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Naujieji bėgliai
Dabartiniai pavergtosios Lietuvos propagandistai, sėdėdami 

maskvinės prievartos vežime, pokarinę išeiviją pravardžiuoja 
fašistiniais pabėgėliais, buržuaziniais nacionalistais, karo nusikal
tėliais, pabūgusiais atsakomybės. Faktas betgi lieka faktu, kad 
šioje byloje kalčiausi yra patys kaltintojai. Jeigu ne jų teroras, ne 
sibiriniai trėmimai ir ne masinis tautos naikinimas, šiandieną nau
josios išeivijos nebūtų. Ji atsirado tik dėlto, kad iš Maskvos atūžian
čio siaubingo teroro buvo išginta klaikion nežiniom Tautiečiai to
kiose sąlygose pasitraukė iš savo gimtojo krašto, bet nepabėgo iš 
savo tautos. Tai galima drąsiai tvirtinti apie didžiąją daugumą 
naujųjų išeivių. Iš savo tautos pasitraukė tiktai vienas kitas, suvi
liotas naujų sąlygų — kapitalo, karjeros. Jie nusisuko nuo lietuvių 
tautos, nepadarydami garbės nei sau, nei savo buvusiai tėvynei. 
Tai ligi šiol negausus, bet apgailėtinas elementas. Bet ar tokio 
elemento nėra dabartinėje Lietuvoje? Ar rusų pataikūnai nenu
eina iki tos ribos, kuri skiria lietuvius nuo kitų? Jau iš tolo 
stebint matyti, kad tokių yra. Karjeros ar partinės ideologijos 
skatinami, jie nejučiomis išėjo iš lietuvių tautos gyvendami pačia
me jos centre. Tuo būdu jie pabėgo iš savo tautos gyvendami 
josios žemėje. Tai naujieji bėgliai, kurių ta linkme nestūmė joks 
teroras, jokia prievarta, o tik masinanti ateitis “plačiojoj tėvynėj”.

★ ★ ★
Amerikinės platumos ir panašūs motyvai suviliojo nevieną 

išeivį tapti savosios tautos bėgliu. Per ištisus 30 metų tokių nebuvo 
daug, bet dabar jų skaičius jau ima daugėti, ypač antrojoj kartoj. 
Tai pirmiausia tie, kurie iš pirmosios kartos mažai tegavo tautinių 
vertybių. Jie patys dar jaučiasi esą lietuviai, bet jų vaikai jau da
rosi tautos tremtiniai arba priverstiniai bėgliai, nes tėvai stumte 
stumia juos lauk iš savo tautos. Sakome stumte stumia, nes nebe
duoda vaikams nieko lietuviško — nei kalbos, nei lakraščio, nei 
mokyklos, nei vadovėlio, nei organizacijos, nei parapijos. Tuo būdu 
visa šeima tampa bėgliais, galėtume sakyti, net dezertyrais. Juk ar 
ne klaiku sutikti lietuvių šeimą, kurios vaikai visai nekalba lietu
viškai, net nesupranta? Dar skaudžiau, kai randi pirmosios kartos 
šeimą, kurios suaugę vaikai nebekalba lietuviškai. Pasiteiravus 
paaiški, kad kaltė glūdi tėvų pusėje. Gana dažnais atvejais tokie 
tėvai būna įsikalę klaidingą pažiūrą, esą lietuvių kalba gadina 
vaiko akcentą, be to, ji esanti nereikalinga užsienyje; kam tad vai
ką apsunkinti “nereikalingu” mokslu! Ir taip tėvai, patys būdami 
“dypukai”, menkai moką anglų kalbą, su vaikais rezgia angliškai 
ar kuria kita gyvenamo krašto kalba. Tuo tarpu anglų kalbos 
mokytojai maldauja tėvus to nedaryti, nes gadina vaikų kalbą.

★ ★ ★
Dėl minėtų ir kitų priežasčių naujųjų taiit^ bėglių skaičius 

palengva gausėja. Atsispyrimas prieš tą atkeliaujančią bangą pri
klauso nuo tautinio bei kultūrinio išeivijos sąmoningumo. Kadangi 
naujieji bėgliai pradeda augti šeimose, reikia sustiprinti vaikų 
siuntimą į šeštadienines lietuvių mokyklas. To uždavinio pirmoje 
eilėje turėtų imtis mokyklų vadovybės — tarybos, komitetai, vedė
jai. Iki šiol tos vadovybės pasitenkindavo lėšų telkimu. Dabar to 
jau permaža. Atėjo laikas pakalbinti kiekvieną lietuvišką šeimą, 
išsiuntinėti joms kvietimus bei iliustruotą informaciją apie mokyk
los darbą, programą, naudą, mokytojus ir t.t. Gyvename laisvės 
kraštuose, kur įsakymais operuoja tiktai teisminės įstaigos, poli
cija ir pan. šiapjau gyvenime viskas organizuojama laisvo apsi
sprendimo metodais. Dėlto ir lietuviško švietimo srityje nieko 
nepadės įsakinėjimai, graudenimai, jei mokyklos vadovybė nepa
jėgs gerai sutvarkyti mokyklos ir įtikinti šeimas jų būtinumu. 
Svarbiausia — laimėti tėvų palankumą mokyklai. Jei vaikai neina 
lietuviškon mokyklon, atsakingi yra tėvai, o ne vaikai. Jau dabar 
laikas mokyklų vadovybėms pasiruošti, nes rugsėjis arti. Nelau
kime, kad vaikai patys pradėtų veržtis į mokyklas. Tai ne teatras. 
Rimtam darbui reikia rimto pasiruošimo. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
ŽENEVOJE PASIRAŠYTA SEPTYNIŲ PUNKTŲ KARO PALIAUBŲ SU
TARTIS neatnešė taikos Kipro salai, kur savo pozicijas Kirenijos 
kalnuose vis dar plečia Turkijos kariuomenė, užėmusi keletą kai
mų. Britanijos, Turkijos ir Graikijos užsienio ministerių sutartis 
įsakė tuojau pat nutraukti karo veiksmus, įvesti Jungtinių Tau
tų kariuomenės dalinių kontroliuojamą koridorių tarp Turkijos 
kariuomenės ir graikų tautinės gvardijos, pasikeisti karo belais
viais. Derybos Ženevoje vėl bus tęsiamos rugpjūčio 8 d. dėl sveti
mų kariuomenių atitraukimo iš Kipro ir konstitucinės vyriausybės 
sugrąžinimo. Jungtinių Tautų saugumo taryboje Sovietų Sąjunga, 
pasinaudodama veto teise, buvo sustabdžiusi rezoliuciją, numa
tančią didesnes teises JT kariuomenės daliniams karo paliaubų 
priežiūrai užtikrinti. Sovietų ve- •------- ----------------------------- -

Sr Oficiali kalba
Kvebeko provincinis parla

mentas 92:10 balsų santykiu pa
tvirtino kontroversini įstatymą 
nr. 22, kuris oficialia balba toje 
provincijoje pripažįsta tik pran
cūzų kalbą. Kadangi federacinė 
Kanada remiasi dviejų oficialių 
kalbų pricipu, daug kam atro
do, kad šis įstatymas prieštarau
ja konstitucija laikomam S. 
Amerikos Britų Aktui. Kvebeko 
liberalų premjeras R. Bourassa 
š. m. liepos 16 d. pradėtas nau
jojo įstatymo projekto svarsty- 
bas sustabdė balsavimo keliu, 
kai buvo išsiaiškinti tik keli 
paragrafai iš bendro 130 skai
čiaus. Už svarstybų nutraukimą 
balsavo 73 liberalai, prieš — 8 
opozicijos nariai. Priimant įsta
tymą, kuris oficialiai įsigalios 
1976 m. sausio 1 d., du liberalai 
— G. Springate ir J. Ciaccia bal
savo prieš jį ir prieš savo parti
ją. Jiems atrodo, ■ kad naujasis 
Įstatymas pažeidžia milijono 
angliškai kalbančių kvebekiečių 
teises. Premjeras R. Bourassa 
abu šiuos savo liberalus suspen
davo. Didžiausią grėsmę įstaty
mas sudaro angliškoms mokyk
lom, leisdamas anglų dėstomąją 
kalbą jose tik tais atvejais, kai 
51% mokinių yra anglų kilmės. 
Lig šiol tokiose mokyklose per
svarą dažnai turėdavo kitų tau
tybių ateivių vaikai. Būdavo 
angliškų mokyklų, kur tokie vai
kai sudarydavo net 47% moki
nių, o anglų kilmės vaikai — tik 
26%'. Naujasis įstatymas visus 
ateivių vaikus privers mokytis 
prancūziškose mokyklose, nors 
jų tėvai pasisakytų už anglų kal
bą. Priimtas įstatymas įpareigo
ja prekybos ir pramonės įmones 
visą oficialų susirašinėjimą at

likti prancūziškai. Jeigu susira
šinėjamą angliškai, prie tokių 
raštų turi būti pridėtas vertimas 
į prancūzų kalbą. Skelbimai, res
toranų užrašai ir net valgiaraš
čiai turi būti prancūziški. Jeigu 
jie parašyti italų, portugalų, is
panų ar anglų kalbomis, prancū
ziškasis vertimas privalo būti at
spausdintas didesniu šriftu už 
minėtų kalbų originalą.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau po savo ministerių kabine
to posėdžio atsisakė komentuoti 
Kvebeko naująjį įstatymą ir jo 
pagreitintą priėmimą, balsavimo 
keliu nutraukusį svarstybas. 
Spaudos atstovus jis prašė pa
laukti, kol jo konstituciniai eks
pertai užbaigs studijuoti šio 
įstatymo teisinį pagrindą. Anks
čiau P. E. Trudeau yra pareiš
kęs, kad jam gali tekti pasisaky
ti prieš kaikuriuos naujojo įsta
tymo paragrafus ir juos bandyti 
pakeisti tiesioginėmis derybomis 
su Kvebeko premjeru R. Bou
rassa. Abu premjerai yra pran
cūzų kilmės liberalai. Didžiausią 
problemą gali sudaryti kitų ang
liškųjų provincijų reakcija. Jos 
dabar išleidžia nemažas dolerių 
sumas oficialiam dvikalbiškumui 
užtikrinti savo valdinėse įstaigo
se, nors tose provincijose gyve
nantys prancūzai beveik visi mo
ka ir anglų kalbą. Jų vyriausy
bes gali sugundyti mintis, kad 
tas dvikalbiškumas, įvestas vien 
tik dėl Kvebeko, yra nereikalin
gas, jeigu pats Kvebekas oficia
lia kalba tepripažįsta vieną pran
cūzų kalbą.

Užsienio reikalų ministerio M. 
Sharp iniciatyva Otavoje įvyko 
pasitarimas su Indijos užsienio 
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Pavergtos Lietuvos keliauninkės šiltos vasaros dienomis gaivinasi šaltinio vandeniu gimtojoje žemėje

Tiltai okupuotam Pabaltijin
Baltiečių išeivių bandymas užmegzti organizacinius ryšius su savo tėvynėmis

Nuo pat okupacijos pradžios 
baltiečiai išeiviai bando užmegz
ti ryšius su institucijomis bei 
įstaigomis savo tėvynėse, bet be 
didesnės sėkmės. Asmeniniai 
ryšiai, kad ir labai suvaržyti, 
pasirodė kaikam įmanomi, ta
čiau jais nepasitenkinama. Ypač 
jaunosios kartos veikėjų dalis 
panūdo jieškoti organizacinių 
ryšių su atitinkamomis institu
cijomis okupuotose Baltijos ša
lyse. Atsirado grupės vadina
mų bendradarbiautojų, kurie 
nepaisė viešosios opinijos nuo
taikų ir darė savo. Tokių atsira
do ne tik lietuvių, bet ir latvii} 
bei estų tarpe, daugiausia aka
demikų eilėse. Jie sukėlė gand 
daug nerimo ne tik šioje Atlan
to pusėje, bet ir anoje, t.y. so
vietų okupuotuose Baltijos kraš
tuose. Pradėtoji iniciatyva tęsia
ma, nors abiejose pusėse susi
laukia stiprios opozicijos. Sovie
tiniai pareigūnai laiko ją pa
slėpta klasta, siekiančia įsi
smelkti už geležinės uždangos, 
o išeivijos dauguma vertina ją 
kaip paslaugą bei nuolaidžiavi
mą okupaciniam režimui.

Keletą būdingų tos srities fak
tų pateikia Toronte leidžiamas 
baltiečių biuletenis “Baltic 
Event s”. Jį redaguoja du pro
fesoriai — latvis Juris Drei- 
felds ir estas Rein Taage- 
pera. Pirmasis dėsto politinius 
mokslus Brock universitete St. 
Catharines, Ont., antrasis — so
ciologiją Kalifornijos universi
tete. Lietuvio redaktoriuas, ma
tyt, nėra, nes niekur nemini
mas.

Minėtame biuletenyje (1974 
m. 3 nr.) rašoma, kad estų išei
vių akademikai 1972 m. pakvie
tė savo kolegas iš okupuotos 
Estijos dalyvauti baltistikos stu
dijų konferencijoje Toronte, 
kuri buvo rengiama Baltistikos 
Studijoms Puoselėti Draugijos. 
Estijos komunistų partijos cent
ro komitetas nedavė leidimo, 
pareikšdamas:

Tokio . pakvietimo priėmimas ir 
betkoks kitas mokslinis ar kitokio 
pobūdžio kontaktas su išeiviu orga
nizacijomis reikštu faktinį tų orga
nizacijų pripažinimą ir nesiderintų 
su partijos ir valdžios politika.

Biuletenio redaktoriai pridu
ria, kad Estijos komunistų lai
kysena mokslinių ryšių atžvil
giu yra panaši į vyraujančią iš
eivijos organizacijų nuomonę, 
kuri taip pat bijo faktinio sovie
tų režimo pripažinimo Estijo
je. Esą reikėtų pabrėžti, kad mi
nėtoji Baltistikos Studijoms 
Puoselėti Draugija nėra išeivių 
organizacija — joje dalyvauja 
įvairių tautybių akademikai, ku
rie domisi baltistika.

Latvijos akademikai
Kiek švelnesnė buvo sovieti

nės Latvijos akademikų laiky
sena. Jie pradžioje reiškė nu
sistebėjimą, kad minėtoji baltis
tikos draugija į savo konferen
cijas nekviečia akademikų, gy
venančių Baltijos kraštuose. An
tai, “Atsinas un Pardomas” 
1973 m. vasario 22 rašė, esą 
keista, jog nekviečiami dalyvau
ti studijuojamuose kraštuose 
gyvenantys asmenys: “Jų daly
vavimas bei paskaitos būtų pa
gelbėję sudaryti platesnę bei 
objektyvesnę pažiūrą.” Dėl to
kio “neapsižiūrėjimo” latvių 
akademikai Latvijoj esą klau
sia, ar minėtoji organizacija yra 
“laisva akademikų draugija, ar 
tik šaltojo karo įrankis?” “Bal
tic Events” biuletenis pastebi, 
kad kvietimai į baltistikos kon
ferencijas buvo pasiųsti paski
riem akademikam neoficialiai. 
Vėliau, 1974 m., R. Šilbajoris, 
Baltistikos Studijoms Puoselėti 
Draugijos pirmininkas, pasiun
tė oficialius kvietimus visom 
trim Baltijos kraštų mokslo aka
demijom dalyvauti ketvirtojoj 
baltistikos konferencijoj Čika
goje. Atsiliepė tiktai Latvijos 
Mokslų Akademija, mandagiai 
pasiteisindama, kad esanti labai 
užimta organizavimu metinės 
šventės. Be to, ji paprašė dau
giau informacijų apie baltisti
kos studijų draugijos veiklą, 
šis atsakymas buvo gautas Či
kagoje vos keletą dienų prieš 
konferencijos pradžią.

Maskva lemia
Visai kitu tonu prabilo Mask

va. Jos dienraštyje “Izvestia” 
(1974. VII. 4) paskelbė aštriai 
puolantį straipsnį V. Steinberg, 
sovietinės Latvijos istorijos ins
tituto direktorius. Jis neigia
mai pasisakė apie baltistikos 
studijų draugijos organizatorius 
bei veikėjus — prof. E. Ander
soną, prof. A. Ziedonį, prof. A. 
Ezergailį. Kliuvo ir tos draugi
jos žurnalui “The Journal of 
Baltic Studies”, ypač prof. B. 
V. Mačiukos straipsniui “Balti
jos respublikų vaidmuo Sov. 
Sąjungos ekonomijoje” (1972 
m., nr 3, psl. 18-25). Po tokio 
išpuolio ir Latvijos Mokslų Aka
demijos laikysena turėjo pasi
keisti.

Sovietinė pažiūrą
Apie tiltų tiesimą tarp išeivi

jos ir jos tėvynių, esančių so
vietų valdžioje, ilgą straipsnį 
parašė Latvijos komunistų vei
kėjas B. Pudele mėnesiniame 
partijos žurnale “Padomju Lat- 
vijas Komunists” (1974 m. 5 
nr.). Pasak jo, reakcinėje latvių 
išeivijoje nuo 1960 m. pasiro
džiusios naujos ideologinės veik
los formos. Su jomis prasidė
jusi nauja “tiltų tiesimo era”, 
o primityvus antikomunistinis 
nusistatymas dingęs. Atsiradusi 

nauja, subtilesnė taktika, puo
selėjanti tautinį impulsą per 
kultūrinį bendradarbiavimą ir 
ideologinę infiltraciją Latvijon. 
Tai esą rodo įsteigimas naujos 
“mokslinės” draugijos JAV-se 
1968 m., Švedijoj 1970 m. ir pa
siruošimas organizuoti baltiečių 
kalbų biurą su reakciniu radi
jo siųstuvu “Radio Liberty”. 
Pagrindinis naujojo sąjūdžio 
užmojis esąs veikti tautinę są
monę psichologiniu keliu. Spe
cifinis tos taktikos ginklas esąs 
“bendros latvių tautos” ir 
“bendros latvių kultūros” mi
tas, stovįs virš klasinių skirtu
mų ir jungiąs užsienio bei tėvy- 
nęs latvius mistiniu bendro 
kraujo ir “tautinės dvasios” 
ryšiu. Latvijos išeiviai, statyda
mi mažus tiltus and tų mistinių 
bei nacionalistinių atramų, sie
kia skleisti reakcines, naciona
listines ir antisovietines idėjas 
Latvijoje ir tuo būdu sušvel
ninti socialistinę ideologiją. Be 
to, jie esą dedasi “bendros lat
vių tautos” atstovais laisvaja
me pasaulyje ir kalba visų lat
vių vardu.

Išpuoliai Estijoj
Sovietinėje estų spaudoje ir 

įvairiuose susirinkimuose, pa
sak “Baltic Events”, pabrėžia
ma nauja baltiečių organizacijų 
taktika, kuri esanti pavojinges
nė. Jauni akademikai bei veikė
jai esą nebeturi senosios gvardi
jos antikomunistinės laikysenos. 
Jie savo antikomunizmą esą 
dengia moksliniu šydu ii- jieško 
ryšių Taline bei Tartu miestuo
se, kad tuo būdu galėtų skleisti 
žalingą savo ideologiją. Anks
čiau labiausiai buvo puolamas 
prof. R. Taagepera (Kaliforni
joj) ir laikomas “priešu nr. 1”, 
dabar ugnis esanti nukreipta į 
žurnalistą Arno Kueng (Švedi
joj). Pirmasis yra skleidėjas idė
jos, kad reikia steigti demokra
tinę Estijos liaudies respubliką 
Jugoslavijos ir Lenkijos pavyz
džiu, antrasis yra parašęs kny
gą apie dabartinę būklę Baltijos 
respublikose.

Prof. R. Taagepera, kaip 
“Baltic Events” redaktorius, 
priduria, kad nesijaučiąs “anti- 
komunistu”. Jis tikisi, jog so
vietai su laiku įveiks neurotinę 
savo baimę ir nevengs draugiš
kų, rimtų diskusijų liečiančių 
estų ir rusų tautinius reikalus.

Kaip su lietuviais?
Nors “Baltic Events” biulete

nis (1974 m. 3 nr.) rašo daugiau
sia apie estus ir latvius, tačiau 
lietuvių būklė beveik ta pati. 
Pastarųjų išeivijoj bendradar
biautųjų linkmę yra užėmę 
“Akiračiai”. Juos bei jiems pa
našius “Gimtasis Kraštas” ir 
giria, ir vanoja, kalba su jais ir 
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to teko apeiti šiek tiek švelnes
ne rezoliucija. Jungtinės Tau
tos Kipre dabar jau turi dau
giau kaip 4.000 karių, tačiau 
dėl nesibaigiančių karo veiks
mų jie negali įvesti neutralaus 
koridoriaus tarp graikų ir tur
kų. Persvarą turi turkai, nes 
Kipro salon iš Turkijos jau yra 
atsiųsta apie 30.000 karių ir 
keli šimtai tankų. Graikija pra
dėjo laipsnišką savo kariuome
nės demobilizaciją, bet tvirtina- 
si Rhodes saloje, nuo kurios iki 
Kipro yra 250 mylių, iki Tur
kijos pakrančių — vos 12 myJ 
lių. Reguliarią Graikijos 160.- 
000 vyrų kariuomenę mobiliza
cija buvo padidinusi 200.000.

PROVIZORINĖ KONSTITUCIJA
Naujoji premjero K. Kara- 

manlio vyriausybė Graikijai val
dyti pasirinko 1952 m. konstitu
ciją, kurią karinis režimas buvo 
porą kartų reformavęs. Premje
ras K. Karamanlis, atmetęs tas 
reformas, konstituciją paskelbė 
provizorine, karalių jos para
grafuose laikinai pakeisdamas 
prezidentu. Monarchijos ar res
publikos klausimą jis pažadėjo 
išspręsti visuotiniu referendu
mu. Atrodo, šio klausimo nebus 
galima ilgiau atidėlioti, nes at
sistatydinti nori prez. Ph. Gizi- 
kis, generolas, priklausęs kraš
tą valdžiusiai karininkų grupei. 
Iš kariuomenės pasitraukė bri
gados gen. D. loannides, pagrin
dinis karinio režimo ramstis. 
Krašto apsaugos ministeris E. 
Averoffas jau pradėjo karinin
kų kadro valymą, iš pagrindi
nių pozicijų atleisdamas kari
nio režimo rėmėjus. Premjeras 
K. Karamanlis panašią akciją 
vykdo civiliniame valdžios apa
rate. Graikų kompartijos vadas 
A. Ambatielos reikalauja oficia
laus savo partijos pripažinimo 
ir teisės dalyvauti rinkimuose. 
Komunistų partija Graikijoje 
buvo paskelbta nelegalia 1949 
m. Graikijon grįžo kompoz. M. 
Theodorakis, kuriam karinis re
žimas buvo atšaukęs pilietybę. 
Jis yra komunistas, buvęs par
lamento narys, pagarsėjęs Hol- 
lywoodo filmui “Zorba the 
Greek” sukurta muzika.

TRYS KALTINIMAI
JAV atstovų rūmų teisingu

mo komitetas, kurį sudaro 21 
demokratas ir 17 respublikinin- 
kų, patvirtino tris oficialius kal
tinimus prez. R. Niksonui pa
smerkti ir iš pareigų pašalinti. 
Teisingumo pažeidimas ryšium 
su Watergate byla buvo pripa
žintas 27:11 balsų santykiu, 
amerikiečių pilietinių teisių pa
žeidimas valdinių įstaigų pikt- 
naudojimu — 28:10, teisinio 
proceso trukdymas atsisakymu 
bei delsimu parūpinti komiteto 
pareikalautas magnetofono juos
teles bei kitą medžiagą — 21: 
17. Liberalieji demokratai ban
dė prijungti dar du kaltinimus, 
liečiančius slaptą Kambodijos 
bombardavimą ir nepateisina
mą pajamų mokesčio susimaži- 
nimą bei valdžios lėšų panau
dojimą namams pagerinti Kali
fornijoje ir Floridoje, šie kalti
nimai buvo atmesti balsų dau
guma. Atstovų rūmai teisingu
mo komiteto patvirtintus tris 
kaltinimus prez. R. Niksonui 
pradės svarstyti rugpjūčio 19 d. 
Demokratų ir respublikininkų 
vadai nutarė neleisti pataisų ir 
papildymų minėtuose kaltini
muose, išskyrus atskirų sekci
jų išbraukimus balsų daugu
ma. Spėjama, kad atstovų rūmai 
galutinį sprendimą padarys dar 
prieš rugpjūčio pabaigą. Ka
dangi tam sprendimui pakan
ka paprastos balsų daugumos, 
senatas jau pradeda ruoštis 
prez. R. Niksono bylai. Spren
džiant iš dabartinių nuotaikų, 
prez. R. Niksono pasmerkimas 
atstovų rūmuose yra beveik ga
rantuotas. Vienintelė prez. R. 
Niksono viltis — senatas, kuris 

jį tegali pašalinti dviejų treč
dalių balsų dauguma. Senato 
vadovaujantys demokratai jau 
yra pasiūlę rezoliuciją, kuri vi
są bylą leistų transliuoti tele
vizijai. Į paprastų piliečiu teis
mus televizija neįsileidžiama, 
kad nebūtų pakenkta teisingu
mo procesui.

TEISMAS ČILĖJE
Santiago karo aviacijos aka

demijoje pasibaigė du mėne
sius trukęs masinis prezidento 
S. Allende šalininkų teismas. 
Karinis tribunolas krašto išda
vimu, eitų pareigų pažeidimu 
buvo apkaitinęs 10 civilių ir 53 
karininkus. Mirties bausmės su
silaukė bankininkas C. Lažo, 
aviacijos karininkai pik. E. G. 
Guzman, kpt. R. Vergara ir vir
šila B. Constanzo. Trys kalti
namieji buvo išteisinti, o visi 
kiti gavo įvairaus ilgio kalėji
mo bausmes. Karinis režimas 
paskirtas bausmes leido peržiū
rėti Santiago aviacijos viršinin
kui gen. J. Berdichevskiui. Jei
gu jis patvirtins keturias mir
ties bausmes, tada galutinį žodį 
dėl jų pakeitimo ar vykdymo 
turės tarti karinio režimo vadas 
gen. A. Pinochetas. Teismo sa- 
lėn buvo įsileisti stebėtojai iš 
užsienio, jų tarpe ir buvęs JAV 
vyr. prokuroras R. Clark. Kal
tinamuosius gynusiem advoka
tam teisėjai neleido kelti kan
kinimų klausimo, sutikdami pri
imti tik raštiškus pareiškimus.

NUTRAUKĖ DERYBAS
JAV valstybės departamente 

buvo vedamos derybos su R. 
Vokietijos atstovais dėl diplo
matinių santykių užmezgimo. 
Departamento pareigūno R. An
dersono pranešimu, santykių 
užmezgimas atidėtas neribotam 
laikui. Vokiečiams buvo pa
reikšta, kad JAV vengs diplo
matinių santykių su R. Vokieti
ja, kol ji trukdys V. Vokietijos 
susisiekimą su V. Berlynu. Pra
ėjusią savaitę R. Vokietijos po
licija sulaikė ir grąžino V. Vo
kietijon vieną pareigūną, auto
strada vykusį V. Berlynan. V. 
Vokietijos vyriausybė taip pat 
yra įspėjusi R. Vokietiją, kad 
jos vykdomi susisiekimo truk
dymai kenkia taikaus sambūvio 
politikai ir santykių gerinimui 
tarp abiejų Vokietijų.

NEĮSILEIDŽIA ŽYDŲ
Austrijos sostinėje Vienoje 

yra apie 400 žydų, nusivylusių 
Izraeliu ir norinčių grįžti So
vietų Sąjungom Per pastaruo
sius trejus metus Kremlius lei
do grįžti maždaug 40 žydų, o 
dabar visiškai sustabdė vizų iš
davimą. Nepadeda nei norinčių 
grįžti žydų demonstracijos prie 
Sovietų Sąjungos ambasados, 
nei skelbiami bado streikai, nei 
pagaliau Austrijos kanclerio B. 
Kreiskio tiesioginis kreipima
sis į viešėjusius sovietų augš- 
tuosius pareigūnus. Atrodo, to
kia taktika sovietai nori įspė
ti Izraelin besiveržiančius savo 
žydus. Dienraščiui “The Toron
to Star” labiausiai skundėsi ka 
ro invalidas I. Meiersonas, Iz
raelin emigravęs iš Rygos. Pa
sak L Meiersono, jis su žmona 
padarė didelę klaidą, nes Izrae
lio vyriausybė jam nesutiko pa
skirti invalidumo pensijos. Jie
du dabar skursta Vienoje, pra
gyvendami iš žmonos mėnesinės 
$170 algos, kurią ji gauna siu
vykloje.

RUOŠIASI SUKILIMUI?
Londono dienraštis “Daily 

Mail” paskelbė dokumentinį 
pranešimą, teigiantį, kad Brita
nijoje slaptos organizacijos pla
nuoja nuversti dabartinę vy
riausybę, jeigu dar labiau pa
blogės krašto ekonominė būk
lė ir pasikartos unijų streikų 
chaosas. Tas organizacijas dau
giausia remia buvusieji karinin
kai, bankininkai, dešinysis gy
ventojų sparnas.
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NEGIMUSIEJI BUS ŽUDOMI?
Negimusių kūdikių žudymo 

įstatymas V. Vokietijoje pa
skelbtas, bet jo vykdymas su
stabdytas. Iki šiol nėštumo nu
traukimas buvo draudžiamas ir, 
žinoma, baudžiamas. Dabartinė 
koalicija, susidedanti iš social
demokratų ir liberalų, nutarė 
panaikinti buvusią tvarką. Pa
gal jos projektą, iki trijų mėne
sių nėštumo nutraukimas nebus 
daugiau laikomas nusikalstamu 
darbu ir todėl nebus už jį bau
džiama. Nėštumo nutraukimą 
pirmoje eilėje nusprendžia nėš
čioji. Prieš tokį projektą griež
tai pasisakė religinės Bendrijos, 
pirmoje eilėje Katalikų, krikš
čioniškos organizacijos, daugu
ma moterų ligų gydytojų ir, ži
noma, opozicija* Valdantieji ne
sileido į kompromisus ir prave
dė savo projektą. Bet Baden- 
Wiirttembergas apskundė tą 
įstatymą konstituciniam teis
mui. Prie jo prisidėjo ir Bava
rija. Esą V. Vokietijos konstitu
cija įpareigoja valstybę saugoti 
ir negimusio kūdikio gyvybę. 
Jie prašo teismą pasisakyti. Kol 
jis tai padarys, skundėjai prašė 
sulaikyti naujojo įstatymo vyk
dymą. Kol kas jis leido nutrauk
ti nėštumą tik esant rimtiems 
medicininiams, etiniams arba 
eugeniniams motyvams, taip pat 
išprievartavimo atvejais, sustab
dė pradėtų bylų eigą ir naujų 
kėlimą, sulaikė įsiteisėjusių by
lų sprendimų vykdymą. Pagrin
dinį skundą spręs greičiausiai 
rudenį.

* * *

Teismo nutarimas apie su
stabdymą parlamento priimto, 
prezidento pasirašyto ir vyriau
sybės žiniose paskelbto įstatymo 
vykdymo buvo nelauktas daly
kas koalicijai. Sis teismo nutari
mas, žinoma, nereiškia, kad pri
imtasis įstatymas bus panaikin
tas. Jei teismas žiūrės į iškeltą 
klausimą vien teisine prasme, 
tai ras, jog laisvas nėštumo nu
traukimas neprieštarauja kons
titucijai, nes pastaroji kalba tik 
apie asmens laisves. Apie negi
musio kūdikio teisę gyventi nė
ra jokios užuominos. Gi teisinia
me gyvenime veikia principas, 

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MASINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVES:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

jog motinos įsčiose esąs embri- 
jonas dar nėra asmuo.

Į skundo atmetimą gali turė
ti įtakos ir teisėjų politinis nu
sistatymas. Mat, teisėjų kolegi
joj, kuri spręs šį klausimą, ke
turi nariai gali palaikyti vyriau
sybės pusę ir tiek pat opozicijos. 
Skundui patenkinti reikia nema
žiau penkių narių balsų. Jeigu 
jie pasidalys per pusę, tai skun
das bus laikomas atmestu.

Nežinia, ar į teisėjų apsispren
dimą turės įtakos ir “vox popu
li”. Leidus žudyti negimusius, 
šis balsas buvo stipresnis nei 
svarstant jį parlamente. Prieš 
minėtąjį įstatymą labai stipriai 
pasisakė dauguma moterų ligų 
gydytojų. Jie pavadino tai* anti
humaniškų ir nesąžiningu daly
ku. Iš jų daugelis pareiškė vie
šai, jog tedarys tokias operaci
jas tik tais atvejais, kai reikės 
gelbėti motinos sveikatą bei gy
vybę. Be to, daugelis ligoninių 
savininkų, neišskiriant net mies
tų, pareiškė, kad jie neleis savo 
ligoninėse žudyti negimusiųjų. 
Todėl teismas turės gerokai pa
sukti galvą, jei norės rasti for
mulę, pagal kurią ir vilkas būtų 
sotus ir ožka nepaliesta.

Konstituciniam teismui su
stabdžius naujo įstatymo vykdy
mą, opozicija siūlo koalicijai 
tartis dėl pakeitimo tokia pras
me, kad rastų kiek galint dides
nį pritarimą. Bet pastaroji at
sisakė. Jei konstitucinis teis
mas ras, jog naujasis įstatymas 
nėra konstitucingas, tai parla
mentas turės vėl svarstyti jį ir 
priimti įstatymą, atitinkantį 
teismo aiškinimą.

J. Kairys

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).

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Vokiečių okupacijoje

Vokiečių nacių okupacija su
davė be galo didelį smūgį Lie
tuvos žydams. Panerių miškai 
prie Vilniaus tapo dideliu ma
siniu Lietuvos žydų kapinynu. 
Toji Lietuvos Jeruzalė priglau
dė amžinam miegui mases kil
nių Lietuvos žydų. Visdėlto žy
dų visuomenė išlaikė augštą mo
ralę. Vilniaus ir Kauno getuo
se veikė mokyklos, teatrai, bib
liotekos, buvo leidžiamas laik
raštis “Gitto-Idiot” (Geto Ži
nios). Kultūrinis žydų gyveni
mas nesustojo, nors mirtis už 
nugaros stovėjo. Reikia dar su 
pagarba pridėti, kad veikė ir po
grindis, kuris palaikė ryšius su 
antinaciniu pogrindžiu.

Daugelyje knygų ir straips
nių apie žydus Europoje kaltina
ma* Lietuva ir lietuviai dėl žydų 
naikinimo Lietuvoje. Tai labai 
skaudi netiesa. Kai vokiečiai 
okupavo Lietuvą, prasidėjo žy
dų naikinimas. Žudynes vykdė 
specialūs SS ir SD daliniai, ku
rie tam tikslui specialiai buvo 
paruošti. Goeringo įsakymu 
1941. VII. 31 buvo pavesta 
Heydrichui, vyriausiam saugu
mo organų viršininkui, spręsti 
visą žydų problemą. Heydrichas 
paskyrė kiekvienai užimtai sri
čiai augštus SS policijos vadus, 
kuriems pavedė naikinimo akci
ją. Lietuvoje naikinimo akcijos 
viršininku buvo paskirtas SS 
brigadefuehreris Franz Walter 
Stahlecker. Jam buvo pavestos 
Pabaltijo ir Leniningrado apy
gardos (Lietuviu Enciklopedija, 
35 t., 293 psl.).

Lietuvos vyriausybė darė, ką 
galėjo, žydams padėti. Deja, žy
dai Lietuvoje buvo išimti iš lie
tuviškų įstaigų kompetencijos. 
Pagal Lietuvių Enciklopediją, 
laikinosios vyriausybės ministe- 
rio pirmininko pareigas ėjęs J. 
Ambrazevičius sušaukė platų 
vyriausybės narių, visų krypčių 
politikų ir visuomenės veikėjų 
posėdi * pasitarti žydų reikalu. 
Posėdžio dalyviai vieningai pa-

Jonas Liuksemburgietis, Čekijos 
karalius, Liuksemburgo grafas, Hen
riko VII sūnus, gyveno 1296 — 1346 
m. Jis pasižymėjo riterišku kovingu
mu. Popiežiaus Jono XXII pavestas, 
vadovavo kryžiaus žygiui, kurį nu
kreipė ne į Palestiną, o į Prūsiją ir 
Lietuvą. 1328 m. atvyko į Karaliau
čių, o iš čia su didžiuoju ordino ma
gistru žygiavo i Žemaitiją, kur apgu
lė Medvėgalio pili. Ją paėmė ir ap
krikštijo 6060 žemaičių. Antrą kartą 
J. Liuksemburgietis atvyko Lietuvon 
1337 m. Su tuo žygiu siejama Bajer- 
bergo pilis, kuri turėjo būti ordino 
valdomos Lietuvos sostinė. Plačiau 
žiūr. “Lietuvių Enciklopediją” IX L 
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“Juo daugiau priešų turėsime, juo 
daugiau grobio ir garbės įsigysime.”

Karalius Jonas Liuksemburgietis
Per baltai apšerkšnijusį žie

mos mišką, saulei tekant, kelia
vo žmogus. Visą naktį siautė pū
ga, todėl jis ėjo pasiramsčiuo
damas ilga, gumbuota lazda. Gi
lūs pusnynai dengė kur-ne-kur 
tarp miškų pasitaikančius slė
nius. Akimis jis glostė išdidžius 
beržus ir į dangų besistiebian
čias lieknas egles — žmonių 
šventais laikomus medžius. Ir 
gera jam buvo matyti tuos girių 
milžinus, kurie, kaip ir šios ša
lies žmonės, atrodė, nieko nebi
jojo ir jokiems priešams nesi- 
lenkė. Stambūs ir lėtų judesių 
buvo tie žmonės. Tik prie mi
daus taurių jie pagyvėdavo, kai 
vienas kitam pasakodavo me
džioklių nuotykius ar karo žyg
darbius. Maži vaikai, klausyda
mi pasakojimų, spiesdavosi ar
čiau spraksinčio židinio. Baisu 
jiems buvo klausytis, bet ir įdo
mu. Užaugę jie tapdavo vyrais 
— tėvų pasididžiavimu, o vė
liau savo pasakojimais auginda
vo sekančias kartas.

Ėjo šitas žmogus neskubėda
mas, nes žinojo, kad jo tikslas 
niekur nepabėgs. Jis tik norėjo 
netoli esančiame liepų apsupta
me plote pasižiūrėti, kaip per 
žiemos šalčius drevėse laikėsi jo 
prižiūrimi bitynai. Praėjusią va
sarą jis su šeima prikopė toši
nes medaus — užteko visai apy
linkei šio saldumyno ne tik už- 
sigardžiuoti, bet ir midaus pa
sidaryti. Vaško kamuoliai buvo 
nugabenti į netoli esančią Med
vėgalio pilį, kad ten ilgais žie
mos vakarais apšviestų sales, ar
ba išmainyti į kitokias gėrybes.

* * *
Džiaugėsi žmogus gausiu pra

ėjusios vasaros medaus ir vaško 
derliumi. Staiga jį iš svajonių 
pažadino per miško tankumy
nus einanti zebrų banda. Bet jis

Žydų atsiradimas ir jų likimas Lietuvoje
smerkė vokiečių elgesį su žy
dais. Krašto apsaugos ministeris 
gen. St. Raštikis, vyriausybės 
įgaliotas, kreipėsi į Kauno vo
kiečių karo komendantą gen. 
von Pohl ir fronto vadą Kari 
von Rochues, pareiškė lietuvių 
tautos pasipiktinimą žydų naiki
nimu ir prašė sustabdyti žiau
rias žydų egzekucijas. Abudu ge
nerolai atsakė nieko negalį pa
dėti, nes žydų problema yra SS 
ir Gestapo rankose.

Daugelis žymių ir nusipelniu
sių lietuviųų kreipėsi, kur tik 
išmanydami, ir stengėsi padėti 
žydams. Vyskupo V. Brizgio, 
prel. K. Saulio ir kitų pastangos 
daug nepadėjo. Lietuvių visuo
menė, organizacijos, dvasiškija 
ir pavieniai asmenys bandė pa
dėti žydams. Daugelis dėl to nu
kentėjo. Keli buvo net sušaudy
ti, kiti pasodinti į kalėjimus, 
treti išvežti į Vokietijos koncen
tracijos stovyklas. Tarpe dauge
lio suimtųjų buvo žinomas Lie
tuvos veikėjas ir politikas prel. 
M. Krupavičius.

Tautinės problemos vokiečių 
okupacijos metu buvo labai 
komplikuotos. Labai neteisinga 
kaltinti visą lietuviu tautą 
dėl nusikaltimų, kurių ji nepa
darė. Tiesa, buvo saujelė lietu
vių išsigimėlių, kriminalistų bei 
sadistų, kurie sykiu su vokiečių 
SS ir SD vykdė žudynes, bet tai 
buvo Lietuvos padugnės. Tai ne
reiškė, kad Lietuva ir lietuviai 
oficialiai tam pritarė. Be to, 
kaip vėliau paaiškėjo, egzeku
cijoms buvo naudojami įvairūs 
svetimšaliai, net rusų belaisviai, 
pramokyti truputį lietuviškai, 
aprengti lietuvių policijos ir lie
tuvių karių uniformomis. Toji 
akcija buvo fotografuojama ir 
filmuojama, vėliau naudojama 
propagandai užsieniuose, kad 
ne vokiečiai žudė, bet lietuviai.

Savieji išdavikai
žydų visuomenėje taip pat 

buvo atsiradę savanaudžių ken- 

Karalius Vienaakis
Jonas Liuksemburgietis, kovojęs ir Lietuvoje, 
beletristiniu bei istoriniu požiūriu v E, Fedaras

neišsigando, nes žinojo, kad zeb
rai nepavojingi. Kas kita šernai 
— jie dabar alkani ir pikti, o jų 
iltys aštrios. Šitas žmogus pasi
tikėjo savo jėga, ilga gumbuota 
lazda ir geraisiais dievais, ku
rie jį ir jo šeimą ištikimai sau
gojo iki šiol. Taip galvodamas 
jis pasuko į netoli esantį Alkos 
kalną. Ten nuo neatmenamų lai
kų gyveno vaidila-krivis, amži
nąją ugnį besaugojantis.

Bitininkas, lipdamas į Alkos 
kalną, išgirdo nuo Ragainės ar 
Jurbarko pusės pučiamų skam
bių kovos ar medžioklės ragų 
balsus. Pagreitino žingsnius, 
kad greičiau įliptų į kalną, iš 
kur viskas geriau matyti ir gir
dėti. Pasiekęs šventosios ugnies 
židinį, jis nustebo, kai ten rado 
vaidilą taip pat besiklausantį 
šių žiemos tylą skrodžiančių bal
sų. Abudu pasitarę nusprendė, 
kad tai negali būti draugiškas 
atsilankymas, bet greičiausia 
priešo užpuolimas. Pradėjo kur
ti laužą ir ant jo mesti šlapias 
šakas, o bitininkas, giliai atsi- 

. kvėpęs, ilgai ir liūdnai pūtė me
džioklės ragą, kad perspėtų vi
sus apylinkės gyventojus.

Matydamas, kad bus ir vėl 
kryžiuočių užpuolimas, bitinin
kas skubėjo į Medvėgalio pilį 
perspėti ten didžiojo kunigaikš
čio paliktą pilies vaivadą. Dar 
patarė vaidilai laiku užgesinti 
laužą, kad besiartinantieji kry
žiuočiai nerastų miškų tanku
mynuose esančio krivio ir šven
tosios ugnies.

* * *
Bitininkas miško žvėrių ta

kais skubėjo į tyliame sniege 
dunksančią pilį. Kopdamas į pi
liakalnį, jis susitiko vieną pilies 
žvalgų, kuris su pranešimu sku
bėjo į pilį. Palypėję augščiau, 
virš medžių virsnių, jie pamatė 
į dangų kylančius dūmų kamuo
lius. Atrodė, kad degė Kaltinė
nų gyvenvietės. Dabar nebuvo 
jokios abejonės, kad tik įsiver
žę priešai galėjo sudrumsti to
kią gilią žiemos tylą.

Pilies kuorų žvalgai jau se
niai buvo pastebėję artėjantį 
pavojų. Sukilusi pilies įgula ruo
šėsi sutikti priešą. Netrukus 
pradėjo rinktis ir apylinkės gy
ventojai. Šį kartą jie rinkosi į 
pilies menes ne ant ilgų jiešmii 
kepamų mėsų valgyti, midaus 
gerti ar vaidilų dainų klausytis, 
bet apsaugos už storų pilies sie
nų jieškoti. Netrukus pasirodė 
ir bitininko šeima,

* * *
Vis aiškiau girdėjosi artėjan

čių kryžiuočių triukšmas. Iš ark
lių šnervių veržėsi debesys ga
rų. Šaltą dieną jie sunkiai trau
kė ilgas gurguoles per gilų 
sniegą ar per storu ledu padeng
tas pelkes. Pasiekę piliakalnį ir 
apsupę jį, kryžiuočiai pradėjo

STEPAS VARANKA
kėjų, žudikų, prisidėjusių prie 
savo tautos ir tautiečių naikini
mo. Jų buvo gal net daugiau nei 
lietuvių. Žydai už tai nekaltina 
visos savo tautos už tą saujelę, 
kuri naudojosi kitų nelaime. 
Štai keleto žinomų veikėjų pa
sisakymai apie savo tautiečius. 
Stefan Korbonski, lenkų po
grindžio veikėjas, atstovas Len
kijos seime, savo atsiminimų 
knygoj rašo: “Varšuvos gete bu
vo 2000 policininkų, į kuriuos 
buvo priimami tik baigę gimna
zijas. Ten veržėsi ir daugelis 
buvusių žydų veikėjų. Policijos 
viršininku irgi buvo žydas re
negatas Josef Szerynski, kurio 
policija buvo negeresnė už ges
tapą. Prisiminimai apie žydų 
policiją sukelia skausmą, pasi
baisėjimą”. Panašiai rašo žydas 
Bernard Golsztein, Wladyslaw 
Spilman, dr. Liudwig Herszfield 
ir kiti. Advokatas Rozensztad 
yra pasakęs minėtam lenkui 
Stefan Korbonskiui, kad žydų 
geto policininkai nesivaržė iš
duoti vokiečiams savo tėvų, mo
tinų, kad tik save išgelbėtų.

Augštas Anglijos žydų parei
gūnas žydų tarybos narys An- 
zelm Reiss savo kalboje 1944 m. 
pareiškė: “Būčiau neteisingas, 
jeigu nepatvirtinčiau skaudaus 
fakto, kad nevisa žydų bendruo
menė darė visa, ko reikalavo 
sąžinė ir bendras tragiškas mū
sų likimas”. Lietuvių Enciklo
pedijos 35 tome, 294 psl. mini
mas Z. Serebrovičius, žydas ges
tapininkas, kuriam buvo paves
ta parašyti knygą, kad lietuviai 
šaudė žydus.

Nekartą žydai kreipėsi į pa
saulio galiūnus ir pasaulio žydų 
organizacijas pagalbos, bet jos 
nesulaukė. Varšuvos geto sukili
mo dienomis 1943 m. žydai iš
siuntė daug radijo bangomis ir 
kitais keliais SOS į JAV ir Bri
taniją, bet veltui. Dr. Samuelis 

kirsti medžius, kurti laužus ir 
statyti užuovėjas, kur galėtų pri
siglausti nuo šalčio. Dalis jų 
siautė po Karužiškių ir Kuni
giškių gyvenvietes maisto, paša
ro ir grobio jieškodami. Į dangų 
kilo juodi degančių sodybų dū
mai ir aimanos skriaudžiamų 
žmonių, kurie nespėjo pasiekti 
pilies ir laukė vakaro, kad galė
tų į ją patekti per slaptus, tik 
keletui žmonių težinomus pože
minius takus.

Buvo sausio pabaiga. Pradė
jo temti, tik mėnulio šviesos 
glostomas sniegas švytėjo mili
jonais kristalų. Naktį pakilo gū
džiai kaukiantis vėjas, kuris rau
dojo apie sunkią dalią pilies gy
nėjų, kurie ruošėsi neišvengia
mai kovai: tvirtino jietis, aštri
no buožes, galando kalavijus, 
rankiojo šarvus arba storus zub- 
rų kailius savo kūnams nuo prie
šų smūgių apsaugoti. Pilies vai
vada, tiesioginis pilies vadovas, 
slaptais išėjimais išsiuntė šauk
lius į gretimas pilis pagalbos 
prašyti.

Naktį mažai kas miegojo. Ry
to aušrai prašvitus, pilies gynė
jai pamatė jau besirikiuojančius 
kryžiuočių pulkus su savo vėlia
vomis. Vienos jų buvo baltos su 
geltonais kryžiais, kitose matė
si juodi kryžiai juoduose rėmuo
se. Bet labiausiai iš visų išsi
skyrė raudona vėliava su vidu
ryje Įaustu karališku liūtu.

Pilies vaivada, pasitaręs su 
keletu vyresniųjų, nusprendė iš
vesti savo gynėjus iš pilies, kau
tis lauke ir gal, dievams pade
dant, praretinti priešų eiles, at
baidyti juos nuo tolimesnio pi
lies puolimo. Kovos trimitams 
ir medžioklės ragams gaudžiant, 
pėsti ir raiti pilies gynėjai puo
lė dar pilnai nepasiruošusį kau
tis priešą. Apie sistemingą mūšį 
negalėjo būti nė kalbos: būrys 
pilies gynėjų pasklido tarp dau
gelio priešų. Bet lietuviai drą
siai kovėsi — žaibiškai judėjo 
nuo vieno priešų būrio prie kito, 
padeginėjo tiekimo gurguoles ir 
nuo šalčio slėptis pastatytas 
užuovėjas. Kryžiuočiai buvo nu
stebinti tokiu staigiu ir nelauk
tu puolimu.

Po sutarto ženklo lietuviai 
pradėjo trauktis pilies link, pa
likę daug savo kovos draugų, 
gulinčių kraujuose ant sutrypto 
sniego. Kryžiuočiai pradėjo 
smarkiai pulti, tikėdamiesi įsi
veržti pilin kartu su grįžtan
čiais jos gynėjais. Bet pasilikę 
pilyje šauliai atkakliai strėlė
mis ir akmenų laidyklėmis sulai
kė besiveržiančius priešus. Nak
ties metu kryžiuočiai atkakliai 
bandė įsiveržti pilin, bet augš- 
tos sienos bei gynėju ryžtas su
kliudė. (Bus daugiau) 

Zygelbojm, žydų atstovas prie 
lenkų vyriausybės Londone, nu
sižudė protesto ženklan. Nuken
tėję žydai turėtų paklausti Ame
rikos žydų, kolei taip įvyko.

Kiek sunaikinta?
Pagal “Institute of Jewish Af

fairs” Niujorke, iš 9.612.000 Eu
ropos žydų vokiečių okupacijos 
metu buvo sunaikinta 5.786.- 
000, jų tarpe 250.000 Lietuvoje.

Skaičius 250.000 išžudytų žy
dų Lietuvoje, paimtas iš Lietu
vių Enciklopedijos, mano nuo
mone, nėra tikslus. Pagal Justus 
Perthes “Taschenatlas der gan- 
zen Welt (Gotha 1944 m.), Lie
tuvoje 1939 m. buvo 2.885.100 
gyventojų. Skaičius 250.000 iš
žudytų žydų sudaro 8.66% visų 
Lietuvos gyventojų. Lietuvių 
Enciklopedija (t. 35, psl. 294) ra
šo, kad 1938 m. Lietuvoje buvo 
168.000 žydų gyventojų. Atga
vus Vilnių dar prisidėjo 70.000 
žydų. Sudėjus kartu išeina 238.- 
000 žydų Lietuvoje. Ta pati LE 
nurodo, kad Lietuvoje liko 25.- 
000 gyvų žydų. Jeigu atimsime 
iš 238.000 žydų 25.000, kurie li
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PADĖKA |
Mūsų mylimas sūnus ir brolis \

a.a. Rimantas Paulauskas-Daugilis 
tragiškai atsiskyrė su šiuo pasauliu 1974 m. liepos 11 d.

Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse. M

Labai nuoširdžiai dėkojam: prel. dr. J. Tadarauskui | 
už atlaikytas velionies intencija gedulingas Mišias ir pa- | 
sakytą reikšmingą bei raminantį pamokslą; kun. L. Januš- g 
kai už atkalbėtą Rožinį, palydėjimą j amžinybę ir nuošir- | 
džius užuojautos žodžius. Taip pat labai dėkojame sol. V. | 
Verikaičiui už gražų giedojimą. Ypatingai dėkojam visiem | 
giminėm, draugam ir pažįstamiem už parodytą nuoširdumą | 
ir globojimą mūsų liūdesio valandose, už pareikštas užuo- f 
jautas žodžiu ir spaudoje, už neapsakomai gražias gėles ir | 
užprašytas šv. Mišias, gausų dalyvavimą laidotuvėse ir lan- | 
kymą Marlatt laidotuvių namuose. Esame labai dėkingi: 1 
karsto nešėjam, DLK Algirdo šaulių kuopai, kurios nariai f 
parodė neužmirštamą nuoširdumą; kuopos vicepirmininkui | 
A. Patamsiui už tartą gražų žodį atsisveikinimo metu su | 
Rimantu. Nuoširdžiausiai dėkojame visiem. Nepamiršime J 
jūsų niekados.

Liūdintys: tėvai, seserys, broliai, | 
močiutė, tetos ir dėdės |

AfA
inž. KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI

mirus, jo žmoną, dukrelę ir brolius — Prisikėlimo 
parapijos kleboną TĖVĄ AUGUSTINĄ, OFM, ALGį, 
JONĄ-ROBERTĄ bei jų šeimas ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

I. E. Punkriai A. A. Oliai, Rochester, JAV
K. Z. Arlauskai, Rochester, JAV
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AfA

KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą TĖVUI 
AUGUSTINUI, OFM, broliams: JONUI-ROBER- 

TUI, VLADUI, ALGIUI ir jų šeimoms —

A. A. Šmigelskiąi ' P. L. R. Murauskai

A. ir S. Ąžuolai E. ir A. Ripkevičiai

S. ir P. Balusevičiai E. ir A. Underiai

S. Koenig J. ir B. Vaišnorai

A. ir J. Petrauskai E. ir M. Zabulioniai

AfA 
brangiai MOTINAI

Čikagoje mirus, gilaus liūdesio prislėgtai dukrai 

skautininkei JONEI ŠAPOČKINIENEI ir jos šei

mai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

AfA 

KAZIMIERUI JASIUI
mirus, jo žmoną LIUDĄ, sūnus — ARŪNĄ ir 

VYTAUTĄ nuoširdžiai užjaučia buvę jo 

bendradarbiai —

TATJANAI KATELIENEI
mirus, jos dukrai JONEI ŠAPOČKINIENEI, sūnui 
Anatoliui ir jų šeimoms reiškiame giliausių užuo
jautą —

Ona Yčienė
Ona, Kristina, Zuzana, Ramūnė ir 
Antanas Beresnevičiai

ko Lietuvoje gyvi, gausime 
213.000, kurie galėjo būti su
naikinti, o ne 250.000.

Iš 238.000 žydų Lietuvoje ru
sų okupacijos metais nemažai 
buvo išvežta kartu su lietuviais. 
Dalis jų buvo nužudyta, kiti pa
bėgo į užsienius. Prasidėjus vo- 
kiečių-sovietų karui, daug ko
munistuojančių žydų pabėgo į 
Sovietų Sąjungą. Tuo būdu žy
dų skaičius Lietuvoje gerokai 
sumažėjo.

Vokiečiams okupavus Lietu
vos valstybės teritoriją ir pradė
jus specialiai paruoštiems SS ir 
SD policijos daliniams vykdyti 
žydų naikinimą, nemažas skai
čius žydų pasitraukė į miškus. 
Vieni prisiglaudė prie lenkų, 
kiti prie rusų partizanų, o treti 
slapstėsi grupelėmis ir pavie
niai pas ūkininkus ar miškuose. 
Iš to galima daryti išvadą, kad 
Lietuvoje galėjo būti sunaikin
ta 125.000 — 150.000 Lietuvos 
žydų, bet nedaugiau.

(Naudotasi dr. Dawid Fainhauz 
straipsniu “žydų atsiradimas Lietu
voje”, išspausdintu “Pamiętnik Wi- 
lenski”. Lietuvių Enciklopedija ir 
kita literatūra).

Toronto skautininkių ir 

skautininkų Ramovės
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Rusų rašytojas Aleksandras Solženicinas (kairėje) su vokiečių rašytoju 
Heinrich Boell pirmomis tremties dienomis pastarojo ūkyje. Abu rašytojai 
yra Nobelio premijos laureatai. A. Solženicinas dabar gyvena Ciuricho 
mieste Šveicarijoje. Jo “Gulago salynas” jau labai plačiai skaitomas

Iš kur tas jaunimo nuosmukis?

LIETUVIAI, KURIE "PRISIPAŽINO"
Ištrauka iš A. Solženicino veikalo "Gulago salynas"

Jei Čechovo dramų intelek
tualams, spėliojusiems kas įvyks 
už dvidešimties, trisdešimties, 
keturiasdešimties metų, būtų 
pasakyta, jog už 40 metų Rusi
joje bus vykdomi kankinimai, 
kad kalinių galvos bus traiško
mos plieno žiedais, kad žmonės 
bus murkdomi į rūgšties kubi
lus, kad jie bus išrengiami ir 
pametami skruzdėms ar bla
kėms ėsti, kad įkaitinti geležies 
virbalai bus jiems grūdami į 
išeinamosios žarnos angą, kad 
vyro lytiniai organai bus pama
žu bato sutraiškomi ir kad, ge
riausiu atveju, jie bus kankina
mi, neleidžiant visą savaitę net 
primigti, marinami troškuliu, 
primušami iki neatpažinimo, — 
nė viena Čechovo drama nebūtų 
buvusi užbaigta, nes visi jos he
rojai būtų nukeliavę į beprot
namį.

Tačiau ne tik Čechovo hero
jai, bet ir kiekvienas paprastas 
XIX š. pradžios rusas, neišski
riant nė rusų socialdemokratų- 
darbiečių partijos narių, netikė
tų ir neleistų šmeižti' gražios 
ateities iliuzijų. Kas buvo daro
ma Aleksiejaus Michailovičiaus 
laikais XVII š. ir kas jau buvo 
laikoma barbariškumu valdant 
Petrui I, kas buvo pavartota 
prieš 10-20 žmonių XVII š. vi
duryje prie Byrono, kas nebe
buvo leistina Kotrynos II metu, 
— visa tai praktikuojama žydin
čiame XX šimtmetyje, toje vi
suomenėje, kuri remiasi socia
lizmo principais, žmogui jau 
skraidant lėktuvais, klausantis 
radijo, žiūrint filmų, — ir tai 
ne kokio paskiro, krašto užkam
pyje tūnančio, niekšo, bet spe
cialiai paruoštų tūkstantinių 
žmogiškų žvėrių, terorizuojan
čių miljonus beginklių aukų, 
(čia baigiasi įvadinis vertimas).

Europietiškos mėsos ir 
sekančiose krautuvėse
gaunami pigesnėmis kainomis 
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gordens • Scarborough Town Centre •
Bramaleo City Centre • Huron Square Shoping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Moll, Hamilton (Mohowk Rd. & Upper

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

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

Je; prieš 1938 metus kanki
nimui reikalauta raštiško leidi
mo bei atskiro sutikimo kiekvie
nai bylai (toks sutikimas būdavo 
lengvai gaunamas), tai 1937- 
1938 metais dėl ypatingos padė
ties (milijonai žmonių turėjo 
būti ištardomi per trumpą, nu
statytą laiką) tardytojams buvo 
leista vartoti smurtą ir kankini
mus be jokiu apribojimų pagal 
jų pačių nuožiūrą, kad laiku iš
pildytų nustatytas normas. Kan
kinimo priemonės ir būdai buvo 
paliekami pačių tardytojų vaiz
duotei.

1939 m. vėl grįžtama prie lei
dimų bei raštiškų sutikimų, ku
rie nebe tuoj pat išduodami. 
(Žinoma, grasinimai, šantažas, 
apgavystė, priverstinė nemiga 
bei baudžiamosios vienutės nie
kad nebuvo draudžiamos). Ka
rui baigiantis bei pokario me
tais leista visuotiniu potvarkiu 
kankinti be jokios išimities tam 
tikrų kategorijų kalinius.

Šiai kategorijai priklausė na
cionalistai, ypač ukrainiečiai ir 
lietuviai, įtarti priklausą pogrin
džiui. Mat, iš suimtųjų norėta 
išgauti jų bendrininkų pavar
des. Romualdas Skirius, Prano 
sūnus, priklausė 50-ties lietuvių 
grupei, apkaltintai 1945 metais 
platinus antisovietinius atsišau
kimus. Dėl perpildytų kalėjimų 
Lietuvoje jie buvo atgabenti į 
Velsko stovyklą. Vieni jų buvo 
ištisai kankinami, kiti varomi 
darbams, o po darbų alinami 
tardymais. Pagaliau visi, iki 
paskutiniojo, “prisipažino”. Ne
trukus atėjo žinia iš Lietuvos, 
jog surasti tikrieji atsišaukimų 
platintojai ir kad nė vienas “pri
sipažinusių jų” nieko bendro su 
atsišaukimų platinimu neturėjo. 
(Versta iš skyriaus “Tardymai”)

Buvusios 
firmos
Meats" 
skanėstai 
visuomet

Prisiminus paskutiniu metų 
keturias beprasmiškas lietuvių 
jaunuolių savižudybes Kanado
je ir perskaičius “TŽ” vedamą
jį (birželio 20 d.), šiurpas nu
krato lietuvį. Pabunda sąžinė 
ne tik tiesiogiai su tais įvykiais 
susijusių, bet ir visų humaniš
kumo jausmus turinčių tautie
čių. Tokioj jaunystėj, pačiam 
pavasary jie nematė džiaugsmo 
pasaulyje, kurį jiems sukūrė 
pirmtakai.

Pasitaikydavo ir anksčiau sa
vižudybių, bet kai dvi paskuti
niosios Įvyko dviejų savaičių 
laikotarpyje ir labai panašiose 
aplinkybėse, tai net ir dideliam 
modernizmo šalininkui pasidarė 
graudu ir neaišku, kokiu keliu 
šio krašto turtinga materialinė
mis gėrybėmis visuomenė veda 
jaunimą.

Pakrikusios mokyklos
Pradžioje buvo gana entuzias

tiškai sutikta liberali jaunimo 
auklėjimo sistema, kurioje ne
retai mokinys turi teisę “pamo
kyti” mokytoją. Greitai nusi
kratyta morale ir senojom tra
dicijom. Vienas kitas mokytojas 
mėgino protestuoti prieš moki
nių nemandagumą, barzdas, il
gus plaukus, trumpus “mini 
skirt”, rūkymą mokykloje ir t. 
t., bet tėvų bei visuomenės pri
tarimo nerado. Laimėjo “pažan
gieji” mokiniai, įvedę dar ir ro
mansus klasėje už stalo.

Lietuvių atsivežta iš tėvynės 
moralė bei tradicijos buvo be
veik savanoriškai padėta į “ar
chyvą”, nes tai atrodė atsiliku
sios kultūroje žemdirbių tautos 
auklėjimo sistema, atgyvenusi 
savo dienas. Vaikui — laisvė ne
ribota, televizija pagal skonį, 
naktiniai išėjimai, mašinos ... 
Tik duok pinigų — jis pats ži
no, kaip tvarkytis. Tuo tarpu 
tėvams taip pat laisvė: baliai, 
išgėrimai iki nukritimo, atosto
gos net užsieniuose, nes tokia 
“žavi” auklėjimo sistema atlei
džia tėvus nuo visų prieauglio 
auklėjimo pareigų.

Dabar gi jau pasirodo to mo
dernaus auklėjimo bei “new 
morals” vaisiai. Jei didelės tau
tos jaunimo dalies nurašymas į 
nuostolius galbūt laikomas nor
maliu reiškiniu, tai mūsų mažai 
tautai ir poros netekti yra daug.

Sąšlavyno organizatoriai
Keitimasis vyko evoliucijos 

keliu, net dėmesio nekreipėme: 
viens kitas jaunuolis-lė pabėgo 
iš namų į Yorkvillę, tapo “hi
piu”, žiūrėdamas naujos mora
lės filmų, nešiojo lopytas 
“džyns” ir sėdėdamas ant pur
vyno gėlėmis išpiešto šaligatvio, 
daužė gitarą, pamišėlio akimis 
spoksodamas į tuštumą. Jis 
triumfavo tuo būdu išėjęs iš 
despotiškų “old fashioned” tė
vų globos. Daugelis ir iš lietu
vių nuvykdavo ten pasižiūrėti 
nepaprastų naujos moralės jau
nimo išdaigų, lyg į kokį žvėry
ną. Tuo tarpu dienraščiuose ga
lėjai rasti straipsnių net “edi
torial page”, kad tai yra “teen
agers paradise”.

Palengva vis daugiau ir dau
giau lietuviško jaunimo į tokį 
sąšlavyną pakliuvo. Kaikurie 
greitai išsivadavo iš tų spąstų, 
bet nevisi (nevisos) turėjo stip
rią valią ir nevisi pajėgė su
prasti, kad rizikuoja savo psichi
ne bei fizine sveikata, savo at
eitimi.

Tėvams buvo sunku susigau
dyti, kur tokio skubaus “išsilais
vinimo” iš švarios aplinkos pa
grindas. Kaikurie net tvirtino: 
tegul pavargsta, sugrįš. Deja, 
kad ir sugrįžo, tai netoks pat.

Šitokiose aplinkybėse juodoji 
ranka pasiekė šį atsipalaidavusį 
nuo visko jaunimą ir atnešė 
jiems visus moralės principus 
naikinančių nuodų — narkoti
kų. Savaime aišku, kodėl jauni
mas staiga panoro skarmalais 
bei lopais “puoštis”, nes tik per 
tai galėjo sutaupyti pinigo nar
kotikams įsigyti. Aplamai, pra
eityje juk puošniausius parėdus 
dėvėdavo jauni žmonės. O štai 
kaip čia staiga pasikeitė!

Prisimena vieno jaunuolio pa
aiškinimas, kuris patekęs į “hi
pių rojų” pardavė savo eilutę, 
patefoną ir gitarą, o gavo už tai 
sulopytas “džyns” ir “speed” 
tabletę. Jo žodžiais sakant, per 
keliolika minučių jis, kad ir 
gulėdamas purvinam Yorkvil- 
lės kambary ant grindų, savo el
getos aprangoj, turėjo tokius 
“puikius” pergyvenimus, kurių 
ir princas pavydėtų. Taigi “el
geta” per keliolika minučių pa
virsta “karalaičiu”, vos prarijęs 
keletą miligramų “magiškų” 
miltelių! Tokiose pinklėse atsi
dūręs jaunuolis nebegalvoja 
apie ateitį ir pavojų jo sveika
tai. Jis — ligonis, reikalingas 
gydyti per jėgą, nes pats daž
niausiai nesutinka.

Čia ir išryškėja kieno didžiau
sia kaltė — perdaug liberalios 
pažiūros ir valstybės, kurioje 
gyvename, visuomenės, nekrei
piančios dėmesio į merdintį, 
narkotikais apnuodytą jaunimą. 
Pasitenkinama visokiom bever
tom “investigations”.

GUNDA ADOMAITIENĖ
Jaunimo griovimo darbas bu

vo organizuotas piktadarių — 
“drug pushers”, kurie gauna 
permažas bausmes, jei būna pa
gauti. Jie gi lygūs žmogžudžiam.

Kaltos viršūnės
Klystame galvodami, kad esa

ma krašto mokyklų sistema ir 
viskam abejinga visuomenė ne
prisidėjo prie jaunimo sužlu
gimo. Kai pačiose viršūnėse ty
lima, eilinis mokytojas bejėgis 
kovoti prieš pakrikusį mokinių 
elgesį. Pagal esamus valstybės 
įstatymus, 16 m. jaunimas, pa
bėgęs iš namų, negrąžinamas 
namo, nors ir kaip tėvai įrodi
nėtų, kad jis (ji) nėra pasiruo
šęs savarankiškai gyventi, nors 
ir labiausiai norėtų sugrąžinti 
į tikrąjį kelią. Kaip jau patirta, 
toji visiška laisvė žaisti su alko
holiu jau nuo 18 metų taip pat 
nieko gero neatnešė, tik padidi
no nelaimių ir alkoholikų skai
čių. Tokiame trapiame amžiu
je jaunimui labiausiai reikalin
gi globėjai bei patarėjai. O čia 
daroma kaip tik priešingai — 
valdantieji sluogsniai bei kiti 
įtakingi auklėtojai kalte kalė 
vaikui į galvą, kad jis turi sa
varankiškai gyventi. Jie paneigė 
tėvų autoritetą, palikdami juos 
Dievo valiai. Būtų neblogai, jei 
dar jaunimas tikėtų Dievu! Bet 
gi ir religija jau išstumta iš mo
kyklų—daugelis jaunųjų krikš
čionių nemoka net paprasčiau
sios, pirmosios maldos “Tėve 
mūsų”. Tai argi jie gali kreip
tis į Dievą?

Esant tokiai padėčiai, tėvai ir 
mokytojai liko bejėgiai. Vis 
jieškoma naujų kelių. Atrodo, 
kad daugumai teko pasisavinti 
posakį: jei nepajėgi blogio nu
galėti, pats prisijunki.

Greičiausiai reikėtų jieškoti 
savų būdų katastrofai išvengti. 
Turime sutikti, kad yra ne tik 
blogų, tėvų, bet ir jokiom prie
monėm nesuvaldomų vaikų.

Pasitaiko ir mūs kolonijose 
tokių kurjozų, kur motina bei 
tėvas yra organizacijų autorite
tai, auklėtojai, o savo vaikus pa
leidžia iš rankų — nepajėgia 
gražiai išauklėti.' Kur čia glūdi 
paslaptis? Gal kartais būtų rei
kalinga peržiūrėti mūsų jauni
mo organizacijų ir stovyklų įsta
tus bei programas, pasikvietus 
pagalbon ne tik mūsų psicholo
gus ir sociologus, bet ir gerų 
svetimtaučių išmintimi pasinau
dojant.

Kaip gelbėti?
Girdisi kolonijose pasiūlymų, 

kad tie milijoniniai lietuvių 
tremtyje fondai, užuot laukę 
progos padėti išsvajotai ateities 
Lietuvai, turėtų jau dabar veik
ti, gelbėdami čia Kanadoje ir 
JAV esančius gyvus Lietuvos 
“gabalėlius”, bet jau skęstan
čius.

Galbūt efektyviai veiktų to
kia įstaiga, kaip pataisos’ na
mai lietuvių vaikams. Tiesa, bu
vo gimnazija JAV, bet nevisai 
atitiko tautiečių reikalavimus 
— kaikam perbrangu, kaiku- 
riem netinkama programa moks
lo atžvilgiu ir pan. Be to, tik 
berniukus auklėjo.

Atrodo, kad pavienių šeimų 
kova su taip jau ryškiai pasi
reiškusiu jaunimo “vėžiu” yra 
neveiksminga. Reikia organi
zuotos pagalbos.

Amerikiečiai turi sėkmingai 
veikiančią savitarpio pagalbą 
(labai siauru mastu): yra susida
riusios šeimų grupės maždaug 
po 20 žmonių, su vaikais ir net 
pavienių, tarpusavei betkokios 
rūšies pagalbai (galima girdėti 
jų pasitarimus kartais radijo 
programose). Jie dažnai stengia
si įtraukti visai negiminingas 
šeimas, kad sunkiau išspren
džiamus klausimus ir kivirčus 
galėtų spręsti bešališkai. Ten 
neįsileidžianti tokie, kurie turi 
tikslą kritikuoti. Grupė susiren
ka kas dvi savaitės (arba pagal 
reikalą, jei problemos iškyla). 

“Aušros” kvartetas iš Windsor© dainuoja Londono, Ont., Lietuvių Šiluvos 
Marijos parapijos ir KLK Moterų Draugijos Londono skyriaus dešimtmečio 
minėjime, šis kvartetas, PLB valdybos siunčiamas, rugpjūčio viduryje va
žiuoja koncertuoti Pietų Amerikos lietuviams. Linkime geriausios sėkmės!

Suruošia bendrą vakarienę, kar
tais išvykas ir bendrai apsvarsto 
kas ir kur įdomu bei naudinga 
kultūriniu atžvilgiu aplankyti, 
atsižvelgiant ir į vaikų reikala
vimus (koncertai, meno galeri
jos ir t.t.). švenčia savo šeimų 
gimtadienius ir kitokias šven
tes, pasikeisdami mažutėmis do
vanomis. Organizuoja tolimes
nes išvykas bendromis pastan
gomis. Sakoma, kad pasitaiko 
labai mažai “atsimetėlių” tokio
se grupėse.

Kažin kaip tai veiktų mūsų vi
suomenėje? Nepaslaptis, kad ne 
tik vaikai, bet ir tėvai atsisako 
įsavinti betkokias jiems siūlo
mas žinias, ypač apie šeimas bei 
vaikų reikalus. Dažniausiai to 
nepripažįsta vyrai.

Nepripažįsta pagalbos
Pagyvenęs tautietis, draugo 

patartas aplankyti psichiatrą ar 
sociologą, jei nori pakrikusius 
šeimos reikalus išgelbėti, atrė
žė, esą jo niekas negalįs pamo
kyti, nes pervažiavęs visą Euro
pą (karo metu) ir pažįstąs gerą 
dalį Amerikos, matęs daugybę 
visokio plauko žmonių. Jis, ma
tyt, tiki, kad tokiu būdu gavo 
“universalų diplomą”. O vis- 
dėlto šeima nesusicementavo — 
išsivaikščiojo kas sau trimis ke
liais.

Kodėl bijoti mokytesnių už 
save? Ar neverta išreikšti pa
garbą tiems, iš kurių galima 
gaut apčiuopiamą naudą — gal 
ir šeimos ramybę?

Mūsų akademikai dar kartą 
įrodė, kad nori pagelbėti šei
moms K. Centro surengtu sim
poziumu Toronte 1974. V. 25. 
Ir koks nuostolis Toronto žmo
nėms, kurie ten nebuvo! Iš ke
lių tūkstančių tik 30 dalyvių pa
sirodė. Gi paskaitininkų buvo 
net penki, kaikurie atvykę iš 
JAV ir iš Montrealio. Geros pa
stangos — veltui. Lietuviai, pa
buskime! Argi tik iš televizijos 
mokomės? Jeigu tokios temos, 
kaip ši “Lietuviškoji šeima da
barties grėsmėje” visuomenės 
nedomina — tai jau be reikalo 
dirba su pasišventimu šeštadie
ninės mokyklos bei vaikų dar
želiai. Tėvai atmetė tokią puikią 
progą ne tik pasiklausyti penkių 
diplomuotų paskaitininkų, bet 
ir progą visiškai laisvų diskusi
jų, kur daug klausimų ir abe
jonių būtų galima išsiaiškinti su 
visa grupe žmonių. Kas žino, ko
dėl neatėjo visuomenė! Gal rek
lama buvo netikusi? Tikrai gai
la, tokia proga negreit pasitai
kys.

Yra gerai žinoma, kad žmonės 
slepia visokius šeimos nesusi
pratimus, bijodami piktų lie
žuvių. Gal dėlto ir nesiekia pro
fesinės pagalbos savo pačių ne
naudai. Žinovų šeimos proble
moms išsiaiškinti yra lietuvių 
tarpe, bet jais nenori pasinau
doti visuomenė. Galbūt būtų 
sėkmingas bandymas, jei po pa
maldų sekmadieniais tokiom te
mom paskaitos būtų duodamos 
iš įkalbėtos magnetofono juos
tos vietoj antro pamokslo? At
skirai į paskaitas paprastai žmo
nės pritingi lankytis.

Reikėtų jieškoti naujų kelių 
paklydusiems vaikams gelbėti. 
Žinoma, sunku kovoti su kirmi
nu, taip giliai moralės šaknis 
pakandusiu visoj valstybėj, ku
ris lyg pasakų devyngalvis sli
binas, nukirtus vieną galvą, ki
tą ataugina.
, Tikrai reikia “.. .masinio do
ros visuomenės sukilimo” (“T. 
Ž."), jei tokia dar gali atsirasti. 
O beliko labai mažai laiko. §is 
lietuviško ir viso jaunimo nuo
smukis yra tikras piktosios dva
sios darbas, prieš kurį kariauti 
reikėtų ne kardu, bet kryžiumi.

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

Toronto. Tel. 531-8422

Vengrijos kardinolas J. Mindszcnty lankėsi keliuose JAV miestuose ir tu
rėjo progos susitikti su lietuviais. Nuotraukoje — kardinolas išeina iš Kle- 
velando miesto rotušės. Dešinėje stovi būrelis lietuvių: p.p. Baliai, J. Vir
balis, J. Stempužis, J. Puškorius, J. Kazėnas ir kt. VI. Bacevičius

SENATVĖ IR MŪSŲ ATEITIS
Mes, kurie buvome dar taip 

jauni, kai vadinomės “dypu- 
kais”, ūmai pasijutome pasenę 
— pasiekėm ar jau tuoj pasiek
sime pensininko amžių. Kana
doje (ir Š. Amerikos žemyne) iš
ėjimas į pensiją bemaž visuo
met reiškia susiradimą sau pa
tinkamos vietos senatvei praleis
ti. Nevisad žmogus čia gyvena 
mėgiamoj vietoj. Darbas padik
tuoja gyvenvietę. Kai pensinin
kui šis vienas pačių svarbiausių 
veiksnių atpuola, jis pasikelia 
kaip migruojąs paukštis tolimai 
kelionei į mėgstamas erdves — 
į vietas, kurias jis tik atostogų 
metu aplankydavo, atsigaudavo 
ir vėl grįždavo į verdantį did
miesčio katilą.

Mes, kaip ir aplamai kana
diečiai, dirbome ir gyvenome 
didmiesčiuose. Dabar, kaip ir 
jie, dairomės vietos, kuri būtų 
tinkamiausia ramiam senatvės 
gyvenimui. Vienas pačių pagrin
dinių veiksnių, be abejonės, yra 
klimatinis vietos pobūdis. Čia 
nesakau, kad vietos senatvei pa
sirinkimas priklauso vien tik 
nuo jos klimatinio tinkamumo. 
Yra, žinoma, ir kitų svarbių 
veiksnių. Šitame straipsnelyje 
noriu apsiriboti apibūdinimu 
vietovės, kuri yra verta dėme
sio klimatiniu atžvilgiu, nesileis- 
damas į kitų veiksnių nagrinė
jimą.

Ta vietovė yra Vankuverio sa
la. Ji pasižymi klimato švelnu
mu. Ne kasmet čia sninga; o jei
gu ir pasninga, tai sniegas ne
sutirpęs teguli vieną ar kelias 
dienas. Retai ilgiau. Žinoma, pa
sitaiko ir vadinamų “kietų” žie
mų, bet jos tėra išimtis. Vasaros 
visada būna sausos ir saulėtos. 
Liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais lietaus nebūna. Dar
žai bei laukai tuo laiku turi bū
ti dirbtinai drėkinami. Nors sau
lė nepaliaujamai šviečia iš mėly
no dangaus (dienos tada būna 
ilgos), niekad nebūna perkaršta. 
Taip yra dėlto, kad vasarą čia 
oras būna nepaprastai sausas. 
Dėlto naktimis (kaip dykumų 
kraštuose) oras smarkiai atvės
ta. Apklotas čia visad reikalin
gas, ir žmogus visad gali pui
kiai išsimiegoti. Visai kitaip yra 
rytiniame š. Amerikos žemyno 
pakraštyje: ten dėl drėgnų karš
tų naktų žmogus, užuot pailsė
jęs, dar labiau išvargsta. Dėl mi
nėtų klimatinių Vankuverio sa
los ypatybių žmogus čia, kad ir 
senas, niekad nebūna suglebęs 
ar ištižęs. Sausas, gaivus oras jį 
laiko kaip ant spyruoklių — 
gyvastingą, gajų ir veiklų.

Mūsų (“dypukų”) kartai jau 
pasiekus pensininko amžių, kai 
iškyla klausimas, kurią Kanados 
vietą pasirinkti ramiai senatvei, 
atsakymas aiškus — Vankuve
rio salą. Žiemos metu čia ge
rokai palyja, tačiau ta blogybė 
senstančiam žmogui yra priimti
nesnė, negu dažnas sniego ka
simas rytinėje bei vidurinėje 
Kanadoje ir sunkūs, slegią dra
bužiai, kurie šitoj saloj nėra 
reikalingi. Dažnai čia net sau
sio mėnesį saulė sušvyti taip, 
kad malonu yra kėdę išsinešus 
lauke pasėdėti.

Pietiniame salos smaigalyje 
yra garsus ir gražus Viktorijos 
miestas. Tai Britų Kolumbijos 
sostinė. Visa pietinė salos dalis 
yra gerokai tirščiau apgyventa, 
negu šiaurinė. Vien tik Vikto
rijoj gyvena 200,000 žmonių. 
Tai jau didmiestis. Viktorija yra 
judrus ir vis dar augantis mies
tas su gėlynais, muzėjais ir gra
žiais architektūriniias pastatais. 
Lietuviui pensininkui, praleidu
siam gyvenimą didmiestyje, 
Viktorija gal bus pernelyg did
miestiško charakterio savo tem
pu, skubotumu.

Apie 150 mylių į šiaurę nuo 
Viktorijos, viduryje rytinio sa
los pakraščio, yra mažas mies
telis Komoksas (Comox). Taip 
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vadinamas dėl čia gyvenusių in
dėnų komoksų giminės. Komok- 
sas yra Vankuverio salos perlas. 
Iš trijų pusių jį supa mėlynos 
įlankos', pilnos žvejų laivų, jach
tų, motorinių sportlaivių ir bur
laivių. Įlankų pakraščiai ir pats 
miestelis yra pilnas vasarnamių. 
Tai nepaprastos ramybės ir gro
žio vieta. Bemaž visur pro langą 
galima matyti mėlyną jūrą ir ža
lius kalnus su baltomis snieguo
tomis viršūnėmis. Plačiai žino
mas slidininkų kalnas, vadina
mas “Forbidden Plateau”, yra 
amžinai padengtas žvilgančiu 
sniegu. Jis matyti iš kiekvieno 
taško miestelyje ir apylinkėje.

Gyvendamas tame miestelyje, 
pensininkas gali viską pėsčias 
pasiekti — modernias maisto ir 
Icitokias krautuves, gydytojus, 
dantistus ir įvairiausias įstaigas 
bei pasilinksminimų vietas. Čia 
yra nauja milžiniška ligoninė, 
irgi pasiekiama pėsčiam. Mieste
lis turi uostą, aerodromą, auto
busų stotį.

Paskutiniuoju laiku Komok
sas yra tapęs garsenybe rytinė
je ir vidurinėje Kanadoje kaip 
pensininkų rojus. Augančiomis 
proporcijomis kasmet- atvažiuo
jančių pensininkų skaičius di
dėja. Jie perkasi sklypus ir sta
tosi namus šitoje grožio ir ramy
bės vietoje. Dėl šitokios paklau
sos sklypų kainos nepaprastai 
pakilo. Ir jau pastatytų namų 
ima trūkti. Pradėjo rastis ir lie
tuvių šitame pensininkų antplū
dyje, tačiau daugumas jų labiau 
domisi Viktorija, nors sklypų ir 
namų kainos tenai yra dar be
maž dvigubai didesnės.

JAV-se gyveną tautiečiai, be 
abejonės, gali rasti ir ten gra
žių, švelnaus klimato pensinin- 
kavimui vietų. Visdėlto, turint 
galvoje benzino trūkumą, gy
ventojų tirštumą ir ypač daug 
tobulesnę mediciniškos globos 
sistemą Kanadoje, persikėlimas 
į ją yra vertas dėmesio. Pavyz
džiui, Britų Kolumbijoje asmuo 
(net ir nebūdamas piliečiu, o tik 
gyventoju) temoka $1 į dieną 
už ligoninę. Visiems metams gy
dytojų vizitai tiek namuose, tiek 
įstaigoj pensininkui tekainuoja 
$15.

Tautiečiai, kurie notėtų pasi
rinkti Komoksą (Comox) pensi
ninko gyvenimui, viduryje šio 
miestelio gali apsistoti vadina
mame “Evergreen Motei” — 
auto viešbutyje. Jis yra lietu
vių (Vinco ir Bronės Vyčinų) 
tvarkomas. Palyginti pigia kai
na čia galima išsinuomoti mažą 
atskirą namuką su virtuvėle die
nai, savaitei ar mėnesiui ir tada 
susipažinti su apylinkėmis, su 
aplinkybėmis ir galbūt nusi
pirkti sklypą ar namuką.

Pensininkams, mėgstantiems 
pažvejoti ne tik jūroje, bet ir 
daugelyje salos upelių ir ežerų, 
čia tikrai yra verta dėmesio vie
ta. žmogus, kuris mėgsta ju
dėti ir gyventi gražios bei šva
rios gamtos ritmikoje, kokioje 
gyveno ir kurią mėgo mūsų pro
tėviai, pasijus čia laimingas.

Tie, kurie yra linkę retkar
čiais apsilankyti judriame did
miestyje, lengvai gali iš čia pa
siekti Vankuverio milijoninį 
miestą su didoka lietuvių ko: 
Jonija. Keltuvas kursuoja' kas 
valandą iš Nanaimo. Persikėli
mas užtrunka 1 vai. ir 50 min. 
Keleivio ir automobilio perkė
limas kainuoja $5, dviejų ke
leivių automobilyje —$7.00.

Dar reikėtų paminėti, kad 
apsukriam ir gyvos orientacijos 
žmogui čia yra dar labai gerų 
galimybių atidaryti vienokį ar 
kitokį pelningą verslą. Net ir 
anksčiau minėtame “Evergreen” 
auto viešbutėlyje jo savininkai 
lietuviai norėtų turėti lietuvį 
dalininką (partnerį), nes čia ge
rokai darbo, be to, geros gali
mybės plėstis-didėti.

Lietuvis komoksietis



© PAVERTOJE IEVYNE JE
LAKŪNŲ VARŽYBOS
Prieš penkerius metus buvo pradė

tos rengti Lietuvos lakūnu augštojo 
pilotažo varžybos Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno prizui laimėti. Prisi- 
menent transatlantinių lakūnų skry
džio bei žuvimo metines, varžyboms 
yra pasirinktas liepos mėnuo, šiemet 
jos Įvyko Panevėžyje, kur susirinko 
14 Lietuvos lakūnų ir svečias iš Ode
sos N. Nikiutinas. Dariaus ir Girėno 
prizas skiriamas daugiausia taškų 
trijose pilotažo grupėse surinkusiam 
lakūnui. Visus dalyvius nustebino 
jaunasis vilnietis Antanas Žilinskas, 
skraidyti sportiniu lėktuvu pradėjęs 
tik prieš pusantrų metų. Privalomų 
devynių figūrų grupėje jis laimėjo I 
vietą, laisvai pasirinktų dešimties fi
gūrų grupėje — III vietą, vertintojų 
parinktų ir iš anksto nežinomų dvy
likos figūrų grupėje — II vietą. 
Paskutinėse dviejose rungtyse pir
mosios vietos teko kauniečiams V. 
Gedminaitei ir A. Unikauskui. Trys 
A. Žilinsko laimėjimai jam užtikrino 
bendrą I vietą su S. Dariaus ir S. Gi
rėno' prizu bei specialiu medaliu. Jį 
treniruojantis Vilniaus aviacijos 
sporto klubo pilotažinės grandies va
das S. Mačiakas, čempijbnas ir Lie
tuvos rinktinės narys, telaimėjo X 
vietą. Kitam rinktinės nariui — kau
niečiui R. Pivnickui teko V vieta. 
Šia staigia savo pergale jaunasis A. 
Žilinskas, atrodo, jau užsitikrino vie
tą Lietuvos augštojo pilotažo lakūnų 
rinktinėje, nors dar tik pradeda 
skraidyti. Jis yra baigęs Kirovgrado 
aviacijos šturmanų mokyklą, dirba 
Vilniaus aerodromo skrydžių kontro
lės skyriuje.

MIRĖ GENEROLAS
Liepos 18 d. Vilniuje mirė sovietų 

gen. mjr. Jonas Žiburkus, 73 metų 
amžiaus. Jis buvo šiaulietis, karinę 
karjerą pradėjęs bolševikų daliniuo
se Lietuvos nepriklausomybės kovų 
laikotarpyje, po pralaimėjimo pasi
traukęs Sovietų Sąjungon. Didžiąją 
savo gyvenimo dalį nuo 1919 iki 1956 
m. atidavė sovietų Raudonajai Armi
jai, nesusilaukdamas Stalino įsakytos 
kulkos į pakaušį, kuria buvo atsily
ginta nevienam lietuvių kilmės augš- 
tajam karininkui. II D. karo metais 
gen. mjr. J. Žiburkus vadovavo prieš
lėktuvinės artilerijos daliniams ir 
vienerius metus buvo įsijungęs į 
XVI diviziją, kurią Maskvos propa
gandistai vadina lietuviškąja, nors iš 
tikrųjų ją sudarė ir didelis skaičius 
nelietuvių. Pokaryje gen. mjr. A. 
Žiburkus buvo paskirtas Pabaltijo 
karinės apygardos artilerijos virši
ninko pavaduotoju, 1950-56 m. — 
Vilniaus įgulos viršininku. Išėjęs 
pensijon, iki mirties vadovavo archa
iškai skambančios sovietinės “Sava
noriškos draugijos armijai, aviacijai 
ir laivynui remti” Lietuvos skyriui. 
Ši organizacija yra karinio ir sporti
nio pobūdžio. Dėl savo griozdiško pa
vadinimo lietuviškos versijos ji susi
laukė daugelio kalbininkų priekaiš
tų, kurių dėka iš “laisvanoriškos” pa
sidarė “savanoriška”. Esminio pakei
timo, matyt, neleido padaryti draugi
jos centras Maskvoje.

JŪROS ŠVENTĖ
Tradicinė jūros diena ir žvejų 

šventė Klaipėdoje šiemet buvo su
rengta visa savaite vėliau, prisitai
kant prie Lietuvos sovietinio “išva
davimo” trisdešimtmečio datų. Iškil
mė prasidėjo Smiltynėje “Žalgirio” 
sporto draugijos naujo jachtklubo 
atidarymu buriuotojams. Jo projektą 
yra paruošęs Neringos miesto vyr. 
architektas A. Zaviša, žinomas bu
riuotojas. Jachtklubas turi 54 kamba
rius, kuriuose galės ilsėtis po 2-3 
sportininkus, valgyklą, saloną, teori
nių užsiėmimų klasę, medicinihį 
punktą, mechanines ir stalių dirbtu

ves, du angarus jachtoms. Baltijos 
jūroje įvyko tris dienas trukusios bu
riuotojų varžybos. Klaipėdoje naujų 
gaminių parodą surengė buities tar
nybos darbuotojai, savo kūrinių — 
Žemaitijos liaudies meistrai, nuotrau
kų — fotomeistrai. Miesto kultūros 
namuose buvo atidaryta Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos Klaipėdos sky
riaus narių dailės paroda. Įvairių pa
rodų renginiuose dalyvavo ir Klaipė
dos gėlininkai. Į šventės rėmus buvo 
įtraukta ir propagandinė dalis — So
vietų Sąjungos jūrų laivyno penkias
dešimtmečio minėjimas, dvidešimčia 
metų prašokęs Lietuvos tariamo iš
laisvinimo trisdešimtmetį. Sovietų 
žuvusius karius klaipėdiečiai turėjo 
pagerbti gėlėmis prie Pergalės pa
minklo, jūrininkus — Baltijon pa
leistais vainikais. Nebuvo užmirštas 
ir socialistinis lenktyniavimas. E. Ul- 
dukis “Tiesoj” liepos 22 d. praneša: 
“Vakarų laivų remonto įmonės kolek
tyvas pasirašė socialistinio lenktynia
vimo sutartį su atplaukusio čia re
montui Šiaurės baseino refrižerato
riaus “Demjanas Korotčenka” įgula, 
sutarę bendromis jėgomis išleisti jį 
j žūklę 9 paromis anksčiau...”

ROKIŠKIO KNYGYNAS
Skaitytojų susitikimu su rašyto

jais Ignu Pikturna ir Jonu Lapa- 
šinsku Rokiškyje buvo atidarytas 
naujas modernus knygynas. Atidary
me taipgi dalyvavo šio rajono kom
partijos vykdomųjų komitetų vado
vai, Latvijos Jekabpilio rajono kny
gynų darbuotojų grupė, svečiai iš 
Vilniaus respublikinės knygų preky
bos valdybos bei kaimyninių rajonų.

LENKŲ SPAUDA
Nors periodinės lietuvių spaudos 

Lenkijoje nėra, sovietinėje Lietuvo
je lenki} spaudos netrūksta. Vilniuje 
leidžiamas net dienraštis “Czerwony 
Sztandar” (Raudonoji Vėliava). Kaip 
iš Kanadoj gautų ištraukų matyti, jis 
labai panašus į “Tiesą”, tik mažesnio 
formato. Sovietinės respublikos dva
sioje jis rašo apie įvykius Lietuvo
je, lenkų gyvenimą, mokyklas, tarp
tautinę ir vidaus politiką. Kaiku- 
riuose numeriuose būna žinių apie 
kultūrinį lietuvių gyvenimą Kaune, 
Vilniuje ir kitur. Pvz. gegužės 25 d. 
nr. išspausdino platų reportažą apie 
naująją Vilniaus dalį — Lazdynus ir 
Žirmūnus, jų architektūrą, mokyklas, 
krautuves ir pan. Birželio 25 d. nr. 
išspausdino Z. Gaigalo paruoštą kul
tūrinę Kauno kroniką. Pažymėtina, 
kad lenkų dienraštis vietovardžius ir 
asmenų pavardes rašo lietuviškai.

DRAUGYSTĖS DIENOS
Komunistinės Lenkijos trisdešimt

mečiui paminėti buvo surengtos 
Kauno ir Balstogės draugystės die
nos. Jose dalyvavo Balstogės miesto 
delegacija, vadovaujama I sekr. R. 
Žukovskio, ir Lenkijos-Sovietų Są
jungos bičiulių draugijos Balstogės 
skyriaus atstovai su vadovu S. Ur- 
banskiu, Balstogės augštosios inžine
rinės mokyklos prorektorium. Sve
čius iš Lenkijos prie Kauno marių 
sutiko šio miesto vykdomojo komite
to pirm. V. Mikučiauskas, partinio 
komiteto sekr. A. Brazaitis, Sovietų 
Sąjungos - Lenkijos bičiulių draugijos 
Kauno skyriaus pirm. P. Jašinskas. 
Gėlėmis papuošę Lenino paminklą, 
lenkai surengė spaudos konferenciją 
Kauno miesto vykdomajame komite
te, atidarė lenkų dailės, liaudies me
no ir fotografijos parodą M. K. Čiur
lionio muzėjuje. Komunistinės Len
kijos trisdešimtmečio minėjimas bu
vo surengtas Kauno muzikiniame te
atre, o “Romuvos” kino teatre visą 
savaitę buvo rodomi lenkiški filmai. 
Koncertines programas atliko lenkų 
liaudies ansamblis “Kurpe Zelione” 
ir vokalinis instrumentinis ansamblis 
“Žulto Dzioby”. V. Kst.

Kanados Lietuvių Dienoje Winnipege iškilmingo akto metu. Iš dešinės: kun. 
St. Kulbis, SJ, prel. J. Balkūnas, Winnipego kardinolas B. Flahiff, miesto 
atstovas, vysk. V. Brizgys ir kiti A. Nausėdas

Padėka
Bekeliaudamas po Kanados vaka

rus ir lankydamasis pas savo malo
nius bičiulius bei naujai pažintus 
tautiečius patyriau nepaprastai dide
lio nuoširdumo bei vaišingumo. To 
neužmiršiu iki paskutinio atodūsio.

Negalėdamas laiškais visiems atsi
dėkoti, reiškiu savo nuoširdžią ir gi
lią padėką per “Tėviškės Žiburius” 
šiems mieliems asmenims:

Edmontono, Kalgario, Vankuverio 
lietuviams

Pranešu Edmontono, Kalgario, Vankuverio ir apylinkių 
lietuviams, kad rugpjūčio 30 d. CP Air lėktuvu išskrendu j 
Argentiną. Prašau nerašyti laiškų senu adresu. Sugrįžęs pa
skelbsiu "Tėviškės Žiburiuose" naują adresą. Tuo tarpu nuo
širdžiai visus savo pažįstamus sveikinu.

Laikinis mano adresas: Rev. I. Grigaitis, Guemes 3256, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Hamilton, Ontario
VISUS MALONIAI KVIEČIAME 

į Kanados šaulių sesių ruošiamą ge
gužinę, kuri įvyks rugpjūčio 18 d. 
Hamiltono medžiotojų ir žūklautojų 
“Giedraitis” klubo šaudykloje. Bus 
šilti ir šalti užkandžiai, bealkoholi
niai gėrimai, muzika ir šokiai. Be to, 
turėsime labai garbingą viešnią — 
prof. dr. Emiliją Pūtvytę, kuri skai
tys šaulišką ideologinę paskaitą. Tu
rėsime ir daugiau labai garbingų 
svečių. Pelnas skiriamas spaudai pa
remti. Tad iki malonaus pasimatymo.

Kanados šaulės sesės
VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 

būrelio vadovas St. J. Dalius surinko 
įnašus iš būrelio narių-rėmėjų už 
1974 m. antrą pusmetį. Sumokėjo už 
pusę metų po $6: P. Lesevičius, A. 
Mingėla, T. Mureika, M. Repečka, I. 
Varnas. Šiuo metu šį dvigubą rėmėjų 
būrelį sudaro 53 nariai-rėmėjai, iš 
kurių 48 buvo sumokėję mokestį 
už visus metus į priekį. Surinkti pi
nigai — $30 liepos 30 d. įnešti į Šal
pos Fondo sąskaitą “Talkoje” per
siųsti gimnazijai Vokietijoje. Nuo 
būrelio įsteigimo 1965. IX. 1. iš viso 
surinkta ir išsiųsta Vasario 16 gim
nazijai $5.251. Ačiū visiems būrelio 
nariams už gimnazijos pastovų rėmi
mą, kuris ypač reikalingas šiemet 
vokiečižims sumažinus duotas lėšas.

St. J. Dalius, būrelio vadovas
SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ lie

pos 28 d. A. Padolskio sodyboje bu
vo sėkminga: oras buvo geras, daly
viai gana gausūs, programa Įdomi. 
Kuopos pirm. J. Šarapnickas pasakė 
pagrindinę kalbą, kurioje iškėlė lie
tuvių rezistencijos dvasią, ypač stip
riai pasireiškusią Simo Kudirkos, 
Romo Kalantos, Stonio, Andruškevi- 
čiaus, Simokaičių ir kitų asmenyse. 
Plačiau kalbėjo apie Vyt. Simokai- 
čio nesėkmingą bandymą pabėgti 
Švedijon. Po prakalbos tylos minute 
buvo pagerbti mirusieji Sibiro trem
tyje, kalėjimuose, darbo stovyklose, 
miškuose. SLA kuopos rūpesčiu V. 
Simokaičio pavardė liko įrašyta į 
Lietuvių Fondą kartu su $100 įnašu. 
Sveikinimo kalbą pasakė savanoris- 
kūrėjas St. Ulbinas. Meninę progra
mą atliko taut, šokių grupė “Nemu
nas” iš St. Catharines, vadovaujama 
St. Zubrickienės, kuri paskaitė ir sa
vo poetinės kūrybos. Sodybos savi
ninkas, sužavėtas programa, paža
dėjo kitiems metams įrengti pakylą 
programos atlikėjams.

Loterijos traukimui vadovavo 
stud. Rita Ročytė iš Hamiltono. Štai 
laimingieji bilietai: $25 — nr. 528; 
$20 — nr. 940; $15 — nr. 903; $10 
— nr. nr. 944, 884, 684, 645, 408, 
366; $5 — nr. 78. Pasitaiko, kad 
dalyviai kartais nenugirsta tikros pa
vardės ir ateina pas rengėjus atsi
imti laimikio. Taip atsitkio ir šį kar
tą. Gerai, kad buvo galima patikrinti 
laimėjusių bilietų šakneles vietoje 
ir išsiaiškinti. Narys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms Hamil

tono DLK Algirdo šaulių kuopos šau
lėms — sesėms, už taip gražią dova
ną. šis puikus audinys pasiliks ma
no širdyje nepamirštamai.

Jums visoms dėkinga —
Inara Urbaitytė-Fitzpatrick

1. P.p. Emilijai ir Mečiui šaraus- 
kams Winnipege, Manitobos provin
cijoje, už puikią viešnagę jų pasto
gėje per 7 dienas, transportaciją iš 
geležinkelio stoties ir į stotį, vežio
jimą po miestą ir apylinkes, apro- 
dant įdomesnes vietas, apdovanoji
mą bilietais į banketą ir į koncertą 
Lietuvių Dienos proga.

2. P. Bujokienei Bronei už vaišes 
josios rezidencijoje, už rezervuotą 
man pastogę, kuria neteko pasinau
doti dėlei turėtos pastogės pas p.p. 
Šarauskus.

3. P. Joanai Mačiūnienei Winni
pege už malonias vaišes jos reziden
cijoje.

4. P.p. Apolonijai ir Kaziui Ma- 
laškevičiams Winnipege už puikias 
vaišes jų namuose ir net dukart.

5. P.p. Julijai ir Povilui Liaukevi- 
čiams, gyv. Portage La Prairie, Ma
nitobos prov., už pakvietimą pas save 
ir nuoširdų vaišingumą.

6. P. Teofilei Misienei, gyvenan
čiai Edmonton mieste, Albertos 
prov., už puikią pastogę ir nuošir
džias vaišes per 6 dienas, o taipgi jo
sios dukrai bei žentui už malonias 
vaišes jų vasarnamyje.

7. P. Vincui Grabauskui, gyvenan
čiam Edmontone, už vežiojimą po Al
bertos ir Britų Kolumbijos prov. per 
ištisas 7 dienas, padarant net 1.740 
mylių kelionę, aplankant Jasper, La
ke Louise, Banff, Radium, Albertos 
prov. ir Britų Kolumbijoje, Vernon, 
Kewlona ir daugelį kitų vietovių bei 
farmų abiejose provincijose. Taipgi 
nuoširdžiausias mano dėkingumas už 
iš anksto jau buvusius nusamdytus 
bei rezervuotus motelius nakvynėms, 
kurių be rezervacijos net neįmanoma 
gauti. Padarytų išlaidų p. Vincas ne
sutiko priimti iš manęs, palikdamas 
mane skolingu nežinomam laikui.

8. P.p. Mortai ir Kazimierui Karei
voms, gyvenantiems, Kelowna, Br. 
Kolumbijoj, už nuoširdžias vaišes ir 
brangią dovaną.

9. P. Juozui Petruševičiui Kelow- 
noj už malonias vaišes jo namuose.

10. P.p. Elenai ir Petrui Vaitkū- 
nams, gyvenantiems St. Paul mies
te, Albertos prov., už puikią viešna
gę jų rezidencijoje per 4 dienas, ve
žiojimą po apylinkes — kurortines 
vietoves, prie ežerų, pas savo bičiu
lius ūkininkus, kaimynus, tame pat 
mieste begyvenančius, ir nugabeni
mą į Edmontono aerodromą už 132 
mylių.

11. P.p. Uršulei ir Leonui Opana- 
vičiams, gyvenantiems St. Paul mies
te, už nuoširdų vaišingumą jų rezi
dencijoje.

12. P.p. Antosei ir Vincui Kondro- 
tams, gyvenantiems St. Paul mieste, 
už nuoširdų kvietimą pas save, ku
riuo negalėjau pasinaudoti dėl laiko 
stokos.

13. P.p. Dorai ir Petrui Janeliū- 
nams, gyvenantiems Elk Point, už 
vaišingumą ir informaciją apie sa
vo kviečių ūkį, gyvulių auginimą, už 
paskyrimą tam nemažai laiko, nors 
tuo metu pas jį ūkyje buvo didelė 
darbymetė — šieno dorojimas, pra
sidėjus giedriom dienom po didelių 
liūčių.

Visiems čia išvardintiems bičiu
liams, o taipogi ir naujai sutiktiems 
tautiečiams esu labai dėkingas už 
vaišes ir nepaprastą nuoširdumą, ko
kio pasigendama pas tautiečius di
desnėse kolonijose.

Prašau priimti ir mano kvietimą 
lankyti mane Toronte, Ont. (102 
Spencer Ave., telefonas (416) 531- 
5455).

Su dėkingumu. Jūsų —
VI. Germanavičius

Sudbury, Ontario
A.A. PETRAS JUTELIS, trumpai 

sirgęs, mirė nuo širdies smūgio Ge
neral ligoninėj aprūpintas šventais 
sakramentais š.m. liepos 20 d. Gimęs 
1913 m. kovo 17 d. Puoriij kaime, 
Naujamiesčio valsčiuje, Panevėžio 
apskrity. Sudbury paliko liūdintį 
brolį Povilą, o Lietuvoje — seserį 
Liuciją ir dvi dukteris. 1947 m. at
vyko į Kanadą iš Vokietijos ir porą 
metų dirbo “Abitibi” bendrovėje 
šiaurės miškuose. 1949 m. atvyko į 
Sudburį ir dirbo INCO bendrovėje 
iki pat mirties.

Su Petro mirtimi mūsų kolonija 
neteko tauraus lietuvio patrioto, ku
ris tėvynės meilę įrodė ne tuščiais 
žodžiais, bet konkrečiais darbais. Bu
vo labai darbštus ir uoliai rėmė 
bendruomenę, parapiją ir visą lie
tuvišką veiklą. Jo gražioji vasarvie
tė “Baravykas” prie French River 
tai jo darbštumo ir sumanumo pa
minklas. Ją didino ir puošė, kad lie
tuviai turėtų kuo jaukesnę vietą ge
gužinėms ir šv. Mišioms išvykų me
tu. Paskutiniu laiku tam tikslui pa
statė dar vieną pastogę su platfor
ma, kad lietui užėjus tautiečiai tu
rėtų kur patogiai apsistoti. Visa lie
tuvių bendruomenė įvertino jo dar
bus, kylančius iš didelės meilės tė
vynei. Dėlto jo laidotuvės buvo tik
ras triumfas. Abudu vakarus koply
čioje ir paskiau šventovėje buvo su
sirinkę labai daug naujosios bei se
nosios kartos tautiečių ir kitataučių 
su juo atsisveikinti. Užprašyta labai 
daug Mišių už jo vėlę. Laidotuvių 
Mišias koncelebravo kun. A. Sabas ir 
kun. K. Kuzminskas. Atsisveikinimo 
žodį tarė kun. Ant. Sabas, jo svai
nis kun. K. Kuzminskas iš Čikagos, 
Bendruomenės vardu — pirm. Juo
zas Kručas. Vargonais grojo Rita 
Kusinskytė, solo giedojo A. Kusins- 
kis. Palaidotas Sv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississauga prie Toronto. Iš 
Sudburio, palikę savo darbus, jį pa
lydėjo net 16 tautiečių. Tai pirmas 
toks atvejis mūsų bendruomenės is
torijoj. Brolis Povilas visus daly
vavusius laidotuvėse pakvietė pietų 
J. A. Gataučių namuose. Prie duobės 
kapinėse apeigas atliko kun. Petras 
Ažubalis. Paskutinį atsisveikinimo 
žodį kapinėse tarė buvęs sudburie- 
tis Kazys Daunys. Dalyvavo gražus 
būrys buvusių sudburiečių. Iš kapi
nių S. B. Jackus visus pakvietė į sa
vo ūkį ir puikiai pavaišino.

Ilsėkis, Petrai, ramybėje!
Sv. Mišias už a.a. Petro vėlę už

prašė: L. A. Baltučiai, V. Bružas (2), 
J. M. Cebatoriai, A. J. Gataučiai, P. 
J. Gabrėnai, P. Griškinis, P. Gus
tas, M. Glizickienė, A. Grigutis, J. O. 
Jasinskai, K. Jonikas, V. Juška, J. 
J. Jonaičiai, A. S. Kusinskiai, J. 
Kručas (2), V. Kriaučeliūnas, J. M. 
Kriaučeliūnai, J. L. Kulniai (2), S. 
Krivickas, V. G. Lumbis, Lapienių 
šeima, P. A. Mazaitis, J. S. Petrėnai, 
A. Pranckūnienė, J. N. Paulaitis, K. 
Ramonas, A. Rukšys, L. Remeikie
nė (2), G. Remeikis (2), Algis ir 
Kęstutis Remeikiai, S. Semežienė, J. 
R. Šleinius, O. V. Stepšiai, J. M. 
Striška, A. Staškevičius, K. E. Švie- 
žikas, M. P. Venckai, J. Venslovaitis 
ir North Mine darbininkai — sudė
tines. K. A. S.

A.a. Petras Jutelis

Stayner, Ontario
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžiausią padėką 
už mums suruoštą staigmeną-įkurtu- 
ves mieliems rengėjams p.p. D. Ker
šienei, D. Puzerienei, V. Birštonui, 
A. Lauciui ir jų šeimoms; taip pat 
visiems dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems. Dėkojame už taip brangias ir 
mums naudingas dovanas, gausias 
vaišes ir gražius linkėjimus, kuriuos 
jaudinančiai išreiškė p. D. Keršienė.

Niekad nepamiršime šio lietuviš
ko nuoširdumo, įrodančio, kad ne
esame vieni. Dėkingi —

Jeronimas ir Irena Birštonai
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Dėmesio, hanaviskiai! Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Buvusios HANAU stovyklos gyventojų 
suvažiavimas įvyks Jaunimo Centre, 
ČIKAGOJE.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas A’’
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Dailininkų parodos atidarymas -
rugpjūčio 30 d., 7.30 v.v., Čiurlionio Galerijoje.

MOSTAS - rugpjūčio 31 d., 7 v.v.
PODŪVIS - rugsėjo 1 d., S v. vakaro

BILIETAI į koncertą: $5.00, $4.00 ir $3.00. Į pobūvį-banketą $10.00 
asmeniui. Bilietus galima įsigyti asmeniškai ar per paštą prisiunčiant 
čekį: MARGINIAI, 2511 W. 69th St., tel. 312 PR 84585; PARAMA, 
2534 W. 69th St., tel. 312 RE 7-3332; J. N. VAZNELIŲ PREKYBA, 
2501 W. 71st St., teL 312 471-1424. Taip pat pas Mrs. Julija Bliūdžiu- 
tę - Valdis, 7309 S. Washtenaw Ave., tel. 312 737-8534. Užsakant per 
platintoją, pridėti: Chicago, Ill. 60629, USA. 

lii£

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo 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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........ 6%
santaupas (nuo š. m.
liepos 1 d.) .... 83/A %
term, depozitus 1 m. 9’/z %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask......11%

'ennliKjer Ltd.

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

J. A. Valstybės
BALTIECIŲ FESTIVALĮ rugpjū

čio 24, šeštadienį, penktus metus iš 
eilės rengia UBA-BATUNas Freehol- 
de, N. J., latvių bendruomenės sody
boje “Priedainė”. Visi dalyviai ne
mokamai gaus suvenyrinį leidinį su 
programa. Jo išlaidas padengs gauti 
skelbimai bei linkėjimai. UBA-BA- 
TUNo vykdomasis pirm. Kęstutis 
Miklas neseniai grįžo iš Europos, kur 
su žmona praleido ištisą mėnesį, ap
lankydamas 11 valstybių. Jose jis su
sitiko su lietuvių, latvių ir estų vei
kėjais. Romoje ilgą pasikalbėjimą po
litiniais klausimais turėjo su Lietu
vos diplomatijos šefu S. Lozoraičiu. 
Vatikano radijo lietuviškasis skyrius 
liepos 6 d. transliavo pasikalbėjimą 
su K. Miklu apie BATUNą bei jo 
veiklą Jungtinėse Tautose.

PASAULINĖS ANTIKOMUNISTI
NĖS SĄJUNGOS konferencijoje Tai
pei mieste, laisvosios Kinijos Taiva- 
no saloje, dalyvavo ALTos pirm. dr.
K. Bobelis, oficialioje JAV delegaci
joje atstovavęs šio krašto ateiviams 
iš komunistų pavergtų valstybių. Grį
žęs surengė spaudos konferenciją Či
kagoje. Antikomunistinės kovos prob
lemas konferencijoje nušvietė jauni
mo ir politinis simpoziumai, iš komu
nistinės Kinijos pabėgusių intelektu
alų pranešimai. Liepos 18 buvo pa
skelbta pasauline Laisvės Diena, ku
rios metu teko tarti žodį ir dr. K. Bo
beliui. Jis pabrėžė, kad Rytų ir Vi
durio Europoje sovietai yra pavergę 
daugiau kaip 100 milijonų žmonių. 
Sovietinis komunizmas šiandien vieš
patauja Baltijos kraštuose, Vengri
joje, Čekoslovakijoje bei kitose Eu
ropos valstybėse, o komunistinės Ki
nijos kariuomenė yra okupavusi Ti
betą. Dr. K. Bobelis įspėjo konfe
rencijos dalyvius, kad nei su Sovietų 
Sąjunga, nei su komunistine Kinija 
nepatartina sudaryti sutarčių, nes 
šie kraštai jų nesilaiko. Dr. K. Bobe
lio minčių santrauką ir jo nuotrauką 
liepos 19 d. paskelbė Taipei mieste 
anglų kalba leidžiamas dienraštis 
“China Post” bei kinietiški vietiniai 
laikraščiai. Spaudos konferencijoj dr. 
K. Bobelis taipgi pranešė, kad ALTa 
įsijungia į Pasaulinę Antikomunisti
nę Sąjungą. Šis pranešimas kaikurių 
dalyvių buvo sutiktas skeptiškai. Jų 
nuomone, pirmiausia reikėtų susipa
žinti su tos pasaulinės organizacijos 
apimtimi, jos laikysena ne tik Sovie
tų Sąjungos, bet ir komunistinės Ki
nijos atžvilgiu, išsiaiškinti lietuvių 
politiką šiuo reikalu.

JAV SENATO užsienio reikalų ko
mitetas nubalsavo paskirti prašomą 
sumą “Liberty” radijo lietuviškoms 
laidoms. Nei latvių, nei estų laidos 
nebuvo suminėtos. Lietuvių kalbos 
įvedimą į šio radijo programas 
labiausiai rėmė sen. Ch. Percy, o jam 
labiausiai priešinosi komiteto pirm, 
sen. W. Fullbright. Galutinį sprendi
mą dabar turės padaryti lėšų skirs
tymo komitetas, vadovaujamas pirm, 
sen. John Pastore, demokrato iš Rho
de Island. Senatoriaus Ch. Percy 
įstaiga pataria lietuviam, ypač iš R. 
Island, rašyti laiškus senatoriui J. 
Pastore, prašančius neatmesti užsie
nio reikalii komiteto nutarimo.

KUN. MYKOLAS KUNDROTAS, 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
klebonas Detroite, su stipria parapi
jiečių talka pastatydinęs naują šven
tovę, kleboniją ir kultūrinį centrą, 
pranešė pasitraukiąs iš šios parapijos 
ir pereinąs į 75 airių bei vokiečių 
šeimas turinčią parapiją Memphis 
mieste, Mičigane. Pasitraukimo mo
tyvas — nuovargis, noras pailsėti. 
Klebonui kun. M. Kundrotui ne tik 
pavyko perkelti parapiją į naują vie
tą, išsaugoti jos tautines teises, bet 
ir sujungti senosios bei pokarinės 
imigracijos lietuvius į darnią šeimą. 
Kun. M. Kundrotas, šiai lietuvių pa
rapijai vadovavęs 19 metų, turėjo tik 
vieną minusą — vengimą kalbėti lie
tuviškai. Spaudos pranešimuose iš 
Detroito teigiama, kad jis tik keliais 
atvejais maldas kalbėjo lietuviškai. 
Tiesa, jis yra pirmos kartos imigran
tų sūnus, bet lietuviškai puikiai kal
ba jo brolis advokatas ir laisvai kal
bėjo neseniai miręs kitas brolis. Die
vo Apvaizdos parapija dabar tikisi 
gauti lietuviškai kalbantį kleboną, 
jeigu tokį pavyks surasti ir jeigu jį 
paskirs kurija.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STU
DENTŲ SĄJUNGOS suvažiavimas 
įvyks lapkričio 28-31 d. d. Kanados 
lietuvių sostinėje Toronte. Jo pagrin
dinė tema — vienybės klausimas. 
Rengėjų komitetas ruošia planą vi
siem studentam ir jų klubam sulie- 
dinti į vieną stiprią sąjungą, kad ji 
galėtų turėti svarų žodį augštosiose 
mokslo institucijose. Komitetui trūks
ta lėšų organizacinams suvažiavimo 
darbams. Vien tik pašto ženklams 
reikės apie $350. Todėl akademikai, 
filisteriai ir visi studentų veikla be
sidomintys tautiečiai nuoširdžiai 
prašomi finansinės paramos. Aukas 
siųsti: ŠALSS c/o Antanas Šileika 
22 Langside Ave., Weston, Ont., Ca
nada.

POVILAS DIRKIS, sulaukęs 84 
metų amžiaus, mirė Čikagoje. Velio
nis buvo kilęs iš Panevėžio apskri
ties, baigęs carinę karo mokyklą. Su
žeistas I D. karo metu, ilgą laiką 
praleido belaisvių stovykloje. Grį
žęs Lietuvon, įsijungė savanoriu j 
jos kariuomenė ir dalyvavo nepri
klausomybės kovose. Dirbo Lietuvos 
valdinėse įstaigose, buvo Šaulių Są
jungos rinktinių vadu Telšiuose,

Utenoje, Zarasuose. Išeivijoje reiš
kėsi įvairiose politinėse, tautinėse, 
kultūrinėse organizacijose, lietuviš
koje spaudoje.

Brazilija
VAIKŲ STOVYKLA “Žalia girelė” 

liepos 8-16 d. d. buvo surengta Santa 
Isabel miestelyje prie Sao Paulo. Da
lyviai mokėsi lietuviškų rankdarbių, 
dainų ir kalbos. Stovyklai vadovavo 
kun. A. Saulaitis, SJ.

KUN. A. SAULAITIS, SJ, lankyda
mas Brazilijos lietuvius, Kuritiboje 
rado apie 30 šeimų. Kadangi šiame 
mieste, apie 400 mylių nuo Sao Pau
lo, yra Brazilijos lenkų centras, miš
rios lietuvių šeimos daugiausia yra 
sukurtos su lenkais ir lenkėmis.

Argentina
ROSARIO LB VALDYBA specia

lia bronzine lenta pagerbė š. m. va
sario 22 d. mirusio savo buvusio pir
mininko a. a. Mato Klimo atminimą. 
Velionies nuotrauka ir Gedimino 
stulpais papuošta lenta ispanų kalba 
skelbia: “Matas Klimas 1892—1974, 
didelis lietuvis patriotas, Rosario 
Lietuvių Bendruomenės buvęs pirmi
ninkas, kovotojas už Lietuvos nepri
klausomybę. Rosario Lietuvių Bend
ruomenė, 1974 m.” Visuomenės au
komis pagaminta paminklinė lenta 
buvo perduota velionies našlei Olim
pijai ir šeimai, kuri ja papuoš a. a. 
M. Klimo kapavietę.

Australija
KANBEROS LIETUVIŲ KLUBO 

narių susirinkime šiemetinės veiklos 
pranešimą padarė naujosios valdybos 
pirm. A. Brūzga. Per pirmąjį pusme
tį klubas išmokėjo $15.300 skolos, 
kurios dar yra likę $56.200. Klubas 
yra lietuvių ir kitų draugiškų Aust
ralijos piliečių ekonominis vienetas, 
anksčiau neturėjęs -aiškaus bendra
darbiavimo su ALB Kanberos apy
linkės valdyba. Pastarajai paprašius 
finansinės klubo paramos kultūrinei 
lietuvių veiklai, naujoji klubo valdy
ba gavo pilną savo narių pritarimą 
šiuo klausimu. Senoji klubo valdyba 
planavo įrengti biblioteką ir skaityk
lą. šį sumanymą palaipsniui įgyven
dins naujoji valdyba. Bibliotekai jau 
yra paskirtas kambarys klubo patal
pose, kuriam bus įsigyti nauji bal
dai, visą sieną užimanti spinta kny
goms. Skaityklai užprenumeruota 
spauda jau yra pristatoma klubui.

TASMANIJOS SALOS sostinėje 
Hobarte veikliai reiškiasi Perkūno 
sporto klubas. Naujon valdybei) iš
rinkti: pirm. V. Vaičiulevičius, vice- 
pirm. R. Vaičiulevičienė, sekr. A. 
Kantvilas, ižd. J. Paškevičius. Susira
šinėjimą su klubu tvarko sekr. A. 
Kantvilas, 57 Strickland Ave. South, 
Hobart, Tas. 7900, Australia. Perkū
nas rugpjūčio 17 d. rengia šokius len
kų salėje. Visas pelnas skiriamas Ho- 
barto lietuvių jaunimo kelionei į Lie
tuvių Dienas Adelaidėje. Joms jau 
ruošiasi J. Jurevičiaus vadovaujama 
tautinių šokių grupė, A. Taškūno ir 
B. šikšniaus sudarytas nedidelis mer
gaičių choras, dalyvausiantis jaunųjų 
talentų vakare. Į Lietuvių Dienas š. 
m. gruodžio 25 d. išskris apie 40 Ho- 
barto lietuvių.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE sukviestas D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos tarybos ir jai priklausan
čių organizacijų atstovų posėdis na
grinėjo temą “DBLS tarybos ir lie
tuvių veikla”. Įvadą padarė tarybos 
pirm. A. Bučys, valdybos pirm. J. Al
kis ir Lietuvių Namų bendrovės 
pirm. S. Nenortas. Sąjungos valdyba 
j savo posėdžius sutiko įsileisti nuo
latinį tarybos atstovą R. šovą, kad 
būtų išvystyti tampresni ryšiai tarp 
valdybos ir tarybos, turinčios tik pa
tariamąjį balsą. Pasiūlymas pakviesti 
į DBLS tarybą visas Britanijoje vei
kiančias lietuvių organizacijas atidė
tas spalio 26-27 d. d. Lietuvių Sody
boje įvyksiančiam visuotiniam tary
bos susirinkimui. Jo tema — “D. Bri
tanijos lietuvių veikla”. Tarybos sekr. 
V. Dargis referavo lietuviškos radijo 
stoties įsteigimo ir lietuviško doku
mentinio filmo sukūrimo klausimus. 
V. Dargis pirmiausia siūlė sudaryti 
jaunimo grupeles, kurios į magneto
fono juosteles įrašytų veikėjų kal
bas, paskaitas, chorų dainas parengi
muose ir jas paliktų kaip archyvinę 
medžiagą ateities kartoms. Dokumen
tiniame filme galima būtų užfiksuoti 
Lietuvių Sodybą, Londono Lietuvių 
Namus, didesnius renginius bei lie
tuvių susibūrimus. Toks filmas galė
tų tikti ir televizijos programoms. 
Jei šie sumanymai būtų sėkmingai 
įgyvendinti, tada būtų galima pradėti 
galvoti ir apie lietuvišką radijo stotį 
Londone, rūpintis leidimo gavimu.

Vokietija
“OSTPREUSSENBLATT”, V. Vo

kietijoje Rytprūsių Vokiečių Sąjun
gos leidžiamas savaitraštis, dviejuose 
numeriuose paskelbė Šveicarijoj gy
venančio dr. A. Geručio paskaitą apie 
sovietų Įvykdytą laisvo tautų apsi
sprendimo teisės sulaužymą Baltijos 
kraštuose, šią paskaitą dr. A. Gerutis 
skaitė Liucerne įvykusioj konferen
cijoj, kuri svarstė žmogaus teisių ir 
tautų laisvo apsisprendimo pažeidi-. 
mus.

V. M. FEDERAVICIUS Bad Zwi- 
schenahne savo laisvalaikiu nuliejo 
iš cemento antkapinius paminklus 
visiems šioje vietovėje gyvenantiems 
viengungiams, Įrašydamas jų gimimo 
datas ir gimtąjį kraštą Lietuvą.



Adomo Galdiko monografija angliškai
Pavartę įvairius pasaulinius 

meno leidinius, enciklopedijas 
ir t. t., retai užtinkame lietuviš
kas pavardes. Apie lietuvių me
no bei kultūros raidą dažnai nu
tylima, o jeigu rašoma, naudoja
ma pasenusi rašytinė medžiaga 
net iš 19 šimtmečio! Paskutiniu 
metu jau pradeda atsirasti pa
vieniai leidiniai svetimomis kal
bomis, bet lietuviškojo meno te
matika tebėra silpnai atstovauja
ma. Monografiją apie A. Galdi
ką reikėtų laikyti pagrindiniu 
impulsu, kuris, tikimės, paska
tins ir tolimesnius išsamius lie
tuvių meno leidinius svetimo
mis kalbomis.

A. G. monografijos autorė 
yra Charlotte Willard, moder
niojo JAV meno žinovė — kriti
kė, meno dalies redaktorė įvai
riuose žurnaluose, parašiusi eilę 
straipsnių ir knygų moderniojo 
meno klausimais.

Šios knygos 37 iliustruoti pus
lapiai paskirti Adomo Galdiko 
(1893—1969) gyvenimui ir kū
rybai.

Pradžioje aprašomas dailinin
ko gimtasis Mosėdis ir jaunystė, 
kai jis su škicų knygele vaikš
čiojo bei fiksavo pakelių koply
tėles. Vėliau seka studentavimo 
metai St. Petersburge, susitiki
mas su Magdalena Draugelyte 
(vėliau Galdikiene), meno mo
kyklos baigimas, laisva kūryba, 
dalyvavimas pirmą kartą paro
doje Lietuvoje 1920 m. Taip 
pat aprašyta tolimesnė profesi
nė ir pedagoginė veikla, paįvai
rinta buvusių studentų atsimini
mais.

A. G. gyvenimas JAV-se ap
rašomas, pradedant apsistojimu 
Niujorke, kuris buvo pasirink
tas dėl muzėjų, galerijų, teatrų 
ir t. t. Čia jis dirba daug ir ren
gia individualias parodas. Auto
rė cituoja spaudoje skelbtas re
cenzijas ir laisvu pasakojimo 
žanru bando perduoti dailininko 
dilemą. Paskutiniame skyriuje 
yra aptariama A. G. kūryba, at
skiri kūriniai ir jų technika, jų 
savarankiškas ir simultaniškas 
išsivystymas.

Autorė knygon taip pat įjun
gia (psl. 159-166) prancūzų me
no kritiko Waldemar George 
apybraižą, kuri buvo paruošta 
spaudai — “Kunst und Wissen- 
schaft” leidyklai Baden-Badene 
1948 m. Ji šioje knygoje spaus
dinama pirmą kartą kaip verti
mas iš originalios prancūzų kal
bos. Taip pat galėjo būti pami
nėtas įdomus faktas, kad Walde
mar George dailininką Adomą 
Galdiką ir jo kūrybą jau pažino
jo nuo 1931 m. Tais pačiais me
tais iš Paryžiaus į Kauną atvy
kęs Mane Katz patarė A. G. su
ruošti savo parodą Paryžiuje. 
Ten Waldemar George A. Gal
diko darbus gerai įvertino, davė 
rekomendacijas galerijai ir pa
sisiūlė parašyti monografiją, ku
ri išėjo 1931 m. prancūzų kalba 
“Šiuolaikinių Dailininkų” seri
joje. Joje buvo išspausdinta 15 
kūrinių ir pateikta dailininko 
kūrybos apžvalga, iškelianti A. 
G. kūrybos ryšius su liet, liau
dies menu ir jo modernumą, ar
timą Paryžiaus mokyklai. A. G. 
palaikė glaudžius santykius su 
W. G. ir vėliau. Pvz. laiške V. K. 
Jonynui A. G. 1948. II. 26 rašo:

Aš turėsiu parodą Durand • Ruel 
nuo kovo 15 iki 31. Viskas yra pa
ruošta. Trečiadienį buvo atėjęs W. 
G., peržiūrėjo visus mano darbus ir 
juos padėjo atrinkti parodai. Jis taip 
pat įvertino piešinius ir sugestijona- 
vo kaikuriuos išstatyti parodoje. 
Dabar aš esu pilnas džiaugsmingų rū
pesčių.

W. G. trumpoje apybraižoje 
(159—166 psl.) išryškina A. G. 
kūrybinį brandumą ir prancū
ziškų meno srovių įtaką, įpinda
mas trumpus biografinius bruo
žus:

Galdikas seka iš tolo ir netiesio
giai iš Ecole de France (Paryžiaus 
mokykla) kilusį sąjūdį (161 psl.), 
bet taip pat jis lieka ištikimas sava
jai lietuviškai aplinkai ir tradicijai. 
A. G. yra “painter of the earth” (164 
psl.); “iškilęs į Europos dailininkų 
gretas, niekad neužmiršta, kad pir
miausia jis yra lietuvis — dailinin
kas” (166 psl.).

Aptariant knygos vertę gali
ma pastebėti, kad pasigendama 
gilesnės studijos, kuri pilniau 
išryškintų taip įdomią Adomo 
Galdiko asmenybę — tiek žmo
gaus, tiek kūrėjo. Daug kur nau
dojamos pripuolamybės ir pa
teikta medžiaga stokoja išsamu
mo. Knyga, atrodo, lyg būtų pa
ruošta labai paskubomis.

Viena didžiausių knygos nei
giamybių yra bespalvės iliustra
cijos. Spalvos vengimas leidiny
je anglų kalba yra nelabai patei
sinamas, juo labiau taip būtinos 
Adomo Galdiko kūrybos aptari
mui. Visiems aišku, kad šioje 
knygoje su lietuviu dailininku 
supažindinama kur kas plates
nės meno mylėtojų eilės, nes 
knyga yra prieinama visiems 
vartojantiems anglų kalbą skai
tytojams. Ruošiamoje antroje A. 
G. monografijoje lietuvių kalba 
numatomos spausdinti beveik vi
sos spalvotos reprodukcijos.

A. KULPA-KULPAVICIUS
Meniškas knygos apipavidali

nimas (Katherine Hahn), šrifto 
parinkimas, teksto laužymas ir 
iliustracijų išdėstymas yra labai 
konservatyvus ir nubodus, visai 
neperduodantis A. G. dinamiš
kų kūrybos polėkių.

Visdėlto, kaip pradžioje buvo 
minėta, kiekviena išleista kny
ga svetima kalba, iškelianti lie
tuvišką kultūrą, yra labai svei
kintina.

Didelį darbą A. G. monografi
jos paruošime atliko Aleksand
ra Košubienė, parūpindama vi
są iliustracinę medžiagą ir tal
kindama autorei.

Pagrindinis šio veikalo išlei
dimo nuopelnas priklauso dai
lininko žmonai, žinomai visuo- 
menininkei Magdalenai Galdi
kienei. Adomo Galdiko mono

Brandi dailininko Valiaus sukaktis
Š.m. liepos 20 d. buvo at

švęsta mūsų žinomo dailininko 
grafiko Telesforo Valiaus 60 
metų sukaktis gražioje jų Ak
menės vasaros sodyboje prie 
Toronto. Pagerbti sukaktuvinin
ko suvažiavo gausus būrys arti
mųjų (apie 100) iš Toronto, kitų 
Kanados vietovių ir JAV. P. 
Valienės rūpesčiu buvo, labai 
skoningai paruošti užkandžių 
stalai ir baras. Esant gražiam 
orui, svečiai turėjo progos pail

DAIL. TELESFORAS VALIUS, ku
riam suėjo 60 metų amžiaus

sėti kieme, pasivaikščioti alėja 
iki upės, pasistiprinti valgiais 
kambariuose.

Sveikinimo žodį tarė kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
dail. A. Tamošaitienė, K. Man- 
glicas, dr. A. Pacevičius, su
glaustai paminėdami ryškes
nius etapus Valiaus gyvenime 
bei kūryboje ir linkėdami jam 
giedros, kūrybingos ateities. 
Prie įspūdingo laužo, grojant 
muzikai, pagerbimas užtruko iki 
vėlyvos nakties.

T. Valius jau vaikystėje, ku
rią praleido Telšiuose, mėgo 
piešti; grožėdavosi gamta ir sva
jodavo apie dailininko ateitį. 
Važinėdamas dviračiu, valandas 
praleisdavo Telšių apylinkėse 
ant Džiugo kalno, ant piliakal
nių, prie Germanto ežero. Daili
ninko ateitis Telesforą viliojo. 
Neužtikrinta dailininko dalia jo 
nebaugino.

Jaunystėje jis niekuomet ne
svajojo pasiekti dailėje ypatin
gų augštumų. 1931 m., būdamas 
17 metų, įstojo į Kauno Meno 
Mokyklą, kurią baigė 1935 m. ir 
dar dvejus metus specializavosi 
grafikoje pas prof. A. Galdiką. 
Grafikos studijas baigė 1937 m. 
aukso medaliu.

Dar būdamas mokykloje pra

Telesforas Valius §v. Sebastijonas (kankinys)

grafijos išleidimas anglų kalba 
praturtino retas lietuviškosios 
meno bei kultūros knygų eiles 
pasaulinėje meno istorijoje.

ADOMAS GALDIKAS — A CO
LOR ODYSSEY by Charlotte Wil
lard with an Essay by Waldemar 
George.
Paintings illiustrated in mono
chrome, photographed by Vytau
tas Maželis. Drawings photograp
hed by John D. Schiff.
Book designed by Katherine 
Hahn.
Printed and bound by Librex, 
Milano, Italy.
Published by October House Inc., 
160 Sixth Avenue, New York, N. 
Y. 10013, USA, 171 pages. Price 
$14.95.
Galima užsisakyti šiuo adresu: 
Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn., USA.

dėjo užsidirbti sau duoną “Kau
no Audiniuose” paruošdamas 
piešinius šilko dirbiniams. Be 
to, buvo dar geras futbolo žai
dėjas. 1942-1944 m. T. Valius 
ėjo Vilniaus Meno Akademijos 
grafikos katedros vedėjo parei
gas.

Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
okupacijos laikais dail. T. Va
liaus kūriniai su pasisekimu 
pradėjo rodytis viešumoje. Karo 
banga nubloškė jį į Freiburgą, 
Vokietijoje, kur jis vadovavo 
meno mokyklos grafikos skyriui 
iki atvykimo Kanadon. Kanado
je pradžioje dirbo kaip dailinin
kas privačiose įmonėse, vaka
rais dėstė dailę Kanados mokyk
lose. Išlaikęs mokytojo egzami
nus 1966 m. Toronto universite
te, pradėjo dėstyti 1967 m. dai
lės dalykus Winston Churchill 
Collegiate Institute, Scarboro, 
Ont.

Būdamas malonaus ir pa
trauklaus būdo, Telesforas yra 
labai mėgstamas ir gerbiamas 
savo studentų. Savo piešiniais 
jis labai daug prisideda prie 
lietuvių spaudos ir prie įvairių 
lietuviškų parengimų progra
mų. Laukia atspausdinimo jo 
didelis iliustracijų rinkinys Tys- 
liavos knygai “Tėve mūsų” prū
sų kalba.

T. Valiaus kūriniai buvo iš
statyti parodose: Lietuvoje, Aus
trijoje, Vokietijoje, Prancūzijo
je, Belgijoje, Olandijoje, Nau
jojoj Zelandijoje, Australijoje, 
Argentinoje, Japonijoje, JAV 
ir Kanadoje.

Jo paveikslų yra Lietuvos, 
Kanados ir Amerikos muzėjuo- 
se. Jo kūriniai įvertinti tarptau
tinėmis premijomis: Kanados 
meno draugijos, Ontario muzė- 
jaus, Kanados šimtmečio sidab
ro medaliu. Jis pats apdovano
tas sidabro ir aukso medaliais 
bei priimtas garbės nariu į tarp
tautinę literatūros, meno ir 
mokslo akademiją “Tomasso 
Campanella” Romoje. Narys 
daugelio tarptautinių meno in
stitucijų

Neįmanoma laikraščio skilty
se išsamiai apibūdinti T. Va
liaus kūryba: tam reikalinga 
meno žinovo ištisa studija. Ga
lima tik paminėti, kad savo kū
riniuose T. Valius išvystė labai 
subtilią techniką, spalvų kolori
tą, į jų turinį įdėjo daug mejlės 
žmogui ir žemei. Nevienam jo 
paveikslų turėjo įtakos ir lietu
vių liaudies kūryba. Labai pla
čia prasme galima pasakyti, kad 
jo kūryboje atsispindi individu
aliai suprasta tikrovė, meistriš
kai, imponuojančiai perteikta 
žiūrovui.

Nors vaikystėje sėdėdamas 
ant Džiugo kalno Telesforas ne
svajojo iškilti į dailės augštu- 
'mas, bet tikrovėje išsikovojo 
sau garbingą vietą dailės viršū
nėse. Geriausios sėkmės dailės 
viršūnėse ir ateityje.

J. SI.

Velionis dailininkas Adomas Galdikas, apie kurio dailę išleistas anglų kalba 
veikalas, parašytas Charlotte Willard, spausdintas Italijoje, Milano mieste

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS
Meno kūrinys — kaip viščiukas: gimsta du kartus 

Didžiai gerbiamas Redakoriau,
Ar mes apsnūdom kengūrų 

žemėje? Atėjo šis klausimas iš 
toli — esą pasaulyje apie mus, 
ypač menininkus, mažai besigir- 
di?

Gyvi faktai iš arti rodo, kad 
nemiegam.

Viduramžiais apie žmogaus 
žygdarbius skelbė heraldai, po
rino vaidilos, dainavo trubadū
rai. Per juos žinios apie buvu
sius, esamus ir kartais būsimus 
žygius pasiekdavo tolimus kraš
tus ir miestus.

Vaidilos, trubadūrai, heraldai 
išėjo pensijon. Jų darbą atlieka 
spauda. Žvakes, balanas pakeitė 
elektros šviesa. Kai elektra su
streikuoja ir užgęsta, žmogus 
rausiasi stalčiuje ir įieško ap
trupėjusių žvakių, skaldo bala
nas.

Australijos lietuviai, ypač 
Sydnėjuje, įieško vaidilų, heral- 
dų. Jiems darbo užtektų — yra 
apie ką dainuoti.

Prieš metus profesorius B. 
Smith išsitarė, kad palyginti 
maža lietuvių imigrantų bend
ruomenė atnešė fenomenalinį 
skaičių kūrybingų narių, kurių 
vardai dominavo vietinės spau
dos meno skiltyse ne keletą, bet 
keliolika metų.

Lietuviškos spaudos dėka ši 
veikla, žinios apie ją, pasiekda
vo tolimas tautiečių kolonijas, 
tėvynę Lietuvą ir tapdavo įkvė
pimu, pavyzdžiu kitiem, ypač 
jaunimui.

O kas dabar? Nauji laikai. 
Naujas menas!

Išslydo mums iš rankų pa
stabi spauda. Išslydo ir menas. 
Ir garsas apie jį.

Meno kūrinys, kaip viščiukas, 
gimsta du kartus. Pirmas gimi
mas kūrėjo vaizduotėj ir stu
dijoj. Antram gimimui reikia 
akušerės — spaudos. Nuo jos 
priklauso, ar šis kūdikis savo 
vystykluose uždus; ar iš kiauši
nio išsiris viščiukas arba erelis 
sparnus išties. Didelė, beveik 
bauginanti atsakomybė spaudai! 
Bauginanti?

Einam toliau. Meno kūrinys, 
tikras įkvėptas darbas, yra vie
nintelis kelias, per kurį Kristus 
po truputį bet vis dažniau ir daž
niau grįžta į pasaulį. Kitais žo
džiais, per meną jis pasaulyje 
išsilaiko. Meną per nežinios upę 
pasauliui neša spauda.

Išeitų, kad Kristoforas nėra 
legenda. Jam ir šiandien laikas 
nuo laiko tenka Kūdikį Kristų 
pei' upę nešti.

Kaip ir kadaise, taip ir šian
dien Kristoforas turėtų visus, 
kas tik prašo, per upę nešti. Bet 
ar jis neša?

O gal jis ir mums į Sydnėjų 
vaidilą atneš?

Turbūt girdėjote, kad ilgai 
veikęs “Plunksnos” diskusijų 
klubas prieš pusmetį išėjo į vie
šumą. Anksčiau diskusijos vyk
davo siaurame narių ratelyje, 
privačiuose namuose. Dabar dis
kusijos rengiamos Bankstown 
priemiestyje, naujo Lietuvių 
klubo patalpose. Jos prieinamos 
visiem — gali klausytis ir daly
vauti.

Iki šiol referatus skaitė V. 
Šliogeris, dr. Viliūnas ir L. Ur
bonas. Sekanti diskusija bus: 
“Ar Bendruomenė save pateisi
na?” Medžiagą diskusijai paruoš 
dr. I. Venclovas, Vyt. Patašius, 
dr. Kairaitis ir V. Kazokas.

Komentarai? Geras dalykas! 
Per jį išryškėja faktas, kad Aus

tralijoj yra daug kūrybingų 
žmonių. Tie referatai būna ne 
tik kad gerai paruošti, įdomūs, 
radikalūs, drąsūs, bet ir ne
trūksta norinčių rašyti, skaityti. 
Atrodo, atsidarė visas tvenkinys 
minčių, gaivinančių idėjų, va
duojančių iš praeities sentimen
tų, padrąsinančių žvelgti į gy
venimą dabarties akimis.

Vienas rūpestėlis man kyla: 
galbūt čia yra “daugiau vadų” 
nei indėnų . . . Tam betgi yra 
išeitis. “Plunksnos” klubui tek
tų pasiimti dar vieną atsakomy
bę: rinkti skaitytus referatus ir 
po kiek laiko išleisti atskira 
knyga. Tuo būdu jos būtų pa
siekiamos tūkstančiams tautie
čių. Aš manau vertėtų. 

* * *
Individualinų parodų šiemet 

nesurengiau ir turbūt nesureng
siu. Tenka dalyvauti grupinėse 
parodose.

Naujų patalpų statyba parei
kalauja energijos, laiko ir lėšų. 
Dėl nepaprastai lietingos žie
mos statyba irgi sustojo.

Galiu paminėti, kad buvau 
kviestas paskaitų skaityti ir ta
pybos technikos demonstruoti 
visos eilės meno sąjungų Syd
nėjuje ir kituose miestuose. Aš 
niekada neatsisakau. Atlygini
mas nėra didelis. Toksai susiti
kimas visada būna lydimas kū
rybingos energijos antplūdžių. 
Tai tikrasis atlyginimas. Dažnai 
viena paskaita ar demonstracija 
nesibaigia — už keleto mėne
sių vėl kviečia.

Rugsėjo mėnesį teks grįžti į 
Newcastle, kur vietinė meno 
sąjunga ruošia trijų dienų semi
narą. Dalyvaus 6 ar 8 dailinin
kai. Jų tarpe ir S. Ostoja-Kot- 
kowskf, “sekančio šimtmečio ja
guaras.”

Iš manęs sąjunga tikisi dviejų 
technikos demonstracijų ir vie
nos ar dviejų paskaitų. Tema 
greičiausiai bus “Kalba — visa
tos centras”. Tai angliška, pla
tesnė versija referato, skaityto 
Melburno Čiurlionio diskusijų 
klubui šių metų pradžioje.

Sėkmės “Žiburiams” ir toliau 
žibėti iš naujų patalpų.

Leonas Urbonas

Atsiųsta paminėti
Liudas Dovydėnas, PAŠIURPO 

MANO VELNIAS. Novelės. Viršelis 
pieštas B. Jacikevičiaus. Nidos Kny
gų Klubo 1974 m. leidinys nr. 92. 236 
psl. minkštais arba kietais viršeliais. 
Kaina nariams — $2.50, nenariams— 
$3.50 (kietais viršeliais $0.50 bran
giau). Leidėjo adresas: Nida Press, 
1 Ladbrocke Gardens, London, Wil 
2PU, Britain.

BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINY
NAS, redaguotas Antano Saulaičio, 
SJ. Viršelis Ramučio Idikos, skyrių 
piešiniai — Janete Nikitin. Brazili
jos lietuvių Beudruomenės 1973 m. 
leidinys. 104 psl. minkštais viršeliais. 
Paruošė BLB akademinis sambūris, 
Caixa Postal 2928, 01000 Sao Paulo, 
SP, Brazil.

CHRIST BEHIND WIRE ir OUT 
OF THE DEPTS. “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” nr. 5 ir nr. 6 
anglų kalba. Kaina nepažymėta. Iš
leido 1974 m. Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybė, 64-14 56th Road, 
Maspeth, Long Island, N.Y. 11378, 
USA.

TURINYS IR PAVARDŽIŲ RO
DYKLĖ, “Metmenys” 1-25, 1959-1973. 
“Metmenų” bendrovės 1973 m. leidi
nys. Leidėjo adresas: “Metmenys” 
c/o M. Paškevičienė, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, Ill. 60629, USA.
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d kultorineje veikloje 
DAIL. MARIJA BARAS dalyvavo OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Londono Ealing Town Hall sureng
toje šios savivaldybės metinėje XXII 
parodoje. Britanijoje gyvenanti ir 
kurianti dailinikė buvo išstačiusi du 
portretinius paveikslus, kurie abu 
jai laimėjo premijas. Portretų sky
riuje I premija buvo įvertintas pa
veikslas “Mary”. Labai augšto įver
tinimo susilaukė ir jos “Adomas su 
Jieva”.

JAV 200 METU SUKAKTIES ML 
NĖJIMU 1976 m. rūpinasi speciali 
komisija sostinėje Vašingtone. JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba, at
stovaujama A. Mačiulaitytės-Zerr ir 
J. Cesonio, išsikovojo, kad šia proga 
nebūtų užmiršti ir šio krašto lietu
viai. Komisija jau pakvietė dr. A. 
Kučą parašyti JAV lietuvių istoriją, 
kuri bus išleista komisijos lėšomis ir 
liks jos nuosavybe.

PROF. STEPONO KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJA jau atspausdinta 
“Draugo” spaustuvėje Čikagoje ir 
atiduota knygrišyklai. Šį 464 psl. 
gausiai iliustruotą veikalą paruošė 
dr. J. Gimbutas ir inž. J. V. Danys 
su talkininkais. Prof. S. Kolupaila, 
miręs prieš 10 metų, buvo ne tik žy
mus hidrologas, bet ir veiklus visuo
menininkas, paskaitininkas, Lietuvių 
Enciklopedijos bendradarbis. Aka
deminį darbą pradėjęs Rusijoje, pro
fesoriavo Vytauto D. universitete ir 
jį užbaigė amerikiečių Notre Dame 
universitete. Monografijos leidėjas— 
Akademinės Skautijos Leidykla Či
kagoje.

LONDONO SPORTO IR SOCIALI
NIO KLUBO salėje humoristinį va
karą su dviejų valandų programa su
rengė Britanijoje viešėjęs aktorius 
Vitalis Žukauskas. Nors jo dabarti
nio mūsų gyvenimo aktualijos buvo 
paruoštos JAV, jos taipgi labai tiko 
ir Britanijos lietuviams, nes beveik 
visas lietuvių kolonijas laisvajame 
pasaulyje slegia tos pačios negero
vės, kurias jis ir plaka humoro rykš
te. Dalyvių buvo apypilnė salė, bet 
jų eilėse trūko jaunosios kartos at
stovų.

LIETUVIŠKUJU STUDIJŲ XXI 
SiVVAITĖS rėmuose Šveicarijoje lie
pos 26 — rugpjūčio 7 d.d. surengtoje 
parodoje dalyvavo tapytojai — Juzė 
Katiliūtė ir Gabrielius Stanulis iš 
Ženevos, Pranas Gailius ir Vytautas 
Kasiulis iš Paryžiaus, Tadas Burba 
iš Miuncheno, Evaldas Robbertas iš 
Hamm, V. Vokietijoje, Eugenijus 
Budrys iš Gotlando, Švedijoje, ir 
skulptorius Adomas Raudys iš Pa
ryžiaus. Parodai buvo pasirinkta 
Liucerno miesto senioji rotušė.

PROF. DR. MARIJA GIMBUTIE
NĖ, dėstanti archeologiją ir etnolo
giją Los Angeles Kalifornijos univer
sitete, “The Journal of Indo-Euro
pean Studies” paskutiniame numery
je paskelbė 15 psl. straipsnį “Per- 
kūnas-Perun, the Thunder God of 
the Balts and Slavs” (“Perkūnas, 
baltiečių ir slavų dievas”). Perkūno 
garbinimą ji nušviečia, naudodamasi 
istorine, tautosakine ir lyginamąją 
medžiaga. Leidykla “University of 
California Press” neseniai yra išlei
dusi plačią prof. dr. M. Gimbutienės 
studiją apie dievus ir deives prieš
istorinėje Europoje.

DAIL. NIJOLĖS PALUBINSKIE- 
NĖS grafikos darbų ir S. Eilioto au
dinių paroda liepos 3-6 d.d. įvyko 
Cleveland Heights, Cain Park teatro ' 
galerijoje. Ji taipgi dalyvauja visą 
vasarą truksiančioje Klevelando gra
fikų grupinėje parodoje, kuri atida
ryta Nova galerijoje, Klevelando 
miesto centre.

LOS ANGELES JAUNIMO AN
SAMBLIS, vadovaujamas Onos Ra- 
zutienės, veiklos dvidešimtpenkmetį 
paminėjo tautinių šokių festivaliu 
“Paladium” salėje. Jame taipgi da
lyvavo Detroito “Šilainės” 24 šokė
jai su vadove Galina Gobiene ir 
akordeonistu Rimu Kaspučiu, Čika
gos “Grandies” 21 šokėjas su vadove 
Irena Smieliauskiene, San Francisco 
tautinių šokių grupė, turinti 12 šo
kėjų, pernai įsteigta Danutės Gustai- 
tės-Janutienės. Su Los Angeles an
samblio 150 narių susidarė 210 šo
kėjų grupė. Festivalis buvo pradėtas 
rengėjų ansamblio septyniom dai
nom, diriguojamom kompoz. Br. 
Budriūno ir O. Razutienės. šokių 
programą atliko jungtinis visų an
samblių vienetas, mergaičių, berniu
kų, svečių, jaunių, jaunučių ir vete
ranų grupės. Grojo “Latvalos” or
kestras ir “Šilainės” akordeonistas 
R. Kasputis. (“Šilainė” taip pat ne
seniai yra atšventusi sidabrinę savo 
veiklos sukaktį.) Los Angeles jauni
mo ansamblį ir tautinių šokių festi
valio dalyvius sveikino Lietuvos gar
bės konsulas dr. J. Bielskis, LB Va
karų apygardos pirm. J. Činga bei 
kiti kalbėtojai. Festivalį suorganiza
vo ansamblio vadovė O. Razutienė, 
talkinama pagalbinio komiteto. Jis 
buvo pradėtas pamaldomis už miru
sius ansamblio narius, jaunosios dail. 
Rasos Arbaitės parodos atidarymu.

ČIKAGOS ŠV. KAZIMIERO KAPI
NIU ALBUMAS, redaguotas Algi
manto Kezio, SJ, jau baigiamas ruoš
ti spaudai. Šis Lietuvių Foto Archyvo 
leidinys atspindės kapinėse sutelktą 
tautinį bei religinį meną. Paminklų 
nuotraukos — A. Kezio, SJ, straips
niai — J. Damausko, L. Šimučio ir 
B. Pūkelevičiūtės. Albumas bus lie
tuvių ir anglų kalbomis, pastarojon 
išverstas L. Labanausko, meniškai 
apipavidalintas Vinco Luko.

LIETUVOS ARCHITEKTU SĄ- 
JUNGOS Kauno skyriuje įvykusiame 
architektų ir statybininkų pasitarime 
pranešimą “Architektų ir statybinin
kų vaidmuo, kuriant nūdienos archi
tektūrą” skaitė skyriaus valdybos 
pirm. A. Paulauskas. Pasitarimo da
lyviai svarstė Kauno miesto naujųjų 
gyvenamųjų rajonų, atskirų pastatų 
projektavimo bei statybos klausimus.

IGNAS LAURUŠAS, Architektų 
Sąjungos valdybos narys, mirė Vil
niuje liepos 13 d., sulaukęs vos 42 
metų amžiaus. Velionis buvo šiaulie
tis, 1956 m. baigęs Vilniaus dailės 
instituto architektūros fakultetą. Dir
bo vyr. miesto dailininku Vilniaus 
vykdomajame komitete ir vyr. ar
chitektu Vilniaus komunalinio ūkio 
projektavimo institute. Jis yra la
bai daug prisidėjęs prie Vilniaus 
gražinimo, naujųjų pastatų organiš
ko įjungimo į senąją architektūrą.

ALGIRDO INDRAŠIAUS naujau
sių metalo darbų parodą surengė 
Utenos kraštotyros muzėjus. Lanky
tojus labiausiai domino metalo plas
tikos darbai “Taika”, “Motina”, “Pa
sakų medis”.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
literatūros vakarą “Sunkiausia būti 
savimi” surengė Vilinaus televizijos 
ir radijo pranešėjai Undinė Nasvy
tytė ir Vytautas Širka, savo debiu
tiniam pasirodymui pasiririkę A. 
Baltakio, A. Ambraso, E. Matusevi
čiaus ir V. Mačernio eilėraščius. Ge
riausiai jiem sekėsi skaityti anksti 
mirusio poeto A. Ambraso kūrinius 
apie tolstančią vaikystę, atmintyje 
nostalgiškai iškylantį kaimą, meilės 
džiaugsmą bei sielvartą, grėsmingą 
karo debesį. Sunkiau įkandama buvo 
A. Baltakio kūryba, kurioj jiedu 
subtilią autoriaus ironiją dažnai pa
keisdavo atvira satyra.

DAIL. FELIKSAS NAVICKAS, 
vilnietis scenografas, apipavidalino 
premjerinį A. Puškino tragedijos 
“Borisas Godunovas” spektaklį Sver- 
dlovsko dramos teatre. Tai yra jau 
antras šio vilinečio pasirodymas 
Sverdlovske. 1972 m. dail. F. Navic
kas sukūrė scenovaizdžius ir drabu
žių eskizus Sverdlovsko teatre sta
tomai Justino Marcinkevičiaus dra
mai “Mindaugas”. Rusijos federaci- 
jbs teatrų apžiūroje aštuoni “Min
daugo” spektaklio kūrėjai buvo ap
dovanoti I laipsnio diplomais, jų 
tarpe ir dail. F. Navickas, šis laimė
jimas paskatino Sverlovsko dramos 
teatro vyr. rež. Aleksandrą Sokolovą 
vėl pasikviesti dail. F. Navicką “Bo
riso Godunovo” premjerai.

LENINGRADO KIROVO OPEROS 
IR BALETO TEATRE pusmetį to
bulinosi du jauni Vilniaus operos ir 
baleto teatro šokėjai — Antanina 
Pirmaitienė ir Jonas Katakinas. Jie
du yra baigę Vilniaus M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyklos choreo
grafinį skyrių 1971 m. A. Pirmai
tienė savo repertuare jau turi Fran- 
ciskos vaidmenį J. Strausso “Žydria
jame Dunojuje”, Snieguolės — B. 
Pavlovskio “Snieguolėje ir septy
niuose nykštukuose”, Kopelijos — 
to paties pavadinimo L. Delibo ba
lete. J. Katakinas daugiausia atlik
davo epizodinius vaidmenis, išskyrus 
Princą “Snieguolėje ir septyniuose 
nykštukuose”. Abiem šokėjam trūko 
šokio akademiškumo bei atlikimo 
tikslumo. Leningrade, prižiūrimi ba
leto pedagogų J. Kolpakovos ir V. 
Semionovo, jiedu paruošė pagrindi
nius vaidmenis P. Čaikovskio balete 
“Gulbių ežeras”. Su jų darbo rezul
tatais vilniečiai turės progą susipa
žinti naujuosiuose operos ir baleto 
teatro rūmuose sekantį sezoną.

JONAS DOVYDAITIS, sklandyto
jas, lakūnas, žurnalistas ir rašytojas, 
paminėjo amžiaus šešiasdešimtmetį. 
Apsakymus bei apybraižas iš lakūnų 
gyvenimų jis pradėjo rašyti 1929-36 
m., lankodamas Kauno augštesniąją 
technikos mokyklą ir Kauno karo 
aviacijos mokyklą. 1936 m. lapkri
čio 12 d. tik per plauką išliko gyvas 
pasenusio naikintuvo nelaimėje. At
liekant augštojo pilotažo pratimus, jo 
“šmolikui” lūžo kojiniai vairai, bet 
jam pavyko iššokti iš suktuku krin
tančio lėktuvo ir laiku išskleisti pa
rašiutą. Sukaktuvininkas redagavo 
populiarų žurnalą “Lietuvos Spar
nai”, prisidėjo prie Nidos sklandymo 
mokyklos įsteigimo, 1939 m. dalyva
vo tarptautinėse augštojo pilotažo 
varžybose, kuriose Lietuvos lakūnų 
rinktinė laimėjo I vietą. Literatūron 
pakrypo pokaryje, parašydamas net 
27 knygas — romanus, pjeses, apsa
kymų bei apybraižų rinkinius, sce
narijų lietuviškam filmui “Tiltas”. 
Jam 1972 m. buvo paskirta pirmoji 
Kauno Pr. Ziberto šilko audyklos li
teratūrinė premija už geriausią kny
gą darbo tema. Ir šiandien jis yra 
dažnas svečias Kauno aviaci
jos sporto klubo skraidymų aikšte
lėje, sekantis jaunųjų lakūnų pir
muosius žingsnius, nuoširdžiai besi
džiaugiantis jaunosios kartos laimėji
mais Lietuvos padangėje.

A. LIOBYTĖS PASAKĄ “Apie 
drąsią mergaitę” jau skaito slovakų 
vaikai. Originalus šios knygos pava
dinimas yra “Pasaka apie narsią Vil
niaus mergaitę ir galvažudį Žalia- 
barzdį”. Slovakų leidykla “Mlade lė
ta” Bratislavoje, sutrumpinusi pava
dinimą, panaudojo tas pačias dail. B. 
žilytės iliustracijas. Pasaką slovakų 
kalbon išvertė S. Sabonis su slova
ke V. Hegerova. v ir t
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S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Ateitininkų studentų stovykloje JAV-se užsiėmimo metu Kęstas Sušinskas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

S PORTAS

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi 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.

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

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

VYČIO ŽINIOS
Klubo biuletenis nr. 1(25) po de

šimties metų vėl pasirodė. Jame 
spausdinamos klubo sportinės ir vi
daus žinios lietuvių kalba. Naujuoju 
redaktoriumi yra Algis Stankus. Jis 
yra gimęs Kanadoje. Valio Algis ir 
lietuviškas jaunimas, kuris dar neuž
miršo lietuvių kalbos! Kartu su biu
leteniu yra siunčiamos Vyčio veiklos 
diagramos, kurios pavaizduoja klubo 
veiklą ir darbuotojus. Algiui reika
lingi talkininkai. Norintieji paskelb
ti žinias apie klubo veiklą ir kito
kias prašomi jas siųsti A. Stankui, 
893 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 368-2468.

P. Tutlys sutiko būti naujuoju klu
bo turto globėju. Naujasis reikalų 
vedėjas pavyzdingai tvarko klubo ir 
stovyklos turtą. Malonu, kad jaunųjų 
sportininkų tėvai prisideda prie klu
bo veiklos.

Algirdas Banelis žaisdamas golfą 
Royal Downs aikštyne, 4 smūgių 400 
jardų ilgumo 7 skylę užbaigė 3 smū
giais. Peter Jackson bendrovė už tai 
yra paskyrusi auksinę “tee”, kurią 
gali A. Banelis laimėti.

Metinis Vyčio balius įvyks spalio 
26 d. Lietuvių Namuose, didžiojoje 
salėje, šokiams gros Kaminsko 
orkestras. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Lauko teniso turnyras tarp trijų 

geriausių Kanados lietuvių žaidėjų 
— Paltaroko, Rautinšo ir Žilinsko 
baigėsi R. Žilinsko laimėjimu. Pir
mam susitikime R. Žilinskas po 
įtemptos kovos nugalėjo Rautinšą 7: 
5, 6:3 ir G. Paltaroką 6:1. Antrame 
sete dėl sužeistos kojos Paltarokas 
pasidavė. Rautinšas laimėjo prieš 
Paltaroką 7:6, 3:6, 6:3. Kadangi kiti 
užsiregistravę žaidėjai daug žemes
nio lygio, sutarta B klasės turnyrą 
rengti vėliau. Kurie pirmam turnyrui 
nebuvo užsiregistravę, o norėtų daly
vauti B klasėje, prašomi pranešti A. 
Grajauskui Hamiltone tel. 522-2698 
ligi rugpjūčio 24 d.

Turnyro žaidėjai dėkoja G. Palta
rokui už leidimą pasinaudoti nemo
kamai aikšte, o poniai Paltarokienei 
už suruošimą vaišių, į kurias buvo 
pakviesti ne tik žaidėjai, bet ir žiū
rovai. A. G.

Skautų veikla
• Akademikų skautų sueiga — 

rugpjūčio 7 d., 7.30 v.v., skautų būk
le. Kandidatai atsineša parašytas te
mas.

• Oficialus XII Romuvos stovyk
los atidarymas įvyko po giedru lie
pos 28 d. dangumi vėliavų aikštėje, 
išsirikiavus jaun. skaučių, vilkiukų, 
skaučių, skautų ir jūrų skautų-čių 
draugovėms, daugiausia iš Toronto 
ir Hamiltono. Dalyvauja ir svečių 
skiltis iš Čikagos, vienas vienetas iš 
Detroito ir daug daugiau JAV vieš
nių. Vėliavų pakėlimo iškilmei vado
vavo Hamiltono “Nemuno” tunt. A. 
Stosius. Pakėlus vėliavas bei perskai
čius įsakymus, bendrose pamaldose 
dalyvavo ir 70 “Gintaro” ir “Ąžuo
lo” mokyklų stovyklautojų. Kanados 
rajono vyr. dvasios vadovas v. s. T. 
St. Kulbis, SJ, pamoksle priminė 
simboliškus 12 metų ir palinkėjo 
gražaus stovyklavimo. Stovyklos pro
grama atremta į skautiškus patyri
mo laipsnius, stovyklavimo techni
kos, sporto bei žaidimų puoselėjimą, 
draugovėms prisilaikant bendro sto
vyklinio tvarkaraščio.

• XII-toj Romuvos stovykloj ūkio 
ir maitinimo personalą sudaro: A. 
Grybas — virš., p.p. Stanulienė, Su- 
kauskienė, O. Balsienė, Šlenienė, O. 
Senkuvienė, Jakubickienė, Liškaus- 
kienė, Bartininkienė, Rukšėnienė, 
Bekerienė, Česėkienė, T. Stanulis ir 
I. Krasauskas.

• Vadovų “Ąžuolo” mokyklai va
dovavo v.s. Č. Kiliulis, ps. V. Dilba 
ir s.v. v. si. A. Šeškus. Veikė trys 
skiltys. Stovyklavo 28. Vadovių “Gin
taro” mokyklai vadovavo s. L. Kiliu- 
lienė, si. D. Dilbienė, ps. A. Balta
kienė ir s. A. Ramanauskienė. Veikė 
penkios skiltys. Iš viso stovyklavo 
36 sesės.

• Stovykla užbaigiama rugpjūčio 
10, šeštadienį, 2 v.p.p. Č. S.
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ISLINGTON — BLOOR, apie $30.000 įmokėti, didžiulis, gražus 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Garažas su dvigubu privačiu 
įvažiavimu, pilnai užbaigtas rūsys su akmeniniu židiniu per visą 
sieną, puikus didelis kiemas, atsiremiąs į parką, šildomas vande- 
niu-alyva. Viena atvira 10 metų skola.
OSSINGTON — BLOOR, apie $7.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas. 10 metų atvira skola, žema prašoma kaina.
BLOOR — RUNNYMEDE, atskiras puikus 7 kambarių namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos, garažas su įvažiavimu, arti požeminio 
traukinio. įmokėti apie $20.000.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. įmokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

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

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame A jįjį a
TORONTO LIETUVIŲ r/AKwfvWA 

KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

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 INOS IKI DANGORAIAIOI 
VERSLO BEI PRAMONIS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudq
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

(Atkelta iš 1-mo psL) 
reikalų ministeriu K. Singh bei 
jo patarėjais dėl Indijai teikia
mos ekonominės paramos, kuri 
šiemet turėjo pasiekti $77 mili
jonus. Kanada šią paramą buvo 
sulaikiusi po Indijos atominės 
bombos bandymo, nes indiečiai 
jai pagaminti panaudojo kana- 
diško atominio reaktoriaus plu- 
tonijų. Vienintelė išimtis tebu
vo padaryta maisto gaminiams, 
kurių taip trūksta Indijoje. Pa
sitarimų dėmesio centre, atrodo, 
buvo ta'nelemtoji bomba, parei
kalavusi didelių išleidų. Indijai 
daromas spaudimas atsisakyti 
atominių bombų ir pinigus pa
naudoti gyventojų gerovei. Nau
ja ekonominė pagalbos sutar
tis nebuvo pasirašyta dėl iškilu
sių nesutarimų. Ekonominės pa
galbos teikimas ir toliau lieka 
suspenduotas. Pasak užsienio 
reikalų ministerio M. Sharpo, 
kol Indija neatsisakys atominių 
bombų, derybos pagalbos klau
simu esančios beprasmės.

Kanados valstybės sekretoria
to pranešimu, federacinė vy
riausybė yra paskyrusi $185.000 
prancūzų ir anglų kilmės kana
diečių apklausinėjimui, kuris tu
rės išryškinti jų nuotaikas kitų 
etninių grupių atžvilgiu. Ap
klausinėjimą praves Toronto 
Yorko universiteto tyrimų gru
pė, pasirinkusi 2.000 kanadiečių 
visose Kanados provincijose. 
Vyriausybė, skatindama etninių 
grupių atsivežtą tautinį bei kul
tūrini įnašą kanadiškon mozai- 
kon, matyt, nori susipažinti su 
anglų ir prancūzų kilmės kana
diečių reakcija šiuo klausimu.

Teismas paskyrė mėnesį kalė
jimo Kanados imigracijos įstai
gos pareigūnui B. Holowaty To
ronte už kyšių ėmimą iš graikų 
ateivių per pastaruosius dvejus 
metus. Tos jo paslaugos nebuvo 
nelegalios, bet jas suteršė kyšiai. 
Kaltinamojo advokatas I. Himel 
prašė suspenduotos bausmės, 
nes B. Holowaty imigracijos įs
taigoje jau yra išdirbęs 19 me
tų. Į kyšius jį pastūmė perdide- 
lis alkoholio pamėgimas. Dabar 
jam gresia pensijos praradimas 
ir netekimas darbo, už kurį jis 
gaudavo metinę $10.000 algą.

Kanados paskelbtą perėjimą 
metrinėn sistemon gali sutruk
dyti JAV kongreso atstovų rū
muose atmestas panašus įstaty
mas dėl nenumatytos kompensa
cijos susidariusioms išlaidoms 
padengti. Kanada buvo numa
čiusi 1977 m. visus greitį regu
liuojančius kelių ženklūs pa
keisti į kilometrus ir pradėti sta
tybos planų ruošimą metrine 
sistema. Kadangi Kanada ir JAV 
turi labai tamprius ryšius, šį nu 
tarimą gali tekti atidėti, kol 
metrinę sistemą pasirinks ir

JAV. Už ją jau yra pasisakiusi 
didžiausia amerikiečių automo
bilių gamykla “General Mo
tors”. Spėjama, kad JAV kong
reso atstovai bus priversti pa
keisti savo nuomonę, nes metri
nės sistemos įvedimą diktuoja 
prekyba su užsienio kraštais, 
ypač su Bendrąja Europos Rin
ka.

Penki ukrainiečiau jaunuoliai, 
pradėję bado streiką Otavoje 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos, jį užbaigė ligoninėje. Po 17 
dienų ligoninėje atsidūrė pasku
tinieji du badautojai — ukrai
nietė L. Hirny ir ukrainietis A. 
Bandera. Į jų prašymą išlaisvinti 
sovietų kalėjime kalinamą uk
rainietį istoriką V. Morozą buvo 
priversta reaguoti premjero P. 
E. Trudeau vyriausybė. Pastara
sis Sovietų Sąjungos ambasado
riui A. N. Jakovlevui pareiškė 
didėjantį kanadiečių susirūpini
mą V. Morozovo likimu. Pana
šią mintį sovietų atstovam žadė
jo perduoti ir užsienio reikalų 
ministeris M. Sharp. Jis taipgi 
sakėsi stengsis gauti duomenų 
apie bado streiką kalėjime pa
skelbusio V. Morozo sveikatą. 
Ontario premjeras W. Davis pa
siuntė laišką premjerui P. E. 
Trudeau, prašantį federacinės 
valdžios intervencijos V. Moro
zo klausimu pas sovietus.

Montrealyje Kanados piliety
bę gavo seniausias naujasis ka
nadietis — David Cohen, 108 
metų amžiaus. Jis yra žydų kil
mės, Kanadon su žmona ir 
dviem dukrom atvykęs 1968 m. 
iš Maroko, kur buvo keliaujan
čiu drabužių pardavėju kaimuo
se. Ištikimybę karalienei Elzbie
tai jis prisiekė, padėjęs ranką 
ant penkių Mozės knygų. D. Co
hen turi 25 anūkus ir 15 pro
anūkių.

VIKTORAS JUZĖNAS, baigęs 
Guelph universiteto ketverių metų 
kursą bakalauro laipsniu (B. Sc. ho
nour course). Gimęs 1951 m. Oakvil- 
įėję, Ont., ir ten baigęs pradžios mo
kyklą bei gimnaziją. Krepšinio žai
dėjas, Vyčio klubo narys. Ketina gi
linti studijas tame pačiame uni
versitete

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. Tel.532-5191

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

E. GUMBELIS, KLB Vankuverio 
apylinkės pirmininkas, dalyvavęs 
Lietuvių Dienoje Winnipege, pada
ręs daug nuotraukų ir kartu filma
vęs A. Nausėdas

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais- 
fq, 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!

MOKA

6% už depozitus
8’4 % už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep.

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

IMA

9% už asm. paskolas

8:/2% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais

BŪSTINĖ:
Telefonas

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrei, Terylene)
1113 Dundas St. V/., —. . ... e4l!4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor:
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 nekilnojamq 
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. Užbalis

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti j 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

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWSON St„ Toronto, Ont.
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Čikagos lietuvių visuomenėje kilo mintis pastatyti ‘‘Laisvės liepsnos” pa
minklą, suprojektuotą skulptoriaus R. Mozoliausko. Nuotraukoje — J. Ku
lys ir R. Jakaitis rūpinasi paminklo statyba

Mažos kolonijos dideli darbai
Steigėjų ryžtas nugalėjo baimę ir įsteigė religinį bei tautinį židinį

SKAITYTOJAI PASISAKO ’

PAS MONS. A. BACK?
Tęsiame toliau kun. G. Kijausko, 

SJ, kelionės po V. Europą Įspū
džius.

Vatikane, mažiausioje pasaulio 
valstybėje, bet turinčioje didelę įta
ką visiems, gyvena mons. Audrius 
Bačkis. Su juo Įdomus pasikalbė
jimas prieš kurį laiką buvo paskelb
tas “TŽ”. Kun. G. Kijauskas aplankė 
jį, gyvenantį nedideliame kambarė
lyje pačiam Vatikane. Mons. Bačkis 
dirbo Vatikano diplomatijoje Turki
joje, Nigerijoje ir kitur. Dabar jo 
tarnyba daugiau informacinė: seka 
žinias iš viso pasaulio. Sekanti jo 
tarnyba galėtų būti patarėjo, o vė
liau ir nuncijaus. Vatikano viršūnės 
gerai žino, kad jaunasis monsinjoras 
yra lietuvis ir kad jo tėvas dirba 
Lietuvos diplomatijoje. Tokioje po
zicijoje būdamas, mons. A. Bačkis 
turi progos padėti ir lietuviams. Su 
mons. A. Bačkiu kun. G. Kijauskas 
praleido visą popietę.

VATIKANO RADIJAS
Lietuvių skyriuje ten dirba kun. 

Vyt. Kariūnas, Kazys Lozoraitis, 
mons. K. Razminas, kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC. Jų darbas yra labai svar
bus, nes per Vatikano radiją Lietu
vai atsidaro ausys į pasaulį. Kiek 
kun. G. Kijauskui teko patirti, žmo
nės Lietuvoje Vatikano radijo laidų 
klausosi. Porą kartų prieš tai jis 
buvo kalbėjęs per Vatikano radiją 
ir po kurio laiko iš Lietuvos atėjo 
atsiliepimai. Radijo programos Lie
tuvai duodamos po du kartus per 
dieną. Radiją ir tarnautojus išlaiko 
pats Vatikanas: yra darbo kambariai, 
studijos, naudojamasi moderniau
siais technikos įrengimais. Naujie
ji rūmai, į kuriuos neseniai Vatika
no radijas persikėlė, yra tikrai mo
dernūs. Vatikano radijui vadovauja 
jėzuitai. Kun. G. Kijauskui nete
ko girdėti užuominų, kad kas kėsin
tųsi lietuviškas transliacijas uždary
ti. Savo paskutinio apsilankymo pro
ga kun. G. Kijauskas įrašė 17 kalbų 
į Lietuvą. Jos buvo ne vien tik re
liginio turinio — lietė ir lietuvių 
veikla.

VATIKANO POLITIKA
Spaudoje ir pokalbiuose dažnai ky

la klausimas apie Vatikano “Ostpoli- 
tik”, kuri atrodo pavojinga kovojan
tiems piieš komunizmą ir įvairiais 
būdais siekiantiems Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų išlaisvinimo. Į tą 
klausimą kun. G. Kijauskas, patyręs 
nuotaikas Vatikane, atsakė: “Arkivys
kupas Caseroli, atėjęs į diplomatinę 
tarnybą, gana aktyviai pradėjo už
megzti ryšius su Rytų Europos kraš
tų valdžios atstovais. Jis nori laužti 
ledus ir bandyti diplomatiniu keliu 
daugiau padėti tikintiesiems už gele
žinės uždangos. Kelias, aišku, yra 
sunkus ir gana slidus. Kaikurie ar
kivyskupo bandymai davė ir apčiuo
piamų vaisių, bet taip pat jis ir Va
tikanas susilaukia labai daug kri
tikos. Iki šiol Lietuvos tikintieji re
liginių teisių atžvilgiu nėra pastebi
mai patyrę jokio palengvėjimo. Bet 
tai nereiškia, kad Vatikanas būtų už

miršęs Lietuvos tikinčiuosius. Daug 
Vatikano darytų pastangų jiems pa
dėti mums nėra žinomos. Tai turim 
suprasti atsižvelgdami į faktą, kad 
diplomatinėj veikloj neviską gali
ma iš tribūnos paskelbti.”

NAUJAS PAREIGŪNAS
Asmuo, kuris rūpinosi tikinčiai

siais Lietuvoje pastaraisiais metais 
Vatikane, buvo prel. Montalvo. Jis 
birželio gale buvo įšventintas vysku
pu ir pasiųstas j centrinę Ameriką 
nuncijaus pareigoms. Į jo vietą atei
na jaunas ir energingas indietis prel. 
Dias. Su juo kun. G. Kijauskui taip 
pat teko pasikalbėti. Komunizmas 
jam bent šiuo metu daugiau pažįs
tamas iš Kinijos pusės. Apie Lietu
vą prel. Dias pasiryžęs kuo daugiau 
sužinoti. Jis labai mielai priėmė JAV 
LB išleistą leidinį “Violations of Hu
man Rights” ir mons. V. Mincevi
čiaus “Elta Press”, kur į italų kal
bą išversti ir paskutinieji “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” nume
riai. Aplamai, prel. Dias kun. G. 
Kijauskui padarė gana mielą įspūdį. 
Tikimasi, kad su juo nuolatos palai
kys ryšį Lietuvos atstovas Vatikane 
St. Lozoraitis, jn. bei kiti įtakingi 
lietuviai.

PAS JĖZUITU GENEROLĄ
Su jėzuitų generolu kun. E. Ar- 

rupe kun. G. Kijauskas paskutinio 
apsilankymo proga susitiko bei kal
bėjosi kelis kartus. Tai esąs vienas 
veikliausių vienuolijų vadovų Romo
je, kur yra bene 200 vienuolijų cent
rai. Kun. E. Arrupe pakartotinai 
buvo išrinktas visų tų vienuolijų 
vadovų pirmininku. Lietuvos jėzui
tų dauguma jam pažįstami: tai kun. 
J. Kidykas, kun. Borevičius ir kt. 
Generolas labai skaudžiai išgyvena 
jėzuitų likimą Lietuvoje, kur, ru
sams okupavus Lietuvą, Lietuvos 
provincija negali veikti. Generolas 
su pagarba ir džiaugsmu sutinka 
kiekvieną žinią apie juos ir jų di
delį pasišventimą savo žmonėms tiek 
Lietuvoje, tiek Sibire. Jis taip pat 
atidžiai seka lietuvių jėzuitų veiklą 
laisvajame pasaulyje, ypatingai Či
kagoje, Montrealyje, Sao Paulo ir 
Montevideo. Apie visą tą lietuvių 
jėzuitų veiklą kun. E. Arrupe yra 
informuojamas.

Baigdami kun. G. Kijausko, lietu
vių jėzuitų provincijolo ir Jaunimo 
Centro direktoriaus Čikagoje, įspū
džius iš kelionės po V. Europą pra
ėjusio birželio mėnesyje, galim pa
daryti aiškią išvadą, kad svarbieji 
katalikų centrai Europoje ir cent
riniai asmenys apie Lietuvą ir ypač 
Lietuvos tikinčiųjų dabartinę padė
tį yra gerai informuoti ir kad mūsų 
nuolatinis šauksmas viso laisvojo 
pasaulio spaudoje ar per įtakingus 
asmenis neatsimuša kaip žirniai į 
sieną, bet pasilieka daugelio atmin
tyje.

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime jų ir skleiskime! •

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 •

Nedaug kas iš Londono, Ont., lie
tuvių abejojo ta tiesa, kad parapija 
yra reikšmingas veiksnys kovoje už 
lietuvybės ugdymą. Bet vien žinoji
mo neužtenka — reikia turėti ir 
praktinę galimybę. Kol mintis steig
ti parapiją tapo kūnu, londoniečiai 
praėjo gana įdomų ir bauginantį ke
lią. Šiluvos Marijos parapijai įžen
gus į antrąjį dešimtmetį, verta žvilg
terėti atgal, kaip tie visi reikalai at
rodė prieš 10 metų.

Tarp norų ir baimės
Senyvo amžiaus sulaukusiam kun. 

J. Danieliui 1963 m. išėjus į pensiją 
ir atsisakius laikyti lietuviškas pa
maldas tada nuomojamoje šventovė
je, buvo atsidurta ties sunkiai iš
sprendžiamu klausimu: kas dabar da
rytina? Reikia skubiai veikti, bet... 
kuria kryptimi? Jauną kunigą laiki
noms pamaldoms (nedėkingoms ka
peliono pareigoms) bus sunku, o gal 
net neįmanoma gauti, gi senas kuni
gas nepatrauks jaunimo ir todėl tiks
las nebus pilnai pasiektas. Daugiau 
ir geresnių galimybių būtų įsteigus 
savo parapiją, bet... ar tai pavyks? 
Mintis steigti parapiją nebuvo nauja, 
bet tik šį kartą ji įgijo konkrečią 
formą. Ligi tol vis laimėdavo baimės 
šalininkai, pateikę visuomenei sun
kiai atsakomus klausimus: kaip mes, 
saujelė žmonių, nupirksime kelias
dešimt tūkstančių kainuojančią šven
tovę? O jei tai ir pavyks, sumetus 
stambias sumas, tai dar neviskas: jos 
metinis biudžetas bus kelių tūkstan
čių. Kur tuos tūkstančius gausime, 
kaip ją išlaikysime? Gi jei nepajėg
sime išlaikyti, tai ne tik šventovės ir 
parapijos neturėsime, bet ir savo 
sunkiu darbu uždirbtų santaupų ne
teksime — suaukotos sumos jau ne
grįš ...

Tai labai įtikinantys išvedžiojimai, 
atbaidę nevieną ir užsispyrusiųjų op
timistų. Kaikurie mėgino net lažin
tis, kad po metų kitų parapijoje liks 
tik septyni žmonės (1963 m. neretai 
tiek jų ir beateidavo į lietuviškas pa
maldas). Taigi, ar bus įmanoma sep- 
tyniem žmoniems kasmet sumesti po 
kelis tūkstančius dolerių? Bet šį kar
tą optimistai nutarė laimėti. Bend
ruomenės apylinkės pirmininkas J. 
Butkus sukvietė 18 asmenų į bendrą 
posėdį, kuriame buvo išrinktas komi
tetas kunigui kviesti. Nutarta kvies
ti kun. B. Pacevičių iš Toronto ir tai 
atlikti pavesta J. Butkui. Reikiamus 
formalumus vyskupijoje pavyko 
labai sklandžiai sutvarkyti atėjus 
mums į pagalbą vysk. V. Brizgiui ir 
Kanados Kunigų Vienybės pirminin
kui mons. dr. J. Tadarauskui. Kun. 
B. Pacevičius atvyko 1964 m. sausio 
18 d. į Londoną ir metė labai drąsų 
bei ryžtingą šūkį: “Jokios kalbos 
apie šventovės nuomojimą. Vieninte
lė išeitis — steigti savo parapiją! 
Pinigų atsiras”. Tas viliojantis užtik
rinimas padrąsino nevieną, bet visų 
abejonių vistiek neišsklaidė. Juk tai 
yra tik labai optimistiškas nusiteiki
mas. jokiais konkrečiais duomenimis, 
apskaičiavimais nepagrįstas. Rado at
garsio ir Pr. Tumoso mestas šūkis: 
“Dėkime po tūkstantinę, o ne šimti
nę, ir turėsime parapiją”. Bet... iš 
kampų pasigirdo ir kritikų balsai: 
“Kasgi tų tūkstantinių tiek daug tu
ri? O jei kas ir turi, tai vargiai no
rės jų atsisakyti?”

Nors ir patys didžiausi optimistai 
šie tiek nuogąstavo, bet vistiek šį 
kartą ėjo pirmyn, nenorėdami nei 
gąsdinančios tikrovės matyti, nei ki
tų skleidžiamų gąsdinimų girdėti. 
Kada nors gi reikia ledus pralaužti, 
nors tai ir labai nelengvas uždavinys. 
Geros išeities vistiek nėra, o reika
las verčia veikti.

Netikėtas entuziazmas
Baimę stumdami į šalį, optimistai 

pradėjo konkrečius žygius. Sukvietė 
susirinkimą ir išrinko steigiamąjį ko
mitetą šios sudėties: pirmininkas J. 
Butkus, nariai: L. Eimantas, Daniliū- 
nas, R. Kudukis, P. Genčius, Br. Mi- 
sius, A. Petrašiūnas ir J. Ordas. Ko- 
mitetan įėjo, žinoma, ir pats klebo
nas. Laikas nebuvo gaištamas: vasa
rio 14 d. įvyko pirmas steigiamojo 
komiteto posėdis, o po dviejų dienų
— mums brangią vasario 16 dieną — 
buvo oficialiai įsteigta parapija. Se
kančią dieną pradėtas vajus lėšoms 
telkti. Po savaitės užpirkta buvusi 
anglikonų Šv. Morkaus šventovė, 
esanti 1414 Dundas St. E., už kurią 
vėliau sumokėta $25.000 grynais. 
Buvo pasinaudota vietos vyskupo 
$15.000 paskola, o kitos lėšos paim
tos iš vajaus surinktųjų. Pirmosios 
aukos teikė vilčių: Br. Misius—$600; 
po $500 — Tumosai, J. E. Misiai, 
Genčiai, Judickai, Kaveckai; po $400
— A. P. Kisieliai, Kudukiai. Kiti au
kojo po truputį mažiau, bet irgi labai 
nuoširdžiai. Londoniečių nuotaiką 
ypač pakėlė kaimynų pagalba: Sv. Jo
no Kr. parapija Toronte, vadovauja
ma kleb. kun. P. Ažubalio, parėmė 
$2000 auka, kitos parapijos ir pavie
niai asmenys — mažesnėmis sumo
mis. Dar žymėtina torontiškių Ali-

DANILIŪNAS

šauskų auka $900, už kurią įgytas di
džiojo altoriaus vitražas. Buvo viena 
ir nežinomo aukotojo stambi auka 
apie $1000. Spėjama, kad tai paties 
kun. B. Pacevičiaus. Už ją įsigytas 
gražus marmorinis didysis altorius.

Naujojo klebono uždegančiais pa
mokslais įžiebtas entuziazmas buvo 
padidintas pirmųjų darbų sėkmės ir 
pasiekė tikrai pasigėrėtiną lygį. Tai 
matyti ir iš vajaus rezultatų: 75 šei
mų apylinkėje, padedant kaimynams, 
per porą mėnesių sutelkta neįtikėti
na $14.434.16 suma, o po mėnesio 
dar $3000. Vajų organizuoti klebonui 
padėjo J. Butkus, K. Kudukis, P. 
Genčius, A. Petrašiūnas ir kt.

Londoniečių entuziazmą, pabrėžė 
dar ir kita aplinkybė, tiksliau kliūtis, 
galėjusi sužlugdyti dideles pastan
gas. Turėta tik 10 dienų gana apleis
tai šventovei pagal archit. dr. A. 
Kulpavičiaus projektą iš pagrindų 
atremontuoti. Savanorių netrūko. Pa
rapijiečiai dirbo dieną ir naktį, kiti 
specialiai paėmė atostogas ir dauge
lio nustebimui ... laiku savomis jė
gomis maždaug užbaigė būtiniausią 
remontą. Rakandus užbaigė išnešioti 
atidarymo dienos rytą. 1964 m. bir
želio 14 d. londoniečiams buvo dvejo
pos nuotaikos diena: liūdesio — pri
simenant deportacijas ir ... didelio 
džiaugsmo — savos šventovės pa
šventinimas. Patalpos nesutalpino 
600 svečių, o širdys — jaučiamo 
džiaugsmo. Gražus oras leido pasi
naudoti “šventoriumi”. 1963 m. ge
gužės 18 d. Londono vyskupas G. E. 
Carter aplankė parapiją ir pasidžiau
gė lietuvių sugebėjimais bei entu
ziazmu. Panašų džiaugsmą išreiškė ir 
vėliau lankęsis vysk. V. Brizgys.

Parapija su dėkingumu įvairiomis 
progomis prisimena ir visada prisi
mins savo nuoširdžius rėmėjus, jai 
paaukojusius nemažas sumas pini
gų ir didelį darbo valandų skaičių. 
Jų sąrašai buvo paskelbti dešimtme
čio proga išleistame biuletenyje ir 
toliau laikomi parapijos archyve. 
Visų čia nėra įmanoma išvardinti, 
nes jau yra daug rėmėjų, paaukoju
sių po ne vieną tūkstantinę. Gal vis 
dėlto paminėtinas pats svarbiausias 
mecenatas — lėšų telkimo skyrius, 
vad. J. Butkaus, per 10 metų parapi
jai paaukojęs apie $20,000 ir dar 
stambesnę sumą lietuviškai veiklai 
bei šalpai. Tiek parapiją, tiek ir veik
lą nuolat nuoširdžiai rėmė ir K. L. 
Kat. Moterų Draugijos Londono sky
rius, vad. L Daniliūnienės.

Iš par. komitetų ypač du žymėtini: 
pirmasis — steigiamasis, vad. pirm. 
J. Butkaus, nugalėję visas kliūtis bei 
parapijai padėjo stiprius pagrindus, 
ir priešpaskutinis, vad. pirm. Br. Mi- 
siaus, atlikęs didelius darbus ir labai 
sustiprinęs parapijos pašlijusius fi
nansus. Br. Misius, A. Kudirka ir P. 
Jokšas pašventė parapijai nepapras
tai daug darbo valandų. Jiems para
pija tapo lyg ir antra tarnyba. Da
bartinis komitetas, vad. pirm. A. Pet- 
rašiūno, irgi tęsia to buvusio komite
to vykdytus didelius darbus, tiems 
paminėtiems ir kt. nuoširdžiai talki
nant.

Londoniečiai yra dėkingi ir lietu
viškajai spaudai, ypač “T. Žibu
riams” už parodytą ypatingą palan
kumą parapijos kūrimosi dienose. 
Be anksčiau išvardintų dar tenka 
atskirai paminėti vieną mums labai 
nusipelniusį asmenį, būtent, K. L. 
Kunigų Vienybės pirmininką mon
sinjorą dr. J. Tadarauską, kuris nie
kad nebėgo nuo problemų, bet visa
da stengėsi jas kuo geriausiai iš

spręsti. Per visą 10 metų jis visada 
surasdavo galimybę pas mus atvykti, 
kada tik turėdavome kokių rūpesčių. 
Parapija Jums, monsinjore, už tai 
yra labai dėkinga.

Ar pasiteisino viltys?
Po 10 parapijos gyvenimo metų 

nevienas gali paklausti: ar buvo ver
ta dėti tokias dideles pastengas pa
rapijai steigti? Ar pasiteisino viltys 
ir ar išsisklaidė baimė? Masė nieka
da nėra visiškai vienos nuomonės, 
bet, manau, nedaug teatsiras tokių, 
kurie suabejotų tuo, kad lietuviška 
veikla Londone ypač suklestėjo po 
to, kai buvo įsteigta parapija. Orga
nizacijų skaičius padvigubėjo, o 
ir anksčiau buvusių veikla žymiai pa
gyvėjo. Anksčiau veikė Bendruome
nės apylinkė, lituanistinė mokykla ir 
skautai, o su pertraukomis reiškėsi 
choras, kvintetas, taut, šokių grupė, 
vaikų vaidybos grupė ir kt. Vos pa
rapijai įsisteigus, gimė naujos, pajė
gios, pastoviai ir intensyviai veikian
čios organizacijos: K. L. Katalikių 
Moterų Londono skyrius, jaunimo 
ansamblis “Baltija”, sporto klubas 
“Tauras” ir pagaliau pati svariausia 
organizacija — Londono lėšų telki
mo skyrius. Atgaivintas parapijos 
choras, su pertraukomis veikė vaidy
bos grupė ir prieš trejetą metų įsi
steigė ir ryškiai pasireiškė žinoma
sis “Rasos” kvartetas, dabar išlei- 
džiąs savo plokštelę. Taigi, parapijos 
kreditan reikia iš dalies užskaityti ir 
paminėtų organizacijų lietuviškame 
bare pasiektus laimėjimus, kurie 
daugeliui yra žinomi iš “T. Žiburių” 
puslapių. Nevienas gal pasakys, kad 
viena parapija viso to nebūtų pada
riusi, jei organizacijų priešakyje ne
būtų atsistoję energingi ir pasišventę 
veikėjai. Tai tiesa, bet jie turi su
tikti su tuo, kad yra teisinga ir kita 
medalio pusė: jei parapija būtų ne
sudariusi sąlygų žmonėms viename 
branduolyje išsilaikyti ir laisvai, net 
be atlyginimo, patalpomis norimu 
laiku naudotis ir po jos sparnais lė
šas telkti bei visuomenėje reikštis,— 
gal ir tų veikėjų būtų mažiau teatsi- 
radę. Likusiųjų užsidegimas veiklai 
greit būtų išblėsęs, kai jie būtų ir 
toliau turėję tęsti kampininko neda
lią, kraustantis iš vienų patalpų į ki
tas, kiekvieną sykį renkantis naujo
je vietoje ir laukiant eilės, kada kas 
malonės kokį rūsį užleisti. Parapija 
buvo lyg tautinė tvirtovė, sulaikanti 
svetimus vėjus. Jos viduje ruseno ne 
tik šventoji-religinė ugnis, bet ir tau
tinė. Todėl dauguma nesuabejos, kad 
į ją sudėtos viltys parapiją steigiant 
pasiteisino, lietuvybės ugdymas jos 
dėka žymiai palengvėjo, o neišsilai- 
kymo baimė žymiai sumažėjo. Da
bartinis jos biudžetas yra dukart di
desnis už numatytąjį parapijos stei
gimo metu ir visdėlto dar nebank- 
rotuojame. Su nuoširdžių aukotojų 
ir lėšų telkimo skyriaus pagalba ne
blogai išsiverčiame. Taip pat ir šven
tovės patalpos tebėra gražiai užpil
domos maldininkų, o apie sumenkė
jimą ligi septynių žmonių pamaldose 
niekas jau nebepagalvoja. Kol kas 
parapija beveik visais atžvilgiais 
stipriai laikosi. Vyresniajai kartai 
iškritus iš jos rėmėjų gretų, sąlygos, 
žinoma, gali pasikeisti, ypač tuo at
veju, jei lėšų telkimo skyrius jos ne
begalėtų parengti. Kol kas džiaugia
mės parapijos egzinstencija ir linki
me jai ilgai ištverti.

GITAM RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
1 L reikalai išeivijoj, tam rūpi 

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis

ĄŽUOLO KELMAS KARAVANE
Lietuviai pasižymi apetitu. Turė

jom progos palyginti save su kitais, 
dirbdami su įvairiais žmonėmis, kai 
buvom nauji imigrantai Kanadoje. 
Merginoms, dirbusioms pirmuosius 
sutarties metus privačiose šeimose 
ar ligoninėse, nekartą tekdavo rau
donuoti ir susilaukti priekaištų iš 
bendradarbių. Reikėjo net slėptis 
valgant antrą porciją. Jaunoms mo
terims visada atrodo, kad yra daug 
“inteligentiškiau” skųstis menku 
apetitu nei girtis dideliu. Bet tais 
laikais gerokai išalkusiems karo me
tu geras maistas žadino tokį apeti
tą, kad užsimiršo ir stalo etiketas.

Kitaip buvo su vyrais — jie ne
sigėdydavo prašyti po 5-6 “porčia- 
pus” ar pustuzinio kiaušinių, kuriuos 
bematant sudorodavo ir dar dvigu
bu desertu užsigardžiuodavo. Miško 
darbams atvažiavę pirmąsias savai
tes tiek daug valgydavo, lyg kad 
dalyvautų “ėdrumo” varžybose. Ne
vienas prašalaitis su baime žiūrėda
vo, ar nesprogs kurio nors “duon- 
maišis” (suvalkietiškai išsireiškusi.

Lietuvės pasižymi ir maisto gami
nimu. Tai ypač buvo matyti Toron
to tautybių savaitėje — Karavane. 
Vienas kanadietis, kuriam nekartą 
teko su lietuviais valgyti prie vieno 
stalo ir stebėtis jų apetitu, sakė ne
sistebėjęs Karavano stalu, apkrautu 
keptais baravykais, spurgom, žaga- 
rėliais, tortais, raguoliu. Virtiniai- 
“cepelinai” ir dešros su kopūstais 
taip pat turėjo pasisekimą. Bet vie
nas nepaprastos išvaizdos kepinys 
nustebino visus — tai lietuviško 
ąžuolo “kelmas” (20 svarų pyragas) 
su šaknim, samanom, margakepu- 
rėm musmirėm ir net miško “vaba
lais”. Be to, šalia gulėjo didelė “ber
žo šaka”, balta tošimi ir rudais dry- 
žiukais apdengta. O kitoje pusėje 
“kelmo” — pintinėlė gražiu lanke
liu, pilna miško uogų. Visa tai buvo 
iškepta. Publika ne tik stebėjosi tuo 
kulinariniu “šedevru” — ji sustojo 
į eilę su lėkštėmis, nes tokio meno 
negalima vien akimi išmatuoti. Jį ga
lima pilnai įvertinti tik tada, kai per
eina per virškinimo “aparatą”.

Tą vakarą “Vilniaus” paviljono 
stalas buvo įdomiausias ir turtingiau
sias, nes jį paruošė Toronte nese
niai įsikūrusi jūrų šaulių grupė 
“Baltija”. Pačios šaulės moterys ir 
aptarnavo pasipuošusios savo tamsiai 
mėlynomis uniformomis.

Tų “beržinių” pyragų “skulptorė” 
buvo taip pat “Baltijos” kuopos 
šaulė Anelė Gataveckienė. Ji turė
jo Karavano lankytojus aprūpinti 
kepimo receptais — toks didelis su
sidomėjimas buvo.

Raguolis taip pat buvo įdomus, 
nors išvaizda nelabai imponuojanti.

Pardavėjos aiškino, kad tai senovės 
laikų vestuvinis pyragas. Iš tikrųjų 
gi vestuvių tradicinis pyragas yra 
karvojumi vadinamas. Tai svočios 
keptas saldus pyragas, imponuojan
tis savo didumu. Raguolis greičiau
siai yra skolinys iš kaimynų vokie
čių. Mūsų kaimo moterys jį iškep
davo labai raguotą ir tikrai vertą 
pasigėrėjimo. Publikai buvo aiškina
mas įdomus raguolio kepimo būdas 
(sukamas, kaip jautis ant jiešmo). 
Reikėjo kam nors tą vakarą susi
prasti ir visą kepimo meną nufoto
grafuoti. Būtų susidomėję ir vieti
niai dienraščių reporteriai. Mes ne
mokame progų išnaudoti, pasigarsin
ti kuo sugebame, kai tuo tarpu kiti 
išreklamuoja visokius niekus.

Griovelis
ĮSIKŪRIMO PROGA

Redaktoriai, administratoriai ir 
visi nuo pirmojo iki paskutinio, bū
kite pasveikiniti su įsikūrimu nau
joje vietoje. Atrodo, visi esate tuo 
persikraustymu laimingi. Gavote 
šiek tiek išvėdinti savo “stalčius”. 
Tai, žinoma, paprastai daugiausia 
taikoma redaktoriui, kuris visus ge
riausius ir vertingiausius dalykus 
“įkarceruoja” į savo bedugnį stalčių.

Geriausi linkėjimais visems, gi 
priedas “T. žiburiams” — čekis 
$150.00.

Kun. V. Stankūnas
Red. Gerai, kad šalčiai pratuš

tėjo, bet liūdniau, kad leidėjų iždas 
ištuštėjo. Dėlto Jūsų dovana šiuo 
momentu ypač vertinga. Ačiū Jums.

ŠYPSENOS
Medikas ir dailininkas

Vokiečių dailininkas Maks 
Lieberman tapė medicinos pro
fesoriaus portretą. Profesorius 
jam pareiškė, kad dėl laiko sto
kos tegalėsiąs pozuoti du kartu. 
Dailininkas stengėsi jį įtikinti, 
kad dviejų kartų nieku būdu ne
pakanka.

— Man, pavyzdžiui, nustatyti 
diagnozę pakanka pacientą ap
žiūrėti tik vieną kartą, — pasa
kė profesorius.

— Taip? — atsiliepė dailinin
kas, — bet jei tamsta suklysti, 
tai laidotuvių direktorius tams
tos klaidos nekabina ant sienos, 
o mano klaidos įrėmintos kabi
namos ant sienos.

Vaikų auklėjimas
Kartą girios išminčius Apuo

kas paklausė Gegutę:
— Kaip jus auklėjate vaikus?
— Neakivaizdiniu būdu, — 

atsakė ši nė nemirktelėjusi.
Parinko Pr. Alš.

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N, ir J, VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC. :
Telefonas 471-1424 

plokštelių, odos, medžio dirbinių, 
išdirbinių pasirinkimas. ---------- ,

CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------  Ypač didelis gintaro

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

FRANK BARAUSKAS 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

INQSIPANPF G- Dresher Insurance ir 
lliuulinllVL Frank Barauskas insurance Agency Ltd.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Avė., T ■ j-qj- ing-n 
TORONTO, ONTARIO 161. Uv3“lfl.UU
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

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

I N S U R A N C
Namų — Gyvybės — Automobilių —

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

— Naujasis klebonijos telefonas 
Anapilyje: 277-1270.

— Anapilio statybai aukojo $350: 
dr. V. A. Mickus (2,500), Renfrew, 
Ont.; $300: Z. M. Laurinavičiai ($1,- 
500), Hamilton, Ont.; po $100: J. 
Dragašius ir N. N.; paskolino po 
$2,000: Z. M. Laurinavičiai ir S. O. 
Kiršinai. Geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Praėjusį šeštadienį 5v. Jono 
lietuvių kapinėse Anapilyje palaido
ti: a.a. Antanas Sapijonis ir a.a. 
Kazimieras Jasys-Jasevičius. Velio
nių artimiesiems nuoširdi užuojau
ta.

— Anapilio didžiosios salės nuo
mos paklausa yra didelė. Jau dau
giau kaip pusė šeštadienių 1975 m. 
yra užimta.

— Sveikiname Joną Kazlauską, at
šventusį 70 m. amžiaus sukaktį.

— Pamaldos: šį šeštadienį 10 v.r. 
(metinės) už a.a. Jokūbą Beinorį; 
sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Praną ir 
Anelę Vaserius, 11 v.r. už a.a. Vik
torą Dobbs-Dobrovolskį.

A.a. A. Sapijonis palaidotas 
rugpjūčio 3 d. lietuvių kapinė
se. Lietuvoje velionis buvo ka
rininkas, baigęs vieną paskuti
niųjų mūsų karo mokyklos lai
dų. Išeivijoje visą laiką gyveno 
Toronte, plačiai reikšdainasis 
Prisikėlimo parapijos veikloje, 
ypač remdamas Aušros sporto 
klubą. Paliko žmoną Bronę, ka
talikių moterų veikėją, dukte
rį Aušrą, sūnų Algį ir daugelį 
giminių. Šio nuoširdaus ir la
bai kuklaus lietuvio, laidotuvė
se, nežiūrint ilgojo savaitgalio, 
dalyvavo labai daug žmonių. 
Koncelebracines Mišias laikė ir 
į kapines palydėjo specialiai iš 
Niujorko atvykęs Tėvas Pau
lius, buvęs Aušros klubo vado
vas ir Sapijonių šeimos drau
gas. Iškilmingom laidotuvėm 
vadovavo H. Stepaitis. Atsisvei
kinimo kalbas kapinėse pasakė 
A. Rinkūnas — draugų vardu, 
E. Šlekys — Žemaičių Kuni
gaikščio Butegeidžio pulko karių 
vardu. Po laidotuvių pietūs įvy
ko Prisikėlimo salėje. Jų metu
A. Stepaitienė paskaitė velio- 
nies ginklo draugo Stalioraičio 
specialiai parašytą jautrų atsi
sveikinimo eilėraštį.

A.a. Jonas Petkūnas, 70 m. 
amžiaus, atvykęs iš Čikagos ap
lankyti brolio Bernardo Petke
vičiaus Port Credit, Ont., mirė 
nuo širdies smūgio rugpjūčio 3 
d. apie 3 v.p.p. Laidojamas šį 
šeštadienį, 10 v.r., iš Prisikėli
mo šventovės lietuvių kapinėse. 
Velionis paliko Lietuvoje žmo
ną, tris dukras ir sūnų. Jo bro
lis Bernardas šiuo metu gydo- 
mas Mississauga ligoninėje.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KU- 
NIKĄ. 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.
STUDENTUI LIETUVIUI (gali būti 
du iš vienos šeimos), studijuosian
čiam šiais metais Toronto universi
tete (tik ne Yorko) išnuomojama pa
talpa Etobicoke rajone su baldais ir 
atskiru įėjimu. Geras susisiekimas. 
Sąlygos — ramaus būdo tautietis. 
Kaina $70 į mėnesį. Rašyti: J.P., 
53 Wareside Rd., Etobicoke, Ont. 
Tel. 621-1590.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir 
virtuvė su atskiru įėjimu arti pože
minio. Skambinti tel. 537-7330.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ VASARNAMIS 
ant Nottawasaga upės—Ox-Bow Park 
Road. Sklypas 80’x300’. Visi patogu
mai. Pastogė žvejojimui ir žuvų rū
kykla. Privatus pardavimas. Skam
binti 1-705-429-2932, Wasaga Beach, 
Ont.

AR SUINTERESUOTAS 
vyras arba moteris padaryti karjerą 
“Real Estate” srityje? Malonus dar
bas. Atlyginimas toks, koks dera 
profesijonalui. Gerai žinoma ir spar
čiai auganti įstaiga. Skambinti Vol
teriui Drcšcriui tel. 233-3334 arba 
231-2661, Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.
SPRINGHURST VASARVIETĖJE 
šalia “Victor’s Pro-Hardware” atida
ryta nauja maisto krautuvė. Lietuviai 
savininkai.
IŠNUOMOJAMAS trijų kambarių ir 
virtuvės butas su atskira prausykla. 
Pageidaujami pensininkai. Tel. 535- 
0513 (nuo ryto iki 2 v.p.p.).
ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lie
tuviams pigesnė kaina. Skambinti 
po 5 v.p.p. teL 535-2581 (klausti Joe).
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 3 d. iš mūsų šven

tovės buvo palaidotas Antanas Sapi
jonis, daug pasidarbavęs mūsų pa
rapijos steigimo metu. Žmonai, sū
nui, dukteriai bei visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

— Rugpjūčio 10, šeštadienį, 10 v. 
r. iš mūsų šventovės bus laidojamas 
Jonas Petkūnas, atvykęs iš Čikagos 
aplankyti savo brolio' ir čia staiga 
miręs. Pašarvotas Turner a. Porter 
laidotuvių namuose. Maldos juose 
bus ketvirtadienį ir penktadienį 8 
v.v. Velionies broliui Bernardui Pet
kevičiui ir visiems artimiesiems mū
sų nuoširdi užuojauta.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Mariją Štuikienę, 
užpr. Antano Štuikio; 9 v. — už 
Silvestrą ir Oną Dailidavičius, užpr. 
Anelės Dailidaitės; sekmad., 8 v. — 
už Onos ir Povilo Agurkių sielas, 
užpr. Br. Agurkio; 9 v. — už Elzbie
tą Blažionienę, užpr. D. Asevičienės; 
10 v. — už Juozą Martinaitį, užpr. 
S. Martinaičio; 11.15 v. — už para
piją.

— Mūsų parapiją lanko kun. dr. 
Jonas Patašius iš Great Falls, Mon
tana. Taip pat atvyko pas mus Tė
vas Paulius Baltakis iš Niujorko.

— Kun. Augustinas Simanavičius 
praėjusį sekmadienį lankė Romu
vos skautų stovyklą; vakare laikė 
ŠV. Mišias Waubushene apylinkės lie
tuviams.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Su šiuo sekmadieniu, rugpjū

čio 11 d., 9.30 v. ryto, prasideda re
guliarios pamaldos Toronte bei nor
mali parapijinė veikla. Sekmadienio 
mokykla prasidės rugsėjo 8 d.

— Mūsų ligoniai: Gen. Hospital 
Toronte: Urtė Jankutė; Šv. Juozapo 
ligoninėje — Ona Langienė; po ope
racijos namuose — Julius Grimas; 
Collingwood ligoninėje — Marytė 
Marcienė; Wasagoje — Endrius Bun- 
tinas. Prisiminkime juos mūsų mal
dose.,

— Kunigo Žilinsko telefonai: raš
tinės 483-4947, namų 277-2148.

Lietuvių Namų žinios
— LN gavo naujus valytojus. Pra

ėjusį savaitgalį džiūvo naujai išvaly
tos žemutinės salės grindys. Dėlto 
sekmadienio popietė įvyko baro pa
talpose, kurios yra mažesnės už že
mutinę salę ir atrodė perpildytos. 
Į LN popietę atsilankė svečių iš 
Niujorko, Filadelfijos, Čikagos, Mon
tanos ir kitur.

— LN vakarienę valgo 15-25 as
menys. Tas skaičius mažai keičia
si. Jei, pasibaigus atostogoms, va
karieniaujančių skaičius padidėtų, 
gal verta būtų ruošti vakarienę iš
tisus metus. Vakarienė duodama nuo 
5-8 v.v.

— Kad lietuvių visuomenė būtų 
išsamiau painformuota apie LN veik
lą, valdyba nutarė š.m. rugsėjo 22, 
sekmadienį, 3 v.p.p., sušaukti infor
macinį susirinkimą. Apie tai buj 
smulkiau pranešta spaudoje.

— LN bingo stiprėja. Atrodo, kad 
lankytojų skaičiaus vidurkis yra 
virš 750 asmenų ir turi stiprią ten
denciją didėti, nes atskirais atve
jais buvo per 900 asmenų.

—- Jaunimas sako, kad jiems pato
giausias šokiams yra penktadienio 
vakaras. Dėlto LN valdyba svarsto 
penktadienio bingo nukelti į kitą 
kurią savaitės dieną.

— LN vis dar reikalingos nuola
tinės virtuvių valytojos. Tuo reika
lu suinteresuotos prašomos kreip
tis į LN raštinę arba telefonu 533- 
9030.

— Atostogų metu LN paskolos 
lakštų pirkimas sumažėjo — dar yra 
apie $15.000 vertės neišparduotų. Jų 
greitas išpirkimas yra svarbus, nes 
rangovai baigia sutvarkyti darbo trū
kumus. Jiems reikės sumokėti sulai
kytus pinigus. Visi-lietuviai prašomi 
likusius LN paskolos lakštus neati
dėliojant išpirkti. Mažiausia pasko
los lakštų suma yra $200. Ūž pasko
los lakštus mokama 8% palūkanų. 
Praėjusią savaitę LN paskolos lakštų 
nupirko Juozas Dragašius už $400.

— Kad LN būtų visų lietuvių na
mai, nuolat reikalingi nauji nariai. 
Dabar LN turi apie 1150 narių. Tą 
skaičių reikėtų tuojau bent padvigu
binti.

— Šią savaitę LN nario įnašus 
įmokėjo Agis Augustinavičius $100, 
A.B. $100, Petras Kairys $75. V-ba

A. Firavičius, Tautos Fonodo 
Toronto apylinkės atstovybės 
pirmininkas, per atostogas savo 
automobiliu aplankė daugelį 
tautiečių, gyvenančių Ontario 
provincijoje. Visur jis buvo ma
loniai sutiktas ir surinko nema
žai aukų Tautos Fondui, kuris 
finansuoja Leituvos laisvinimo 
darbą.

Sol. V. Verikaitis, hamiltoniš- 
kio mergaičių choro dirigentas, 
baigė ruošti savąjį “Aidą” kon
certinei kelionei Europoje. Lie
pos 31 d. Hamiltono “Court
yard” salėje surengė koncertą 
kitataučiams ir davė programą, 
kurią atliks keliuose Europos 
miestuose. Koncerte dalyvavo 
apie 200 asmenų.

V. Verikaitis išskrido Britani- 
jon rugpjūčio 7 d. Už savaitės 
išskris ir “Aido” choras, pasi
ruošęs koncertams.

PADĖKA

Ata Sofija Augaitienė
mirė 1974 m. liepos 10 d., palaidota liepos 13 d.

Toronto lietuvių Šv. Jono kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame už gražias laidotuvių apeigas 
bei Mišias: Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Augusti- | 
nui Simanavičiui, kun. Antanui Prakapui ir kun. Jonui Staš- 

; kevičiui; už vargonavimą — kun. Broniui Jurkšui, už gie
dojimą — solistui Rimui Strimaičiui ir Prisikėlimo parapi- - 
jos chorui; visiems giminėms ir draugams, užprašiusiems 
šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą 

J žodžiu, raštu, spaudoje ir per radiją; visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras Kazimieras Augaitis
duktė Gajutė Budrienė su šaima 
sūnūs — Danielius, Justinas ir 
Antanas Laurinavičiai su šeimomisK I

I . ■ ... - ..■
Mylimai mamytei, uošvei ir senelei

Į a.a. TATJANAI KATELIENEI 
mirus, dukterį NINĄ ŠAPOČKINIEN^ su šeima 

šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Br. ir Iz. Stasiuliai

i
•s

I

■
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Mielai Mamytei

Marijai Juzukonienei
Lietuvoje mirus, sūnui IGNUI su šeima ir jo arti
miesiems jų liūdesio valandose reiškiame nuošir
džių užuojautų ir kartu liūdime —
O. ir A. Skrebunai A. ir J. Dauginiai

I. ir V. Dauginiai

Antanui Sapijoniui
mirus, žmonų, dukrų, sūnų, gimines ir jų šeimas 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiatne ir kartu 
liūdime —

Natalija, Stasys, Jonas Uogintai

I v a+a i 
Antanui Sapijoniui

mirus, jo marčių ROMĄ, sūnų ALGJ bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame gilaus skaus
mo valandoje —

"Atžalyno" šokėjai, mokytojai ir
tėvų komitetas

Ss

AfA 
Antanui Sapijoniui

mirus, jo žmoną — mielą valdybos narę BRONĘ, 
.šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus valdyba ir narės

Mylimai MOTINAI
Toronte mirus, Medžiotojų ir Žūklautojų Klubo 
"Tauras" direktorių DANIELIŲ LAURINAVIČIŲ 
ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Klubo direktorių taryba ir nariai

i

i

Lietuvaičių kvartetas “Auš
ra” iš Windsoro, nekartą kon
certavęs “TŽ” spaudos baliuose 
Toronte, š.m. rugpjūčio 15 d. iš
skrenda koncertuoti į Pietų 
Ameriką. Argentinos lietuvių 
laikraštis “Laikas” liepos 25 d. 
laidoje išspausdino platoką in
formaciją apie kvartetą ir įdėjo 
nuotrauką, padarytą St. Dab- 
kaus “TŽ” parengime. Pagal 
minėtą informaciją, pirmas 
kvarteto koncertas įvyks rug
pjūčio 18 d. SLA salėje Buenos 
Aires mieste Argentinoje. Kon
certą rengia Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spaudos Ta
ryba. Po to kvartetas vyks į 
Urugvajų ir Braziliją. Jį suda
ro: Nijolė Giedriūnaitė, Aldona 
Tautkevičiūtė, Rūta Cerš.kutė, 
Dana Kozulytė, akordeonistė — 
Kristina Puidaitė. Jos visos, iš
skyrus D. Kozulytę (gimusi Vo
kietijoj), yra gimusios Kanado
je. Kvarteto vadovė — Valė 
Tautkevičienė. Visoms linkime 
geriausios sėkmės!

“Ford News” 1974 m. 5 nr. 
paskelbė įmonės vadovybės pa
skirtas stipendijas šešiem mo
kiniam, šiemet baigusiem gim
nazijas. Jų visų tėvai yra “For
do” įmonių darbininkai. Stipen
dininkų tarpe yra Stasys Dubic- 
kas, 19 m. amžiaus, baigęs Lord 
Elgin gimnaziją Bųrlingtone. 
Jis ketina studijuoti mediciną 
McMaster universitete Hamil
tone. Minėtieji šeši stipendinin

i

kai atrinkti iš 13 semifinalistų, 
o pastarieji — iš 68 mokinių, 
padavusių prašymus. Juos svars
tė speciali komisija, sudaryta iš 
universitetų atstovų.

Pėsti iš Toronto į Wasagą. R. 
Namikas su dviem" sūnumis —- 
Simonu (9 m.) ir Juozu (8 m.) lie
pos 11 d. užbaigė kelionę į Wa
saga, kurią pradėjo praėjusiais 
metais. Pernai jie nuėjo pirmą 
dali kelionės iki Orangevillės, 
o šiemet — antrąją iki Devil’s 
Glen (10 mylių už Wasagos). šie 
keleiviai nesinoudojo jokia kita 
transporto priemone, išskyrus 
kojas. Nešėsi kuprines — mais
tą ir kitus reikmenis. Kad kelia
vimui nekliudytų autovežimiai, 
buvo pasirinktas “Bruce Trail” 
pėsčiųjų klubo pravestas kelias 
nuo Niagara Falls iki Tobermo
ry. Juo p.D. Namikai nuėjo iš vi
so 75 mylias per 7 dienas. Prieš 
tą žygį buvo susitarta su keliais 
tautiečiais, gyvenančiais Toron
te ir Wasagoje, kad jie mokės 
tam tikrą sumą už kiekvieną nu
eitą mylią. Surinkti pinigai bus 
perduoti Tautos Fondui. Kas no
rėtų šia proga mokėti už nuei
tas mylias, gali skirtą sumą 
įteikti tiesiai Tautos Fondo To
ronto apylinkės atstovybės pirm. 
A. Firavičiui (6 Constance, To
ronto, Ont. Tel. 535-9864). Pažy
mėtina, kad jauna p.p. Namikų 
šeima jau kelinti metai priklau
so pėsčiųjų klubui ir yra atliku
si jau daug kelionių.

“T. Žiburių” skaitytojau at
siliepdami į leidėjų rūpesčius, 
persikėlimo išlaidoms padengti 
atsiunčia savo paramą. Praėju
sią savaitę aukojo $30: Kazė Gil- 
manienė iš Toronto; po $25: 
Zigmas Laurinavičius iš Hamil
tono, dr. Jonas ir Bronė Baltru
šaičiai iš North Bay; $21.50: dr. 
A. Matukas iš Elmvale, Ont.; 
$20: Teodoras Blinstrubas iš Či
kagos; $15: Prima ir Bronius 
Sapliai su šeima; $10: Petras ir 
Izabelė Simanauskai iš Hart
fordo.

Svečiai ir viešnios. Naujoje 
vietoje “T. Žiburius” praėjusią 
savaitę aplankė viešnios ir sve
čiai iš JAV ir Vokietijos. Kun. 
Jaraška, dirbąs Filadelfijoj, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoje, auto
mobiliu aplankė visą eilę Kana
dos lietuvių kolonijų. Važiuoda
mas į Hamiltoną, užsuko Anapi
liu. Čia užsiprenumeravo “TŽ” 
ir papasakojo apie lietuvių gy
venimą Filadelfijoj. Be kitko, 
Šv. Jurgio parapijoj įvestos lie
tuviškos pamaldos 9 v.r. — Au
gustas Paškonis iš Čikagos su 
žmona, aplankę Toronto lietu
vių institucijas ir Anapilį, ne
aplenkė ir “TŽ” — juos ne tik 
aplankė, bet ir užsiprenumera
vo. Kartu su juo lankėsi ir Teo
doras Blinstrubas iš Čikagos su 
žmona. Jis yra uolus visuome
nės veikėjas, dalyvaująsVLIKb, 
Bendruomenės, ALTos ir Tauti
nės Lietuvių Sąjungos darbuo
se. Kaip “TŽ” skaitytojas, do
mėjosi naujomis laikraščio dar
bo sąlygomis. Iš Hartfordo lan
kėsi Petras ir Izabelė Simanaus
kai (ramovėnų pirmininkas), 
Juozas ir Agnietė Thomas (L. 
Piliečių Klubo pirm.), iš New 
London, Conn., Jonas ir Pranė 
Jasiai, lydimi torontiškio Simo 
Barčaičio. Iš South Bend, Ind., 
buvo atvykęs “TŽ” bendradar
bis prof. A. Tyruolis-šešplau- 
kis. Lydimas Kazės Gilmanie- 
nės ir Bernardo Naujalio ap
lankė Anapilį ir kitas lietuvių 
institucijas. Iš V. Vokietijos 
atostogų proga lankėsi Evelina 
Ruginienė, Angelė Štrupinienė 
su sūnumi Morkumi. P. Pranai
čio lydimos apžiūrėjo Anapili ir 
“TŽ”. Iš North Bay savaitgaliui 
buvo atvykę dr. Jonas ir Bronė 
Baltrušaičiai. Kartu su dr. Jo- 
siuku ir p. Josiukiene lankėsi 
Anapilyje pamaldose ir “T. Ži
buriuose”. Čia, su kitais lan
kytojais, įsigijo knygų.

Lietuvių amfiteatras” — to
kia antrašte išspausdintas repor
tažas “The Mississauga Times” 
savaitraštyje liepos 31d. Jos au
torė Kristina Jones, gyvenanti 
prie lietuvių kapinių, susidomė
jo jų koplyčia, padarė porą nuo
traukų, aplankė “TŽ” redakciją 
ir iš surinktų duomenų parašė 
reportažą, štai jos įspūdžiai: 
“Atrodo kaip vieta, kur aztekai 
aukotų žmones savo apeigų me
tu. Vienintelis dalykas, kuris 
tam prieštarauja, yra aplink iš
mėtytos alaus bonkos. Tai amfi- 
teatrinio pobūdžio statinys, ku
ris iš tikrųjų yra bestogė lietu
viu koplyčia. Sunroiektuota ar- 
chitecto Walter Liačas, pastaty
ta 1966m. garbei mirusių už 
žmogaus teises ir Lietuvos lais
vę. Koplyčia esanti bestogė, kad 
po atviru dangumi pamaldų me
tu gyvieji ir mirusieji galėtų 
būti kartu. Žemės pylime pa
daryti laiptai lanko pavidalo, 
kad žmonės galėtų dalyvauti 
apeigose. Virš koplyčios esą 
stovi Laisvės paminklas su vit
ražu ir pylime įrengtais laiptais. 
Stogas esą dengia tiktai altorių 
nuo lietaus. Kai jis nenaudoja
mas, būna uždarytas geležiniais 
vartais, čia dukart į metus bū
na pamaldos už mirusius. Prieš 
keletą metų čia įvyko specialios 
pamaldos už Romą Kalantą, ku
ris susidegino Lietuvoje, protes
tuodamas prieš rusų okupaciją. 
Tikimasi, kad ateityje šiame 
amfiteatre galės būti rengiami 
festivaliai bei koncertai. Tai 
puiki vieta tokiems dalykams. 
Vandalai, atrodo, mėgsta šią 
vietą, kaip matyti iš primėtytų 
alaus bonkų. Kol parapijos 
centras buvo Toronte, sunku 
buvo prižiūrėti. Jam persikėlus 
Mississaugon, bus lengviau. 
“Modernus, įspūdingas kom
pleksas netoli koplyčios ant 
septynių akrų žemės jau pusiau 
baigtas. Įrengta šv. Jono salė, 
klebonija ir “T. Žiburių” patal
pos. Netrukus numatoma pasta
tydinti šventovę ir poilsio na
mus. Visas kompleksas pavadin
tas Anapiliu, o parapija — Lie
tuvos kankinių vardu”. Prie re
portažo pridėtose nuotraukose 
matyti koplyčios vitražas iš vi
daus ir išorės.

Iš Seinų trikampio gautas 
laiškas “TŽ” redakcijoj, kuria
me išreiškiama nuoširdi pade 
ka p. Pečiulienei už dovanas ir 
jos darbą praeityje tose srityse. 
Seniau ji ilgus metus dirbo Šv. 
Kazimiero draugijoj sekretore, 
dalyvavo vaidinimuose, atlikda
ma sunkias roles, dainavo sce
noje. Ir dabar ten ją visi gražiai 
prisimena. Jos vyras Povilas 
taip pat gražiai darbavosi. Jų 
sūnus Vytautas gyvena Toronte 
ir uoliai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje talkindamas įvairioms 
lietuvių organizacijoms.

Meno paroda rotušės aikštėje
Jau tryliktą kartą Toronto ro

tušės aikštėje surengta meno 
paroda, kurioje atstovautos 
įvairios meno šakos: tapyba, 
skulptūra, keramika, rankdar
biai ir kitos. Parodoje dalyvavo 
apie 400 įvairių menininkų su 
savo darbais. Globojo garbės ko
mitetas, kurį sudarė Mrs. G. Mc- 
Gibbon — Ontario gubernatorė, 
W. Davis — Ontario premjeras, 
P. Godfrey — Toronto miesto 
tarybos pirmininkas ir D. Crom
bie — Toronto burmistras. Pa
rodos komitetą sudarė 15 asme
nų, o vertintojų — 8. Už vertin
giausius kūrimus paskirtos 9 
premijos 100 - 1.000 dolerių ver
tės.

Gražus oras sutraukė daug 
lankytojų, nors atidarymo kal
bų klausės maža grupelė.

Plačiau buvo atstovaujama ta
pyba. Paveikslų išstatyta labai 
daug ir įvairaus dydžio, bet ver
tingų mažai. Įspūdingesni buvo 
šių meninkų paveikslai: H. Kol- 
ber — vaizdai, sodybos ir kt.; 
D. Jean — jūrų, miškų vaizdai; 
J. Zitman — gražūs įvairaus dy
džio paveikslai; K. ‘ Kiczek — 
miškai, sodybos, portretai. Nuo
stabu, kad gražių paveikslų kai
nos siekia iki $300, o menkų — 
iki $500. Vienas pastarųjų vaiz
davo seną sandėliuką, prie ku
rio kiurksojo kelios senos meta
linės statinės.

Buvo ir akvarelės paveikslų, 
bet jie mažiau įspūdingi. Foto 
skyriuje — kelios pilkos foto
grafijos. Kiti tapybos atstovai 
pasirodė su vienu kitu įdomes
niu paveikslu, bet dauguma jų 
buvo vidutiniai ar menkaver
čiai. Tapybos skyriuje buvo ir 
pornografinių paveikslų, neskai
tant paprastų nuogybių.

Su medžio dirbiniais pasirodė 
keli menininkai. Jų darbai ne
buvo ypatingi. Juos lengvai pra
lenkia kaikurie mūsų meistrai. 
Ir šias eilutes rašantis iš Lietu
vos gavo menišką Dariaus-Girė
no paveikslą, kurį iš medžio iš
drožė kaime gyvenantis tos sri
ties meistras. Ir Kanadoje yra 
lietuvių, kurie padaro puikių 
medžio drožinių, nors jie meni
ninkais nesivadina, nes yra tos 
srities savamoksliai.

Keramikų darbai — menkos 
vertės. Lietuviai keramikai pa
daro gražių keramikos dirbinių, 
bet jų šioje parodoje nebuvo. 
Lietuvoje kaimo puodžiai pada
rydavo daug vertingesnių ir gra
žesnių molio dirbinių, negu čia 
matyti. Kas nematė gražaus pa- 
livoto ąsočio, kuris buvo varto
jamas alui pilstyti! Čia kavai 
gerti puodukas —$3, bet jis 
menkai atrodo. Krautuvėje gra
žūs kavai gerti puodukai kai
nuoja $0.60—1.50.

Odos dirbinius demonstravo 
net keli tos srities menininkai. 
Tai diržai, piniginės, rankinukai.

Praėjusį savaitgalį Spring- 
hurste savo artimųjų ir bičiulių 
tarpe amžiaus sukaktis paminė
jo: Stasys Banelis, jo sūnus Al
girdas ir Jonas Kazlauskas.

i Greitos ir tikslus patarnavimas! i

I TeL Bus’: 7223545 !
! Res.: 256-5355 Į

PETRAS ADAMONIS
; C. I. B. i
j GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ ■ 
i ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. į
Į 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. (

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.75%
Term. ind. 1 m._________ 10.0%
Term. ind. 2 m.9.5%
Term. ind. 3 m.9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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pasikabinami ant peties. Visi 
jie — vidutiniai, neprilygsta 
lietuvių pagamintiems diržams, 
piniginėms bei kitiems odos dir
biniams, kuriuos lietuviai-paga
mindavo 1946-8 m. Vokietijoje 
DP stovyklose.

Metalo dirbinių buvo įvairių: 
vieni jų buvo meniški, o kiti 
šiaip sau. Buvo dalykų, padary
tų iš senų skardų, vielos ir pan. 
Vargu kas tuos “meno šedev
rus” perka. Pvz. iš senų skardų, 
vielų ir kitokių metalo liekanų 
padaryti gaminiai vaizduoja au
gančius augalus: kukurūzus, ro
žę ir kt. Metalo dirbiniuose ne
apsieita ir be religijos panieki
nimo. Matyt, aršus ateistas rodė 
iš skardelių padarytą pornogra
finę Kristaus statulą.

Ši meno paroda buvo gausi, 
bet tikro meno buvo mažai. Gal 
ir garbės komitetas neapsižiū
rėjo, kad jis globoja meną ir 
pornografiją.

šeštadienį, apie 5 v. p.p., į tą 
aikštę atplūdo hipių demonstra
cija. Jie savo plakatais ir šūka
vimais reikalavo išteisinti gyd. 
Morgentalerį, kuris per 5 metus 
yra nužudęs keletą tūkstančių 
negimusių kūdikių. Tai šių lai
kų Erodas. Demonstracijoje da
lyvavo apie 50-60 hipių. Toje 
demonstracijoje nebuvo nė vie
no spalvoto hipio. Anot vieno 
lietuvio: “Baltieji nori visokiais 
būdais išsižudyti, kad pasaulyje 
liktų tik spalvotieji, kurie jau 
sudaro žymią dalį visos žmoni
jos.” J. J. ___ ___

TILTAI...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bijo. Visai panašiai, kaip estų 
ir latvių atveju. Iš vienos pusės 
sovietai mato draugišką laiky
seną, iš kitos — paslėptą tikslą. 
Asmeniniai ryšiai palaikomi, 
bet organizaciniai bei instituci
niai nepraeina, nes neleidžia 
Maskva. O jeigu ir leistų, tai tie 
ryšiai, kad ir mokslo vardu, tu
rėtų būti naudingi Maskvai.

Jaunieji akademikąi, atsisakę 
“primityvaus komunizmo”, ban
do prisistatyti su nauju, drau
gišku veidu, bet ir jis pasirodo 
sovietams nepriimtinas, dargi 
klastingas, o išeivijos daugumai 
— perdaug nuolaidžiaujantis. 
Nuo seno išeiviai jieško ryšių 
su savo tėvyne, bet vis atsimuša 
į okupantą arba jo patikėtinį. 
(Kaikas mano, kad ryšiai su 
okupantu arba jo pareigūnais 
jau yra ryšiai su tauta). Tie, ku
rie bando kelti koją į savo tau
tiečius, susiduria su atšiauriais 
Maskvos atstovais. Tik labai pri
vilegijuotiems pavyksta pralįsti 
pro sovietines užtvaras ir pra
kalbinti savo žmones.

Taigi, santykių su Lietuva 
klausimas nors ir aprimo, bet 
ryškesnės pažangos nepadarė. 
Jis buvo ir tebėra vienos link
mės gatvė. Ir toliau pasilieka 
labai ribotas asmeninių ryšių 
kelias, palaikąs tarpusavę tauti
nę jungtį. M.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito___________12.0%
Investacines nuo __ ______ 11.5%

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


