — kunigas Rafaelis Šaka
lys, ūkvedys — p. Žurkevičius. R.L.

Reddy Memorial ligoninėje gydosi
M. Čepaitienė, G. Rudinskienės mo
tina, J. Aneliūnienė ir J. Dalmantas. 
Montreal General Hospital po labai 
sunkios vidurių operacijos sveiksta 
Stasys Aneliūnas ir greitu laiku ruo
šiasi grįžti į namus.

Liudas ir Valė Stankevičiai, lietu
viškos radijos programos vedėjai, 
trim savaitėm išskrido atostogų į 
Meksiką, kur jų vyr. duktė vasaros 
metu studijuoja ispanų kalbą.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355


