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Herojinis dokumentas
Visa išeivija ir žymi dalis laisvojo pasaulio jau žino apie da

bartinio Lietuvos pogrindžio slaptą neperiodini leidinį “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, kurio iki šiol pasirodė jau 10 nu
merių. Jis pradėjo eiti 1972 metais po 35-40 mašinraščio puslapių. 
Dalis išleistų numerių jau pasirodė ir anglų kalba. Naujos laidos 
kitomis kalbomis taip pat jau ruošiamos. Iki šiol visi užsienyje 
gauti numeriai sklido pavieniais multiplikuotais sąsiuviniais — 
nebuvo leidinio, apimančio visus numerius, šiomis dienomis išėjo 
iš spaudos specialus rinkinys, kuriame sudėti septyni “Kronikos” 
numeriai. Rinkinys pavadintas “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika”. Jį išleido Liet. Katalikų Religinės Šalpos Rėmėjų vyriau
sioji valdyba Čikagoje, finansiškai remiama prel. J. A. Karaliaus. 
•Rinkinys apima 336 psl. Pradžioje įdėtas išsamus įvadas, nušvie- 
čiąs dabartinę Lietuvos tikinčiųjų būklę. Nei įvado, nei redakto
riaus pavardė neminima, bet iš visko matyti, jog darbas atliktas 
labai rūpestingai, stengiantis, kad pogrindžio leidiniai nenustotų 
dokumentinio pobūdžio, būtų lengvai skaitomi (tam įvestos antraš
tės). Pridėta asmenų rodyklė, sovietinių įstaigų inicialų pilni pa
vadinimai. Tiražas — 5000. Kaina — $2.50, kietais viršeliais —• 
$3.50. Spausdinta M. Morkūno spaustuvėje Čikagoje. Iliustracijos 
— Pauliaus Jurkaus.

★ ★ ★

Leidėjai atliko neabejotinai naudingą darbą. Reikia tikėtis, 
kad jis bus tęsiamas toliau ir kad kiti “Kronikos” numeriai taip 
pat bus išleisti atskiru rinkiniu — antruoju tomu. Taip yra daug 
parankiau, nes paskiri numeriai lengvai išsimėto ir greičiau nueina 
užmarštin. Turėjimas visos medžiagos viename rinkinyje labai pa
lengvins jos panaudojimą įvairiomis progomis. Tai medžiaga, kuri 
nesensta savaitėmis. Ji bylos ilgai apie lietuvių tautos kovą už savo 
religines ir tautines vertybes ir įeis istorijon kaip nepamainoma 
dokumentinė medžiaga. Dar daugiau — tai herojinis dokumentas, 
rašytas, galima sakyti, mūsų tautos sūnų ir dukterų krauju. Juk 
žmonės, kurie drįso paruošti pogrindžio leidinį, rizikavo ir tebe- 
rizikuoja savo laisve ir net savo gyvybe. Matydami, kaip sovietinė 
mašina traiško visa, kas lietuviams ir tikintiesiems brangu, hero
jiškieji mūsų tautiečiai ryžosi ne tik protestuoti, bet ir atskleisti 
slepiamą apgaulę. Ateistinė sovietų okupacija viena ranka viską 
nureligina, nulietuvina, o kita — slepia nuo pasaulio. Negana to, ji 
skelbiasi kaip išvadavimą ir laisvę nešanti valdžia, paisanti kons
titucijos, kuri laiduoja sąžinės laisvę. Tai užmaskuota apgaulė, 
kurią atskleidžia “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”. Ji tai 
daro ne kokiais įmantrios publicistikos straipsniais, o grynais fak
tais. Tai pats sėkmingiausias būdas demaskuoti paslėptą klaidi
nantį melą.

★ ★ ★

“Kronikos” leidėjams bei redaktoriams tenka, žinoma, didelė 
rizika, bet leidinio nauda yra keleriopa. Pirmiausia ji (“Kronika”) 
ištempia dienos švieson religijos persekiotojus. O dienos šviesa 
jiems yra gėdos stulpas. Niekas pasaulyje šiandieną nepritaria re
ligijos persekiojimui, koks bebūtų pretekstas. Nerono laikai yra 
praėję, ir niekas kultūringame pasaulyje neroniniu tipu nesidi- 
džiuoja. Dėlto ir sovietiniai persekiotojai dirbtinai dengiasi reli
ginės laisvės skraiste. Antra, “Kronikos” leidimas stiprina savųjų 
gretas, stovinčias nuolatinio spaudimo grėsmėje, drąsina jas at
sispirti milžiniškai fizinei jėgai savo moraliniu stiprumu. Trečia, 
“Kronikos” numeriai, patekę išeivijos rankosna ir plačiai pasklidę, 
daugeliui atveria akis. Mat, išeivijoje yra ir silpnesnės orientacijos 
žmonių, nesugebančių įžvelgti tikrovės bei pasiduodančių sovieti
nei propagandai. Sužinoję faktus ir jie praregi. Keista, bet tokių 
tarpe pasitaiko net kunigų, linkstančių lengva širdimi sėsti į ateis
tinį sovietų vežimą. Ketvirta, “Kronika” atveria akis daugeliui už
sieniečių ir net Vatikano pareigūnų, kuriems dar sunkiau nei lietu
viams įžvelgti užmaskuotą sovietinę tikrovę, žodžiu sakant, “Kro
nika” savo faktais nuginkluoja didelę propagandinę mašineriją, 
veikiančią Lietuvoje ir užsieniuose. Ji savo drąsiu užmoju įsirikiuo
ja į bendrą lietuvių tautos žygį, siekiantį pilnos laisvės savoje 
žemėje.

Australija pripažino Pabaltijį sovietams

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONO POLITINĘ KARJERĄ UŽBAIGĖ JO POMĖGIS VISUS 
POKALBIUS Baltuosiuose Rūmuose įrašyti į magnetofono juoste
les. Vykdydamas augščiausiojo teismo įsakymą perduoti su Water
gate įvykiais susijusias 64 juosteles, jis paskelbė tekstą 1972 m. 
birželio 23 d. įvykusių pokalbių su Baltųjų Rūmų štabo viršinin
ku H. R. Haldemanu. Šios trys juostelės liudija, kad prez. R. Nik- 
sonas, tepraėjus šešiom dienom nuo Watergate įsilaužimo, jau 
svarstė priemones incidentui pridengti, nors oficialiai sakėsi apie 
Watergate aferą sužinojęs tik 1973 m. kovo 21 d. Iš tikrųjų prez. 
R. Niksonas patvirtino H. R. Haldemano sumanymą FBI pradėtą 
Watergate tyrimą pristabdyti centrinės žvalgybos agentūros ČIA 
įsikišimu. Oficialiai buvo pareikšta, kad toks tyrimas gali atskleisti 
ČIA paslaptis ir būti žalingas •----------- - --------------- ;--------

Š.m. rugpjūčio 6 d. didžioji 
spauda paskelbė skaudžią žinią 
baltiečiams, būtent, Australijos 
vyriausybė oficialiai pripažino 
sovietinę okupaciją bei aneksiją 
ir nutarė nebelaikyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos de jure ne
priklausomomis valstybėmis. 
“The New York Times” rugpjū
čio 6 d. paskelbė šią žinutę: “Š. 
m. rugpjūčio 5 d. Australijos 
ambasada Maskvoje pranešė, 
kad Australijos vyriausybė ofi
cialiai pripažino sovietų suvere
numą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje — Pabaltijo valstybėse, 
kurias 1940 m. Sovietu Sąjunga 
aneksavo.” Tą žinią pakartojo ir 
kiti laikraščiai, kaip “The Lon
don Free Press” ir kiti.

VLIKas savo biuletenyje “El
tos Informacijos” rugpjūčio 6 
d. paskelbė šį tekstą:

Apie ši Australijos vyriausybės 
Baltijos valstybėms smogiantį ir So
vietų Sąjungos imperializmą stipri
nanti žygį Reuterio telegrafo agen
tūros žinios VLIKą pasiekė šešta
dienio, rugpjūčio 3, vakarą. Po to 
dar įvairiais kanalais žinių buvo 
gauta rugpjūčio 4 ir 5 d.d. rytą. Tą 
pačią rugp. 5 d. tuojau buvo kreipta
si į Lietuvos atstovą Vaš'ngtone p. 
Juozą Kajecką ir prašyta žinios tik
rumą patikrinti Australijos ambasa
doj. Po pietų atstovybės patarėjas 
dr. Stasys Bačkis per Lietuvos ge
neralinį konsulatą Niujorke telefonu 
pranešė, kad Australijos ambasado
rius Sir Show žinios tikrumą patvir
tinęs: Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių nepriklausomybės pripaži
nimas esąs Australijos vyriausybės 
nutrauktas.

Rugpjūčio 5 d. vakarą VLIKo val

dyba skubiai susirinko nepaprasto 
posėdžio aptarti susidariusios padė
ties. Imdama dėmesin Australijos 
vyriausybės žygį, labai skaudžiai pa
lietusį Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos interesus, VLIKo valdyba nu
tarė: 1. pasiųsti Australijos vyriau
sybei protesto pareiškimą; 2. šią ži
nią paskelbti viso pasaulio laisvie
siems lietuviams; 3. kviesti visus lie
tuvius siųsti protestus Australijos 
vyriausybei ir drauge su latviais bei 
estais rugpjūčio 17 d. visur ruošti 
bendras demonstracijas ir jose pri
imti atitinkamus nutarimus. Laiškus, 
telegramas ir nutarimus siųsti tokiu 
adresu: His Excellency Mr. Gough 
Whitlam, Prime Minister of Austra
lia, Canberra, Australia.

Australijos gen. konsulas Či
kagoje šį faktą pranešė PLB 
pirm. Br. Nainiui, pareikšda
mas, kad jo vyriausybė nepripa
žįsta tiktai inkorporavimo bū
do. Australijos konsulas Mask
voje Sir James Plimsol esąs pa
siųstas į Pabaltijį formaliai su
tvarkyti pripažinimui. Opozici
jos vadas pasmerkė šį darbiečių 
vyriausybės žingsnį.

“TŽ” iš savo pusės ragina sa
vo skaitytojus, organizacijas, 
sambūrius, jneno ansamblius 
siųsti Australijos premjerui pro
testo raštus ir tai nedelsiant. 
Be to, atitikamo turinio raštus 
turėtų siųsti mūsų veiksniai Ka
nados vyriausybei ir spaudai, 
kad ir Kanada nesusigundytų 
nueiti panašia linkme. Britų 
Bendruomenės kraštų gyvento
jų balsas šiuo momentu gali 
būti reikšmingas ypač dabar, 
kai tebevyksta Europos saugu
mo konferencija.

šiaurės Amerikoje plačiai pagarsėjęs Hamiltono mergaičių choras “Aidas” koncerto metu. Jis š. m. rugpjūčio 15 d. 
išskrenda koncertuoti į Europą. Chorui vadovauja sol. V. Verikaitis

Paaiškėjo politinės bylos užkulisiai
“TŽ” š.m. balandžio 4 d. lai

dos beveik visą skyrių “Paverg
toje tėvynėje” buvome pasky
rę miglotam teismui Vilniuje, 
remdamiesi Alg. Stankevičiaus 
kovo 17 d. “Tiesoj” paskelbtu 
rašiniu “Kieno balsu?” Kalti
namųjų suole buvo Aloyzas 
Mackevičius, Vidmantas Povilo
nis, Izidorius Rudaitis, Antanas 
Gintautas Sakalauskas ir Šarū
nas Žukauskas. Visi jie — jau
nuoliai, išskyrus rentgenologą L 
Rucįąitį. A. Stankevičiaus pra
nešimas iš teismo salės buvo 
pilnas prieštaravimų ir net pa
vardžių sumaišymo paskelbtuo
se kaltinimuose. Pranešimo pra
džia buvo aiškiai politinė, to
liau papildyta kriminaliniu ele
mentu — rašomųjų mašinėlių, 
koplytstulpių vogimu ir netgi 
Tirkšlių bažnyčios apiplėšimu. 
Buvo matomos aiškios pastan
gos nuteistuosius padaryti kri
minaliniais nusikaltėliais, užtu
šuoti kompartijai labai neparan
kų šios bylos politinį pobūdį. 
Dėl šių priežasčių tegalėjome 
padaryti vieną išvadą: “Atrodo, 
kaltinamieji buvo nuteisti už 
politinių atsišaukimų rašymą, 
dauginimą ir platinimą.”

Su kraštotyra susieta akcija
Neseniai išeivijos spaudą pa

siekė tikrieji šios bylos duome
nys, išryškinę politinius užkuli
sius. Iš jų sužinojome, kad jau 
1973 m. kovo 27 d. KGB saugu
miečiai pradėjo akciją prieš 
Lietuvos ir Latvijos kraštotyri
ninkus kratomis, tardymais ir 
suėmimais. Kaunan ir Vilniun 
suvežtus lietuvius kraštotyrinin
kus tardė Kontrimas, Radzevi
čius, Aleinikovas, Rimkus, Su- 
juta, įtardami juos mūsų tau
tinės praeities idealizavimu, an- 
tisovietinių atsišaukimu platini
mu, R. Kalantos susideginimo 
metinių minėjimo organizavimu 
ir netgi rinkimu medžiagos, kuri 
būtų įamžinusi pokarinę parti
zanų veiklą. Kaikuriuos tardo
muosius buvo bandoma anga
žuoti KGB šnipais, kaikuriem 
buvo statomas reikalavimas pa
sitraukti iš kraštotyrininku ei
lių. Tada ir buvo suimti Šarū
nas Žukauskas, Antanas Saka
lauskas, Izidorius Rudaitis ir 
Vidmantas Povilonis, o spalio 
23 d. prie jų buvo prijungtas ir 
mažeikietis Aloyzas Mackevi
čius, kandidatas į sovietinės 
kompartijos narius.

Teismas prasidėjo 1974 m. 
vasario 18 d. ir baigėsi kovo 5 
d. Uždariems posėdžiams pir
mininkavo teisėjas Ignotas, da
lyvaujant teisėjams Kavaliaus
kaitei ir Tamulioniui. Kaltinto
jo pareigos buvo patikėtos vy
riausiojo prokuroro pavaduoto
jui Bakučioniui, kaltinamųjų 
gynimas — advokatams Kuda
bai, Sorvainiui, Gavronskiui, 
Vaicekauskui ir Matijošienei. 
Teismo salėn milicija teįleido 
kaltinamųjų artimuosius, gimi
nes, saugumiečius, karius, teis
mo tarnautojus ir apie 90 liu
dininkų.

Antisovietinė veikla
Visi kaltinamieji, išskyrus A. 

Mackevičių, buvo apkaltinti an- 

tisovietine veikla pagal LTSR 
Baudžiamojo Kodekso 68 
straipsnį. Tie kaltinimai buvo 
susieti su pogrindžio organizaci
jos įkūrimu bei veikla, demas
kuojančia sovietinės valdžios 
nusikaltimus lietuvių tautai. Or
ganizacijos nariai duodavę prie
saiką ir mokėdavę specialų na
rio mokestį. Toliau kaltinamie
siems buvo prikišamas atsišau
kimų platinimas Vasario 16 pro
ga, pogrindinio leidinio “Nauja
sis Varpas” ruošimas, draudžia
mos literatūros, laikymas bei 
platinimas, S. Kudirkos šeimos 
finansinis rėmimas.

Organizacijos įsteigimu buvo 
apkaltintas Š. Žukauskas. Jis 
taipgi priimdavęs narių priesai
kas, dviem egzemplioriais pa
dauginęs “Lietuvių Enciklope
dijos” Lietuvai skirtą XV to
mą, parašęs atsišaukimo teks
tą, padėjęs A. Sakalauskui pa
vogti keturias rašomąsias maši
nėles, bandęs įtraukti pogrin
džio organizacijon A. Mackevi
čių ir talkinęs jam liaudies 
skulptūrų vogime.

A. Sakalauskas, 1957 m. nu
teistas kalėti dvejus metus už 
bandymą baidare per Baltijos 
jūrą pabėgti užsienin, šį kartą 
susilaukė kaltinimų dėl priklau
symo pogrindinei organizacijai, 
antisovietinės literatūros slėpi
mo, minėtų rašomųjų mašinėlių 
vagystės suorganizavimo, noro 
išsiųsti užsienin savo eilėraščių 
rinkinį. Kratos metu pas jį buvę 
rasti leidiniai: A. Hitlerio “Mein 
Kampf”, brolių Medviedevų 
“Beprotybės klausimas”, “Lie
tuvių archyvas”, du “LK Bažny
čios kronikos” numeriai, “TSRS 
užsienio politika 1939-40 m.”, 
dr. A. Šapokos “Lietuvos isto
rija” bei kitų draudžiamų 
knygų.

Rentgenologą I. Rudaitį teis
mas apkaltino pogrindžio orga
nizacijos rėmimu, kuriam lėšos 
buvo gaunamos užsienio valiu
tos spekuliacija, talka antisovie
tinės literatūros bei atsišauki
mų daugintojams ir platinto
jams. Pas jį buvusi rasta me
džiaga ruošiama pogrindiniam 
leidiniui, kurį jis turėjęs reda
guoti.

V. Povilonis taip pat prisidė
jęs prie pogrindinio leidinio 
“Naujasis Varpas” ruošimo, 
priklausęs pogrindžio organiza
cijai, platinęs Vasario 16 atsi
šaukimus, saugojęs antisovieti- 
nę literatūrą.

A. Mackevičiui mestus politi
nius kaltinimus — žinojimą apie 
pogrindinės organizacijos veik
lą, bet nepainformavimą KGB 
saugumiečių papildė ir krimina
liniai: liaudies meno dirbinių 
vogimas, Tirkšlių bažnyčios api
plėšimas, pavogtų daiktų nuve
žimas Š. Žukauskui. Atrodo, 
šiuo A. Mackevičiaus įjungimu 
politinėn bylon buvo tikimasi 
pažeisti jį pažinojusio Š. Žu
kausko moralinį veidą, sukom
promituoti kaip kriminalistą.

Prisipažino vadovavęs
Š. Žukauskas teisme prisipa

žino vadovavęs organizacijai, 
kurios tikslas buvo savišvieta, 

literatūros rinkimas. Veikti jis 
norėjęs tik tarybinio teisėtumo 
normose, bet manęs, jog visdėl- 
to reikia taisyti padarytas klai
das, juo labiau, kad dėl vienos 
tokios klaidos 36.000 lietuvių iš
vežimu mūsų tautai buvusi pa
daryta didelė sk r i au d a. Pri
klausymą organizacijai ir nario 
mokestį A. Sakalauskas taip pat 
teisino susibūrimo savišvietai 
principu. L Rudaitis apie jokią 
pogrindžio organizaciją sakėsi 
nieko negirdėjęs, jos pinigais 
nerėmęs, o užsienio valiutos įsi
gijęs atsitiktinai. Jam netekę 
girdėti ir apie ruošiamą pogrin
dinį leidinį. Knygas gi rei
kia skaityti visokias, kad išsila
vinęs žmogus susipažintų ir su 
“anti” literatūra. V. Povilonis 
užginčijo jam primestą priklau
symą pogrindinei organizacijai. 
Knygų jis neplatinęs, tik kaiku- 
rias laikęs savo namuose, apie 
pogrindinį leidinį nežinojęs. 
Su Š. Žukausku jį terišusi tauto
saka. A. Mackevičius prisipaži
no vogęs liaudies meno dirbi
nius, apiplėšęs Tirkšlių bažny
čią. Pinigai jam buvę reikalingi, 
nes mėgstąs gražiai apsirengti. 
Matyt, norėdamas įklampinti Š. 
Žukauską, jis pabrėžė, kad ir 
pastarasis kartu su juo dalyva
vo vagystėse. Vėliau betgi A. 
Mackevičius susipainiojo ir ėmė 
teigti, kad bažnyčią jis vienas 
apiplėšė, norėdamas įrodyti Š. 
Žukauskui savo savarankišku
mą. Tada Š. Žukauskas jam teis
me patarė: “Tu, Aliau, atsakyk 
už save, o ką aš darau — palik 
man. Aš nepasiryžęs atsakyti už 
tavo kaltes.”

Drąsūs žodžiai
Beveik visi kaltinamuosius 

gynę advokatai jiems stengėsi 
padėti, pagrindinę kaltę suvers
dami Š. Žukauskui, nes jis jau 
buvo prisipažinęs vadovavimą 
apšvietos organizacijai. Baig
miniame žodyje, trukusiame iš
tisą valandą, Š. Žukauskas pri
minė teismui, jog jis nesąs so
cialistinės santvarkos priešas, 
bet jos nelaikąs liaudies valdžia, 
nes ji buvusi atnešta okupaci
jos. Čia jis plačiai palietė nesėk
mingą Sovietų Sąjungos bandy
mą užkrauti Lietuvai komuniz
mą 1918 m. “revoliucija”, kuri 
buvusi paruošta Maskvoje ir 
Raudonosios Armijos atgabenta 
Lietuvon kartu su Kapsuku bei 
Angariečiu. Jis taipgi pabrėžė 
1939 m. Ribbentropo ir Molo
tovo sutartą Baltijos respublikų 
pasidalinimą, Raudonosios Ar
mijos įsiveržimą Lietuvon 1940 
m., šlykščių melu apgaubtą ta
riamą Lietuvos įsijungimą So
vietų Sąjungon, pirmuosius lie
tuvių trėmimus Sibiran, parti
zanų kovą pokario metais, stri
bų terorą, apie 300.000 lietuvių 
atsidūrimą tremtyje, kalėjimuo
se. Tie pokariniai trėmimai bu
vę vykdomi ne klasiniais, bet 
grynai tautiniais motyvais.

š. Žukauskas pareiškė savo 
veiklos nelaikąs nusikaltimu 
liaudžiai, neprašąs švelnesnės 
bausmės, bet reikalaująs pilno 
išteisinimo:

(Nukelta j 7-tą psl.) 

krašto saugumui. Iš minėtų 
juostelių paaiškėjo, kad taria
mu krašto saugumo tebuvo 
dangstomas kriminalinės grės
mės susilaukęs komitetas prez. 
R. Niksonui perrinkti. Prez. R. 
Niksonas prisipažino, kad šiuos 
esminius duomenis jis buvo nut- 
tylėjęs ir nuo jo reikalus ginan
čių advokatų. Ankstesnių savo 
pranešimų netikslumą jis bandė 
teisinti tų lemtingų juostelių 
teksto užmiršimu. Priimdamas 
savo apkaltinimą atstovų rū
muose kaip neišvengiamai įvyk
siantį faktą, prez. R. Niksonas 
tikėjo, kad jam pavyks išsitei
sinti po to seksiančiame senato 
teisme, pateikus visą reikiamą 
medžiagą. Tačiau melo atsklei
dimas taip sukrėtė JAV kongre
so narius, kad nuo prez. R. Nik- 
sono pradėjo nusisukti net ir jį 
karščiausiai gynusieji respubli- 
kininkai. Beliko tik vienas ke
lias — oficialus atsistatydini
mas, nelaukiant senato sprendi
mo, kuris greičiausiai būtų bai
gęsis prezidento pašalinimu.

PIRMAS JAV ISTORIJOJE
R. Niksonas yra pirmas pre

zidentas JAV istorijoje, savo pa
ties sprendimu pasitraukęs iš 
pareigų. Per radiją ir televiziją 
tartame žodyje jis pabrėžė, kad 
šį žingsnį privertė padaryti po
litinės atramos netekimas JAV 
kongrese. Watergate byla sena
te jam būtų neleidusi daryti 
reikšmingų sprendimų, kuriem 
yra būtina kongreso parama, 
tinkamai atlikti prezidento par
eigų. Prez. R. Niksonas apgai
lestavo padarytas klaidas, bet 
jas pridengė tautos interesais. 
Jam atrodė, kad anuometinėse 
aplinkybėse minėtieji sprendi
mai buvo geriausi visam kraš
tui. Savo paskutinį žodį kaip 
JAV prezidentas užbaigė pa
siektų laimėjimų apžvalga. Šiuo 
žodžiu jis užsklendė 2.026 pre
zidentavimo dienas ir su šeima 
išskrido Kalifornijon. Atsisvei
kinimas su Baltaisiais Rūmais 
buvo pilnas niūrios nuotaikos ir 
net ašarų, tačiau Kalifornijoje, 
EI Toro marinų aviacijos oazė
je, eksprezidentą R. Niksoną su
tiko didoka 4.000 jo šalininkų 
minia. Jai R. Niksonas pažadė
jo sekančius dvejus metus skir
ti pasaulinės taikos reikalams, 
tuo lyg ir pabrėždamas rinkė
jams duotą pažadą, iki kurio 
įgyvendinimo dar jam buvo li
kę pustrečių metų. R. Niksono 
ateitis tebėra neaiški. Atsista
tydindamas jis užtikrino $60.- 
000 metinę pensiją su papildo
momis dolerių sumomis savo as
meniniam štabui, jeigu prieš jį 
nebus pradėta teisminė akcija' 
Prezidento kėdėje jį saugojo 
imunitetas, kurio jis dabar ne
teko kaip eilinis pilietis. Ka
dangi ryšium su Watergate afe
ra yra teisiami jo bendradar
biai, teismas ir jį gali pakviesti 
į kaltinamųjų suolą. Jokių kom
promisinių susitarimų apsisau
goti nuo šio pavojaus R. Nikso
nas nepadarė. Vašingtone betgi 
vyrauja nuomonė, kad R. Nik
sono pasitraukimas iš preziden
to pareigų jam jau yra pakan
kamai griežta bausmė.

NAUJASIS PREZIDENTAS
Vyr. teisėjas W. Burger nau

juoju prezidentu prisaikdino G. 
Fordą, kurį prez. R. Niksonas 
prieš 10 mėnesių buvo pasirin
kęs viceprezidentu, kai iš šių 
pareigų buvo priverstas pasi
traukti S. Agnew. G. Fordas, 
61 m. amžiaus, yra respubliki- 
ninkas, JAV kongrese praleidęs 
ketvirtį šimtmečio, beveik 10 
metų vadovavęs respublikinin- 
kams atstovų rūmuose. Dabar 
jam teks susirasti kitą vicepre
zidentą. Pagrindiniais kandida
tais minimi: M. Laird, N. Roc
kefeller ir B. Goldwater, bet tai 
tėra spėliojimai. Atrodo, bene 
pirmą kartą JAV istorijoje ir 
prezidentas, ir viceprezidentas 

valdžion bus atėję be tiesiogi
nių rinkimų. Prez. G. Fordui 
geriau pažįstami JAV vidaus 
reikalai, bet jam svetimos tarp
tautinės užsienio reikalų pro
blemos. Atlanto Sąjungos bei ki
tų kraštų ambasadorius jis už
tikrino, kad bus tęsiama prez. 
R. Niksono pradėta taikos poli
tika ir kad jos pagrindiniu vyk
dytoju bus tas pats H. Kissin- 
geris, kurio paslaugas G. For
das tuojau pat pasiskubino už
sitikrinti. Bent šiuo metu eito
se pareigose paliekami ir kiti 
sekretoriai, pakeičiama tik da
lis Baltųjų Rūmų štabo. Spėja
ma, kad R. Niksono pasitrauki
mas turbūt labiausiai sukrėtė 
sovietų kompartijos vadą L. 
Brežnevą, nes taikaus sambū
vio jis siekė asmeniniais ryšiais 
su prez. R. Niksonu.

SPAUDA IR TELEVIZIJA
Užverčiant R. Niksono politi

nio gyvenimo paskutinį pusla
pį, galbūt visdėlto reikėtų pa
žvelgti į spaudos ir televizijos 
nepaprastai didelį vaidmenį, 
kurio dėka atsistatydinti turė
jo abu amerikiečių balsuotojų 
išrinkti asmenys: pirmiausia vi- 
ceprez. S. Agnew, o vėliau ir 
pats prez. R. Niksonas. S. Ag
new buvo apkaltintas kyšių ėmi
mu prieš gerą dešimtį metų. 
Tie, kurie jį apkaltino, visą de
šimtmetį tylėjo ir, matyt, sąmo
ningai laukė progos, kol taps 
viceprezidentu ir ruošis būti 
kandidatu į prezidentus. Po jo 
atsistatydinimo pagrindiniai šū
viai buvo sutelkti į prez. R. Nik
soną. Kaikurie laikraščiai ir žur
nalai, atsisakę amerikiečių spau
dai įprastos informavimo lini
jos, kiekviena savo laida skaity
tojus stengėsi nuteikti prieš 
prez. R. Niksoną. Panašiai elgė
si ir televizija, įsileista net ir į 
atstovų rūmų teisingumo komi
teto posėdžius. Neutraliam ste
bėtojui susidarė įspūdis, kad 
prez. R. Niksonas pasmerkia
mas iš anksto, net nelaukiant jo 
oficialaus teismo senate. Beveik 
su pasigardžiavimu buvo skel
biami viešosios nuomonės tyri
mo duomenys, liudijantys prez. 
R. Niksono kasdien didėjantį 
prestižo kritimą.

TRAGEDIJOS PRADŽIA
Watergate incidentu vadinamas 

bandymas įsibrauti į demokratų 
būstinę įvyko dar prieš prezi
dento rinkimus, kai krašte chao
są kėlė kapituliacijos Vietname 
šalininkai, atvirai rėmę sen. G. 
McGovern. Daug kam prez. R. 
Niksono perrinkimo galimybė 
tada atrodė labai ribota, nors iš 
tikrųjų didžioji rinkėjų dalis bu
vo linkusi į jo pusę. Tai paaiš
kėjo tik po triuškinančios prez. 
R. Niksono pergalės rinkimuo
se. Jeigu prez. R. Niksonas bū
tų iš anksto žinojęs tuos rezul
tatus, jis tikriausiai dar prieš 
rinkimus būtų viešai pasmerkęs 
Watergate incidento autorius. 
Kaip jis pats prisipažino, spren
dimas buvo padarytas kitoks, 
turint galvoje tautos interesus 
tuometinėse aplinkybėse, t. y. 
siekiant išvengti sen. G. McGo
vern laimėjimo ir visiškos kapi
tuliacijos Vietname. Net ir di
džiausi skeptikai turbūt sutiks, 
kad prez. R. Niksonas išsikovo
jo geresnes pasitraukimo iš 
Vietnamo sąlygas, negu jas bū
tu išsikovojęs sen. G. McGovern. 
Kažkodėl liberalioji amerikiečių 
spauda, daug rašydama apie 
Watergate incidentą ir vykstan
čius tardymus, visada nutylėda
vo Vietnamą. Tokios spaudos 
puslapiuose kadaise buvo su
rasta vietos Pentagono slap
tiems dokumentams, kurių pa
skelbimas tegalėjo patarnauti 
priešui. Taigi, jeigu prez. R. 
Niksonas buvo ir yra kaltas už 
Watergate incidento pridengi
mą, nemažiau yra kalta ir spau
da už tų dokumentų paskel
bimą.
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Akys tuščios - kaip ir j u gyvenimas
VIKTORAS NAKAS 

Mūsų korespondentas Niujorke
Atskridau lėktuvu iš Detroito 

i Niujorką birželio 14 d. vakare. 
Atrodė, kad mano pirmos die
nos Niujorke bus įdomios. Nusi
leidimas į temstantį, mirkčio
jančių šviesų nusėtą Niujorką 
buvo, trumpai pasakius, žavin
gas. Nors aš ir miestietis (juk 
Detroite gyvena irgi keli milijo
nai žmonių), nors ir prieš lygiai 
pusę savo gyvenimo (prieš 10 
metų) buvau Niujorką aplankęs, 
negalėjau atsistebėti šiuo mies
tu, kurio didumas man, kelioli
ka tūkstančių pėdų į dangų pa
kilusiam, pasirodė' sunkiai aprė
piamas. Pasakiškas šio milžiniš
ko miesto vaizdas sakyte sakė, 
kiek daug bus stebėjimo, kiek 
naujų įspūdžių ne tik pačiame 
mieste, bet ir Jungt. Tautose.

Jungtines Tautas norint gerai 
pažinti, reikia žinoti, kokioje ap
linkoje jos yra ir kaip ta aplin
ka veikia jų atmosferą. Iš vienos 
pusės JT yra tarptautinėje že
mėje lyg sala Niujorko vidury
je. Iš kitos pusės JT delegatai, 
sekretorės, darbininkai — visi 
yra veikiami to didmiesčio, ypa
tingai todėl, kad ta tarptautinė 
žemė yra pačiame miesto cent
re. Kontrastas tarp šių dviejų 
pasaulių mane tikrai sukrėtė* 
Viename pasaulyje po pustuš
čius, vėsinamus koridorius 
vaikštinėja tykūs, madingai ap
sirengę diplomatai, kosmopoliti
nės sekretorės ir foto aparatais 
apsikarstę turistai. Pastarieji, 
nors ir ne tokie tykūs, kaip nuo
latiniai JT lankytojai, elgiasi lyg 
būtų šventuose, slaptinguose rū
muose. Kitame pasaulyje šalia 
tikrų grožybių randi didžiausią 
triukšmą, grūdimąsi ir netvarką.

Jei turėčiau parinkti vieną da
lyką, kuris tiksliausiai išreiškia 
Niujorko gyvenimą, atsakymas 
būtų greitas: požeminiai trauki
niai. Tik dvi dienas jais pavaži
nėjęs daug pamatai. Ne tik gy
ventojus pradedi suprasti, bet ir 
patirti tokių įspūdžių, kurių nie

kados gyvenime neužmirši. Greit 
pripranti prie kurtinančio 
triukšmo ir traukinio graffitti 
išdažytų šonų. Keliautojai yra 
tas elementas, kuris palieka di
delį įspūdį. Niujorkiečiai sako, 
kad kiekviename traukinio va
gone sėdi bent vienas psichopa
tas. Atrodo, kad jie nedaug per
deda. Pirmą sykį traukiniu va
žiuodamas mačiau vieną jauną 
portorikietį, kuris, pasipūtęs 
kaip gaidys, vaikščiojo sau rūky
damas cigaretę, bandydamas 
prakalbinti visas merginas ir 
kviesdamas visus vyrukus muš
tis. Sekančią dieną į traukinį at- 
svyravo vyrukas su kruvinu vei
du, nebežinąs kur esąs ir ką da
rąs. Laimė, jis turėjo draugą— 
prižiūrėtoją. Nors didelė daugu
ma nei vaikštinėja pasipūtę, nei 
svyruoja kruvinais veidais, bet 
ir jie atrodo tragiški. Vien pa
žiūrėjęs į jų akis randi atsaky
mą į klausimą, kokie jie yra. 
Vienų akys pasako, kad jie bijo 
pasaulio, bėgtų, jei tik turėtų 
kur. Antrų akys parodo, kiek jie 
pavargę — pasaulis juos kan
kina ir jie nebepajėgia atsigau
ti. O trečių akys tuščios, kaip ir 
jų gyvenimas. Jie įsivaizduoja, 
kad tik jie vieni sėdi tame trau
kiny. Niekas jiem neberūpi, tik 
jie patys.

Gal šis traukinio keliautojų 
vaizdas neveikia Jungtinių Tau
tų delegatų? Gal iš viso delega
tai nekeliauja Niujorko trauki
mas? Tačiau jie, be abejonės, 
yra matę panašius vaizdus savo 
kraštuose. Jei čia tikrai neke
liauja traukiniais, tai gaila, nes 
pamatytų tikrovę, ir jų per
spektyva nebūtų iškreipta — 
pamatytų, kaip gyvena “kita pu
sė”. Jungtinės Tautos yra tokia 
įstaiga, kurios gyventojai verti
na žmoniją tik skaičiais, badą ir 
karą padaro tik šaltomis temo
mis. Gerai, kad tokios tarptauti
nės organizacijos patalpos yra 
vidury didmiesčio, o ne kažko
kiame gražiame priemiestyje.

Perono natūrali, staigmenų 
nesukėlus! mirtis tapo betgi 
histeriška jo “beatifikacija”. Ke
turių dienų šermenyse susitven
kė milijonai jo garbintojų iš 
sostinės ir visos Argentinos prie 
kongreso rūmų su viltimi pri
artėti prie karsto nors vienai 
minutei, paskutinį kartą pama
tyti “šventojo” veidą ir beveik 
su religine pagarba paliesti kaip 
relikviją ... Laukiančiųjų neap
matomos kolonos nemažėjo nė 
naktimis, nežiūrint geliančio 
australinės žiemos šalčio, ledi
nio vėjo ir lietaus. Daugelis bu
vo taip išlaukę visą parą ar dau
giau nevalgę ir nemiegoję. Buvo 
net mirčių ir nesuskaitomų su
sirgimų. Kariuomenė, policija, 
specialios sanitarų ir tvarkda
rių brigados, nors veikė su pa
siaukojimu, nevisiems galėjo 
padėti.

Pagaliau šie milijonai “san 
Peron” fanatikų su didžiausiu 
nusivylimu sužinojo, kad jų die
vaičio kūnas iš kongreso rūmų 
perkeliamas į prezidento asme
ninės rezidencijos koplyčią Oli
vos užmiestyje. Koplyčia persta
toma į mauzolėjų, kurį gerbėjai 
galėsią lankyti neribotą laiką. 
Tačiau šie savotiški “asmeny
bės kulto” šalininkai Perono la
vono ateitimi, matyti, nelabai 
pasitiki. Kas gi gali užtikrinti, 
kad su tuo lavonu neatsitiks 
taip, kaip su lavonu Evitos, ant
rosios jo žmonos? Kas užtikrins 
ir Perono mauzolėjaus saugu
mą net artimiausiai ateičiai?

Prietaringas tikėjimas
O paliesti tik mirusio “šven

tojo” kūną, kaip pietiečiai tiki, 
tai visai kas kita: tas prisilieti
mas galįs išgydyti nuo visokių 
negalių, kaip čigonės burtuose 
suteikti visokią laimę (suerte), 
net lošimuose... Ramus stebė
tojas negalėtų teigti, kad šioms 
masėms trūktų, religingumo — 
tik žiūrint kokio. Tokį peronis
tų, jų tarpe ir marksistų, “reli
gingumą” tiksliau jau būtų va
dinti stabmeldybe, tik ne krikš
čionybe. .. Tačiau peronistai, gal 
dauguma jų, mėgsta vadintis 
“cristianos”, kadangi liaudine 
prasme tas žodis ispaniškuose 
kraštuose reiškia dar ir padorų 
žmoniškumą.

Kadaise pats Peronas savo

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Sekančią dieną pilies gynėjai 

vengė atviro mūšio ir ruošėsi pi
lyje, tikėdamiesi sulaukti pagal
bos. Bet ir užpuolikai žinojo, 
kad pagalba galėjo ateiti, todėl 
jie pradėjo pulti pilį be jokios 
pertraukos. Lietuviai atkakliai 
kovojo, bet po trijų dienų jėgos 
pradėjo silpnėti. Kaip tik da
bar kryžiuočius pasiekė sunkūs, 
giliame sniege buvę įklimpę 
naujai išrasti šaunamieji gink
lai. Ir tikrai lietuvius nugąsdi
no šitas, jiems dar niekad ne
girdėtas garsas ir šaunamų 
ginklų jėga. Dauguma, jų tarpe 
ir anas ramaus būdo bitininkas, 
sakė, kad tai dievaitis Perkūnas, 
kuris yra už ką nors užsirūstinęs
— net žiemos metu taip tranko
si, kad net pilies sienos griūva. 
Padėtis dar pablogėjo, kai nuo 
vieno tokio šūvio žuvo pilies vai
vada ir gynėjai liko be tiesiogi
nio vado.

Praretėjusios buvo lietuvių 
gretos. Kova atrodė beviltiška. 
Kryžiuočiai pradėjo veržtis į pi
lies vidų. Daugelis jų sužeistų 
bei užmuštų gulėjo raudonai nu
dažytame sniege, bet šimtai jų 
dar buvo gyvi Matydami greitą 
pergalę, jie kovojo su mažais 
būreliais atkaklių lietuvių.* * *

Paėmęs pili, kryžiuočių vadas
— ordino magistras rūsčiai 
vaikščiojo: šie pagonys taip il
gai laikėsi ir tiek daug jo ka
riuomenės turėjo žūti beimant 
šią gana menką pilį. Jis norė
jo sunaikinti visą likusią pilies 
įgulą, bet jam pasipriešino vie
nas žymus riteris, kurio pulkai 
kovėsi po ta raudona vėliava su 
karališku liūtu. Priėjo jis prie 
kryžiuočių magistro ir tarė:

“Pakrikštyk šiuos žmones ir 
palik juos ramybėje. Aš šitą žy
gį į pagonių kraštą surengiau, 
aš ir nuspręsiu, kaip ir su paim
tais į nelaisvę apsieiti. Tai sa
kau aš, Bohemijos karalius ir 
Liuksemburgo grafas.”

II
“Aš savo priešus taip sukulsiu, 

kad kiti, vien apie tai išgirdę, patys 
pasiduos”.

Taip, tai buvo Jonas Liuksem
burgietis, Bohemijos (Čekijos) 
karalius ir Liuksemburgo gra
fas. Kartais dar jis būdavo vadi
namas “karalium Jonu Viena
akiu”. Mat, besidaužydamas

MŪSŲ BENDRADARBIO PRIE LA PLATOS PRANEŠIMAS

Po “san Peron” mirties
Idėjinė ir moralinė mišrainė Argentinoje • Po šermeninės histerijos dar neaišku kas valdo
“bemarškiniams” viešai pritarė 
spalio 12 dieną (P. Amerikoje 
vadinamą ispaniškosios rasės 
švente) pavadinti “san Peron” 
švente, kadangi ji susijusi su 
peronistų įsibrovimu valdžion. 
Jo Evita* savo knygelėje apie 
Peroną šį “šventojo” titulą sten
gėsi pateisinti ir įprasminti ne
sivaržydama su kuklumu nei lo
gika.

Peronas palaidotas ir apverk
tas ne vien tik oficialiai ar net 
krokodiliškai — su visu krikš
čionišku orumu. Karo kapelio
nas jam suteikęs, dar turinčiam 
šviesią nuovoką, paskutinius 
sakramentus; karstas atvežtas į 
katedrą, kur atlaikytos gedulin
gos Mišios su kardinolo pamoks
lu, dalyvaujant gausybei dvasi
ninkijos. Velionis buvo papuoš
tas Šv. Tėvo Pauliaus VI pado
vanotu Rožiniu.

Nors ir netaip jau šventas, 
kaip peronistai norėtų tikėti, ir 
kovoje prieš komunizmą be nuo
pelnų, geriau tegu ilsisi ramy
bėje. .. Dargi paskutiniais savo 
gyvenimo mėnesiais nesiliovė su 
komunistais žaidęs ir jiems pa
taikavęs. Argentinos komunistų 
partiįos jaunimo delegacijai ne
sivaržė viešai pareikšti, kad or
todoksinis komunizmas dabar 
esąs pasikeitęs, visai kitoks, ne
gu jo priešai neseniai dar jį 
vaizdavę kaip žmonijos pabaisą 
— teroristinį ir imperialistinį...

Tiesos žodis
Yra Buenos Airese dienraštis 

“La Prensa”, savo įtaka Argen
tinoje gal palygintinas su Lon
dono “The Time”. Dešiniųjų li
beralų dvasios, gana palankus 
tradicinei katalikybei, bet pero
nistų priešas. Pirmajame Pero
no valdžios dešimtmetyje buvo 
net uždarytas, o jo savininkas 
Gainza Paz buvo pasirinkęs po
litinio emigranto likimą. Šis 
dienraštis, jau ištisą šimtmetį 
įtakingas savame krašte ir gerai 
žinomas užsienyje, po Perono 
nuvertimo buvo atsigavęs visoje 
savo didybėje ir pasirodė dar 

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

po Lietuvą, jis neteko regėjimo 
(dešiniąja akimi), o vėliau visiš
kai apako.

Nuo savo gimimo 1296 m. 
rugpjūčio 10 d. iki mirties 1346 
m. jis, garbės ir grobio jieško- 
damas, perėjo su savo kariuo
mene visą Europą: nuo Atlanto 
vandenyno iki Šiaurės Lietuvos 
ir nuo Baltijos jūros iki Tiberio 
krantų. O ir numiręs nerado ra
mios vietos per 600 metų; buvo 
slepiamas, saugomas ir vežioja
mas iš vienos vietos į kitą.

Žygis į Lietuvą
Karalius Jonas gerai suprato 

žmones, buvo diplomatiškas ir 
žinojo, kaip kiekvieną palenkti į 
savo pusę. Jis gerai kalbėjo 
prancūzų, čekų, liuksemburgie
čių kalbomis ir šiek tiek lotyniš
kai. Labiausiai mėgo jis sporto- 
karo mankštos turnyrus ir karo 
žygius. Visa tai reikalavo pini
gų. Aklojo Jono laikais bažny
čios ir vienuolynai imdavo mo
kestį iš žmonių. Dešimtą dalį vi
sų šių pajamų jie turėjo atiduo
ti popiežiui. Karalius Jonas susi
tarė su popiežium, kad ta dešim
toji dalis būtų mokama jam per 
trejus metus. Už tuos pinigus jis 
žadėjo surengti karą prieš pago
nis. Už trejų metų jis taip ir pa
darė: surengė žygį ne į Šv. Že
mę, kaip buvo žadėjęs popiežiui, 
bet, su kryžiuočių ordino pagal
ba, į Lietuvą.

Telkia kariuomenę
1328 m. gruodžio 6 d. Jonas 

Liuksemburgietis su savo ka
riais išžygiavo į Sileziją. Breslau
jos mieste prisidėjo daugiau ri
terių iš Silezijos ir Čekijos. 
Daug kovotojų jam atėjo į pagal
bą ir iš Vokietijos. Kronikinin
kas Peter von Zittau rašo, kad 
Jonas Liuksemburgietis 1328 
m. ruošėsi kariauti su Austrija. 
Besiruošiant šiam karui, vien tik 
Prahos gyventojai surinko 10.- 
000 ginkluotų raitų ir pėsčių vy
rų, 740 maisto ir ginklų vežimų. 
Bet abiem kraštam laiku susitai
kius, negi tokią gražią kariuo
menę paleisi namo? Todėl ji 
buvo panaudota žygiui į Lietu
vą. Torno tvirtovėje jie visi susi
jungė su kryžiuočių ordinu, va
dovaujamu magistro Warner von 
Orseln ir sausio mėnesio pra
džioje išžygiavo Karaliaučiaus 
link. Iš ten visi kovotojai kelia
vo per Kuršių Neringą Nemuno 
link.

Medvėgalio kautynės
Buvo gili žiema, ir pelkės 

stipriai užšalusios. Perėję Ne
muną, jie pasuko vidurio Žemai- 

griežtesnis peronizmo bei mark
sizmo priešas.

Pernai peronistams .vėl per
ėmus valdžios vadeles, dienraš
čio padėtis ėmė neišvengiamai 
blogėti. Iš vienos pusės nepasi
keitusi opozicija peronizmui, iš 
kitos — sena peronistų pagie
ža laisvajai spaudai, o ypatin
gai didžiajam “La Prensa”.

Pirmiausia, spaustuvių sindi
kato vadovybei inspiruojant, da
lis “La Prensa” techninių dar
bininkų bei tarnautojų įvairiais 
pretekstais nuolat streikavo ir 
taip dienraštį privertė dviem 
trečdaliais puslapių sumažėti. 
Buvo pravesta ir kita paspau
dimo gudrybė: teroristiniai gra
sinimai tiems, kurie duoda dien
raščiui skelbimus. Taip iš dau
gybės komercinių skelbimų be
liko maža dalis. Tačiau spaudos 
milžinas ir tuos smūgius atlai
kė, vis dar šiaip taip išeidamas 
be prisitaikymų, be palūžimo 
savo idėjiniame lygyje.

Perono mirties dieną “La 
Prensa” pagrindinis vedamasis, 
matyt, dar anksčiau parašytas, 
apžvelgė naujus tarptautinio ko
munizmo metodus įsigalėti šių 
dienų Argentinoje, ypač įsifilt
ruojant į peronistų mases ir ta
riamai remiant dabartinį re
žimą.

Kituose tos pačios laidos pus
lapiuose “La Prensa” nepasigai
lėjo vietos ilgam Perono nekro
logui, parašytam nuostabiai at
virai. Apžvalgininkas redakcijos 
vardu, nors objektyviai ir ra
miu tonu, nesivaržė priminti vi
sus svarbesnius velionies poli
tinės karjeros faktus, jo būdin
gas asmenines savybes: palinki
mą į demagoginius ir diktatūri
nius metodus, dvilypumą žo
džiuose ir darbuose, moralinių 
principų stoką (tarp kitko, skan
dalingai “gerus santykius” su 
moterimis, net nepilnametėmis), 
valstybinio turto pasisavinimą, 
idėjinį blaškymąsi, pasitar- 
navimą komunizmui. Už kaiku- 
riuos visiems žinomus sunkius 
priekaištus jis turėjo baudžia- 

tijon. Nusiautę visą tą plotą, 
ypatingai Šilalės bei Kaltinėnų 
apylinkes, šie užpuolikai pasie
kė Medvėgalio pilį. Prasidėjo at
kakli kova. Lietuviai užsispyru
siai gynėsi, bet vasario 1 d. jie 
buvo nugalėti, ir pilis užimta. 
Daug kryžiuočių — užmuštų, su
žeistų ir sušalusių liko šiame ko
vos lauke. Nemaža žuvusių bu
vo ir Medvėgalio pilies gynėjų 
— žuvo net pats jų vadas — pi
lies vadeiva. Matyt, kryžiuočiai 
turėjo progos jį kovoje susitikti, 
nes jų kronikininkas Joh. Vic- 
toriensis rašo, kad anas buvo 
“Der groesste und staerkste 
Mann in ganz Litauen, der zwoelf 
Fuss noch gewesen sein soli” 
(stipriausias ir didžiausias viso
je Lietuvoje vyras. Jo ūgis turė
jęs būti 12 pėdų).

Pasidavusius pilies gynėjus 
didysis ordino magistras Werne- 
ris norėjo, kaip istorikai rašo, 
“ant kalavijų pasmeigti”. Bet 
Jonas Liuksemburgietis jį per
kalbėjo ir vietoj to, kaip Peter 
von Zittau rašo savo kronikoj, 
trys tūkstančiai pagonių buvo 
pakrikštyta. Pilyje buvę 6.000 
žmonių, o ją puolę 10.000 kry
žiuočių. Visi šie skaičiai, mano 
manymu, yra nerealiai dideli, 
nes jie buvo paskelbti kryžiuo
čiams palankių, “riteriškų-ro- 
mantiškų motyvų” vedamų kro
nikininkų. Be to, savų ar priešų 
jėgų išpūsti skaičiai pateisino 
tam* ar kitam žygiui išleistas di
deles pinigų sumas.

Kelias atgal
Užėmę Medvėgalio pilį, kry

žiuočiai planavo toliau brautis į 
lietuvių žemes, bet juos pasiekė 
žinia, kad Lenkijos karalius Vla
dislovas Lokietka su savo ka
riuomene užpuolė ordino žemes. 
Nors tuo laiku lenkai jau buvo 
krikščionys, taip pat kaip ir kry
žiuočiai, bet šie lenkais perdaug 
nepasitikėjo, nes karaliaus Lo- 
kietkos sūnus Kazimieras III bu
vo vedęs Lietuvos karaliaus Ge
dimino dukterį Aldoną. Todėl 
sunku buvo žinoti, ką lenkai lai
kė savo priešais ir ką — drau
gais. Tad kryžiuočiai apsispren
dė užmiršti apie tolimesnį žygį į 
Lietuvos gilumą ir grįžti atgal 
ginti savo žemių. Jiems sugrįžus, 
pasirodė, kad užpuolimo žinios 
buvo neteisingos. Gali būti, kad 
šie užpuolimo gandai buvo pa
leisti pačių kryžiuočių. Mat, bris
dami per gilų sniegą ir kentėda
mi didelį šaltį, jie buvo linkę ge
riau grįžti į šiltesnius savo kraš
tus.

(Bus daugiau) 

mųjų bylų, gi kariniai garbės 
tribunolai jį buvo irgi sankcio
navę.

Peronizmui vėl įsigalint, tero
rizmo ir oportunizmo pelkėj visi 
tie praeities faktai buvo “pa
miršti”, nutylėti, bylos teismuo
se panaikintos, generolo garbė 
ir net daugelio metų alga grą
žinta. Pataikautojai ir veidmai
niai guodėsi... O dienraštis 
“La Prensa”, bene vienintelis, 
visa tai drįso priminti ir dar 
tokią dieną! Koks rakštingas iš
šūkis peronistams!

Jų vadovaujama Generalinė 
Darbo Konfederacija (CGT) tuo
jau šiam dienraščiui ir visai 
spaudai pranešė, kad Perono 
šermenų dienomis jokių kitų 
straipsnių nei žinių nebus gali
ma spausdinti, kaip tik tai, kas 
rišasi su valdovo laidotuvėmis 
ir panegirikomis. Spaudos sin
dikato paskirti cenzoriai tomis 
dienomis neleido spausdinti net 
informacijų apie orą ar kitų gy
ventojų mirtis ... “La Prensa” 
buvo dar specialiai įspėtas: jei 
nepakeis savo politinės ideolo
gijos, atseit, neprisitaikins prie 
peronizmo, bus nusavintas. Kol 
kas to prisitaikymo nesimato, 
tad grasinimas gali būti įvyk
dytas. Kai teisybė akis bado, jos 
priminimas dar brangiau kai
nuoja.

Kas nuoširdžiau verkšleno?
Prisimena epizodėlis iš Stali

no laidotuvių. Tada jį iš Mask
vos pranešė vienos pasaulinės 
žinių agentūros koresponden
tas. Stebėjo jis Raud. Aikštė- 

• je tarp tūkstančių kitu vieną 
verkiančią senutę ir užklausė, 
ko ji taip gailiai verkianti. Ta 
pakėlė jau išverktas akis ir 
braukdama ašarėlę nustebusi at
sakė: “Argi aš viena verkiu? Jei 
jis buvo mūsų tėvas, tai kaipgi 
be jo gyvensim? ...”

Kažkas panašaus daugelio ar
gentiniečių galvojime “tėveliui” 
Peronui mirus. Milijonų argen
tiniečių vaizduotėje, o nemažai 
ir širdyse, Peronas buvo dau
giau nei tėvelis: buvo “san” — 
šventasis, nors ir profanine 
prasme. Buvo lyg stebukladaris, 
didysis vadas, genijus, vieninte
lis toks tautos istorijoje...

Tie peronistai net ir iš politi
nių priešų juk girdėjo, kad esa
momis aplinkybėmis tik Pero
nas galįs Argentiną išgelbėti, 
tik jis vienas buvęs pajėgus į 
bendrą frontą sujungti visas po
litines partijas ir grupes. Tik jo 
neginčijamas autoritetas galįs 
apraminti ir priešus, iškelti Ar
gentinos didybę į vadovaujamą 
vaidmenį visoje P. Amerikoje ir 
vadinamame Trečiajame Pasau
lyje. Didybės manijos juk neri
botos. Tariamai magnetinė Pe
rono asmenybė intensyviai iš
tisus dešimtmečius skleistos 
propagandos įtakoje padarė tai, 
kad jo “tikintieji” priešingas 
nuomones sutinka su revolve
riais ar peiliais. Jų psichologi
ja suprantama, ir nėra ko ste
bėtis, kad dievaičio laidotuvės 
tapo masiniu histerišku verkšle
nimu.

Jau sunkiau suprasti, kad 
naujasis Šv. Sosto nuncijus irgi 

A.a. MARIJA POCIENĖ

1973 m. rugpjūčio 1 d., 
saulutei leidžiantis, ne
grįžtamai iškeliavo ir 
mūsų mylima bei ger
biama garbės narė Ma
rija. Liūdna žinia grei
tai pasklido Toronte, 
kad jos jau nėra gyvų
jų tarpe. Mums, dainie- 
tėms, itin buvo liūdna, 
kad nustojome taip nuo
širdžios asmenybės, ku
rios atsidavimas šalpai 
per ilgus metus nesuma
žėjo iki gyvenimo pabai
gos. Ji buvo didelis mo
ralinis ir materialinis 
ramstis — aplankyta
niekuomet neišleisdavo neįteikusi stambesnės aukos šal
pai. Prisimindamos jos mirties metines, sudedame savo 
maldas ir pagarbą.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina"
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Mūsų Brangiam

a. a. ANTANUI SAPIJONIUI
negrįžtamu amžinybės keliu išėjus, nuoširdžiai 

I užjaučiame jo žmonų BRONĘ, dukrų AUŠRĄ, sūnų 

ALGĮ su žmona ir visus artimuosius. į gilų jūsų 

skausmų jungiasi nuliūdę draugai —

J. P. Augustinavičiai A. H. Stepaičiai
J. A. Rinktinai B. J. Tamulioniai

prie verkšlenimo prisidėjo, Va
tikano užuojautoje pabrėžda
mas, jog Perono mirtis esąs 
nuostolis ir krikščionybei, nes 
peronizmo socialinė doktrina 
esanti krikščioniškos dvasios... 
Atrodytų, kad jau ir Vatikanas 
pamiršta, jog šios “doktrinos” 
kūrėjo inspiruoti marksistuojan- 
tieji peronizmo gaivalai savo lai
ku išdegino ir kitaip išniekino 
visą eilę centrinių sostinės šven
tovių ... Tokių gaivalų parnešė
jai bei palaikytojai ir mirties 
proga savo bičiulį Peroną gra
žiai prisimena. Štai Raud. Ki
nijos ir Š. Korėjos valdovai 
užuojautos telegramose, kad ir 
nesakydami, jog Perono mirtis 
ir komunizmui nuostolis, prisi
pažįsta turį “gilių simpatijų” 
mirusiam, o Kubos Fidel Cast
ro patarė, kad dabartinis reži
mas Argentinoje nebūtų ban
domas pakeisti... Mums* atro
do, kad šiuo atveju nuoširdes
nis verkšlenimas bus raudonųjų 
“draugų”... O lietuvis jau sa
vais motyvais žino ką apie ne
tikrus dievaičius manyti.

Kas valdys?
Šią apybraižą baigiant, tenka 

kitam kartui palikti klausimo 
lukštenimą: tai kas gi ir kaip 
toliau Argentiną valdys? Kas 
pagaliau Argentinoje laimės, 
kaip šio paties laikraščio skilty
se susirūpinę rašėme prieš ke
letą mėnesių. Perono asmens 
uždangai nykstant, greičiau tu
rės paaiškėti, mįslė, kuri sun
kiai atspėjama net akylam ste
bėtojui.

Pačioje Argentinoje nedaug 
kas tiki, kad milžinišką šalį ga
lės ilgiau ir laimingiau vairuoti 
nuostabiai iškilusi dabartinių 
atsakingiausių jų trijulė: naš
lė “Izabeliutė” (tik pradžios mo
kyklą baigusi, buvusi kabareto 
šokėja); jos “globėjas”, asmeni
nis skeretorius, socialinės gero
vės ministeris Jose Lopez Re
ga (buvęs beveik eilinis polici
ninkas, bet pasižymėjęs kaiku- 
riais ne valstybininko sugebėji
mais, tarp jų ir astrologinėmis 
pranašystėmis); trečiasis, vadi
namas net finansų caru, ekono
mijos ministeris Jose Gelbard 
(iš Lenkijos mažas atvykęs ne- 
lenkas, buvęs apsukrus versli
ninkas, kurio dešinieji peronis
tai nemėgsta dėl palinkimo į 
marksizmą). Gelbard turėjo visą 
Perono pasitikėjimą. Su specia
lia misija šių metų pradžioje 
lankė komunistinius Europos 
kraštus, juose, ypač Lenkijoje 
ir Čekoslovakijoje, Argentinos 
vyriausybės vardu pasirašė pla
čiai siekiančias, ne vien ekono
minio pobūdžio sutartis ir augš- 
tais žymenimis Perono vardu 
apdovanojo kaikuriuos tų vals
tybių režimo šulus. Ši trijulė 
tuo tarpu tvirtina, kad nebus 
žymesnių pasikeitimų, kad jinai 
vairuosianti pagal Perono pali
kimą.

Tačiau už peronistinės užuo
laidos kažkas kunkuliuoja ir di
riguoja. Komunistinis teroras 
vien šiemet Argentinoje parei
kalavo šešiadešimt politinių nu
žudymų. Tiek trockinė Revoliu
cinė Liaudies Kariuomenė (E. 
R.P.), tiek peronistinio jaunimo 
kairieji partizanai “montoneros” 
organizuojasi ir siautėja vis pla
tesniu mastu, kai krašto karinės 
pajėgos dar vis laikomos lyg su- 
paralyžuotos. Neįmanoma, kad 
tos pajėgos ilgiau paliktų tik be
jėgių stebėtojų rolėje. K.



JURGIS VALAITIS prie savo grupės patobulinto automobilio. Žiūr. straipsni “Išradingas jaunas inžinierius”

Naujas žmogus naujame pasaulyje
Mąstančio studento žvilgsnis į krikščioniškas vertybes ir dabarties reikalavimusRugpjūčio 25 d. Great Prairie, Ohio, stovyklavietėje susirinks daugiau kaip šimtas studentų ateitininkų. Visi dalyviai bus lietuviškos, katalikiškos ir atei- tininkiškos šeimos nariai.Ta proga kviečiu visus pažvelgti j šitos jaunos visuomenės pagrindus, į savo pasaulėžiūrą, jos ugdymą bei stiprinimą.Mūsų organizacijos ideologija ir asmeniniai nusistatymai kitus įtaigos ir žmonių gyvenimus palies. Todėl visų pareiga įsisąmoninti turimus nusitatymus, išspręsti naujas problemas ir tiksliai nustatyti ateities kryptį.

Mūsų problemosKokios mūsų dabartinės problemos? Pirmiausia draugovių veikla, sovyklų paruošimas, projektų vykdymas, lėšų telkimas, naujų narių įtraukimas ir visuotinių ryšių palaikymas. Tačiau visi šitie orgnizaciniai užsiėmimai yra tik priemonės, per ku-. rias sprendžiame savo pagrindinę problemą: kaip išlaikyti ir vis tobulinti giliai katalikišką dvasią sekuliarizėjančioje visuomenėje?Visados turime prieš akis mūsų lietuviškų senolių pavyzdį. Per šimtmečius vargiai gyvenantys darbo žmonės sudarė ir išlaikė krikščionišką liaudies kultūrą. Antgamtinio pasaulio paslaptys įprasmino jų dienas. Jų mintys kilo į Dievą kiekviename gamtos pasireiškime — sėjos metu, derliaus nuėmime ir t.t. Miesto centrą sudarė šventovė, o šventovės — tabernakulis. Liaudies pasakos kalte kaldavo įspėjimus prieš velnio apsukrumą, jo pagundų patrauklumą.Lietuvio tikėjimas ir pasaulėžiūra išaugo iš realiai galvojančios ūkininkų tautos. Ju pagrindiniai gyvenimo bruožai buvo sunkus darbas, gilus tikėjimas, gyva tautinė kūryba ir asmeninė laisvė.
Dabarties sąlygosDabartinės mūsų gyvenimo sąlygos yra kitokios, tačiau reikalavimai panašūs. Norime išsilaikyti katalikiškajame tikėjime, kurti integraliai humanišką pasaulėžiūrą, kuri tiktų moderniem laikam ir asmeniniam gyvenimui.Dr. P. Kisielius, Ateitininkų Federacijos vadas, šitaip apibūdino pagirndinį reikalavimą:

Tikėdami Dievą, mes suvokiame 
ir tikrąją mūsų gyvenimo paskirtį — 
būti pilnutiniu krikščioniu savo kas
dieniniame darbe, mokyklos suole, 
namuose, draugų kompanijoje.Visiems aišku, kiek mūsų sąlygos dabar skiriasi nuo praėjusių amžių žmogaus. Kasdieninis 'mūsų darbas ir dienos eiga tiek skiriasi nuo ūkininko būklės, kad net sunku daryti palyginimus. Kartu su europietiško ūkininko būkle dingo ir dauguma ženklų, kurie žmogui primindavo antgamtinį gyvenimą. Žmogus nebegyvena artimai su gyvybės, augimo ir mirties paslaptimis — jis visai atsiribojo nuo gamtos. Pagrindinė savaitės kelionė nebėra važiavimas į sekmadienines Mišias. Šventovė yra paskendusi išsiplėtojusiame mieste ir dingsta finansinių centrų papėdėje.Mišrioje Amerikos visuomenėje nerandame grynų katalikiškų moralinių standartų. Katalikų Bendrijos mokymas niekinamas. Tarptautinėje politikoje vyrauja vien utilitariniai sprendimai. Pavergtieji bei persekiojamieji nėra užtariami. Todėl pilnutinis krikščioniškas gyvenimas pasidarė neapsakomai sunkesnis tokioje nepalankioje kultūroje, neturinčioje krikščionybės ženklų. Be tų ženklų, rodyklių dažnas lietuvis stiiden-

LINAS SIDRYS 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 

pirmininkastas irgi susimaišo. Ateitininkų moksleivių dienų pasiryžimai pamažu pasidaro “nebeaktualūs”. Neišreikštos ir nepatvirtintos viltys pamažu nublunka. Išnyksta tie idealai, kurie negauna paramos iš kitų žmonių, organizacijos, tautos, Tikinčiųjų Bendrijos.
Kurti iš naujoPirmoji ateitininkijos pareiga kaip tik yra skleisti studentijoje augščiausius idealus. Turime naujai pastatyti krikščioniško gyvenimo pamatus ir ženklus, kurie atitinka dabartinio pasauliečio sąlygas. Ateitininkija atnaujina visuomenę, kai ji aiškiai išreiškia Kristaus idealus ir kai ji aiškiai pateikia konkrečias priemones, per kurias galime tarnauti Dievui ir tautai. Ateitininkų pareiga: padėti visiem lietuviam katalikam įsisąmoninti dabarties reikalavimus ir skatinti visus atlikti savo pareigas.Plačiau pažvelgę pamatysime, kad katalikiško pasauliečių sąjūdžio atsinaujinimui teologinių gairių jau nebetrūksta. Galime rasti jas antrojoj Vatikano san-Išradingas jaunas inžinieriusVakarų Ontario universiteto laikraštėlis “W e s t e r n News” plačiai aprašė trijų ketvirto kurso inžinerijos studentų išradimą, tiksliau — automobilio patobulinimą. Praėjusį rudenį tie studentai patyrė, kad JAV vyksta tam tikrų patobulinimų varžybos. Lapkričio mėnesį jie prišnekino “Ontario Drive and Gear” įmonę New Hamburge padovanoti Vakarų Ontario universitetui Londone, Ont., visokių kelių automobilį, vertą apie $1.800. Jį gavę, studentai ėmėsi patobulinimo darbo. Jie įtaisė motorą ant gumos guolių, apvyniojo duslintuvą ir transmisiją specialia guma (silicone rubber), pridėjo du oro įtraukimo latakus ir įvairias saugumo priemones — ugnies gesintuvą, metalinį saugumo skydą, gelbėjimosi švarkus (life jackets) ir padarė visą eilę kitų patobulinimų. Or- ginaliausias jų — propelerio sistemos Įvedimas, įgalinęs padidinti automobilio greitį vandenyje nuo 1.8 mylios į valandą ligi 2.5. Tų visų patobulinimų dėka buvo sumažintas automobilio daromas triukšmas, padidintas saugumas ir greitis vandenyje. Tie visi patobulinimai (tik dalis jų čia suminėta) neatrodo dideli, bet turbūt jie vykę ir svarbūs, kad juos taip gerai įvertino JAV specialistai Mičigano valstijoje įvykusiose “Recreational Ecological Vehicle” varžybose. Su savo automobiliu jie nugalėjo visus JAV varžovus ir laimėjo pirmą vietą konstrukcijos - išvaizdos (design) originalumo srityje. Taip pat jie laimėjo vieną iš šešių premijų ir tapo antros 
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Mano mylima žmona ir mamytė a.a. Aldona Ziemanis
L. atsiskyrė su šiuo pasauliu 1974 m, liepos 12 d. Palaidota

Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Labai nuoširdžiai dėkoju už laidotuvių apeigas bei g 
šv. Mišias Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Augusti- || 
nui, OFM, kun. Broniui Jurkšui, visiems giminėms ir drau- || 
gams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gražias gė- n 
les, pareiškusiems užuojautas ir dalyvavusiems laidotuvėse. || 
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Visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdęs vyras — Leo Ziemanis ir 
sūnus Paulius
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taryboje ir pas lietuvius mąstytojus. Prof. Antanas Maceina neseniai gražiai išryškino pasauliečio pareigas pasaulyje, būtent, pergyventi
Kristų ne kaip savos egzistencijos 

praeinantį svečią, bet kaip pasilie
kantį Mokytoją... Visur tada Kris
tus yra jo egzistencijos viduje, o ne 
tik prie jo kasdienos stalo. Tai reiš
kia, kad kiekvienas krikščionis pri
valo būti Marija, o ne Morta.Mūsų atsinaujinimo tikslas yra aiškus. Dabar lieka surasti ne tik asmenines, bet ir organizacines priemones, kaip padaryti Kristų vidine egzistencijos jėga. Kviečiu visus panagrinėti tą klausimą šios vasaros stovykloje Great Prairie ir rudens suvažiavime Toronte. Pažvelgę į problemas, nuspręskim, kaip geriausiai gydyti šių laikų žaizdas ir pasiekti šį tikslą.Turime į ką atsiremti! Turime pagalbos iš kitų ateitininkų ir iš savų tradicijų. Lietuvių liaudies vertybės pasižymi ryžtingu ištikimumu ligi galo. Į vertybes tvirtai atsirėmę galėsime daug padėti ir savo draugams, ir problemų varginamai visuomenei. Pasiryžkim naujai kurti pasauliečių gyvenimą, atsirėmę į humaniškąsias ir krikščioniškąsias vertybes.
vietos laimėtojais po Carleton universiteto automobilio bendro įvertinimo atžvilgiu (modelio originalumo, pajėgumo reikštis vandenyje ir sausumoje, triukšmo sumažinimo, kuro ekonomiškumo, pajėgumo kopti i kalnus bei atsparumo įvairioms' gamtos kliūtims ir t. t.). Nugalėtų universitetų skaičiuje buvo ir tokie žinomi universitetai, kaip Texas, Cincinnati, Arizonos valstijos ir Mičigano technologijos. Pranešimą apie savo projektą ir atsiektus laimėjimus, kartu su varžybų filmais ir pakeitimų paaiškinimais, studentai numato įteikti minėtai “Drive and Gear” įmonei. Tos išradingosios trijulės vadovu laikraštis nurodo Jurgį Valaitį, gerais pažymiais šiemet baigusį inžinerijos fakulteto mechanikos skyrių Londone. Greta aprašymo tilpo ir didelio formato jo nuotrauka, matoma šiame “TŽ” nr.Jurgis yra kilęs iš Londone gerai žinomos Valaičių šeimos, gyvenančios Mount Brydges. Jų visas jaunimas labai aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje ir gerai kalba lietuviškai. Dukra Dana, be to, dar yra puiki atletė, skinanti čempijonatus Ontario varžybose ir grasinanti savo pajėgumu Kanados meisteriams. Jurgis labai aktyviai reiškiasi studentų klube. Tėvai turbūt yra patys stambiausi aukotojai Tautos Fondui ir kitiems lietuviškiems reikalams: aukoja ne po dešimkę, bet po šimtinę ir daugiau.Jurgiui linkime tokios pat sėkmės ir ateities užsimojimuose. D. E.

Negali būti šaltos taikos pasaulyje
Sovietų Sąjungos disidento Povilo Litvinovo pareiškimai Vakaruose, liečią

Povilas Litvinovas, chemikas, bu
vusio Sov. Sąjungos užsienio reikalu 
ministerio anūkas, žymus sovietų ko
votojas už žmogaus teises, po atkak
lių pastangų gavo leidimą su šeima 
išvykti iš Sov. Sąjungos užsienin. 
Šiuo metu jis gyvena JAV-se. Pra
važiuodamas pro Amsterdamą Olan
dijoj, jis turėjo progos susitikti su 
lenkų žurnalo “Kultūra” bendradar- 
b!u, kuris turėtąjį pasikalbėjimą 
lenkų kalba išspausdino minėto žur
nalo 1974 m. 5 nr. čia pateikiame 
kaikurias būdingesnes ištraukas.

RED.
— Kaip vertinate tautines 

problemas Sovietų Sąjungoje?— Daugiatautėje valstybėje tie klausimai yra nepaprastai sudėtingi. Įtampą sudaro vien daugybė tautybių, nekalbant jau apie režimą ir komunistinių kraštų pagrindines tendencijas. Tiesa, netrūksta įtampų ir tradiciniuose demokratijos kraštuose, kaip D. Britanija, Kanada, Belgija, tačiau Sov. Sąjungoje jos toli pralenkia minėtus pavyzdžius. Ir tai dėlto, kad Sov. Sąjungoje nepaprastai trūksta laisvės, nėra galimybės tuos tautinius klausimus gvildenti legalioje spaudoje. Praktiškai imant, visai neįmanoma apie tai kalbėti, ir liga lieka giliai paslėpta. Konfliktai aštrėja, ir dabartinėje būklėje įtampa reiškiasi beveik tarp visų Sov. Sąjungos tautų. Pvz. lankydamasis čečėnų srityje radau Maskvoje visai nežinomą įtampą tarp rusų ir buriatų. Pastebėjau rusuose sociologijoje žinomą antisemitinį - antinegrinį kompleksą, šiuo atveju nukreiptą prieš buriatus. Pasak jų, kaip tvirtina kiekviena išprususi rusė, buriatai smirdi.Valdžios politika yra dviveidė. Iš vienos pusės ji labai bijo tautinių įtampų, iš kitos, nors tai skamba paradoksiškai, jas palaiko. Mąrksizmas-leninizmas tėra nedaugelio žmonių religija, nepajėgianti pažadinti entuziazmo ir išlaikyti vienybės. Sovietinė valdžia labai norėtų remtis didžiarusių šovinizmu, tačiau kiekvienas žingsnis, siekiąs sustiprinti rusiškąjį šovinizmą, sukelia reakciją — sustiprėjimą besipriešinančių jėgų periferijose: Gruzijoje, azijinėse respublikose, Lietuvoje ir kitur. Ima reikštis reakcinės - konservatyvios grupės, beveik monarchinių pažiūrų, ir siekia pvz. atgaivinimo senosios Ortodoksų Bendrijos caro laikų pavyzdžiu. Tom grupėm simpatizuoja valdžia, KGB, komsomolas, tačiau tuo pat metu smaugia jas, kai tik pasirodo paviršiuje. Jos reiškiasi netaip atvirai, kaip tie, kurie kovoja už demokratizaciją, bet jų žurnalas, slaptai leidžiamas Osipovo, buvo nekartą kon- fiskdotas. Taip pat buvo konfiskuotas jo archyvas daugelį kartų. Neseniai buvo atleisti redaktoriai žurnalo “Jaunoji Gvardija”, kuris jau kelinti metai garsėjo savo beveik profašistinio pobūdžio nacionalizmu. Pasirodo, kad nacionalizmas valdžiai nėra geriausia išeitis, nors tai vienintelis būdas pagyvinti mirusiai ideologijai.
— Dėl suprantamų priežasčių 

mus ypač domina būklė Ukrai
noje. Įdomūs būtų Jūsų komen
tarai apie siekius, sroves bei 
nuotaikas Ukrainoje.— Ukrainiečių sąjūdį vertinu su visišku palankumu. Esu glaudžiai susijęs su, sakyčiau, filologinio - kultūrinio pobūdžio srove, kovojančia už savarankiškumą, kalbos ir kultūros nepriklausomybę, su antirusifikaci- niu sąjūdžiu. Mus jungia principinis pažiūrų bendrumas, pilnas abipusis supratimas ir bendradarbiavimas. Daugelis tų ukrainiečių yra mano bičiuliai — bausmės stovyklose sudaryda- vom vieną grupę.Ukrainoj, šalia žmonių, kovojančių už nepriklausomą tautinę kultūrą, yra nacionalistinių-šo- vinistinių grupių. Rusai, tiesa, užsitarnavo neapykantos, bet nevisi yra kalti. Jie nesukelia simpatijų, o tik supratimą. Sklinda gandai Ukrainoje apie labai stiprias tendencijas, siekiančias atskirti Ukrainą nuo Rusijos. Šiandieną tai nerealus dalykas. Apie tai nieko daugiau negaliu pasakyti. Jei demokratinės valstybės rėmuose istorijos suformuota Ukrainos tauta norėtų atsiskirti, sakyčiau, kad tai jų teisė. Bet šio klausimo kėlimas šiandieną man atrodo keistas.Dar kartą pabrėžiu: esu glaudžiai susijęs su kiekvienu sąjūdžiu, kovojančiu už savo kultūrinę nepriklausomybę.Žmogaus Teisių Apsaugos Sąjūdžio daugumą sudaro inteligentai. Sąjūdžio linkmę pavadinčiau “europine”, nes Rusiją laikome Europos dalimi ir stengiamės įdiegti Europoje priimtus moralinius-teisinius idealus. Norime sudominti viešąją Vakarų opiniją skelbdami faktus bei įvykius, kuriuos valdžia nori 

nutylėti. Savo leidiniuose, kaip pvz. “Kronikoje”, daug vietos skiriame įvairiem religiniam sąjūdžiam, kurie, kaip pvz. Lietuvoje, dažnai susilieja su tautiniais sąjūdžiais. Todėl vis daugiau tautinių, religinių ir įvairiausių grupių kreipiasi į mus, prašydamos skelbti persekiojimus. Mažų grupių persekiojimo (Rusijoj visos grupės, išskyrus pagrindinę, yra mažos) skelbimas yra vienas mūsų svarbiau- shi uždavinių. Pvz. neseniai kreipėsi į mane iš vieno tolimo miesto “penkiasdešimtininkai”. Mažai težinau apie religines jų pažiūras, bet mačiau, kad tai puikūs žmonės, skelbią atsisakymą smurto bei jėgos. Jie yra žiauriai persekiojami KGB, milicijos ir vietinės valdžios. Padedame jiems kuo tik galime visomis jėgomis.Ypatingai esame susiję su Krymo totorių sąjūdžiu. Apie juos daug rašė generolas Grigorenko, jau mirę Uja Gabaj su Kostierinu ir aš pats. Ši problema tapo mums labai artima. Totorių pagalbai skyrėm daug pastangų. Jų byla rūpinomės kaip sava — svarbiausia ir artimiausia.— Kaip galėtumėt apibūdinti pastarųjų kelerių metų r u s ų emigraciją?— Senojoj rusų emigracijoj yra daug srovių, kurios traukia ir naujosios emigracijos atstovus. Deja, mano nuomone, jos yra atgrasinančios. Tokios organizacijos, kaip “Narodno-trudo- woj sojuz” (Tautinė Darbo Sąjunga), turinti nustatytą politinę programą, siekia tam tikrų evoliucinių pasikeitimų sovietinėje visuomenėje, tačiau jų veikla yra ne tik utopinė, bet ir nesimpatinga. Nepatraukli jų programa, veiklos būdas ir t.t. Tai būtų ilga kalba, šį kartą apsiriboju trumpu komentaru, kad nebūčiau laikomas neobjektyviu.Mūsų, išeivių, būklė yra nepaprastai sudėtinga. Išvykau iš baisios priespaudos, kurios laikysena reakcijos atžvilgiu yra paradoksiška: mūsų valdžia augina antikomunistus su labai stipriomis dešinės tendencijomis. Aš, rodos, išvengiau to pavojaus, bet daugelis kitų negali to padaryti. Galima jų gailėtis, verta betgi juos suprasti: nekeikia jų taip griežtai teisti, laikyti reakcininkais. Jei žmonės Vakaruose žinotų tą baisų kasdieninį spaudimą, baimę, dusinančią spaudą, — suprastų veikimą mechanizmo, verčiančio žmones godžiai naudotis laisve nuo pat pirmojo momento. Kai pagaliau žmogus gali kalbėti be cenzūros, karštligiškai išlieja iš savęs visas nuoskaudas, pyktį, suversdamas visa tai į socializmo, komunizmo krepšį. Tačiau reikalas nėra taip jau paparastas: kyla klausimas, kas yra socializmas, kas yra komunizmas ir kas yra mūsiškės rusų tautos padaras. Veiksniai, kurie sudarė dabartinę būklę, yra nepaprastai sudėtingi. Neįmanoma to paaiškinti dviem sakiniais. Tai klausimas, reikalaująs gilių studijų, mąstymo, ir dėlto atmetimas iš karto, jau pačioje pradžioje, ideologijos, kuria remiasi režimas, bet ja f aklinai nebesidomi (nors visuomet su ja identifikuojasi), — man atrodo abejotinos vertės mostu. Aš to, žinoma, negaliu smerkti. Atvirai kalbant, ta tema neturiu pagrįstos nuomonės ir galiu tik pasakyti, kad dešinės radikalumas man yra lygiai svetimas, kaip ir kairės. Romoj sutikau pažįstamą maskvietį, kuris taip išsitarė: “Čia daug kas mano, kad Mussolinio laikais buvo daug geresnė tvarka. Ir aš su tuo sutikčiau.” Toks ruso tvirtinimas yra nemalonus ir primena rusuose populiaru poaskį: “Stalino laikais buvo šiaip ir taip, bet tvarkos buvo daugiau.”— Vis dažniau girdėti apie pažiūrų skirtumus tarp akademiko Sacharovo ir brolių Med- vedievų. Paskutinis Rojaus Med- dievo straipsnis, plačiai paskleistas ir komentuotas Vakaruose, lyg ir rodo, kad skirtumas gilėja ir tampa principiniu konfliktu.— Norėčiau pradėti tvirtinimu, kad Medviedievai yra neabejotinai vyriški ir dori žmonės. Bet. kaip jau minėjau, jų programa, kaip ir kiekviena programa Rusijoje, yra nereali. Mano nuomonė beveik sutampa su Sacharovo. Norėjau su jais diskutuoti, bet jiems buvo atsakyta taip bjauriai, sakyčiau sovietinės spaudos formoje, kad buvau besiryžtas juos ginti. Dabar man būtų gana sunku pasisakyti šiuo klausimu.Kaip jau minėjau, pagrindinis uždavinys yra kova už moralinius, teisinius, visuomeninius bei religinius idealus. Medviedievai nuolat pabrėžia poli

tinę kovą, politiką stato pirmoje vietoje. Jie ir vėl prieina prie individo ar grupės konflikto su politiniu interesu, kuriame pastarasis nustelbia asmeninius reikalus. Nuolat kyla ta pati problema: ar likimas žmonių, laikomų bausmės stovyklose, arba žydų, norinčių išvykti Izraelin, bei daugelio kitų, — yra mažiau vertingas už valstybės interesą?Medviedievai mano, kad, palyginus su Stalino laikotarpiu, dabartinė būklė yra geresnė (su tuo ir aš sutinku), kad valdžios viršūnėse vyksta kažkokia politinė kova ir jei būsime atsargūs bei apsiribosime švelniomis pastangomis, neerzinsime valdžios smurtiniais protestais, tai pozityviosios jėgos sovietinėje valdžioje galės įgyti daugiau įtakos. Tokia laikysena man yra svetima ir manau, kad negalima tylėti, kai žmonės kenčia, yra persekiojami ir t.t.Žinoma, aš čia dalykus suprastinu, tačiau kalba apie kažkokį atoslūgį dėlto, kad Nikso- nas bučiuojasi su Brežnevu arba koks nors viceministeris spaudžia ranką amerikiečio verslininko, — yra klaida. Medviedievai turi pagrindo — ir tos rūšies atoslūgis duoda šiokios tokios naudos, bet tai nėra ato- tampos esmė. Ji gali prasidėti tarp žmonių tiktai laisvo pasikeitimo atmosferoje. Gali būti šaltas karas, bet negali būti šaltos taikos. Jeigu sovietinis darbininkas užtikrinamas, jog ten, viršūnėse, susitarta ir karo nebus, o iš kitos pusės sakoma, kad kiekvienas svetimšalis yra šnipas, — tai yra ne atoslūgis, o fikcija.Nepriimtinas man ir jieško-
Negęstantis saulėlydis

A.a. L. Racevičius: "Jaučiuos gerai, tik noriu truputį pamiegot"
B. VYTIENĖDažnai žmogaus gyvenimas yra palyginamas su saule. Saulė pakyla rytą, vidurdienį šviečia visu pilnumu, leidžiasi vakare, palikdama danguje nepaprasto grožio saulėlydį. Žmogaus gyvenimo saulei nusileidus, mes liekame grožėtis negęstančiu saulėlydžiu — šviesiais atsiminimais apie tą asmenį. Toks Liudo Ra- cevičiaus prisiminmas šviečia šiuo metu jo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, liūdin-

A. a. Liudas Racevičiustiems jo mirties.Liudas gimė 1923 m. rugpjūčio 19 d. Pagryžuvyje, Raseinių apskrityje, Pradėjęs gimnaziją' lankyti Pagėgiuose, ją baigė Tauragėje. Karo metu atbėgęs į Vokietiją su tėvais, seserimis Birute ir Danute, gyveno Sude- tijoje, o vėliau Švabijoje: Kirch- heim-Teck ir Schwaebishe Gmu- end. Ten baigė augštesniąją technikos mokyklą. Į Kanadą atvažiavo 1948 m. ir atliko darbo sutartį Ontario Hydro bendrovėje. Gyveno Toronte. 1949 m. sukūrė šeimą su Nijole Žilvityte, taip pat atvažiavusia iš Vokietijos ir apsigyvenusia Toronte. Vėliau abu persikėlė į Delhi, Ont., kur ūkininkavo Nijolės tėvai. Ten išgyveno septynerius metus. Abu mėgo keliauti. Nutarę pamatyti tolimesnes vietoves, išvažiavo į Kaliforniją, gyveno ketverius metus Los Angeles mieste. Jie nekada nepamiršo Kanados, nes čia liko jų artimieji. Sugrįžo ir apsigyveno Toronte, kurį Liudas labai mėgo. Įsigijo namus Islingtone ir praleido čia likusią savo gyvenimo 

Pirmoji Toronto lietuvių tautinių šokių grupė, įsteigta 1948 m., su va
dovu Liudu Racevičiumi (antros eilės viduryje)

ir Lietuvąjimas pagalbos bei atramos vien kairėje. Nematau tam pagrindo, nors kairė man yra artimiausia (galbūt klystu, nes Vakaruose esu tik dvi savaitės, o Rusijoj gaunamos informacijos yra labai šykščios). Man rodos, kairės sąjūdyje glūdi mums artimi moraliniai impulsai. Joje, tiesa, yra dalykų, su kuriais nesutinku, ir esu pasiruošęs kovoti su visomis kairiomis — maoistinėmis nuokrypomis, tačiau manau, kad kairėje galima rasti supratimo. Kartoju — galiu klysti. Juo labiau, kad rėmimasis tiktai kaire yra klaida. Tam esu iš esmės priešingas.* * *Baigdamas pasikalbėjimą, P. Litvinovas pareiškė, kad netrukus išeivijoj galbūt bus įsteigtas rusų disidentų-žurnalas, apie kurį galėtų spiestis ir atitinkamas sąjūdis, kuris kol kas esąs utopija. Tuo tarpu disidentų balsas esąs “Žmogaus teisių apsaugos kronika Sovietų Sąjungoje”, leidžiamas Čalidzės Niujorke.Iš P. Litvinovo pastabų matyti, kad dabartiniai Sov. Sąjungos disidentai, įvairių sričių intelektualai, stipriai pabrėžia žmogaus teises, kovoja prieš komunistinę vergiją, tačiau- dėl kovos būdų ir ypač dėl Rusijos ateities neturi vieningos idėjos. Jie pasisako už kultūrinę tautų laisvę, ypač Ukrainos, bet apie politinę jų nepriklausomybę kalba labai miglotai. Ar tai nebus senosios rusų politikos tęsinys — išlaikyti “nedalomą Rusiją”, kurion įeina ir pavergtos tautos? Lietuviams ir kitiems tai esminis klausimas, laukiąs aiškesnio atsakymo. M.

dalį. Dirbo braižytoju Ontario Hydro ir Stone & Webster bendrovėse. Kadangi labai mėgo žuvauti, savaitgalius dažnai praleisdavo prie gražaus Georgian Bay kranto savo vasarvietėje.Liudo šviesioje asmenybėje atsispindėjo daug talentų. Dar jaunas būdamas Lietuvoje sugebėjo gerai vaidinti. Vaidino ir Toronte — “Buhalterijos klaida” pastatyme. Tai buvo pats pirmasis vaidinimas po karo, pradėjus kurtis naujiesiems ateiviams šiame krašte. Lietuvoje, būdamas gimnazijoje, taip pat ir Vokietijoje priklausė skautų organizacijai. Mėgo sportą. Dalyvavo beveik visose tuo laiku veikusiose sporto šakose. Nuo jaunų dienų mėgo slidinėti žiemos metu. Jis uždegė savo giminių jaunimą slidinėjimo džiaugsmu, palikdamas jiems žiemos grožio pajautimą ir šviesiais prisiminimais apsuptą dėdės Liudo vardą.Labai mėgo muziką ir dainas. Turėjo gražų balsą ir visur jungdavos! į dainuojančiųjų gretas. Vokietijoje priklausė “Sietyno” ansambliui. Toronte dainavo V. Verikaičio vadovaujamame vyrų oktete ir “Varpo” chore. Tačiau gal daugiausia prisiminimo vertas jo pirmosios tautinių šokių grupės suorganizavimas Toronte 1948 m. Tada naujai atvažiavusiųjų buvo nedidelis skaičius, tad šioje grupėje šoko ir senųjų ateivių jaunimas: B. Ind- relytė, J. Grinskytė, B. Dervinis. Šoko ir pats šokių vadovas Liudas, vėliau vadovavimą perleidęs šokių mokytojai Kviety- tei-Kviecinskaitei. Ši grupė pirmoji pasirodė Toronte “Canadian National Exhibition”, išdidžiai nešdami plakatą su užrašu “Lithuanians”. Pakviesti taip pat šokdavo ligoninėse, senelių prieglaudose. Jų nuotraukos dažnai būdavo spausdinamos vietos angliškuose laikraščiuose.Liudas buvo ne tik talentingas žmogus, bet ir turėjo Dievo dovaną, kurią nevisi gauna, būtent, širdies gerumą. Visiems linkėjo ir troško gero. Visada turėdavo ką pasakyti pažįstamam ar nepažįstamam žmogui. Mylė-(Nukelta į 5-tą psl.)
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© UVERCTOJETEmJE © LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ KUN. J. GRIGAITIS
Po ilgesnio negalavimo širdimi lie

pos 24 d. Kaune mirė kun. prof. dr. 
Juozas Grigaitis, MIC. Velionis buvo 
kilęs iš Vilkaviškio apskr., baigęs 
Marijampolės gimnaziją, filosofijos 
ir matematikos studijas Vytauto D. 
universitete Kaune, kunigu įšventin
tas 1931 m. spalio 25 d. Teologijos 
studijas gilino 1930-34 m. Romos An- 
gelicum universitete ir jas baigė te
ologijos daktaro laipsniu. Nuo 1937 
m. iki pirmosios sovietinės okupaci
jos buvo Marijampolės marijonų gim
nazijos direktorium, matematikos ir 
filosofijos dėstytoju, nuo 1941 m. — 
Vytauto D. universiteto dogmatinės 
teologijos profesorium. Nepriklauso
mybės laikotarpyje bendradarbiavo 
“Židinyje”, “XX Amžiuje”, “šaltiny
je”, per Kauno radiją skaitydavo re
liginės minties paskaitas, vėliau iš
leistas atskira knyga “Radijo bango
mis”. Pokaryje a. a. kun. prof. dr. J. 
Grigačiui yra tekę būti Kauno kuni
gų seminarijos rektorium. Iš šių pa
reigų turėjo pasitraukti dėl persekio
jimo ir net kurį laiką slapstytis. Vė
liau apsigyveno kaip altarista Jona
voje, kur galėjo laikyti tik Mišias. Pa
laidotas liepos 26 d. Kapsuku vadi
namos Marijampolės kapinėse.

VILNIEČIAI ŠOKĖJAI
Vilniaus respublikinių profsąjun

gos rūmų saviveiklininkai Dalia ir 
Vidas Kamaičiai dalyvavo Baltijos 
jūros šalių XVII tarptautiniame 
pramoginių šokių konkurse Rostoc- 
ke, R. Vokietijoje. Klasikinių šokių 
grupėje jiedu išsikovojo II vietą, P. 
Amerikos šokių grupėje — III. Var
žybų taurę ir pirmąsias vietas abie
jose grupėse laimėjo R. Vokietijos 
čempijonai Izabelė ir Diteris Berg
manai. D. V. Kamaičių dabar laukia 
II sąjunginis šokių festivalis Kieve.

PARTIZANŲ MUZĖJUS
Sovietų partizaninio judėjimo ma

žėjus, kaip Vilniaus revoliucijos mu- 
zėjaus skyrius, atidarytas Rūdininkų 
girioje, kurioje II D. karo metais bu
vo P. Lietuvoje veikusių partizanų 
bazė. “Valstiečių Laikraščio” 87 nr. 
rašoma: “Naujame muzėjuje restau
ruotos žeminės, kuriose buvo Lietu
vos KP Vilniaus miesto ir apskrities 
pogrindinių komitetų buveinės, Mic
kevičiaus partizanų būrio štabas, gy- 
namosios patalpos, ambulatorija, ke
pykla, pirtis, šaudmenų sandėlis”. 
Platesnių žinių apie sovietam tarna
vusių partizanų veiklą pateikia kom
partijos I sekr. P. Griškevičiaus pra
nešimas, padarytas Vilniaus sporto 
rūmuose įvykusiame “išvadavimo” mi
nėjime ir paskelbtas “Tiesoj” liepos 
16 d. Iš jo sužinome, kad tos Rūdinin
kų bazės P. Lietuvos pogrindiniam 
kompartijos komitetui vadovavo G. 
Zimanas, o Š. Lietuvos komitetui —
M. Šumauskas. Taigi, visa atsakomy
bė dėl Pirčiupiu kaimą ištikusios tra
gedijos tenka Maskvą aklai garbinu
siam ir tebegarbinančiam žydų kil
mės Genrikui Zimanui, kuris dar ir 
šiandien savo vardą pradeda rusams 
įprasta “G” raide, nors lietuvių kal
bos alfabetas turi “H” raidę. Jo neap
dairumas, nesiskaitymas su priemo
nėmis ir iššaukė vokiečių keršto 
veiksmus nekaltiems Pirčiupiu gy
ventojams. P. Griškevičiaus teigimu, 
Sovietų Sąjungos gynybos komitetas 
partizaninės veiklos štabą Lietuvoje 
įsteigė 1942 m. lapkričio 26 d. ir jo 
vadu paskyrė vilniškės kompartijos 
I sekr. A. Sniečkų. Iš tikrųjų A. 
Sniečkus tik vykdė Maskvos centri
nio partizanų štabo direktyvas. Tai 
liudija atviras P. Griškevičiaus pra- 
sitarimas: "Centrinis partizaninio ju
dėjimo štabas prie Vyriausiosios ka
riuomenės vadovybės visokeriopai 
padėjo Lietuvos partizaninio judėji
mo štabui, vadovavo jo veiksmams ir 
juos koordinavo...” Atkreipkime 
dėmesį į esminius žodžius: “vadova
vo jo veiksmams”. Koordinavimas, 
aišku, yra būtinas, bet vadovavimas 
vadovui A. Sniečkui skamba kurjoziš- 
kai, išryškindamas visišką jo bejėgiš
kumą daryti sprendimus savo galva. 
Tai, žinoma, dar kartą pabrėžia ko
munistų partizanų visišką priklauso
mybę Maskvai, aklą tarnybą jos sie
kiams, nepaisiusiems Lietuvos gy
ventojams atnešamo pavojaus.

N. METŲ ISTORIJA
Liūdną N. Metų istoriją atskleidė 

Vilniuje šią vasarą įvykusi aštuonių 
moksleivių byla — Liongino Vasai- 
čio, Sergejaus Ždanovičiaus, Valeri
jaus Butkevičiaus, Rimanto škudo, 
Valdo Gimbučio, Igorio Glovos, Ser
gejaus Maichailovo ir Laisvūno Že
maičio, 16-17 metų amžiaus jaunuo
lių. Su bylos detalėmis supažindina 
Zeferino Jonučio straipsnis “Tiesos” 
liepos 25 d. laidoje. Istorijos pradžią 
Z. Jonutis atskleidžia 4 sakiniais: 
“Buvo ketvirta šių metų valanda. Bu
vo daug energijos. “Darysime tvarką 
savo gatvėse!...” Be abejo, visi aš- 
tuoni buvo neblaivūs ...” Pirmiausia 
aštuoniukė ėmė mušti iš naujameti
nio karnavalo grįžtančias dvi mergi
nas ir vieną vaikiną. O kai užpultuo
sius bandė užtarti pro šalį su žmona 
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Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda- j 
mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas. j 
• Visas pelnas skiriamas “Vyčio” ir “Aušros” sporto klubams.

Savininkas — V. SIMINKEVICIUS

ėjęs žilaplaukis mokslų kandidatas, 
jam teko net pusantro mėnesio pra
leisti ligoninėje. Sekanti auka buvo 
moksleivis Aurelijus, lydėjęs savo 
mokslo draugę į namus. Lazdom ir 
diržais ginkluotus “savo tvarkos da
rytojus” pagaliau sutramdė kiti pra
eiviai ir milicija. Mušeikų byla vyko 
kaip tik abitūros egzaminų metu. 
Kai abiturientas Aurelijus su bran
dos atestatu rankose vėl lydėjo savo 
draugę į namus, nuteistuosius chuliga
nus į prievartinio auklėjimo įstaigą 
išlydėjo milicininkai. Z. Jonutis, tra
gedijos nedangstydamas propagan
dinėmis praeities atgyvenomis, jautį 
griebia tiesiai už ragų: “Sakome, kad 
neigiamos asmenybės pusės ne tiek 
įgimtos, kiek gyvenime įgytos. Ne 
prigimtis, o aplinka išugdo chuliga
ną, kuriam savas nagų niežėjimas 
aukščiau visuomenės elgesio nor
mų. (...) Atidžiai stebėjau tėvus 
teismo proceso metu, domėjausi. Sa
vo asmeniniu pavyzdžiu jie — tėvai 
ir mamos — vargu ar galėjo būti tei- 
giamybėn kviečiančiu pavyzdžiu. Šei
mos iširusios, irstančios. Išgėrimai 
namuose, barniai, peštynės. Kai ku
rie tėvai net į teismą neatėjo. Kiti, 
areštavus vaikus, negreit pasidomė
jo, kur dingo sūnūs. Nebūtina netgi į 
teismą ateiti, ir šiaip statistiką žino
me: kas antras nepilnametis, patekęs 
į teisiamųjų suolą,—iš nesėkmingai su
siklosčiusios šeimos... Kiekvienas iš aš
tuoniukės beveik viskam abejingas ir 
savo mokykloj. Jokių organizuotų už
klasinių pomėgių. Jokių būrelių ne
lankė. Iš teisėjų klausinėjimo apie 
knygas supratau, kad bibliotekos 
slenksčio jie irgi netrypė. Mopedas, 
ilgi plaukai, spalvingos kelnės... Ir 
greičiau atsikratyti mokyklos! Bet 
kokiu būdu atsikratyti! Teisme jie 
elgėsi iššaukiančiai. Kasas prieš teis
mą perpus apsitrumpino. Bet šioje 
salėje tarsi tęsė pradėtą “žygį”. De
monstravo prieš salės gale susispie
tusius, dar neapsikirpusius savo vien
minčius. Net neatsiprašinėjo. Nuken
tėjusiųjų atsiprašinėjo advokatai, ap
gailestavo į posėdį atėję tėvai. Bet... 
Tėvai, ypač kai kurios mamos, pasto
viai replikavo, trukdė teismui. At
seit, vaikus skriaudžia ...” Nusikal
tėliams, išaugusiems komunistinės 
santvarkos sistemoje bei aplinkoje, 
teks praleisti nuo pusantrų iki trejų 
metų priverstinio auklėjimo Įstaigo
je.

ŽUVIVAISOS DRAUSTINIAI
Upėtakių, lašišų ir žiobrių skaičiui 

padidinti šį pavasarį buvo įsteigta 
15 žuvivaisos draustinių, kurie apima 
Žeimeną su jos intakais, Merkį nuo 
Cirvijos iki Nemuno su Versekos, 
Pasgrindos, Beržupio, Derežnos, Grū
dos ir Ūlos intakais, Karklės, Baru- 
vos, Sausdravos upes, žuvivaisos 
draustinių teisėmis saugomos ir žuvų 
nerštavietės Minios, Jūros, Švento
sios baseinuose. Šiuose draustiniuose 
neleidžiama gaudyti saugomų žuvų 
rūšių, gilinti ar tiesinti upių vagų, 
kirsti pakrančių krūmų bei medžių, 
plukdyti sielių ar pavienių medžių.

“LAISVĖS DAINA”
Panevėžyje, prie Skaistakalnio par

ko, buvo atidengtas skulptoriaus An
tano Dimžlio 7 metrų augščio rusvo 
granito kūrinys “Laisvės daina”. 
Skulptūra vaizduoja moterį, simboli
zuojančią motiną Tėvynę. Nebuvimas 
įrašų šią skulptūrą leidžia kiekvie
nam savaip interpretuoti. Sovietiniai 
karo veteranai ją jau papuošė gėlė
mis, teigdami, kad ji atspindi jų žy
gius. Kitiem panevėžiečiam ji labiau 
primena jų gimtąjį miestą ir Lie
tuvą. r

PARŠELIAI IR ARKLIAI
Matas Dalba “Valstiečių Laikraš

čio” 22 nr. pasakoja apie išradingas 
Utenos rajono “Dubysos” kolchozo 
pareigūnes — zootechnikę R. Leipų- 
vienę ir kiaulių ūkio vedėją B. Lum- 
bienę. Alytaus turguje nupirkusios 
privačiai parduodamus paršelius 
“Dubysos” kolchozui, jos sąskaitą pa
didino 143 rb. ir šią sumą susižėrė 
į savo kišenes. Mindaugas Barysas 
‘Tiesos” 142 nr. paskelbtame fakti
niame feljetone šaiposi iš arklių su
pirkinėtojų — širvintiečių brolių Ze
nono ir Henriko Karalių, Dubyčių 
valstybinio ūkio atstovų Alfonso Aku- 
lavičiaus ir Alfonso Švedo, Gulbinų 
valstybinio ūkio inž. Vytauto Žuko, 
Nemenčinės kooperatyvo tarnautojo 
Vasilijaus Molotoko. Iš žemdirbių nu
pirktus arklius jie pristatydavo savo 
bičiuliams gyvulių priėmimo punktų 
vedėjams: Marijonui Sekmokui Šir
vintose, Pavelui Trušakovui Varėno
je, Juozui Rasachackui Salininkuose. 
Pastarieji kartais net padvigubinda
vo arklių kainą, padidindami įmiti
mo kategoriją, svorį, pagerindami 
veislę. Gautu pelnu “broliškai” daly
davosi. Arklių supirkinėtojai susilau
kė kalėjimo bausmės, o gyvulių pri
ėmimo punktų vedėjai liko nenu
bausti. Pasak M. Baryso, jie dabar 
turbūt jieško naujų tiekėjų pakeis
ti broliams Z. H. Karaliams, A. Aku- 
lavičiui, A. Švedui, V. Žukui ir V. 
Molotokui. „ _ .

Šią vasarą Kanados vakarų lietuvius aplankė keli meno ansambliai. Kairėj — Jeronimas Pleinys, hamiltoniškio »; 
mergaičių choro “Aidas” administratorius, įteikia šio choro plokštelę “Baltos gėlės” Kanados krašto apsaugos /I 
ministeriui James Richardsonui Winnipege Lietuvių Dienos proga; dešinėje — torontiškis “Gintaras” šoka j, 
Vankuveryje atviroje scenoje, stebint tūkstančiams kanadiečių M. Borusienė ir Ą. Nausėdas 3

JAUNUČIŲ STOVYKLA DAINAVOJE
RŪTA ŠIŪLYTĖ

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga, 
kuriai pirmininkauja Kęstutis šeš
tokas, tvarko visus ateitininkiškus 
reikalus. Vienas didžiausių rūpesčių 
yra suruošti vasaros stovyklą moks
leiviam ir jaunučiam Dainavoje. 
Daug laiko ir darbo įdėjo centro 
valdyba, planuodama šias dvi stovyk
las. Didžiausia našta yra įvykdyti 
visus planus. Galiu pasakyti, kad 
centro valdyba šiais metais tikrai 
įvykdė visus savo užmojus.

Kai privažiuoja jaunimo į sto
vyklavietę, reikia tvarkos. Tai tvar
kai įvesti reikia vadovų. Šiemet va
dovybė buvo jauna, stipri ir darbš
ti. Norėčiau pirmiausia supažindin
ti su vadovais. Štai jos ir jie: Rūta 
Cepaitytė, Kristina Gedrimaitė, Joli
ta Kisieliūtė, Emilija Pakštaitė, Ele- 
nutė Razgaitytė, Danguolė Stončiū- 
tė (stovyklos sekretorė), Mirga Še- 
repkaitė, Rūta Šiūlytė, Rasa Šoliū- 
naitė, Lina Vaitiekūnaitė, Vytas 
Kliorys, Petras Kisielius, Tadas Kli
mas, Linas Kojelis, Linas Mikulio- 
nis, Gintaras - Puškorius, Andrius 
Razgaitis, Kazys Razgaitis, Linas 
Rimkus, Linas Sidrys, Faustas Stro- 
lia, Ramūnas Underys (komendan
tas), Vitas Underys ir Algis Vazne- 
lis. Stovykloje susirgo 40 stovyklau
tojų ir 5 vadovai. Laimei, turėjome 
gerą slaugę Nijolę Lukošiūnienę. 
Virtuvėje dirbo Michalina Bikulčie- 
nė, Valerija Norkienė, Kristina Ro- 
čiūnaitė ir Aldona Vaičiulaitytė. Sto
vykla gali apsieiti be daugelio daly
kų, bet be šeimininkių — nė krust.

Birželio 30 d. atkeliavo į Daina
vą 130 jaunučių pastovyklauti 2 sa
vaites. Matėsi daug matytų veidų, 
bet didesnė paslaptis buvo tie nauji, 
nematyti veidai. Atvažiavusius vai
kus reikėjo užregistruoti ir duoti 
jiem vietą miegoti, tiksliau sakant, 
įsikraustyti. Stovyklautojai buvo su
skirstyti būreliais. Reikėjo išsirink
ti būrelio vardą ir vadovą. Daina
voje atsirado Erelių, Razinkų, Gy
vačių ir kiti pavadinimai. Būrelio 
tikslas — kad vaikai išmoktų sugy
venti vienas su kitu per bendrą 
darbą. Reikia kartu dirbti, laimėti 
taškus, nes baigiant stovyklą bū
relis su daugiausia taškų premijuo
jamas (gal j miestelį ledų užval
gyti).

Stovyklos dienos greitai bėgo. Kas
dien po apsitvarkymo būdavo pa

Hamiltono jaunučių ateitininkų išvyka į Niagara Falls. Grupės pirmininkė 
— Rūta Šiūlytė, globėja — Danutė Švažienė Nuotr. M. Borusienės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ----------------

kiekvieno skoniui

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

mokos vaikams, kurias dėstė va
dovai. Tautinių šokių mokė Elenu- 
tė Razgaitytė ir Kristina Gedrimai
tė, žodžių žaidimų —- Mirga Šerep- 
kaitė ir Rūta Šiūlytė, gamtos moks
lų — Petras Kisielius, tautos paži
nimo — Emilija Pakštaitė, sporto 
— Andrius Razgaitis ir Gintaras Puš
korius, meno — Rūta Cepa'.tytė. 
Stovyklavimo pokalbius tvarkė Li
nas Sidrys ir Jolita Kisieliūtė. Pa
mokos sudarė progą visiems daug 
ko išmokti ir praleisti laiką su savo 
draugais. Baltųjų Rūmų salėje skam
bėdavo kasdien ir kas vakarą gra
žiausios dainos. Dainavimui vadova
vo muz. F. Strolia. Tiek daug naujų 
dainų išmokom! Tikrai visam pasau
ly niekas taip nemoka kaip lietuvai
tės ir lietuviukai gražias liaudiškas 
ir naujas dainas dainuoti.

Stovyklautojai galėjo pasirinkti 
savo užsiėmimo būrelį. Šitas būre
lis susitikdavo beveik kas dieną. O 
pasirinkimas buvo įvairus: menas, 
Dainavos pagražinimas, sportas, laik
raštėlis, gamta, stovyklautojų cho
ras, rankdarbiai ir kiti.

Dienos metu saulės spinduliai kai
tino visus ir dažnai eidavome mau
dytis Spyglio ežere.

Vakarais, kai saulė nusileisdavo, 
būdavo vakarinės programos. Joms 
vadovavo Lina Vaitiekūnaitė ir Li
nas Kojelis. Buvo įvairiausių va
karų — rimtų ir linksmų. Talentų 
vakaras davė stovyklautojam progą 
pasireikšti Dievo dovanotais talen
tais. "Lauželis, lauželis” degė, ir ki
birkštys šokinėjo, kol būreliai pasi
rodė su savo sukurtais vaidinimais. 
Stebuklinga kometa ir keisti šokė
jai atsirado Dainavoj karnavalo va
kare. Partizano vakare prisiminėm 
mūsų žuvusius didvyrius. Stovyk
lautojai daug sužinojo apie savo 
tautą ir kaip žmonės kenčia paverg
toje tėvynėje.

Per linksmavakarius turėjome šo
kius. Nors buvo karšta ir prakaitas 
bėgo, šokom ir dūkom iki pat tylos. 
Ot smagu...

Laikas greitai bėgo, ir niekas ne
pajuto, kaip 2 savaitės praėjo. Grįžę 
į savo namus, visi atsimena savo 
įspūdžius ir laukia kitų metų sto
vyklos Dainavoje .. .

Ei, drauguži, eisime kartu 
» tuo skaidriuoju ir baltuoju 

stovyklos keleliu.

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

Ltd.
’ennintjer

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

AUGŠTAJI 
MOKSLĄ

BAIGUSIEJI
Tęsiame toliau augštąjį mokslą 

baigusiųjų lietuvių aprašymą. Šio 
numerio trijulė — iš Londono: J. 
Valaitis, L. Petrašiūnaitė ir A. Vyš
niauskas.

Jurgis Valaitis iš Mount Brydges 
gerais pažymiais baigė kiekvieną 
gimnazijos klasę ir tokiais pat baigė 
Vakarų Ontario universiteto inžine
rijos fakulteto mechanikos skyrių. 
Akademikų dėmesį jis atkreipė vi
sokių kelių automobilio patobulini
mu, aprašytu šiame “TŽ” numery
je. Jurgis labai stipriai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje: 7 metus dalyvavo 
“Baltijos” ansamblyje, eilę metų 
skautų vietininkijoje; yra parapijos 
komiteto narys; buvo išrinktas į ant
rąjį pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą; 1971-1972 m.m. studentų klu
bo vicepirmininkas, praėjusiais me
tais — pirmininkas. Iš kandidatų į 
Kanados lietuvių jaunimo tarybą^ 
Londone jis gavo daugiausia balsų 
ir, žinoma, jon įėjo. Gerai kalba 
lietuviškai.

Liucija Petrašiūnaitė labai gerais 
pažymiais baigė chemiją Vakarų 
Ontario universitete. Gimnazijoje 
dažnai irgi būdavo viena pirmųjų 
mokinių, gaudavo premijas bei si
dabro medalius. Ji labai aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje: dirbo 
su skautais, įvairiuose komitetuose, 
labai aktyviai dalyvavo “Baltijos” 
ansamblyje, pati šokdama, dainuo
dama ir jaunosios “Baltijos” narius 
to pamokydama. Mokėsi muzikos ir 
buvo katalikų gimnazijos pučiamųjų 
instrumentų orkestro dalyvė. Pasku
tiniu laiku — “Rasos” kvarteto dai
nininkė. Dabar pradės studijas ma
gistro laipsniui gauti, o paskui gal 
sieks ir chemijos daktarato. Smul
kesnių žinių ir nuotraukos nepavyko 
gauti, nes baigusi universitetą ku
riam laikui išvyko į Europą.

Antanas Vyšniauskas yra gimęs 
Winnipege, užaugęs Delhi apylinkė
je, o dabar ... Londono “nusavin
tas” KLB Londono apylinkės valdy
bos narys, “Baltijos” ansamblio da
lyvis, anksčiau lietuviškoje veikloje 
gyvai reiškęsis Delhi, o dabar joje 
dalyvaująs Londone, ypač studen
tų klube. Gerai kalba lietuviškai. 
Pavasarį labai gerais pažymiais bai
gė chemijos inžineriją. Iš ketverių 
metų trejus buvo dekano (pasižymė
jusių studentų) garbės sąraše. Da
bar tęs studijas magistro laipsniui 
gauti gamtos aplinkos (environ
ment) inžinerijos srityje. D. E.

J. A. Valstybės
VIEŠOJI NIUJORKO BIBLIOTE

KA, 5th Avė. ir 42nd SL, savo II 
augšte, slavistikos skyriuje, atidarė 
parodą “Disidentinė literatūra So
vietų Sąjungoje”. VLIKas parodos 
rengėjam parūpino devynis “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
numerius. Parodoj yrą išstatytas 
“LKBK” 9 nr. viršelis lietuvių kal
ba ir jo turinys, išverstas anglų kal- 
bon, o taip pat ir 17.054 lietuvių 
pasirašytas kreipimasis rusų kalba 
į Jungtinių Tautų sekr. K. Wald- 
heimą.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI
TĖS parade Čikagoje dalyvavo apie 
400 lietuvių, priklausančių įvairiom 
organizacijom. Gausiausi buvo šau
liai su Lietuvos, Amerikos ir savo 
vėliavom. Trūko jaunimo dėl šiuo 
metu vykstančių įvairių stovyklų. 
Jaunimui gražiai atstovavo tautinių 
šokių grupė “Žilvitis”. Iš viso para
de dalyvavo 15 tautybių. Jį stebėjo 
JAV kongreso atstovai, užsienio vals
tybių konsulai, jų tarpe ir Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardienė. Dien
raštis “Chicago Tribune” pacitavo 
lietuvių plakato įrašą.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ FESTI
VALYJE Detroito lietuviams atsto
vavo ir programą atliko svečiai iš 
Kanados — Londono ansamblis “Bal
tija”, vadovaujamas Miro ir Danos 
Chainauskų, pašokęs “Aštuonytį”, 
“Landytinį”, “Abrusėlį”, “Juodąjį 
Jonkelį”, “Rezginėlę” ir “Dovanų 
šokį” su akordeonistų M. Chainaus- 
ko, jn., ir G. Repšio palyda. Šie šo
kiai buvo šokami tris kartus. Festi
valio dalyvius su jais supažindino 
nuolatinė “Baltijos” pranešėja Lydi- 
ja Keraitė. Detroito lietuviai, vado
vaujami centrinių organizacijų, festi
valyje turėjo du lietuviškų patiekalų 
paviljonus, vieną gėrimų, du meno 
bei kultūros paviljonus ir vieną lan
gą. Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras iš festivalio mugės susilaukė 
apie $1.400 pelno. Lietuviškas melo
dijas ir šokius festivalyje grojo P. 
Padolskio orkestras“Nakties šviesa”.

WISCONSIN© LIETUVIŲ DIENA 
Kcnošoje susilaukė apie 700 dalyvių, 
kurių tarpe buvę nemažai svečių — 
Čikagos Vytauto D. rinktinės šauliai 
su vadovu VI. Išganaičiu, moterys 
šaulės su vadove St. Cecevičiene, M. 
Maksvyčio sausumos keliais atgaben
tas būrys jūros šaulių. Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjime įvadinį žo
dį tarė komiteto pirm. Jonas Mili- 
šauskas, JAV ir Lietuvos himnus su
giedojo Ida Tumėnienė, invokaciją 
skaitė kun. St. Spalis, MIC. Su pa
grindiniu kalbėtoju E. J. Dorffu, 
Wisconsin© atstovų rūmų nariu, da
lyvius supažindino Kenošos burmist
ras W. E. Burkee. Atstovas E. J. 
Dorff pasmerkė sovietinį komuniz
mą, primindamas tragiškuosius bir
želio įvykius Baltijos respublikose, 
vedamą išsilaisvinimo kovą ir ragin
damas niekad neužmiršti pavergtų 
tautų. Atitinkamą žodį tarė ir PLB 
centro valdybos pirm. inž. Br. Nai
nys. Meninę programą atliko latvių, 
lietuvių ir ukrainiečių tautinių šokių 
grupės. Lietuviam atstovavo Stasio 
Milašiaus vadovaujamas “Bijūnas”. 
Wisconsino Lietuvių Dieną surengė 
Kenošos ir Racine ALTos skyriai, tų 
vietovių LB apylinkės valdyba ir 
DLK Kęstučio šaulių kuopa.

Brazilija
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, Ka

nados lietuvaitė iš Toronto, kelias 
savaites praleido Sao Paulo lietuvių 
kolonijoje, grįžusi jon iš Argentinos 
sostinės Buenos Aires. Ji padėjo 
tvarkyti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
III Kongreso būstinės reikalus, reng
ti studijų savaites.

BALTIECIŲ ŠVENTĖJE ir birže
lio įvykių minėjimo Sao Paulo mies
te dalyyvavo apie 350 lietuvių, latvių, 
estų bei jų bičiulių. Buvo sugiedoti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Brazili
jos himnai, pasimelsta ekumeninėse 
katalikų-liuteronų pamaldose. Žodį 
tarė Sao Paulo valstijos parlamento 
atstovė D. S. Cunha Braga. Po pietų 
buvo surengtos draugiškos vaišės su 
dainomis ir tautiniais šokiais.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE savo veikols šešiasde
šimtmetį paminėjo dviem renginiais 
Buenos Aires mieste. Liepos 9 d. 
Aušros Vartų parapijos šentovėje 
specialiomis pamaldomis buvo prisi
minti mirusieji SLA nariai. Mišias 
atnašavo ir pamokslą sakė kun. A. 
Švedas, svečias iš Rosario. Giedojo 
Šv. Cecilijos choras. Pamaldų daly
viai nužygiavo prie lietuviško kry
žiaus parapijos kieme ir sugiedojo 
giesmę “Viešpaties angelas”. SLA 
pirm. R. Stalioraitis perskaitė pas
tarųjų metų laikotarpyje mirusių 
narių sąrašą, kuriame buvo 11 pa
vardžių — S. Vozgirdas, K. Norkus, 
M. Laukaitienė, J. Ginietis, K. Sa- 
dukas, B. Babarskas, A. Paserpskis, 
J. Povilauskas, L. Pivoriūnas ir A. 
Katinas. Atitinkamą žodį tarė Alb. 
Arlauskas. Gėlių vaininką prie kry
žiaus padėjo SLA garbės nariai A. 
Jakubauskas ir K. Pilypas su tauti
niais drabužiais pasipuošusiais jauni
mo atstovais. Pagrindinis sukakties 
minėjimas įvyko liepos 13 d., pro
gramai vadovaujant L. Stankevičiui 
ir A. Bakaitienei. Įnešus SLA jauni
mus lydimas vėliavas, Lietuvos ir 
Argentinos himnus sugiedojo Šv. Ce
cilijos choras, diriguojamas St. Ma
jausko, su pianistės E. Mikučionie- 

nės palyda. Choras taipgi padainavo 
ir keletą lietuviškų dainų. Gausūs 
sveikinimai buvo pradėti Argentinos 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. A. Mičiūdo, užbaigti J. šiušio 
Senelių Židinio vardu. Visą SLA 
istoriją atskleidė montažas, paruoš
tas II. Levanavičiaus, kuriame pa
grindinį vaidmenį atliko S. Stankevi
čiūtė. Po to scena buvo užleista SLA 
šokėjų trims grupėms, paruoštoms
O. Zabarauskaitės-Casas ir I. Sima- 
nauskienės. Mažieji pašoko “Kalvelį” 
ir “Vėdarą”, vidurinieji — “Rugu
čius”, “Kubilą” ir “Subatėlę”, vyres
nieji — “Sadutę”, “Aštuonytį” ir 
“Ketvirtadienį”, šokiams grojo akor
deonistas J. Romeika.

ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba 3.000 
egz. tiražu išleido dr. Juozo Ereto 
brošiūrą “Užmirštieji baltiečiai” Ispa
nų kalbon iš vokiško originalo iš
verstą Pierre Maurice. Leidinio me
cenatas — prof. Balys Vitkus, VLI- 
Ko atstovas Čikagoje. Ši ispaniškoji 
laida yra skirta P. Amerikos kraš
tams ir Ispanijai. Įvadą jai parašė Z. 
Juknevičius.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ Kultūros Draugija Sydnė- 
juje sidabrinę veiklos sukaktį pa
minėjo kun. P. Butkaus atnašauto
mis gedulingomis Mišiomis už miru
sius narius, giedant muz. Br. Kive- 
rio vadovaujamam “Dainos” chorui. 
Po pamaldų draugijos nariai surinko 
$183 sovietų persekiojamai Katalikų 
Bendrijai Lietuvoje. Aukos nusiųs
tos Religinės šalpos centrui JAV. 
Dabartinę draugijos valdybą sudaro: 
pirm. A. Vinevičius, vicepirm. dr. R. 
Kavaliauskaitė, sekr. E. Badauskie- 
nė, ižd. K. Sadauskas, parengimų va
dovė A. Skirkienė.

VASARIO 16 PROGA ALB tary
bos pirm. inž. V. Bukevičius buvo 
pasiuntęs oficialų raštą Australijos 
naujajam darbiečių partijos premje
rui E. G. Whitlamui, prašydamas at
sakyti į klausimus, liečiančius jo 
vyriausybės politiką Baltijos kraštų 
atžvilgiu. Pateiktame atsakyme E. G. 
Whitlam pabrėžia ligšiolinę Australi
jos liniją formaliai nepripažinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, bet skaitytis su fak
tine būkle ir palaikyti ryšius su vy
riausybe, kuri kontroliuoja šią teri
toriją. Premjero E. G. Whitlam vy
riausybė pilnai pritaria Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių deklaracijai ir 
siekia, kad šios teisės visur būtų 
respektuojamos. Deja, tai buvo tik 
tušti premjero E. G. Whitlaino žo
džiai. žiūr. pranešimą 1 psl.

Turkija
PRANAS IR ALGIRDAS BRA

ŽINSKAI, nors paleisti iš kalėjimo 
pagal naująjį amnestijos įstatymą ir 
gyvena laisvai, tačiau teisminė pro
cedūra nėra dar galutinai baigta. 
Sov. Sąjungos advokatas apskundė 
teismui vykdomosios valdžios netei
sėtą amnestijos pritaikymą Bražins
kams. Dėlto Turkijos teismas turėjo 
pasisakyti. Altindag teismas liepos 
16 d. patvirtino amnestijos teisėtu
mą. Antrasis augštasis Ankaros teis
mas birželio 11 d. ir liepos 15 d. sesi
jose taip pat nagrinėjo tą pačią bylą, 
bet jos dar nebaigė. Byla bus tęsia
ma rugsėjo 26 d.

Italija
ROMOS LIETUVIŲ KUNIGŲ SĄ

JUNGA, vadovaujama kun. dr. Vik
toro Rimšelio, MIC, liepos 9 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoje suren
gė pagerbtuves arkiv. G. Montalvui, 
kuris yra paskirtas apaštališkuoju 
nuncijum Nikaragvai ir Hondurui. 
Anksčiau jis tvarkė Pabaltijo reika
lus Vatikane. Su išleistuvėmis susie
tame pagerbime dalyvavo naujasis 
Pabaltijo reikalų vadovas prel. Diaz, 
lietuvių bičiulis kardinolas A. Šamo- 
re, prel. Balducci, prel. L. Mendelis 
iš Baltimorės ir lietuviai kunigai. 
Naująjį nuncijų sveikino kardinolas 
A. Samore, šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius prel. dr. L. Tulaba, RLK 
Sąjungos pirm. kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC. Padėkos žodį tarė pats arkiv. 
G. Montalvo.

Britanija
PITERIS PRIEDITIS, Latvijos at

stovybės sekretorius ir latvių savait
raščio “Londonas Aviže” redakto
rius, mirė Londone liepos 10 d., su
laukęs 78 metų. Latvijos nepriklau
somybės laikotarpy yra buvvvęs tele
gramų agentūros LETA koresponden- 
dentu Maskvoj, Kaune ir Varšuvoj. 
Velionis gerai mokėjo lietuvių kalbą 
ir turėjo artimus ryšius su Londono 
lietuviais, kasmet dalyvaudavo D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos rengia
muose priėmimuose Vasario 16 pro
ga. Jo savaitraštis buvo renkamas ir 
spausdinamas “Nidos” spaustuvėje. 
Savaitraštį dabar redaguoja J. And- 
rups. Penkiom dienom vėliau — lie
pos 15 d. Londone mirė ir Britanijos 
estų laikraščio “Eesti Haal” red. 
Gerts Helbemae, gimęs 1913 m.

Vokietija
ORGANIZACINIO KOMITETO su

kviestame suvažiavime Romuvoje 
buvo įsteigta Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Už jos statutą, 
perskaitytą A. Smito, pasisakė 15 
jaunuolių, prieš — 1. Valdybon iš
rinkti: pirm. Alfredas Lucas, vice
pirm. Manfredas šiušelis, sekr. ir 
ižd. Živilė Vilčinskaitė; kontrolės

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Amžinosios meilės poezija
Alfonsas Tyruolis (šešplau- 

kis), pažėręs nemaža iškiliausių 
poetų (Goethės, Šilerio, Šekspy
ro, Eilioto) klasikinės poezijos 
kūrinių vertimų ir paskelbęs be
ne aštuonis savo peozijos rinki
nius, padovanojo mums išskir
tiną lfDiemedžio panuksmėje” 
sonetų rinkinį, paskyręs jį “ne
mariam brangiosios žmonos Sie
nutės dešimtmečio amžinybėje 
atminimui (1963-1973)”.

Pasirinkęs palyginti sunkią 
sonetų formą, reikalaujančią 14 
eilučių dviejuose ketureiliuose 
ir dviejuose trieiliuose posmuo
se išsakyti konensuotą mintį ir 
logišką atomazgą, pasekė italų 
poetu Pr. Petrarka (1304-1374), 
kuris, susižavėjęs jaunystėje ne
tikėtai sutikta Laura, apie ją pa
rašė visą ciklą įdomių sonetų. 
Mūsų poetas, gerai išstudijavęs 
Pr. Pertrarkos “Madonai Laurai 
mirus” sonetų rinkinį, jau pa
čioje rinkinio pradžioje cituo
ja senovės poeto ketureilį — 
“bėkit, liūdnos eilės, prie akme
nio kieto, kurs žemėj brangųjį 
lobį man slepia”, kad jo pavyz
džiu prisišauktų pagrindinę visų 
sonetų įkvėpėją — mirusią žmo
ną.

Rašydamas ne apie kokį nors 
abstraktą, bet apie konkretų 
žmogų, A. Tyruolis savo sonetus 
grindžia psichologine patirtimi, 
betarpiškų atsiminimų bei įspū
džių gausa ir giliu religiniu įsi
tikinimu. Štai, įžanginiame 
“Diemedžio paunksmėje” sone
te pajuntame šaltą mirties dvel
kimą, kai “paliko žemėj šaltas, 
liūdnas kapas, ir diemedis, ir 
liūdinčios gėlelės”, kai “virpa 
nusiminęs medžio lapas”; “bet 
pakeli akis į Dievo lanką ir pa
matai: iš ten žiedeliais krinta 
palaima į suvargusią tau ran
ką”. Tas gilus tikėjimas, paaki
nęs priglausti prie širdies “tą 
dovaną dangaus sode nuskintą 
ir atsiųstą”, nauja šviesa nušvie
čia liūdesį: žemiškasis gyveni
mas, mirtis ir amžinybė įpras
mina žmogiškąją egzistenciją ir 
padeda surasti atsaką į amžiną 
kančios ir mirties problemą.

Kiekvienas A. Tyruolio sone
tas — išjausta tos didžiosios pro
blemos sklaida, būdinga minčių 
platumu, betgi ir sintetišku

Daugiakalbis Janulis moka 35 kalbas
Vankuverio dienraštis “Sun” 

liepos 15 d. išspausdino Juditos 
Walker reportažą apie Povilą 
Janulį, angliškai vadinamą Po
well Janulis. Jis yra 35 metų 
amžiaus. Jo tėvas — lietuvis, 
motina — ukrainietė. Moka 35 
kalbas, jų tarpe kiniečių, indie- 
čių, rusų ir kt. Šį skaičių jis 
nori padidinti — mokosi naujų 
kalbų, kaip hebrajų, arabų ir 
kt. Pasaulio rekordas esąs 39 
kalbos. P. Janulis nori tą re
kordą pralenkti. Pagal “Guin
ness Book of World Records”, 
didžiausias Jungt. Tautų ling
vistas moka 30 kalbų.

POv. JainuLiS, moxąs 35 Ka.bas

Kaip P. Janulis išmoko tiek 
daug kalbų? Namie jis išmoko 
ukrainietiškai ir lietuviškai, nes 
tomis kalbomis šnekėjo motina 
ir tėvas. Augo mišriame New 
Westminster rajone Queensbo- 
rotigh, kur gyvena įvairių tau
tybių kanadiečiai. Mokyklon ėjo 
kartu su italais, lenkais, rusais, 
indiečiais. Tai buvo mažosios 
Jungtinės Tautos. Tai labai pa
lengvino išmokti visą eilę kalbų. 
Jjnnn Tonnlin dėmesį kalboms

Torontišk.o “Gintaro” ansamblio koncertą stebi Kamloops miesto burmist
ras Gordon Nicol, vietinės televizijos CBC žvaigždė L. Cutler ir šventės 
karalaitės — Miss Overlander ir Miss Kamloops A. Nausėdas

J. KUZMICKIS 
glaustumu, šie poetiniai svars
tymai išsišakoja, tarsi visos bui
ties mistinis išsiskleidimas, ne 
tik poetiniais vaizdais, bet ir vi
są žmogaus egzistenciją įprasmi
nančia filosofija bei teologija. 
Užgesusi trapi gyvybė saistė 
savo egzistenciją nemirštama 
Meile, “dėl to šalis, kurion da
bar ji žengė, nebuvo jai nežino
ma, bevardė.” Dar daugiau: “tiek 
Meilės buvo jos širdyj skaisčio- 
joj, jog dėlei tos kilnios, šven
tos aukos” pats Meilės Šaltinis 
“pas save ateiti jai pamojo” (I).

Kokia ta Meilė? Kokia ta kil
ni, šventa auka?

Poetas į tai atsako sekančia
me sonete: išėjusioji buvo tarsi 
vaidilutė, nes “širdies ramovėj 
gynė ji, kas šventa, kas amžinai 
brangu, nuo viso pikto”, kad jo
je viešpatautų “dangaus ramy
bė” ir, “kas jai mena tėviškę, 
išliktų”. Šitaip glaustai poetas 
iškelia esminę žmogaus buities 
ir amžinybės, o taipgi amžino
sios Meilės prasmę, prieidamas 
prie pagrindinės j o s ištakos 
— Praamžiaus, liepusio tos vai
dilutės vardą įrašyti žvaigždėse, 
“kur suspindėju jos man neže
mišką palaima švyti”.

Mylimoji kalba, rodos, ir iš 
anapus, pažymėdama tikrosios 
Meilės laidą — ištikimybę: “Lik 
nemariąja Meile pasiguodęs ir 
neieškok kitos, kuri greit dūžta” 
(III), šis kuždesys, jautrios ir ti
kinčios dvasios išjaustas, yra tar
si ant vienišojo tako atrastas 
“brangusis amuletas”, pripildęs 
vidų tik didelių mistikų išjau
čiama laime, ir “žavu tuo liūdną 
širdį tvardo” (IV). Netgi lapai, 
pabirę ant takų, mistiškai čeža: 
“Čia grožio amžino nerasi nie
kad, su jojo ilgesiu ir rožė mi
rė” (V).

Poeto liūdesio ir maišto ka
tarsis, nuskaidrintas išėjusios 
“nežemiška malone”, bus jos 
paverstas “ilgesiu nemirtinguo
ju” (VI), pridengs amžinybės 
“viltį nuo griausmingo vėjo” 
(VII) ir “padės sugrįžti su vardu 
nepažeistuoju” (VIII).

Suradęs “brangųjį amuletą”, 
trykštantį meilės, aukos, ištiki
mybės, amžinojo grožio ilgesiu 
ir susitikimo viltimi, poetas įsi- 

pažadino daugiausia gimnazijos 
mokytojas, dėstęs prancūzų kal
bą. Pats mėgo kalbas ir kitus 
mokėjo joms paskatinti. Gimna
zijoje P. Janulis daug skaitė, 
ilgas valandas praleisdavo bib
liotekoje, ir draugų mokinių bu
vo vadinamas “mažuoju profe
sorium”. Būdamas 15 metų, jau 
mokėjo skaityti Egipto hierogli
fus. Universitete jis studijavo 
italų kalbą ir palaikė ryšius su 
italų šeimomis. Indiečių kalbos 
mokėsi klausydamas jų kunigo 
pamokslų šventovėje. Vėliau 
trejus metus gyveno to kunigo 
šeimoje.

Pasak P. Janulio, išmokti kal
bą nėra sunku. Esą dauguma 
žmonių vartoja nedaugiau kaip 
850 žodžių į dieną. O tiek žo
džių galima išmokti per du ar 
tris mėnesius. Sunkiau esą su 
teisine ar moksline terminolo
gija.

Norėdamas neužmiršti iš
moktų 35 kalbų, P. Janulis pre
numeruoja daug įvairių kalbų 
laikraščių, klauso Vankuverio 
etninės radijo stoties programų. 
“Tai nesibaigiantis uždavinys”, 
pareiškė P. Janulis. “Žmogus 
nuolat mokaisi, užmiršti, vėl 
mokaisi ir vėl užmiršti.”

Šiuo metu P. Janulis dirba 
kaip vertėjas teismuose, verčia 
dokumentus, padeda ateiviams 
užpildyti mokesčių formas ir va
dovauja savo įsteigtai vertimų 
bendrovei “Foreign Language 
Service”, kurioje dirba 60 ver
tėjų. Jo bendrovė pakviesta 
tarptautiniam matematikų kon
gresui, kuris įvyks Vankuverio 
universitete rugpjūčio mėnesį. 
P. Janulis norėtų pakelti ver
tėjų lygį ir teismuose, bet dėl 
menko atlyginimo nesą įmano
ma gauti asmenų, nusimanan
čių teismo procedūroje ir ter
minologijoje. 

tikina, kad Praamžius yra 
džiaugsmo bei liūdesio Leidėjas, 
ir prašosi atleisti už “supratimą 
menką ..., kad gal paguodos be 
Tavęs užtenka”: mylimosios pra
radimo sužeista širdis tartum iš 
naujo išgirsta, ką Jis buvo 
“šventai žadėjęs” (IX). Nors 
kančia gal vėl gundys, “kad ga
lėtų mirti iš liūdesio kaip Leo
pardi, Shelly”, tačiau viltis, su
stiprinta amžinybės pažado, įtai
gos “kilniau gyventi” ir “nešt 
Apvaizdos tau įduotą naštą, 
kaip per kančias ir tamsą nešė 
Dantė, Petrarka, kol priėjo Sau
lės kraštą” (IX). Poetui pagaliau 
visai paaiški Apvaizdos valia: 
“Jis, jai su saule siuntęs mirties 
kančią, ją paėmė ir tamsą čia 
paliko”, kad jam “ji šviestų nuo 
dangaus pakraščių” (XIV); tos 
augštesnės Valios siųstąją ir že
mėje sutiko, “kad taką grožio 
spinduliais nušviestų” (XV).

Nuostabi metamorfozė: “liū
desys šventu džiaugsmu” pavirs
ta. Poetas eina “per likusias die
nas kaip svečias”, gerai žinoda
mas, kur “laikinai yra atklydęs” 
(XIX).

Reikia pasidžiaugti, kad šita
me A. Tyruolio sonetų rinki
nyje visu ryškumu iškeltos es
minės visuotinės poezijos gvil
denamos problemos: žmogus, 
kančia, mirtis, pomirtinis gyve
nimas, gyvųjų su mirusiais 
bendravimas. Jos ne tik iškel
tos, bet ir išanalizuotos, palaips
niui prisiartinus prie žmogaus 
egzistencijos ir patirties ištakos 
— džiaugsmo ir liūdesio Leidė
jo. Psichologinė patirtis, betar
piški atsiminimai bei įspūdžiai, 
nuskaidrinti katarsio plaunama 
kančia, įgavo gilesnės prasmės, 
į visa žiūrint amžinybės žvilgs
niu.

A. Tyruolio sonetuose maža 
lietuviško pasaulio motyvų, kai 
poeto visas dėmesys nukreiptas 
į visuotinius, egzistencinius 
klausimus. Tačiau jo poezija ne
atitraukta nuo kasdieniško gy
venimo: kiekvienas, netekęs my
limo žmogaus, sutiks su logiška 
išvada, paremta džiaugsmo ir 
liūdesio Leidėjo valia, kad jis 
šioje žemėje tik kurį laiką už
trunkąs svečias, sekąs, “kaip 
žvaigždės tykiai gęsta” ir žinąs, 
kur yra atklydęs, kad “amžių 
Saulėje pasimatytų”.

A. Tyruolio sonetų poetiški 
vaizdai spalvingi, kalba sodri, 
žodynas turtingas, mintys bran
džios. Apstu naujų, įdomių pa
lyginimų (“nuslūgsta žodžiai ne- 
beišsakyti, lyg upė, bėgus jūron 
išsilieti”), metaforų (skausmo 
strėlės, žemės kilimas, buities 
žiedai), alegorinių vaizdų. Gaila, 
kad šalia sultingų ir retų žodžių 
(žavas, trokštis, skirtis)' kaikur 
pasiliko nevykusiai skambančių 
pasakymų (su jojo ilgesiu; lyg ji 
į tave, suprasti duosi).

Mūsų literatūroje toks poezi
jos rinkinys, apdainuojąs vieną 
asmenį, yra tikras unikumas: la
bai įdomus, įspūdingas ir nevie
ną kartą skaitytinas.

Dail. Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės nupieštas viršelis ypatin
gai pavykęs, daug ką pasakąs. 
“Šaltinio” spaustuvės darbas pa
girtinas: ryškios raidės, vykęs 
laužymas.

Alfonsas Tyruolis, DIEMEDŽIO 
PAUNKSMĖJE. Sonetai. Virše
lis dail. Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės. Šaltinio leidinys. 15 nr. 
Nottingham, 1974 m., 34 ,psl. 
Kaina — 2 dol.

NEGĘSTANTIS...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

jo savo tėvynę Lietuvą — jos 
kalbą, raštą ir visada prisimin
davo ten likusius gimines bei vi
sus savo tautiečius. Džiaugdavo
si mūsų lietuvišku jaunimu, ku
ris jį taip pat labai mėgo.

Liepos pradžioje (per ilgąjį 
savaitgalį) Liudas ir Nijolė at
šventė sidabrinę savo vedybų 
sukaktį giminių tarpe.

Visą gyvenimą buvęs optimis
tas, toks liko iki mirties. Ligo
ninėje, paskutinėse gyvenimo 
akimirkose, savo mylimai žmo
nai sakė jaučiąsis gerai ir tik 
truputį pamiegos. Liudas užmi
go ramiu amžinu miegu š. m. 
liepos 15 d., 8 v. vakaro, palik
damas visiems savo spalvingą, 
negęstanti saulėlydį — gyveni
mo prisiminimus, kol vėl susitik
sime visi kartu amžinybėje, 
nes —

gyvenimas — stebuklas, 
mirtis — gėlė tamsi. ' 
Laikas skaičiuoja dienas, 
viskas čia taip arti.
Gyvenimą pamilę, 
jį spaudžiam prie širdies. 
Tamsi gėlė vis laukia, 
kas pirmas ją palies.
Nors ilgą mums kelionę 
likimas pažadės, 
vistiek jos pabaigoje 
tamsi gėlė žydės.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7991, 261-0537

Prie lietuviško Rūpintojėlio skulptūros, sukurtos dail. Vytauto Kašubos. Ji 
laikoma Toronto Prisikėlimo šventovėje ir retkarčiais išstatoma parodose. 
Ji kreipė į save lankytojų dėmesį tautybių savaitės metu Toronto Lietuvių 
Namuose. Prie skulptūros — p-lė Abramavičiūtė St. Dabkus

ĮVYKIAI IR LAIKAS SPAUDOJE
AL. GIMANTAS

Didžiosios spaudos adresu 
dažnokai siunčiame jei ne pra
keikimus, tai bent neabejotinus 
pasmerkimus. Piktinamės, kad 
ji permažai skiria dėmesio Rytų 
ir Vidurio Europos tautų bei 
valstybių reikalams, kad perma
žai rašo ir nagrinėja Pabaltijo 
klausimus. Kaikas bando įžiū
rėti lyg ir savotišką sąmokslą, 
sąmoningą, planuotą akciją ne
piktinti naujo sąjungininko ir 
bendradarbio — sovietijos bei 
jos tikrų ar tariamų interesų. 
Tokiuose teigimuose gal ir esa
ma mažiau ar daugiau tiesos 
krislų, bet padėtis ryškėja iš 
eilės reportažų, paruoštų kun. 
dr. J. Prifnškio ir paskelbtų 
“Drauge”, iš pasikalbėjimų su 
visa eile amerikiečių žurnalistų, 
dirbančių Čikagos dienraščių 
redakcijose. Tiesiai ar ne, bet 
visa tai galima suglausti į faktą, 
kad tai spaudai pirmoje eilėje 
rūpi tik žinia. Gera ar bloga, 
bet jei aktuali, įdomi, “karšta”, 
pati naujausia, niekas jos ne
slepia, bet tuoj pat spausdina, 
nevengdami ir pirmojo pusla
pio didžiųjų antraščių. Žinoma, 
mes galime ginčytis teigdami, 
kad visa, kas liečia lietuviškąjį 
gyvenimą, yra aktualu, svarbu 
ir būtina spausdinti tuoj pat ir 
pačioje ryškiausioje vietoje. 
Deja, tos “didžiosios spaudos” 
tvarkytojai taip negalvoja. Jie 
stengiasi visas žinias, bėgamuo
sius ir svarbiuosius įvykius ba
lansuoti aktualumo perspekty-

Atsiųsta paminėti
Bronius Budriūnas, MANO MEI

LĖ. Solo balsui.su fortepijonu, žo
džiai Danutės Mitkienės. Kaina $1. 
PENKIOS ARIJOS IR DUETAS iš 
operetės “Sidabrinė diena”, žodžiai 
Anatolijaus Kairio. Kaina $3. MI
ŠIOS UŽ MIRUSIUS. Chorui uniso
nu arba solo. Mecenatas — prel. Juo
zas A. Karalius. Leidėjas — Br. Bud- 
riūno kūriniams leisti fondas, 2620 
Griffith Park Blvd., Los Angeles, 
Cal. 90039, USA. 

C5IŲ PAMINKLŲ titNDKOVE 

YONGE MEMORIALS LTD. g
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp DavisviUe Ir EgUnton) 

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

voje, sveriant juos kitų dienos 
įvykių perspektyvoje.

Didžiosios žinių agentūros, 
jų priėmimo mašinos laikraš
čiuose kala be pertraukos visą 
laiką pačias paskutines žinias 
ir įvykius, bet tai nereiškia, kad 
visa tai jau automatiškai pa
tenka į laikraštį. Kaikas spaus
dinama visose laidose, kaikas 
pasiekia tik vieną ar dvi laidas, 
o dar kita gauta medžiaga iš viso 
lieka nepanaudota. Tai jau re
dakcijos teisė. Vieni skaitytojai 
tuo bus patenkinti, kiti ne, bet 
bandoma laikytis vidurio, nes 
skaitytojų bendrasis.skerspjūvis 
labai įvairus ir platus.

Nesinorėtų tikėti, kad kas 
nors užsiimtų diskriminacija 
spaudoje specialiai prieš Pabal
tijo tautų intresus. Spauda ne
nori kartoti senų ir nusistovė
jusių faktų. Kartu ji nelieka 
akla ir kurčia naujiems įvy
kiams iš ten, jei tokių pasitai
ko. Skaitėme juk geriau ar blo
giau (mūsų nuomone) paruoštų 
reportažų iš Talino, Rygos ir 
Vilniaus, kai tik reporteriams 
pavykdavo pasiekti tų respub
likų sostines. Skaitėme savo me
tu ir apie susideginimus, de
monstracijas, religinius perse
kiojimus. Mes manome, kad to 
permaža ir norėtume apie tai 
matyti dažnesnių žinių. Jų bus, 
jei atsiras naujų įvykių, liečian
čių šią ar rytojaus dieną, bet 
vien dėl sentimentų didžioji 
spauda vargiai ar kartos vakar 
dienos žinias, nebent jos liestų 
ir vėl šią dieną.

Vargiai ar kas mūsų pasigen
da oficiozinio turinio ir nuotai
kos spaudos leidinio. Dauguma 
juk nemėgstam biuleteninio to
no ir pasikartojimų mūsų pačių 
spaudoje. Bet kažkaip iš didžio
sios spaudos lyg to lauktume. 
Nebandome teisinti jos klaidų 
ar net ir dalinio naivumo, bet 
derėtų stengtis suprasti ir jos 
pusę bei požiūrį.
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U KUlTMlfEJEVEIKIOJE
DAIL. ELENA KEPALATTĖ su 

skulptūra “Jojikas” dalyvavo grupi
nėje amerikiečių dailininkų parodo
je Niujorke, Madison Square Garden 
meno galerijoje. Parodą surengė 
“American Society of Contemporary 
Artists”.

ELENOS JUCICTĖS “Pėdas mir
ties zonoje” išleis specialų komitetą 
sudariusi Simo Kudirkos šaulių kuo
pa Niujorke. Autorė už ryšius su 
partizanais pokario metais buvo su
imta ir išsiųsta į vergų stovyklas 
Sibire. Grįžusi Lietuvon, po ilgų pas
tangų gavo leidimą išvykti j JAV. 
Knygoje ji aprašo savo įspūdžius iš 
sovietinių kalėjimų, koncentracinių 
stovyklų, pokario dienas sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Knygą jau renka 
N. Pr. Marijos seselių spaustuvė 
Putname, o ją spausdins Tėvų pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne, N.Y.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 
kūriniai dažnai skamba amerikiečių 
koncertuose Bostone. Praėjusį sezo
ną dešimtyje amerikiečių koncertų 
buvo atliktos 8 vokalinės ir 2 kame
rinės J. Kačinsko kompozicijos. Pas
kutiniame sezono koncerte episko- 
palų Šv. Pauliaus šventovėje Lynd- 
fielde, Mass., programon jau trečią 
kartą buvo įtrauktos šešios dainos 
mišriam chorui lietuvių kalba.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JA, turinti centrą Čikagoje, per 17 
metų išleido 10 “Lietuvių tautos pra
eities” knygų, kurias redaguoja dr. 
Jonas Jakštas. Paskutiniame šio se
zono posėdyje prieš vasaros atosto
gas buvo išklausyta dr. Juozo Taut- 
vilos paskaita “Per “Aušrą” ir ro
mantizmą į tautinį atgimimą”, sukė
lusi gyvas diskusijas, kuriose dalyva
vo J. Venslova, V. Žemaitis, Br. Klio- 
rė, A. Rūgytė, G. Janula, V. Kozickas, 
A. Dumbrienė, J. Mulokas, J. Kaunas 
ir kt. Posėdžio dalyviai nutarė rinkti 
senas istorines knygas — istorinius 
romanus, apysakas, istorijos vadovė
lius ir sudaryti specialų istorijos 
knygyną lituanistinių mokyklų moki
niams. Visuomenė prašoma tokias 
knygas siųsti A. Rūgytei, 6547 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

MENO IR TAUTODAILĖS PARO
DĄ Barat kolegijos galerijoje Lake 
Forest, Ill., šią vasarą surengė 15 
lietuvių dailininkių — Dalia Aleknie
nė, Marija Ambrozaitienė, Vanda Ba- 
lukienė, Aleksandra Na viekai tė-Bod- 
ner, Janina Monkutė-Marks, seselė 
Mercedes, Irena Mitkutė, Jadvyga 
Paukštienė, Donna Prusis, Zita So- 
deikienė, Magdalena Stankūnienė, 
Danguolė Stončiūtė, Ada Sutkuvienė, 
Aldona Labokienė ir Giedrė žumba- 
kienė. Sį renginį, įtrauktą j federaci
nės valdžios programą, papildė Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzėjaus kil
nojama paroda gintaro dirbiniais, 
numizmatika, žemėlapiais, audiniais, 
velykiniais margučiais, kalėdiniais 
šiaudinukais, tautiniais drabužiais ir 
lietuvišku kryžiumi.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje išleis montrealiečio 
Prano D. Girdžiaus tris apybraižas 
“Tos pačios motinos sūnūs”, apiman
čias Kristijoną Donelaitį, kun. Anta
ną Strazdelį ir Adomą Mickevičių.

DAIL. NATALIJA JASIUKYNAI- 
TĖ tapo Niujorko lietuvių veikėjų 
portretus ir ruošiasi surengti jų pa
rodą šį rudenį.

Z. STOBERSKIO APYBRAIŽĄ 
“Historia literatury litewskiej” (“Lie
tuvių literatūros istorija”) išleido 
Vroclavo mokslinės literatūros lei
dykla “Osolineum” 5.000 egz. tira
žu. Septyni knygos skyriai, ilius
truoti rašytojų nuotraukomis, skai
tytoją supažindina su lietuvių lite
ratūra nuo jos pradinių ištakų iki 
dabartinių dienų. Knyga pradedama 
įvadinėmis autoriaus pastabomis apie 
mūsų literatūrą, kalbą ir liaudies 
dainas.

VEIKLOS DVIDEŠIMTPENKME- 
TĮ paminėjo Australijos lietuvių tau
tinių šokių grupė “Žilvinas” koncer
tu Adelaidės Lietuvių Namuose. Kon
certas buvo pradėtas “Žilvino” da
bartinio administratoriaus V. Ven- 
ciaus sveikinimu, vadovės R. Biels
kytės žodžiu, šios grupės steigėjo ir 
pirmojo vadovo V. Ratkevičiaus at
siminimais. Be jo, grupei vadovavo: 
L. Vitkūnienė, M. Grėbliūnienė, B. 
Lapšienė, V. Straukas, L. Vasiliūnas, 
J. Brazauskas ir L. Macpanas, o nuo 
1972 m. vadovauja studentė R. Biels
kytė. Visi šokėjai jau yra gimę Aust
ralijoje, bet nuoširdžiai myli Lietu
vą, kuri jiems tėra svajonė ir pasa
ka. Jaunoji vadovė reiškė viltį, jog 
ateis diena, kai “Žilvinas” galės šok
ti laisvoje Lietuvoje. Tautinių šokių 
programą atliko “Žilvinas”, talkina
mas akordeonisto E. Juciaus, gitaris
tų K. Bogašausko ir L. Guščaitės. 
Antroji jos dalis buvo pavadinta 
‘ Rudens vakaru Lietuvoje” ir pri
minė montažą. Šviesos efektus tvar
kė V. Vosylius, garso — R. Arlaus
kas ir A. Gaigalaitis. Po koncerto 
“Žilviną” sveikino Adelaidės lietuvių 
organizacijos, įteikdamos nemaža do
vanų.

SOL. LAIMA STEPAITIENĖ, gy
venanti Čikagoje, prof. V. Badiali 
dėka gavo kvietimą giedoti soprano 
partiją G. Rossini oratorijoje “Stabat 
Mater”, kuri bus atliekama Milane, 
Italijoje. Ji jau išskrido Milanan pa
siruošti koncertui. Sol. L. Stepaitie- 
nės atskiras rečitalis Čikagos Jauni
mo Centre bus surengtas rugsėjo pa
baigoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUOZAS URMANAVIČIUS, Vil

niaus jaunimo teatro ir filmų akto
rius, žuvo automobilio nelaimėje, su
laukęs vos 42 metų amžiaus. Velionis 
buvo dzūkas, baigęs Vilniaus dramos 
teatro studiją. Pradėjęs darbą Šiau
lių dramos teatre, po poros metų 
perėjo į Kauno dramos teatrą, kur 
sukūrė eilę įsidėmėtinų vaidmenų, 
jų tarpe Girdvainį K. Borutos “Bal- 
taragio malūne”, Santarį A. Griciaus 
“Karštoje vasaroje”, Albiną Žygą 
K. Sajos ‘ Saulėje ir stulpe”, Vidą D. 
Urnevičiūtės “Tėvuko žaisluose”. Vil
niaus jaunimo teatre dirbo nuo 1971 
m. iki netikėtos mirties, taip pat pa
likdamas ryškius kūrybinius pėdsa
kus. Kelius į filmų pasaulį jam pra
skynė dalyvavimas lietuviškuose fil
muose “Žingsniai naktį”, “Birželis 
— vasaros pradžia”, “Naktys be nak
vynės”, “Surask mane...” Į talen
tingą lietuvį aktorių atkreipė dėme
sį “Uzbekfilmo”, “Tadžikfilmo” ir 
net Maskvos M. Gorkio studijos. Ki
no žiūrovams jis gerai pažįstamas 
iš filmų “Tėvynės sūnūs”, “Paviako 
kalėjimo legenda”, “Aš — užkarda”, 
“Lobių sala”. Netrukus ekranus pa
sieks jo paskutinis filmas “Lieps
na”, sukurtas Minske.

LENINGRADO KONSERVATORI
JOS didžiojoje salėje koncertavo 
Antano Jozėno vadovaujami du Vil
niaus konservatorijos chorai — di
dysis ir kamerinis. Koncerto progra
mą sudarė kompozitorių harmonizuo
tos lietuvių liaudies dainos, jų origi
nalūs kūriniai, tarptautinės klasikos 
kompozicijos. Koncertą recenzavęs 
N. Šelkovas, Leningrado N. Rimskio 
Korsakovo konservatorijos docentas, 
labiausiai buvo sužavėtas kamerinio 
choro atlikto švedo F. Rabko ir lie
tuvio L. Vilkončiaus “Triptiko” ir 
M. K. Čiurlionio kantatos “De pro- 
fundis” dalių, kurias atliko didysis 
choras. Šios kantatos dalis leningra
diečiai išgirdo pirmą kartą. Prie kon
certo sėkmės daug prisidėjo talen
tingi akompaniatoriai — pianistė I. 
čiurilaitė ir vargonininkas B. Vasi
liauskas.

LIETUVOS PAMINKLŲ APSAU
GOS ir kraštotyros draugijos kalbos 
komisija išleido Bronio Savukyno su 
talkininkais paruoštą knygą “žodžiai 
ir žmonės”, kurią sudaro straipsniai 
kalbos, jos kultūros, kalbotyros isto
rijos ir leksikos klausimais. Iš jų 
minėtini: Henriko Kubiliaus — “Iš 
žodžių lobyno. A-G”, Jono Šukio — 
“Padažnėję žodžiai”, Broniaus Kali
nausko — “Padalyvių vartosenos 
klaidos”, Aldono Pupkio — “Mūsų 
vardų tartis”, Kazio Morkūno — 
“Lietuvių tarmių tyrinėjimai”, Jono 
Kabelkos — “Baltija ir baltai”, Jono 
Klimavičiaus — “Žirgo mįslę me
nant”, Zigmo Zinkevičiaus — “Vil
niaus gyventojų vardai XVIII a. pra
džioje”, Aleksandro Vanago studija 
“Mūsų pavardės”, Simo Karaliūno pa
teikta žodžio “gabija” etimologija. 
Vytauto Vitkausko recenzijoje “Li
teratūroje ir Mene” bene aštriausių 
priekaišštų susilaukė vienas autorius: 
“Nevienalytis yra Jono Šukio straips
nelis “Padažnėję žodžiai”. Labai taik
liai užsiminęs apie hibrido buvoti 
(beje, išplatinto žurnalistų) dažną 
vartojimą kur reikia ir kur nerei
kia, apie daiktavardžio liaudis nesai
kingą vartojimą vietoj (darbo) žmo
nės, tauta ir kt., autorius nukrypo 
aiškinti istorizmu tapusį žodį buožė 
(visai taisyklingai vartotą ir varto
jamą) ir užtemdė straipsnelio mintį 
ir tikslus.” Atrodo, J. Šukys suabe
jojo kompartijos dažnai vartojamo 
žodžio buožė istoriniu pamušalu. 
Knygon yra įtrauktas ir Vincento 
Drotvino straipsnis “Fridrichas En
gelsas ir marksistinė kalbos teorija” 
turbūt priminti skaitytojams, kad 
leidinio sudarytojams ji yra priva
loma.

VILNIAUS PLOKŠTELIŲ STUDI
JA paruošė įrašą stereofoninei plokš
telei, kurioje sutelkti beveik visi 
kompoz. prof. Eduardo Balsio lengvo
sios muzikos kūriniai — dainos bei 
estradinės pjesės. Juos atlieka Vil
niaus televizijos ir radijo lengvosios 
muzikos orkestras, diriguojamas A. 
Končiaus, H. Perelšteino vadovauja
mo berniukų choro “Ąžuoliukas” ka
merinė grupė, vyrų ir moterų voka
liniai ansambliai, operos solistai V. 
Noreika, R. Siparis, N. Ambrazaity
tė, filharmonijos sol. R. Maciūtė ir 
estrados dainininkas L. Šumskis.

TRUMPŲ FILMŲ III tarptautinia
me festivalyje Grenoblyje, Prancūzi
joje, pagrindinį “Grand prix” prizą 
laimėjo “Kirgizfilmo” studijos “Na- 
ryno dienoraštis”, kurio kūrėjas-sta- 
tytojas yra lietuvis A. Vidugiris.

SU ČEKŲ KNYGOMIS IR JŲ 
ILIUSTRACIJOMIS vilniečius supa
žindino Vilniaus parodų rūmuose su
rengta paroda, kurioje dalyvavo 25 
vyr. kartos grafikai. Parodos atida
ryme apie istorinius čekų ir lietu
vių ryšius, dabartinį kultūrinį bend
radarbiavimą kalbėjo Vilniaus dai
lės muzėjaus direktoriaus pavaduo
tojas S. Stropus ir Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos pirm. prof. J. Kuz- 
minskis. Čekų knygos istoriją bei 
jos iliustracijos raidą nušvietė Pra
hos literatūros muzėjaus bibliotekos 
direktorius dr. P. Kneidlas.

JANINOS DEGUTYTĖS “Pelėdžiu
ko sapną”, ukrainiečių kalbon išvers
tą O. Gradauskienės, išleido Ukrai
nos vaikų literatūros leidykla “Ve
selka”. v TT-*
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ĮVYKIAI Nauji ministerial

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ont. M6H IAS o Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 6,8 milijonų dolerių
Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10 - 3 
Antradieniais .... 10- 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penktadieniais 10- 8 
Šeštadieniais .... 9-12
Sekmadieniais 9.30- 1

Moka už:
term, indėlius 2 metų ..........9%
term, indėlius 1 metų ......81/2%
taupomqsias-savings s-tas 814% 
depozitų-čekių s-tas ..............6%
Duoda paskolas:
asmenines iki $10.000 ........9%
nekiln. turto iki $70.000 ......9%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p.

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

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

Premjeras P. E. Trudeau, 
parlamento rinkimuose laimė
jęs užtikrintą liberalų daugu
mos vyriausybę, pertvarkė savo 
ministerių kabinetą. Iš pareigų 
buvo atleisti: ministeris varto
tojų reikalams H. Gray (žydų 
kilmės), valstybės pajamų mi
nisteris R. Stanbury, viešųjų 
darbų ministeris J. E. Dube, vy
riausybės vadas senate P. Mar
tin, aplinkos ministeris J. Da
vis ir daugiakultūrių reikalų mi
nisteris dr. S. Haidash. Pastara
sis j ministerių kabinetą buvo 
pakviestas tik po 1972 m. parla
mento rinkimų, atnešusių be
veik pralaimėjimą premjero P. 
E. Trudeau liberalams. Į jo vie
tą tvarkyti daugiakultūriams 
reikalams nebuvo paskirtas joks 
kitas asmuo. Tie reikalai kol kas 
pavesti min. J. Munro. Susidaro 
Įspūdis, jog daugiakultūrė pro
grama jau neteko savo aktua
lumo, kai vyriausybė užsitikri
no veiksmingą daugumą par
lamente. Premjeras P. E. Tru
deau ministerių skaičių nuo 31 
sumažino iki 29. Keturias mi
nisterijas perėmė kabinetan 
įvesti nauji ministerial: miestų 
reikalų ministeriją — torontie- 
tis B. Danson (žydų kilmės), in
dėnų reikalų — londonietis J. 
Buchanan, žvejybos reikalų — 
R. LeBlanc, vyriausybės vado
vybę senate — R. Perrault, li
beralų organizatorius Britų Ko
lumbijoje. Keli ministerių port
feliai buvo sukeisti. Užsienio 
reikalų ministeriją iš M. Shar- 
po perėmė liberalų vadas parla
mente A. MacEachen, jam per
leisdamas savo turėtas pareigas. 
Iždo tarybos pirm. C. M. Drury 
buvo paskirtas ministerių moks
lo ir viešojo darbo reikalams, 
indėnų reikalų ministeris J. 
Chretien — iždo tarybos pirmi
ninku, pašto ministeris A. Ouel- 
let — ministerių vartotojų ir 
korporacijų reikalams, mokslo 
ministerijai vadovavęs J. Sauve
— aplinkos ministerių, valsty
bės reikalų ministeris B. Mac- 
kasey — pašto ministerių, mies
to reikalų ministeris R. Basford
— valstybės pajamų ministerių. 
Pagrindinės ministerijos buvo 
paliktos ligšioliniams jų vado
vams. Transporto ministerijai ir 
toliau vadovaus J. Marchand, 
teisingumo — O. Lang, finansų
— J. Turner, darbo — J. Mun
ro. Iš viso savo ligšioliniuose 
postuose išsilaikė 17 ministe
rių. Premjeras P. E. Trudeau, 
sekdamas JAV ir Britanijos pa
vyzdžiu, žada ir ateityje daryti 
ministerių pakeitimus.

Kvebeko mieste rugpjūčio 13- 
24 d.d. Įvyks prancūziškai kal
bančių tautų jaunimo kultūrinis 
bei atletinis festivalis, kuriame

tikimasi susilaukti apie 2.000 
dalyvių iš 25 kraštų. Festivalio 
rengėjas — 25 kraštų tarptau
tinė organizacija, kuri save va
dina “Kultūrinio ir techninio 
prancūzišku tautų bendradar
biavimo agentūra.” gis festiva
lis bus pirmasis tokio pobūdžio 
minėtoisos agentūros renginys. 
Tikimasi, kad tokius festivalius 
bus galima pakartoti kas ketve- 
ri ar penkeri metai. Festivalio 
pradžiai numatytas koncertas, 
kuriame, be kitų, dalyvaus trys 
žymūs Kvebeko poetai — F. 
Leclerc, G. Vigneault ir R. 
Charlebois. Sekančiomis dieno
mis atskirus pasirodymus turės 
kiekviena festivalyje dalyvau
janti grupė. Dalyviai bus apgy
vendinti _ Lavalio universitete, 
kur .vyks ir atletų varžybos. Kul
tūriniams rengimams yra numa
tytas didysis Kvebeko teatras ir 
šio miesto gatvės bei aikštės.

Ontario provincijos krimina
linio skyriaus vyr. teisėjas F. C. 
Hayes įsakė nuo rugpjūčio 15 d. 
padidinti bausmes greičio ribą 
peržengusiem vairuotojam. Lig 
šiol, pažeidus greičio ribą 1-19 
mylių, reikėdavo mokėti po $1 
už kiekvieną mylią, o už greičio 
ribos pažeidimą 20-29 — po $2. 
Nors bauda sumokama be 
teismo, prie jos reikėdavo pri
dėti $3 teismo išlaidoms. Da
bar už greičio ribos pažeidimą 
1-9 myliom bus reikalaujama 
po $1, už 10-19 mylių — po $2 
ir už 20-29 myliom — po $3 
už kiekvieną mylią. Važiavusieji 
virš greičio ribos daugiau kaip 
30 mylių, kaip ir ligi šiol, turės 
eiti į teismą. Jiems baudą nu
statys teisėjai. Šia proga taipgi 
padidinamos finansinės baudos 
ir už kitus važiavimo taisyklių 
pažeiidmus. Ligšiolinė $20 bau
da padidinama iki $25, $50 bau
da — iki $65, $100 — iki $125. 
Prie šių baudų taipgi prijungia
mos ir teismo išlaidos.

JUOZAS IR RITA KARASIEJAI, 
torontiškio “Gintaro” vadovai, paten
kinti gerai pavykusia ansamblio ke
lione į Kanados vakarus A. Nausėdas

SPORTAS
NUO L O i N O S IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

AIB’Q ETIIDQ 406 Roncesvclies A«.dI ETHAN 0 runo telefonas 536-593€
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

UNITED 
TRUST

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJ
Vilnietė Virginija Marcinkevičiū

tė tapo Sov. Sąjungos stendinio šau
dymo meistere. Apvaliame stende ji 
surinko daugiausia taškų — 134. Ji 
yra buvusi Europos meisterė.

Vilnietis Vladas Cesiūnas Diusbur- 
ge įvykusioje stambioje irklavimo 
regatoje laimėjo dvi pirmas vietas 
dviviečių lenktynėse 1000 m ir 10.- 
000 m nuotolyje.

Jaunių bokso pirmenybės, kurio
se dalyvavo 179 boksininkai iš Sov. 
Sąjungos, buvo ir 7 lietuviai. Geriau
siai pasirodė Vilniaus statybos tech
nikumo mokinys A. Jančiauskas. Iki 
80 kg svorio grupėje jis laimėjo 4 
kovas ir tapo jaunių meisteriu.

Moksleivių lengvosios atletikos 
varžybose Alma Atoje dvi lietuvai
tės laimėjo pirmąsias vietas. Laima 
Balkauskaitė 800 m nubėgo per 2: 
08,4 ir tapo Sov. Sąjungos mokslei
vių meistere. Jos pėdomis pasekė 
Genė Kuidytė, laimėjusi I v. pen- 
kiakovoje. Ji taip pat pagerino savo 
pačios Lietuvos mergaičių ir moterų 
šuolio į augštį rekordą. Naujas re
kordas — 1.77 m.

Irklavimo pirmenybėse Maskvoje 
Lietuvos moterų keturvietė valtis su 
vairininke laimėjo I v. Kauniečiui 
Vyt. Butkui nepavyko apginti meis- 
terystės — vienviečių valčių lenk
tynėse jis buvo trečias. Tačiau po
rinių valčių lenktynėse jis laimėjo 
I v. Moterų vienviečių lenktynėse 
į baigmę pateko net dvi lietuvaitės., 
žinomą irkluotoja G. Ramoškienė 
buvo pajėgiausia ir laimėjo I v. L. 
Kaminskaitei atiteko III v. Ketur
viečių valčių be vairininko lenkty
nėse vilniečio A. Grigo vadovauja
ma valtis laimėjo H v. Taigi, Lie
tuva stipriai reiškiasi irklavimo 
sporte.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Maskvoje K. Sapka peršoko 2.23 m 
ir antrą kartą tapo Sov. Sąjungos 
meisteriu. Čia II v. taip pat laimėjo 
vilnietis J. Grigas 3000 m. su kliū
timis bėgime.

Pasaulio savigynos pirmenybėse 
Ulan Batore kaunietis Česlovas Je- 
zerkas antrą kartą tapo pasaulio 
meisteriu.

BALTIEČIŲ PIRMENYBĖS
1974 m. S. Amerikos baltiečių lau

ko teniso pirmenybės įvyks rugpjū
čio 24-25 d. York University Foun
ders College, Toronto, Ont. Rengia

Toronto estai. Pradžia — 9 v. ryto. 
Registracija ir burtų traukimas — 
nuo 8 v. Programa: a. vyrų vienetas; 
b. moterų vienetas; c. vyrų dvejetas; 
d. mišrus dvejetas; e. jaunių (15- 
18 m. imtinai) vienetas; f. jaunu
čių (žemiau 15 m.) vienetas; g. vyr. 
mergaičių (15-18 m.) vienetas; h. 
jaunesnių mergaičių (žemiau 15 m.) 
vienetas; i. veteranų (virš 44 m.) vie
netas. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams. 
Smulkios informacijos praneštos vi
siems sporto klubams ir taipogi gau
namos pas rengėjus šiuo adresu: 
Mr. Jaan Lents, 15 Huntingwood, 
Unit 39, Agincourt, Ontario. Tel. 
(416)-497-4291. Registracija atlieka
ma iki rugpjūčio 17 d. augščiau nu
rodytu adresu.
VYČIO ŽINIOS

Atviros golfo pirmenybės įvyks 
rugpjūčio 25 Glen Eagle aikštyne. 
Pirmenybių pradžia 1 v.p.p. ŠAL- 
FASS individualinės ir tarpmiesti
nės pirmenybės bus rugpjūčio 31 
ir rugsėjo 1 d.d. Bolton Golf and 
Country aikštyne. Vyčio biuletenyje 
minėtų pirmenybių sukeistos datos 
ir vietos. Už netyčia įsivėlusią klai
dą labai atsiprašome. Kartu visus 
kviečiame gausiai dalyvauti atviro
se Vyčio golfo pirmenybėse.

Nario kortelę, siunčiamą kartu su 
biuleteniu, prašome užpildyti ir grą
žinti klubo sekretorei Ramūnei Un- 
derytei, 62 Glenwood Ave., Toronto.

Šaudymo sekcija turėjo pirmąsias 
pratybas Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje. Tuo tarpu šaudymu daugiau 
domisi mergaitės. Šaudymo pratybos 
vyksta sekmadieniais 2 v.p.p. GG sto
vyklavietėje.

Mūsų rėmėjams A. Skrebūnui, S. 
Jonaičiui (Wasaga) ir Vyt. Balio
nui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

Ateitininkų žinios
Studentų stovykla. Rugpjūčio 25 — 

rugsėjo 1 d.d. įvyks tradicinė stu
dentų ateitininkų stovykla Assemb
lies of God Camp, P.O. Box 83, Big 
Prairie, Ohio, 44611. Tai bus pramo
ginė ir studijinė stovykla. Ginutis 
Procuta kalbės apie tautybių pro
blemą Sovietų Sąjungoj, Vincas Ko- 
lyčius nagrinės charismatinius sąjū
džius, Augustinas Idzelis — gamtos 
apsaugą okupuotoje Lietuvoje. Sto
vyklavietės gamta yra labai graži, 
įrengimai puikūs. Visi miegamieji 
kambariai ir salės vėsinami. Olim
pinio dydžio baseine galėsit pasimau
dyti. Yra gražus ežerėlis, kuriame 
laiveliu galima irstytis. Sportuosime 
sporto aikštėse. Gražioj poilsio ir 
sporto salėje galima žaisti stalo te
nisą.

Stovyklos mokestis — $50, jei
gu iš anksto užsiregistruojama, $55 
— stovykloj. Registracijos mokes
tis — $5 siunčiamas Jurgiui Jogai, 
85 House Dr., Akron, Ohio 44319, 
USA. Reikia atsivežti miegmaišius, 
pagalves ir patalynę. Vida R.

Skautų veikla
• Rugpjūčio 3-4-5 d.d. Romuvos 

stovyklą aplankė gana didelis skai
čius svečių, jų tarpe Prisikėlimo pa
rapijos klebonas T. Augustinas, O. 
F.M., R. B. Geležiūnai, S. G. Kuz
mai. Visi jie yra žymūs skautų rė
mėjai. Taipgi tą savaitgalį įvyko 
neoficialus vadovų-vių suvažiavi
mas, kai stovykloje atsirado LSS 
tarybos pirmijos pirm. v. s. A. Sau- 
laitis, Kanados rajono vadas v.s. K. 
Batūra, abu vadeivos — v. s. A. 
Gverzdienė ir s. V. Morkūnas bei 
daugelis kitų. Vėliavų nuleidimo iš
kilmėse rugpjūčio 3 d. skautininkų 
įžodį davė: kun. A. Žilinskas, Gu
daitis iš St. Catharines, B. Paliuly
tė, J. šeškutė ir R. Lasienė. “Ąžuo
lo” ir “Gintaro” mokyklų baigimo 
proga vadovai-vės po atviru dan
gumi buvo vaišinami skautų-čių pa
gamintais valgiais — ant jiešmų 
keptais viščiukais, šaltais barščiais 
ir kitais lietuviškais skanėstais, ku
rių gaminime daug išradingumo pa
rodė mokyklų stovyklautojai. Sto
vyklinę “Ąžuolo” mokyklos dalį bai
gė ir pažymėjimus gavo A. Kalinaus
kas, R. Saplys, G. Senkevičius ir A. 
Stauskas.

• Įžodį Romuvos stovykloje da
vė: O. Jurėnaitė ir D. Miniotaitė; 
vyr. skautės — J. Mickevičiūtė iš 
Klevelando; vilkiuko — Pr. Karpis.

• Antrąją XII Romuvos stovyk
los savaitę komendantu buvo s. v. 
si. A. Kobelskis, skaučių pastovyk- 
lės draugininkėm — t.n. I. Stanio- 
nytė ir v. sk. si. I. Marcinkevičienė, 
sporto vadove — t n. D. Nausėdie
nė, gail. seserimi s. S. Rudienė. Šei
mininkavo V. Radžiuvienė, M. Ruz- 
gys, I. Baziliauskienė, O. Radzevi
čienė, L. Česėkienė, R. Bekerienė, 
L. Sukauskienė, T. Šlenienė ir O. 
Balsienė (tarnybų tvarkytoja).

• Rugpjūčio 4 d. nuolatiniam Ro
muvos stovyklautojui Kanados ra
jono vyr. dvasios vadui T. St. Kul- 
biui, SJ, Kanados rajono vadas v.s. 
K. Batūra visų dėkingi) stovyklauto
jų vardu įteikė lietuviškais raštais ir 
skautiškom emblemom išaustą me
nišką stulą. T. St. Kulbiui, SJ, pa
linkėta dar daug metų būti su mu
mis.

o LSS tarybos pirmijos pirm. v. 
s. A. Saulaitis, atvykęs iš JAV, sa
vaitę stovyklavo XII Romuvos sto
vykloj, talkindamas “Ąžuolo” ir 
“Gintaro” mokykloms. Jis turėjo 
progos pasitarti su Kanados rajono 
vadovais rengiamo LSS tarybos su
važiavimo reikalais. Suvažiavimas 
šaukiamas Toronte š.m. spalio 25-26- 
27 d.d. C. S.

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).

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

Toronto. Tel. 531-8422

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

: GIFTS INTERNATIONAL INC.
- 2501 w. 7ist STREET, Telefonas 471-1424
• CHICAGO, ILL. 60629. ------------------- ----------------
► Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
• ----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------
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GARBENS
REAL ESTATE

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
AI. 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 r* > r* jį a IĮ jį 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

M0KA U IMA

6% už depozitus
9% už asm. paskolas

8^% už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. ||| už mortgičius 

Kapitalas — aštuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgfčius 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 nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6k

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., . e O'* E AE A Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e’" ‘’O.5-5454 NUOLAIDA

Ai 14a k * Sąžiningas patarnavimas.
H I» a V Si Eli O liūdi tvl • Parūpiname mortgičius

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

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamo* 
lempos Ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 eSav. P. Užbali*

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ j
programoj |

971 College St., Toronto 4, Ont. v i s[ ve rslo be i j* |
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 i ąrnjnjai H

LIETUVIAI SAVININKAI S_P°U ^.±0.1.9 J M
V A “.A, : A^ ~ AA--

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Diurbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdrausta* 

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

TARPTAUTINIAME KONGRESE
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm, 

dr. K. Bobelis liepos 24 d. grįžo iš 
Taipei miesto Taiwane, kur įvyko 
Pasaulio Antikomunistinės Lygos 
kongresas. Tą patį vakarą ALTos 
būstinėje jis pasidalino įspūdžiais 
su spaudos, radijo bei televizijos at
stovais ir visuomenininkais. Pasau
lio Antikomunistinės Lygos kongre
se, prasidėjusiame liepos 14 ir pasi
baigusiam liepos 19 d., dr. K. Bobe
lis atstovavo ne vien tik lietuviams, 
bet ir visiems R. Europos paverg
tųjų tautų žmonėms, dabar gyvenan
tiems JAV. Jis buvo jrikiuotas į 
trijų žmonių JAV delegaciją, kurią, 
be jo, sudarė šio krašto valdžios 
atstovas ir viena televizijos komen
tatorė. Kongrese dalyvavo apie 3,000 
atstovų iš viso pasaulio, dauguma 
jų — iš Azijos. Pagrindinių šešių 
kalbėtojų tarpe šalia Tautinės Ki
nijos viceprezidento, šalia P. Viet
namo viceprezidento ir kitų žymių 
asmenybių buvo ir mūsiškis dr. K. 
Bobelis, nes Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo pirmosios komunistinės 
ekspansijos aukos. Dr. K. Bobelio 
kalbą ištisai atspausdino Taipei mies
te išeinantis anglų kalba laikraštis 
'“China Post” liepos 19 d. laidoje. 
Dr. K. Bobeliui buvo suteikta pro
ga su keliais kongreso atstovais pa
kalbėti televizijoj. Jis taip pat buvo 
priimtas Tautinės Kinijos preziden
tūroje sergančio prezidento žmonos 
Čiangkaišekienės. P. Korėjos prezi
dentas, dalyvavęs kongreso atidary
me, dr. K. Bobelį pakvietė būti jo 
svečiu P. Korėjoje, kur turėjo tęstis 
kaikurios kongreso sesijos. Iš namų 
sužinojęs nemalonią žinią, kad sun
kiau susirgo sūnus Julius, dr. K. 
Bobelis nebegalėjo važiuoti į Korėją 
ir grįžo tiesiai į namus. ALTa yra 
Įsijungusi į “Captive Nations” są
jūdi JAV, per kurį patenka ir į 
Pasaulio Antikomunistinę Lygą. Pas
taroji išsivystė iš Azijos tautų An
tikomunistinės Lygos, įsteigtos 1951 
m., kai Tautinės Kinijos kariuome
nė pralaimėjo žemyną ir buvo pri
versta persikelti į Taiwaną. Tada 
Taiwane buvo tik milijonas gyven
tojų, o dabar jų skaičius paaugo iki 
17 milijonų. Įdomiu sutapimu į dr. 
K. Bobelio rankas Taipei mieste pa
teko vietinio dienraščio “The China 
News” liepos 15 d. nr., kur pirma
jame puslapyje įdėta lietuvio Volde
maro A. Strazdo nuotrauka ir ži
nia, kad šis lietuvis, studijas baigęs 
Rochester N.Y., pakeltas į vietos 
banko operacijos skyriaus viršinin
kus.

LIETUVIŲ KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Tarybos šau

kiamas VIII JAV lietuvių kongresas 
įvyks Čikagoje rugsėjo 27-29 d.d. 
Kongreso tikslas apibendrintas maž
daug tokiais žodžiais: “Ncpasiduosim 
jokiai JAV politikai, kuri bandytų 
Lietuvą parduoti...” Įdomu, kad apie 
šį kongresą raštu teigiamai atsilie
pė apie 100 JAV senatorių ir kon
greso narių. Kongresas įvyks pačia
me vidurmiestyje esančiam Conrad 
Hilton viešbutyje, o kongreso pa
maldos numatytos vidurmiestyje 
esančioje St. Mary’s šventovėje. Į 
kongreso banketą tikimasi sukviesti 
iki 1,000 svečių. Vienas pagrindi
nių kalbėtojų kongrese bus jaunosios 
kartos atstovas žurnalistas Algis 

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 •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., — . rnr -fnrn 
TORONTO, ONTARIO I Cl. 9^3“ S
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
i Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainę, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193?4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sqiiningoi ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmodienrals 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ n ... r- _ i’ 4B0 roncssvalim av»
jstaiga Baltic Exporting CO. TORONTO ». Ontario

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

Rukšėnas, parašęs populiarią knygą 
apie S. Kudirkos tragediją “Day of 
Shame”.

LITUANISTINĖ SAVAITĖ
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos ryšių centras liepos 13-20 d. d. 
Beaumont stovyklavietėje, Ohio vals
tijoje, kur pernai įvyko tautinė lie
tuvių skautų stovykla, surengė pir
mąją lituanistinę savaitę. Apie ją čia 
rašančiam savo įspūdžius perdavė 
vienas iš tos savaitės lektorių — 
LŽS cv pirm. kun. J. Vaišnys. Esą 
ruošiantis savaitei buvo susirūpini
mo švietimo taryboje ir Lietuvių 
Bendruomenėje. Bet dalyvavusiems 
lektoriams bei studentams toji li
tuanistinė savaitė buvo tikra staig
mena. Susirinkę 25 aktyvūs jaunuo
liai iš įvairių JAV vietovių į stu
dijas įsijungė visu uolumu. Per die
ną būdavo po šešias paskaitas, o iš 
kaikurių dalykų, pvz. lietuvių kalbos, 
būdavo atliekami net vakariniai dar
bai po vakarinių programų. Lituanis
tinės savaitės metu plačiausiai buvo 
nagrinėta lietuvių kalba, literatūra, 
žurnalistika, Lietuvos okupacijų lai
kotarpis. Lektoriais buvo: St. Barz- 
dukas, kun. J. Viašnys, SJ, prof. R. 
Šilbajoris, dr. T. Remeikis, žurn. Alg. 
Rukšėnas, dr. V. Stankus. “Amerikos 
Balso” atstovai J. Raslavičiūtė ir R. 
Sakadolskis įrašė visą eilę paskai
tų, pokalbių bei šiaip paskirų deta
lių, kurios buvo perduotos į Lietu
vą. Paskaitas skaitė ir latvių bei 
estų atstovai. Panašias studijų savai
tes latviai pradėjo rengti maždaug 
prieš 10 metų su 25 klausytojais. 
Dabar jų ten jau suvažiuoja iki 200.

Baigiantis lituanistinei savaitei 
jaunimas pageidavo, kad tokia sa
vaitė būtų ruošiama ir kitais metais, 
bet nebe 7, o 14 dienų, kad per dieną 
būtų tik po keturias paskaitas ir kad 
studijos vyktų kurioje nors lietuviš
koje vietovėje. Atvykęs Kent univer
siteto atstovas net pasiūlė, kad to
kios lituanistinės savaitės ateityje 
vyktų Kent universitete, kur studen
tams būtų užskaityti akademiniai kre
ditai. Bet jaunimo, atrodo, šis Ken
to un-to atstovo siūlymas nedomi
no. Bendra kun. J. Vaišnio išva
da apie pirmąją lituanistinę savai
tę tokia: “Nors susirūpinimo buvo, 
bet mes, lektoriai, nė vienas nesi- 
tikėjom, kad taip gerai viskas pa
vyks. Tokios savaitės rengtinos kiek
vienais metais ...” Iš šalies teko nu
girsti, kad PLB valdyboje nuomonės 
kitokios. Bet iki šio laiko gal jos 
pasikeitė?

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Kanados krašto apsaugos ministeris James Richardson tarp Toronto ginta- 
riečių Winnipege, kur įvyko Kanados Lietuvių Diena A. Nausėdas

g HAMILTON
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS”, 

vad. sol. V. Verikaičio, rugpjūčio 15, 
ketvirtadienį, išskrenda į Europą 
koncertams. Pirmas koncertas įvyks 
rugpjūčio 17 d. Londone, o rugpjū
čio 18 — Mančesteryje. “Aidas” ta 
proga apžiūrės Londono miestą, o 
rugpjūčio 20 d. išvyks į V. Vokietiją, 
kur Hamburge rugpjūčio 24, šešta
dienį, duos koncertą. Miunchene kon
certas bus rugpjūčio 25 d. Iš Miun
cheno traukiniu vyks į Romą, kur 
rugpjūčio 28 d. numatyta audiencija 
pas šv. Tėvą. “Aidas” yra pakviestas 
giedoti Vatikano radiofone, kurio 
programa transliuojama į Lietuvą. 
Mūsų “Aido” giesmių klausysis visa 
Lietuva. Choras rugpjūčio 31 d. 
grįžta namo. Be choro vadovo sol. V. 
Verikaičio, su choru vyksta adminis
tratorius J. Pleinys, choro akompa
niatorius J. Govėdas, mergaičių pa
lydovės — H. Norkienė, M. Borusie- 
nė, tėvų komiteto pirm. V. Sakas su 
ponia, V. Morkūnienė, F. Krivinskie- 
nė. “Aidas”,prieš išvykdamas į Euro
pą, liepos 31 d. koncertavo Dundurn 
Parke “Courtyard” auditorijoje. 
Nors atostogų laikas, bet publikos 
susirinko arti 200. šio koncerto pro
ga Hamiltono dienraštis “Spectator” 
įsidėjo choro nuotrauką su trumpu 
aprašymu, pažymėdamas, kad “Ai
das” rugpjūčio pabaigoje išvyksta į 
Europą koncertuoti. J. P.

“GYVATARAS” ruošiasi švęsti 
savo 25 m. veiklos sukaktį 1975 m. 
balandžio 5 ir 6 dienomis. Šiai šven
tei ruošti sudaryti koncerto, baliaus 
ir leidinio komitetai daugiausia iš 
buvusių grupės šokėjų. Atskiri komi
tetai turėjo savo pasitarimus ir nuo 
rudens pradės intensyvų darbą, 
įjungdami dar daugiau narių. Visi 
buvusieji “Gyvataro” nariai prašomi 
šią datą rezervuoti bendram visų su
sitikimui ir 25 m. sukakties iškilmin
gam paminėjimui.

Rugpjūčio 17 d., 9 v. v., iš Malton 
aerodromo “Gyvataras” išvyksta į 
Banff, Alta, dalyvauti baltiečių sto
vykloje. Ten išbus 9 dienas ir turės 
du koncertus Banff kurortiniam 
miestelyje kartu su latviais ir estais.

“Gyvataro” veiklai paremti gauta 
parama: iš min. dr. Haidasz—$3,000, 
Carlings Arts Foundation — $1,000, 
Hamiltono Dofasco Co — $400, p. Žil

ST. CATHARINES, ONTARIO
TAUTOS ŠVENTĖS — rugsėjo 8- 

sios minėjimas rengiamas rugsėjo 7, 
šeštadienį, slovakų salėje, Page ir 
Welland gatvių sankryžoje. Pradžia 
6.30 v. v. punktualiai.

Po trumpos oficialios dalies Ha
miltono lietuvių teatras “Aukuras”, 
vadovaujamas režisorės E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės, suvaidins rašy
tojo V. Alanto trijų veiksmų kome
diją “Šiapus uždangos”. Nepraleiski- 
me progos pamatyti ir išgirsti šį 
dailiojo žodžio spektaklį.

Šokiams gros puikus orkestras, 
veiks baras, bus vertingų laimikių 
loterija. Visi minėjimo dalyviai bus 
pavaišinti šiltais užkandžiais. Vai
šėms vadovauti sutiko P. Kalainienė. 
Rugsėjo 8, sekmadienį, 10 v.r. iškil
mingos pamaldos už Lietuvą. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą sakys 
kun. J. Liauba, OFM. Iškilmingose 
pamaldose organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

APYLINKĖS VALDYBOS inicia
tyva liepos 14 d. buvo sušauktas pasi
tarimas su šios apylinkės organiza
cijų atstovais aptarti buvusio Lietu
vos prezidento Antano Smetonos 100 
metų gimimo ir 30 metų mirties su
kaktims paminėti. Sumanymui vi
siems pritarus, sudarytas visų or
ganizacijų komitetas. Pirmininku iš
rinktas A. šetikas. Minėjimas numa
tytas rengti artimiausioje ateityje. 
Laiką, vietą ir pobūdį nustatys minė
tas komitetas. Apylinkės valdyba

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ORGANI
ZACIJA (Association of East Central 
European Organizations of Niagara 
Region) bendrame posėdyje liepos 
31 d. priėmė sekantį nutarimą: rug
pjūčio 20 d., 7 v. v., įvyks visų Sov. 

vičio iš Tillsenburgo — $5. Esame 
dėkingi visiems rėmėjams ir stengsi
mės jų neapvilti savo darbu bei pa
stangomis.

Liepos 10 d. “Gyvataras” davė pil
ną koncertą Dundurn Castle parke. 
Kadangi paskutiniu laiku buvo pa
keista pasirodymo data, lietuvių vi
suomenė apie tai nebuvo painfor
muota. Gauta graži padėka iš rengė
jų ir pridėta piniginė $50 auka. Inf.

PADĖKA
Hamiltono SLA 72 kuopa, rengda

ma gegužinę, skirtą pagerbti Sov. 
Sąjungos okupuotos Lietuvos tautie
čiui V. Simokaičiui, nuteistam 15 
metų kalėjimu ir jo vardui įamžin
ti, susilaukė gausios talkos. Reiškia
me nuoširdžią padėką katarinie- 
čiams: parapijos klebonui kun. Juve
naliui Liaubai, OFM, už garsinimą 
gegužinės iš sakyklos, programos va
dovei Stasei Zubrickienei, akordeo
nistui S. Zubrickui, P. Meškauskui 
už parūpinimą autobuso ir keleivių 
registraciją, P. Kalainienei už paruo
šimą maisto valgių bufetui, J. Paukš
čiui už vaišinimą programos daly
vių ir apmokėjimą kelionės išlaidų, 
V. Žemaitienei ir S. Zubrickienei, 
dirbusioms prie menininkų pavaiši
nimo. Dėkojame SLA loterijai au
kojusiems: $25 — J. Paukščiui, $20 
— J. Girevičiui; po $10 — P. Dau
giniui, A. Visockiui. Ačiū tautie
čiams iš Niagara Falls: S. Ulbinui 
už sveikinimo kalbą, Z. Ulbinienei 
už išdavimą maisto svečiams; hamil- 
toniškiams už aukas loterijai: M. Ma- 
tukaičiui, V. Bagdonui, A. Repčiui 
po $10; V. Triponui — $5; bilietų 
platintojams: p.p. Borusams, Pakal
niškiams ir dukrai Anitai, Ročiams 
ir dukrai Ritai, V. Bagdonui, A. Rep
čiui, Z. Pulianąuskui, G. Melnykųi, 
A. Kaušpėdai; iš Confield V. Matu- 
kaičiams — už auką $10 ir sūrį, taip
gi visai šeimai, talkinusiai gegužinės 
ruošoje; iš Floridos — N. Novickie- 
nei už pardavimą valgių bufete bi
lietų, A. Padolskiui už ledus, B. Pa
kalniškiui už kontrolę prie įėjimo, 
V. Matukaičiui už muziką. Dėkoja
me spaudai: “Naujienoms”, “Kelei
viui”, “Tėviškės Žiburiams”, “Ne
priklausomai Lietuvai” už korespon
dencijų spausdinimą; svečiams — už 
gausų dalyvavimą. SLA 72 k. v-ba

Sąjungos pavergtų tautų manifesta
cija prie miesto rotušės: 1. atžymėti 
Čekoslovakijos užgrobimo metines, 
2. reikalauti laisvės ukrainiečių isto
rikui Moroz ir 3. pradėti pavergtų 
tautų bendrą akciją.

Po Čekoslovakijos vėliavos pakėli
mo kalbės miesto burmistras, federa
cinės valdžios atstovas R. Welsh, par
lamentarai Johnson ir Parent, dabar
tinis pavergtų tautų org-jos pirm. 
Dzieržak, ukrainiečių atstovas, advo
katas Doličny ir čekų profesorius 
Fic. Po to įvyks rotušėje spaudos 
konferencija, dalyvaujant visų tauty
bių atstovams. Prieš tai spaudai, ra
dijui bei televizijų stotims bus pa
rengti pranešimai apie Sovietų Są
jungos pavergtų tautų padėtį.

Visi lietuviai kviečiami šioje mani
festacijoje gausiai dalyvauti su tau
tine vėliava. Ateityje ir Lietuvos rei
kalai bus paminėti. Šiame posėdyje 
dalyvavo apylinkės valdybos pirm. 
A. Šetikas ir lietuviams organizaci
joje atstovaująs S. Šetkus.

ATITAISYMAS. Rašant korespon
denciją apie birželio trėmimų minė
jimą buvo paminėta, kad Ona Šukie
nė išbuvo Sibire 12 metų, iš tikrųjų 
ji išbuvo ten 18. Už klaidą šis kores
pondentas nuoširdžiai atsiprašo. Kor.

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

Sudbury, Ontario 
PAGERBTAS UOLUS T AUTI E 

TIS. Salomėjos Poderienės inciatyva 
su jos keturių dukrelių, Povilo Jute- 
lio ir Juzės Gatautienės talka “Inter
national viešbučio salėje buvo su
ruoštas gražus pobūvis Klemui Joni
kui pagerbti 60 m. sukakties proga. 
Sukaktuvininkas yra kilęs iš Kaišia
dorių parapijos. Lietuvai atgavus 
Vilnių, išvyko Ašmenos apskritin po
licijos tarnybai. Pasižymėjo energija 
ir sumanumu atlikdamas pareigą tė
vynei. Tikras patriotas buvo tėvynė
je, toks pasiliko ir tremtyje. Yra ak
tyvus lietuviškosios bendruomenės 
narys, lietuviškų pamaldų lankytojas 
ir visų lietuviškųjų inciatyvų rėmė
jas. Remia lietuvišką spaudą ir yra 
“Tž” šeimos narys. Prie gražiai pa
puoštų stalų invokaciją sukalbėjo, 
kun. Ant. Sabas, o Jadvyga Labuc- 
kienė, pagerbtuvių vadovė, pasakė 
gražią kalbą, pabrėždama draugų 
reikšmę žmogaus gyvenime. Po to 
sveikinimo žodį tarė kun. Ant. Sabas 
parapijos vardu ir Juozas Kručas 
Sudburio LB vardu.

Sukaktuvininkas visiems padėkojo 
už pagerbtuves ir dovanas. Ta proga 
atšventė savo gimtadienius Saulutė 
ir Giedrutė Poderytės. J. K. savo po
etiškoj kalboj tarp kitko pabrėžė ir 
Poderių šeimos lietuviškumą: visi 
vaikai gražiai kalba lietuviškai. Da
lyvavo daug tautiečių iš Sudburio, 
bendrų kovų draugas Ignas Girdze- 
vičius su žmona, Gediminas Poderis 
su šeima, B. Dabulskiai su dviem 
dukrelėm ir J. Gasparienė iš Sault 
Ste. Marie, Silvija Martinkutė su ma
myte iš Hamiltono, D. Remeikytė ir 
B. Gatautytė iš Toronto. S. Poderienė 
užprašė giedotas šv. Mišias už sukak
tuvininko sveikatą. Dar ir sekančią 
dieną po Mišių visi susirinko pietų 
į tą pačią viešbučio salę ir praleido 
laiką lietuviškoj nuotaikoj. Ilgiausių 
metų, Klemai!

PREL. J. B. KONČIUS, atskridęs 
iš Floridos, atostogauja pas P. G. 
Petrėnus. Sekmadieniais lietuviš
kas pamaldas koncelebruoja su kle
bonu ir sako pamokslus, įnešdamas 
patriotizmo ir įvairumo. Nors turi 
daugiau kaip 80 metų, bet dar ener
gingas ir žvalus.

— Agota Pranckūnienė išskrido į 
Lietuvą atostogų. K. A. S.

Lietuviai pasaulyje
(Atkelta iš 4-ro psl.) 

komisijon — Romas Žaliukas ir Al
gis Valiūnas. Naujoji valdyba Bad 
Godesberge liepos 5-7 d.d. Įvykusia
me posėdyje paruošė veiklos planą 
bei sąmatą įteikti VLB krašto valdy
bai. Be valdybos posėdžio rugsėjo 
21-22 d.d. Vasario 16 gimnazijoje, 
numatyta surengti spalio 11-13 d.d. 
politinio lavinimosi savaitgalį su 
šiomis temomis — “V. Vokietijos 
Rytų politika”, “Etninių grupių poli
tinis angažavimasis” ir “‘Pokarinė 
Lietuva”. Studijinei programos da
liai vadovaus A. Lucas, pramoginei 
— Ž. Vilčinskaitė. Jiedu taipgi su
tiko rūpintis “Vokietijos LJS Žinio
mis” ir “Kontaktu”. Sąjungos narių 
adresus pažadėjo sutvarkyti Ž. Vil
činskaitė. Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos skyrių steigimu rūpin
sis M. šiušelis. Sąjungos steigiamojo 
suvažiavimo organizacinį komitetą 
sudarė Romana Žutautaitė ir An
drius Smitas, o paruošiamuosius dar
bus atliko Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių komitetas, vadovaujamas 
Alberto Harnerio. Steigiamojo suva
žiavimo dalyvius VLB krašto valdy
bos ir Vasario 16 gimnazijos vadovy
bės vardu sveikino J. Lukošius.

STUDIJŲ SAVAITGALĮ mokslei
viams ir studentams Romuvoje su
rengė Vokietijos ateitininkai sen
draugiai, pagrindine tema pasirinkę 
"Ateitininkija dabarties krikščioniš
kųjų ir tautinių problemų akivaizdo
je”. Didžįąją dalyvių dalį sudarė 
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai, 
bet buvo ir keli jaunuoliai iš Švedi
jos, Bonnos, svečių iš JAV ir Kana
dos. Paskaitas skaitė: dr. Jonas Nor- 
kaitis — “Ateitininkai ir gyvenama
sis metas”, V. Natkevičius — “Atei
tininkų istorija”, dr. J. Grinius — 
“Ateitininkų principai kaip pasau
lėžiūros gairės”, kun. A. Rubikas — 
“Kas yra krikščionybė”, stud. P. 
Nevulis — “Tautiškumas — nacio
nalizmas — internacionalizmas”, 
prel. dr. P. Celiešius — “Pasaulie
čio misija išganyme”.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakg daugeli metų kaip mais
tą, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos čpsnako 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!

PAAIŠKĖJO politinės bylos
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Čia ne teismas, o susidorojimas... 
Kodėl jis uždaras? Ar iš tikrųjų teis
mas bijo, kad įniršę žmonės jo nesu
draskytų? Bijote jūs — “susirinkę 
dėl trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto” (V. Kudirkos žodžiai — 
Vk)... Nors iš vardo esate lietuviai, 
tačiau neveltui liaudies išmintis sa
ko: savas šuo skaudžiau kanda ...

Kalbą š. Žukauskas užbaigė 
V. Mykolaičio-Putino eilėraščio 
dviem eilutėm:
Priešas mus spaudžia geležinėm 

rankom.
Tačiau brangiausias žodis — laisvė!

Teismo paskirtos bausmės
Prokuroras Bakučionis, Š. Žu

kauską pavadinęs pogrindinės 
organizacijos įsteigėju, pareika
lavo 7 metų kalėjimo bausmės, 
bet ji buvo paskirta šiek tiek 
mažesnė, nes turbūt ir teisėjam 
padarė įtakos šio tauraus Jietu- 
vio drąsi laikysena.

Teismas nubaudė: 1950 m. gi
musį Š. Žukauską, Kauno medi
cinos instituto VI kurso studen-

London, Ontario
ONTARIO PROVINCIJOS švieti

mo ministerija Londono lituanisti
nei mokyklai, įrodžius šios mokyklos 
svarbą ir lygį, suteikė tam tikrą 
privilegiją, tai yra mūsų mokyklos 
X skyriaus mokiniams, jei jie prie 
kurios nors High School tą skyrių 
baigs, duos vieną kreditą, reikalin
gą High School XIII klasės diplo
mui gauti. Nuo š.m. rudens (rugsė
jo pabaigos) mums leidžiama ati
daryti prie Londono Central High 
School vieną klasę — X skyrių — 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. De
šimtojo skyriaus kursą lietuvių kal
ba dėstys mokyt. Gražina Petraus
kienė.

Baigiamųjų High School klasių 
mokiniams šis kreditas tikrai bus 
naudingas. Todėl maloniai prašome 
neatidėliojant susirišti su Gr. Pet
rauskiene ir, gavus iš jos reikalin
gų informacijų, į tą specialią lietu
vių klasę įsiregistruoti bei nustaty
tu laiku tą klasę lankyti.

Šios lietuviams privilegijos gavi
mo reikalu daug rūpinosi KLB Lon
dono apylinkės valdyba, jos įgalio
tas A. Pocius ir ypač mokyt. Gr. 
Petrauskienė, kuri paruošė lietuvių 
klasės programą ir visą kitą me
džiagą. Todėl prašome visas šias 
minėtų asmenų ir vyresniųjų pastan
gas suprasti ir priimti visu rimtumu, 
būtent, įsiregistruokite ir lankykite 
steigiamąją lietuvių klasę. Mokyt. 
Gr. Petrauskienė pasiekiama šiuo 
adresu: 394 Piccadilly Street, Lon
don, Ont. Tel. 438-8983. Visus tėvus 
maloniai prašome taip pat atkreipti 
dėmesį. Mokyklos vadovybė 

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, i
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 2784529

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 70 asmenų pasiruošę jums patarnauti

ĮUOIin M MAE W. G. Dresher Insurance Ir 
UldUHAH VL 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) •

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.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

tą komjaunuolį, mokantį anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas, še- 
šeriais metais griežto režimo 
stovykloje, konfiskuojant tur
tą; 1939 m. g. A. Sakalauską, 
Kauno politechnikos instituto 
vokiečių kalbos dėstytoją, pen- 
keriais metais griežto režimo 
stovykloje; 1911 m. g. gydytoją 
I. Rudaitį trejais metais griežto 
režimo stovykloje, konfiskuo
jant turtą; 1947 m. g. V. Povi- 
lonį, inžinierių-technologą, dve
jais metais griežto režimo sto
vykloje; 1949 m. g. A. Macke
vičių, Kauno politechnikos ins
tituto studentą, dvejais metais 
paprasto režimo stovykloje.

A. Mackevičius, susilaukęs 
švelniausios bausmės, ją atliks 
Pravieniškėse, kurias yra išgar
sinusios 1941 m. sovietų įvykdy
tos masinės lietuvių politinių 
kalinių bei stovyklos komunisti
nio personalo žudynės. Visiem 
kitiem buvo parinkta griežto re
žimo stovykla Solikamste, Per
mės srityje. Š. Žukauską nutar
ta iki rudens palikti KGB sau
gumo kalėjime, kur, matyt, jo 
laukia nauji tardymai, vk

ŠYPSENOS
Skirtingas dangus

Kaimynas pastebėjo, kad jo 
pažįstama šeima sekmadieniais 
vyksta į pamaldas skirtingu lai
ku: vyras — 11 vai., žmona — 
penktą, o duktė — septintą.

— Kodėl jūs taip darote? — 
paklausė kaimynas.

— Matai, kiekvienas turime 
skirtingus įsitikinimus. Kai nu- 
mirsim, tai aš eisiu į savo dan
gų, o mano moterys — į savo.

(V. Matutis) 
Kaimynai

Teisėjas:
— Ar jūs prisipažįstate, jog 

išvadinote savo kaimyną medine 
galva?

Kaltinamasis:
— Nieko panašaus! Aš tik pa

sakiau, kad jo galvai padaryti 
reikėjo gero rąsto.

Taupant laiką
— Ar tu tikrai pamilai mane 

iš pirmo žvilgsnio?
— Aš visada taip darau. Daug 

laiko susitaupo.
Atėjo pasitarti

— Atėjau pasitarti, — pasakė 
kartą avis vilkui, — kaip pada
ryti, kad tu būtum sotus ir mes 
sveikos.

— Labai gerai padarei, kad 
atėjai, — pagyrė ją vilkas. — 
Jeigu visos ateitumėt, nebekiltų 
jokių problemų.

Parinko Pr. Alš.

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
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Anapilio žinios

— Rugpjūčio 12 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse Anapilyje palaidotas 
a.a. Stasys Černiauskas, rugpjūčio 13 
d. — a.a. Julius Narušis. Velionių 
artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Anapilio salė 1975 m. šeštadie
niais (didžioji pusė) jau išnuomota.

— Anapilio statybai aukojo $1000: 
N.N.; $350: dr. A. V. Mickus; po 
$100: J. Kvederys ir N.N.; paskoli
no $2.000: N.N.; $1000: K. Dulevi- 
čius. Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

— Parapijos persikėlimo iškilmės 
įvyks rugsėjo 21 d. Anapilio salėje.

— Rengiasi tuoktis: Jurgis Lunys 
ir Linda Geldutytė; Vincento Sac- 
coccia ir Virginija Zenkevičiūtė; Jo
nas Užupis ir Zuzane Doyle.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
klebonijos koplyčioje už p.p. Jagėlų 
šeimos mirusius; sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Tadą Normantą, 11 v.r., už 
a.a. Pauliną Martinaitienę (meti
nės), Springhurste 11 v. už a.a. Ma
riją Juzukonienę (užpr. p. Kanap- 
kos).

Pr. Alšėnas nuo š. m. liepos 
1 d. išėjo pensijon po 20 metų 
tarnybos provincinės valdžios 
darbovietėje. Kiek sveikata lei
džia, jis ir toliau bendradarbiau
ja periodinėje spaudoje, tvarko 
gausią savo biblioteką.

Golfo turnyras, rengtas “Auš
ros” klubo pr. savaitgali, susi
laukė apie 50 žaidėjų. Pirmąją 
vietą ir pereinamąją taurę lai
mėjo Rimas Strimaitis, II v. — 
R. Jull, III — V. Sergautis. 
Pereinamąją taurę su išlygina
maisiais smūgiais laimėjo irgi R. 
Strimaitis, II — St. Rukša, III 
— M. Ignatavičius. Iš moterų 
geriausiai žaidė A. Olienė. Tur
nyrui vadovavo dr. S. Kazlaus
kas. A. Zalagėno dovaną lai
mėjo V. Vaitkevičius.

A.a. Stasys Černiauskas, 50 
m. amžiaus, mirė rugpjūčio 9 d. 
Palaidotas Toronto lietuvių ka
pinėse rugpjūčio 12 d. iš Prisi
kėlimo šventovės. Paliko žmoną 
Jonę ir dukteris — Danguolę ir 
Sigitą. Velionis didis dainos bei 
giesmės mylėtojas — dalyvavo 
“Varpo” ir Prisikėlimo par. cho
ruose. Laidotuvių pamaldose 
dalyvavo pilna šventovė tautie
čių. Į kapines palydėjo labai 
ilga vilkstinė automobilių. Ve- 
lionies intencija užprašyta apie 
100 Mišių.

A.a. Julius Narušis, 57 m. am
žiaus, pastaruoju metu gyvenęs 
Guelphe, rastas jpaskendęs 
upokšnyje rugpjūčio 9 d. Polici
ja apie nelaimę pranešė gimi
nėms St. Catharines mieste. Po 
atlikto skrodimo ligoninėje ve
lionis palaidotas Toronto liet, 
kapinėse rugpjūčio 13 d. iš Pri
sikėlimo šventovės. Pašarvotas 
buvo Turner a. Porter laidotu
vių namuose. Apeigas atliko 
Anapilio kunigai. Velionis buvo 
nevedęs, gyveno vienišas, nes 
Guelph apylinkėje mažai tėra 
lietuvių.

A. a. Liudo Racevičiaus atmi
nimui vietoj gėlių paaukojo “T. 
Žiburiams” $10 Saulius-Kazys ir 
Liuda Stankai iš Dayton, Ohio, 
JAV.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.__________________
IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
arti Prisikėlimo parapijos. Nuoma 
tik $125.00 per mėnesį. Savininkas 
— daktaras. Jieško 2 ar 3 žmonių 
šeimos. Skambinti Pranui Baraus- 
kui tel. 233 - 3323.______________ _
SESIŲ 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 Val- 
teriui Drešeriui tel. 233-3334 arba 
231-2661, Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.
SPRING HURST VASARVIETĖJE 
šalia “Victor’s Pro-Hardware” atida
ryta nauja maisto krautuvė. Lietuviai 
savininkai.
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 12 d. iš mūsų šven

tovės palaidotas Stasys Černiauskas, 
nuoširdus parapijietis, ilgametis cho
ristas; žmonai Janinai, dukrelėms 
Danguolei ir Sigitai bei visiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 9 v. — už Mariją Dubickienę, 
užpr. A. M. Garkūnų; sekmad., 8 v.
— už Joną Dubicką, užpr. A. P. 
Poškų; 10 v. — už Marijoną ir Got- 
libą Hirsch, užpr. J. Hirsch; 11.15 — 
už Mariją Petkūnienę, užpr. E. Aukš- 
tikalnienės; 8.30 v. vak. — už Stepą 
Kairį, užpr. paminklo statybos ko
miteto; šeštad., 24 rugpj., 8 v. — už 
Antaną Dobį, užpr. Ad. Dobienės; 9 
v. — už Alfonsą Sakalauską, užpr. 
B. S. Sakalų; 9.30 v. — už Tatjaną 
Katelienę, užpr. J. K. Šapočkinų 
sekmad., rugpj. 25 d., 10 v. — už 
Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekū
nienės.

— Buvęs klebonas kun. Placidas 
Barius išvežtas į Bideford, Maine, 
ligoninę. Diagnozė iki šiol dar nėra 
nustatyta.

— Maldininkų kelionė į Midlando 
šventovę bus rugsėjo 8 d. Pamaldos
— 12.30 v.

— Tretininkų mėnesinis susirin
kimas ir Mišios bus rugsėjo 1 d., 12 
v. mūsų šventovėje.

— Santuokai ruošiasi Eugenijus 
Sičiūnas ir Jūratė Baranausakitė; 
Diana Geldutytė ir Andrew Harvey.

— Sekmadieniais vakarinės Mišios
— 8.30 v. Pradedant rugsėjo 8 d. 
jos bus 7 v. vakaro.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos laikomos kas sekma

dienį 9.30 v. ryto. Sekmadienio mo
kykla prasidės rugsėjo 8 d.

— Savo maldose prisiminkime vi
sus ligonius, minėtus paskutiniame 
“TŽ” nr. Ligonių skaičius padidėjo: 
Sv. Juozapo ligoninėje — Viktoras 
Jukna, namuose — Petras Preikšai- 
tis. Visi parapijiečiai skatinami kuo 
greičiausiai pranešti kun. Alg. Ži
linskui sergančius, nes ligoniai bei 
jų šeimos nevisuomet praneša kuni
gui patys. Svarbu, kad jūsų kunigas 
sužinotų kas serga ligos pradžioje, 
kad pastoracinis patarnavimas galė
tų būti kuo greičiausiai suteiktas. 
Kūno sveikimas daug priklauso taip 
pat ir nuo dvasinio stovio, kurį tei
kia Visagalis savo žodžiu, Šv. Komu
nija bei maldos-tikėjimo sąryšiu.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusios savaitės bingo buvo 

sėkmingas, nes atsilankė didelis skai
čius lošėjų — vidurkis buvo apie 
880, o vieno vakaro skaičius pasie
kė 1100. Prisibijoma, kad Toronto 
miesto susisiekimo streikas gali su
trukdyti LN bingo lankytojų skai
čiaus didėjimą.

— LN pagrindinio įėjimo durys 
atrodo labai apsinešiojusios. Buvo 
manoma, kad tas duris reikia pa
keisti moderniomis. Prieita išvados, 
kad senoviškai namo išvaizdai mo
dernios durys netiktų. Nutarta se
nas duris perdirbti ir palaikyti iki 
viso namo lauko išvaizda bus kei
čiama.

— LN Moterų būrelis jau ruo
šiasi menės atidarymui, kuris įvyks 
lapkričio 9 d. įrengimo planai pa
ruošti, perdirbimas dar nepradėtas.

— Judinamas LN baro leidimo rei
kalas. Pastaruoju metu buvo ren
kamos žinios apie asmenis, kurie, 
kaip prašyme pažymėta, tą barą tvar
kys.

— Naujai išvalytos LN žemutinės 
salės grindys ir balkono kilimas at
rodo gražiai. Gal dėlto praėjusio 
sekmadienio popietė sutraukė nema
ža lankytojų iš arti ir toli. Popie
tėje dalyvavo svečių iš Kalifornijos 
ir iš kaimyninio Detroito. Svečiams 
gražiai patarnavo Toronto lietuvai
tės. Dalyvavo gana daug lietuviško 
jaunimo. Kaikurie popietės dalyviai 
pageidavo, kad popietės metu būtų 
duodama programėlė, transliuojama 
per garsiakalbį J. R. Simanavičiaus 
sekmadienio radijo vaalndėlė. V-ba

Skautų stovyklos vadovai iš 
Romuvos stovyklavietės atsiun
tė sveikinimus “T. Žiburiams”. 
Pasirašė: V. Turūta, R. Drange- 
lytė, B. Paliulytė, G. Tarvydie
nė, I. Mackevičienė, L. Rugie- 
nienė, kun. St. Kulbis, SJ, S. 
Kazilevičiūtė, A. Saulaitis, D. 
Barzdžiūtė, S. Rudienė, P. Bu
tėnas, D. Nausėdienė, V. Gotcei- 
tas, I. Stanionytė, P. Saplienė, 
A. Kobelskis.

“Aušros” sporto klubo rengti 
šokiai Springhurst vasarvietėje 
praėjo sėkmingai. Rengėjai tą 
pačią salę išnuomojo ir kitiem 
metam tą pačią dieną. Be val
dybos narių, prie pobūvio ruo
šimo daug prisidėjo J. ir Pr. 
Žaliauskai, L Žemaitienė, p. 
Dimskienė, V. žaliauskienė, V. 
Taseckas, Br. Genčius ir V. Bi- 
rieta.

Brangiai Mamytei

a.a. M. Kvietinskienei
Amerikoje mirus, dukrai SOFIJAI STYRIENEI ir 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

Bronė ir Kostas Žioba . Juozas Venclovaitis
r®

Tautybių savaitės — Karavano metu lietuvių paviljoną “Vilnius” Lietuvių Namuose aplankė daug kitataučių sve
čių bei viešnių. Iš kairės: “Vilniaus” karalaitė Kristina Imbrasaitė, “Carling Community Arts Foundation” vy
riausia reikalų vedėja Mrs. Marie L. McCormick su lietuviška lėle, įteikta “Gintaro” ansamblio, teisėja ir minėto 
fondo lėšų skirstymo komisijos narė Isa Scotti, J. Kaknevičienė — “Tž” administratorė ir minėto fondo komisi
jos narė St. Dabkus

SEKANTIS “TŽ” NUMERIS, 
kuris turėtų pasirodyti rugpjū
čio 22 d. data, neišeis, nes ta 
savaitę laikraščio tarnautojai 
atostogaus. Po atostogų “TŽ” 
išeis normalia tvarka rugpjūčio 
29 d. Nors laikraštis persikėlė 
j naują vietą, bet ir toliau skai
tytojams yra siuntinėjamas iš 
centrinio Toronto pašto, kad ne
būtų perdaug suvėlintas jo pri
statymas.

Naujoje vietoje “T. Žiburius” 
aplanko ne tik torontiečiai, bet 
ir tolimesnių vietovių bei šalių 
tautiečiai. Iš Australijos Sydnė- 
jaus lankėsi Ona ir Algis Kapo
čiau keliaują aplink pasauli. Iš 
Čikagos buvo atvykę Jadvyga ir 
Jonas Labanauskai. Juos visus 
lydėjo ir lietuvių institucijas 
aprodė Pr. Sakalauskas iš Ha
miltono. Trumpai valandėlei 
buvo užsukęs “Draugo” kultū
rinio savaitraščio redaktorius 
poetas Kazys Bradūnas su žmo
na ir sūnumi Jurgiu, lydimi gi
minaičio A. Krakaičio-Krakaus- 
ko. Svečiai automobiliu perva
žiavo rytinę Kanados dalį. Sek
madienį su šeima lankėsi Čes
lovas Žilionis ir užsisakė “Tž”. 
Jis gėrėjosi Anapilio projektu ir 
domėjosi jo ateitimi.

“T. Žiburiams persikėlimo 
proga aukojo $47.50: G. ir H. 
Lapai. $20: Ona Urnavičienė, 
A. ir S. Čeponiai; $10: — Biru
tė Vytienė, G. Breichmanienė, 
Jonas Jasys; $5: X. Y., Jonas ir 
Jadvyga Labanauskai, A. Ku- 
sinskis, P. Rušinskas. Nuošir
dus ačiū maloniems rėmėjams.

Pamaldos Midlande. Kanados 
kankinių šventovėje lietuvių pa
maldos įvyks rugsėjo 8 d., 12.30 
v.p.p., po to — susitelkimas 
prie Lietuvos kankiniams pa
gerbti kryžiaus.

Kanados L. K. Kunigų Vieny
bės suvažiavimas įvyks" Hamil
tono liet, parapijos patalpose 
rugsėjo 10 d., 10 v. r.

Kun. Br. Jurkšas, pastaruoju 
metu dirbęs Toronto Prisikėli
mo parapijoje chorvedžiu, rug
sėjo pabaigoje išvyksta Ispani
jon, kur numato ir apsigyventi 
jos sostinėje Madride. Ten galės 
prisidėti prie Lietuvai reikšmin
gų darbų. Ispanijoje kun. Br. 
Jurkšas yra praleidęs 10 savo 
jaunystės metų. Kanadon atvy
ko 1952 m. Kurį laiką dirbo Ed- 
montone, aptarnaudamas pla
čios srities tautiečius. Ten jo 
rūpesčiu buvo pastatydinti Lie
tuvių Namai, kuriuose įrengta 
ir koplyčia. Vėliau jis persikėlė 
į Toronto — Hamiltono sritį. 
Čia daugiausia dirbo su parapi
jų ir jaunimo chorais. Vienu 
metu jo vadovaujamas Prisikė
limo par. vaikų choras turėjo 
daugiau kaip šimtą narių. Apla
mai, jo vadovaujami chorai gar
sėjo įdomiais, gyvais koncertais. 
Be to, kun. Br. Jurkšas aktyviai 
reiškėsi filatelistų veikloje.. Tai
gi, jo pasiges ne tik chorai, fila
telistai, bet ir visuomenė, gra
žiai vertinusi jo pastangas lie
tuviškoje veikloje. Kun. Br. 
Jurkšas yra gimęs Skirsnemunė
je 1914 m., bet studijavęs dau
giausia Italijoje ir Ispanijoje. 
Kunigu įšventintas 1944 m. Is
panijoje. Ispanų kraštų techni
kos bei amatų mokyklose 10 me
tų dėstė muziką ir braižybą (pa
rašė net vadovėlį). Dirbo šiuose 
kraštuose: Ispanijoje, Venecue- 
loje, Kolumbijoje, Kanadoje.

Sofija ir Jonas Tumosa choro 
“Aidas” išvyką į Europą parė
mė $100 auka. Taip pat “Aidui” 
aukojo J. Riauba $20.

MALDININKŲ
į St. Mary’s, Ontario, ;
organizuojama Immaculate Heart of Mary parapijos > 
bus š.m. rugpjūčio 18, sekmadienį. Marijos vardo kop- ? 
lyčioje bus Marijos Fatimos statula, popiežiaus palai- < 
minta, išstatyta pagarbinimui, šv. Mišios, procesija z 
Marijos garbei, Rožinis. Išvykstama iš Bloor ir Jane > 
8 vai. 15 min. ryto. Kas norėtų dalyvauti, skambinti l 
lietuvių kalba tarp 6-9 v. vak. tel. 763-4233. (Prn.) $

i ' - *
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STASIUI ČERNIAUSKUI

I mirus, jo žmoną JANĘ, dukras — DANGUOLĘ ir 
SIGITĄ gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai už-

bendradarbiai —
I
I

E. ir A. Ripkevičiai
E. ir A. Underiai
J. ir B. Vaišnorai g
E. ir M. Zabulioniai

1
'N

Mylimam Vyrui ir Tėveliui

a.a. Stasiui Černiauskui
mirus, jo žmoną JANĘ, dukras — DANGUOLĘ ir
SIGITĄ bei kitus artimuosius giliai užjaučia —

i

i

i

1
i

I

I

3

A
S.
S.
A

jaučia buvę jo

ir S. Ąžuolai
ir P. Balusevičiai 
Koenig
ir J. Petrauskai

t
M

S
J. ir V. Vingeliai L. ir I. Juzukoniai

A. ir J. Vaškevičiai

“Litas” artėja prie 5 milijo
nų dolerių. Per š.m. kovo mė
nesį “Litas” padidėjo $90.000, 
balandžio — $180.000, gegužės 
— $45.000, birželio — $78.000,

Toronto, Ontario _
A.A. ANTANUI SAPIJONIUI

MIELAS ANTANAI,
štai kabo tavo tymo balnas 
Ir kardas tavo štai šviesus.
Išgėręs karčią gyvenimo taurę, 
Peranksti palikai mus visus.
Mes, Butegeidžio pulko sūnūs, 
Mename tas brangias atminties 

dienas,
Kada buvai toks drąsus bei jaunas 
Ir rikiavai kariu gretas.
Mylėjai tėvų žemę — 
Mylėjai ją karštai.
Geležinio vilko balsas tave šaukė 
Ir senolių išminti takai.
Nublokštas į tolimą šalį 
Nenustojai tu vilties. 
Kol pašaukė Visagalis, 
Dirbai Dievui, tėvynei iš visos 

širdies.
Kaip ąžuolas palaužtas Tu audros 
Ant gyvenimo kelio suklupai. 
Nepamiršim Tavo žygio niekados! 
Tebūna Tau lengvi Anapilio kapai.

J. STALIORAITIS 
Torontas,

1974 m. rugpjūčio 3 d.

“T. Žiburiams’aukojo
$200: Aleksas ir Stefa Kalūzos; 

$150: kun. Vacį. Stankūnas; $100: 
J.Danilevičius, Al.Viskontas (Stouff- 
ville Creamery sav.), Filomena Kup
čiūnienė, Petrė Baikienė; $40 J. Žit
kevičius; $30 Vita ir Ant. Lapaičiai; 
$26: Rimas J. Geležiūnas; $25: Po
vilas Baronas, E. Aukštakalnienė, P. 
Sidaras, Zigmas Laurinavičius; $20: 
Mečys Pranevičius, Ant. Stankus, dr. 
Julius Sakalauskas; $17: VKL Sąjun
gos St. Catharines, Ont., skyrius; 
$15: Pr. Cečys ir šeima. $10: Walter 
Zaleskis, J. E. Staškevičiai, Stefa Ce- 
ponienė, Petras Žulys, V. Keblinskie- 
nė, M. Polteraitienė, kun. Vacį. Ka- 
tarskis, Bronė Bujokienė, Edvardas 
ir Elena Olšauskai, Juozas ir Petro
nėlė Olšauskai.

$6.50: Petras Galinauskas; $6: Jo
nas Stonys, J. Aleliūnas; $5.65: A. 
Jasiūnas; $5: V. Karosas, J. Bleizgys, 
Pr. Eidukaitis, A. Heikienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė; 
$20: — Juozas Bubelis, $15: — Vine. 
Andriulionis, K. Ožalas, St. Devei
kis, Vine. Stanislovaitis.

$4: Alf. Pundzius; $3'. Ant. Pet- 
kauskas, Jonas Vieraitis, J. A. Gu
dai, Mrs. Giedziun; $2: J. Vainei
kis, S. Savokaitis. $1.50: D. Viskon- 
tienė, A. Pikutis, Alg. Šliažas, V. Ka- 
rauskas, Kaz. Lisauskas, Z. Stočkus, 
E. Euresa, Ona Ratkevičienė, St. Če
pas, Vyt. Petrulis, Br. Paulienė, Ant. 
Pauplis, Alf. Gleveckas, Juoz. Pau
lius, Juoz. Skėrius, vysk. A. L. Deks- 
nys, Juoz. Petkūnas, Tadas Dambr
auskas, V. Beresnevičius; $1: Pr. 
Razgaitis, L. Abromonis, Ign. Pa- 
karna.

Nuoširdus ačiū visiems spaudos 
rėmėjams. 

į

Klubo nariui

a.a. PETRUI JUTELIUI
mirus, brolį POVILĄ, gimines ir artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Sudbury, Ont.
Žvejų ir Medžiotojų Klubas

"Geležinis vilkas"

Greitas ir tikslus patarnavimas! į

Tel* Bus” 722-3545 i 
Res,: 256-5355 i

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ Į

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

A+A

JONUI PETKŪNUI
mirus, broliui BERNARDUI ir šeimai, seseriai ir šeimai 

JAV, žmonai, dukroms, sūnui ir broliui Lietuvoje reiš

kiam gilią užuojautą —

P. M. Krilavičiai

S

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

■

Mylimai MOTINAI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielą 

draugą IGNĄ JUZUKONĮ, jo žmoną LINĄ, sūnų 

bei dukras —

k k | I T B P H ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
LI I A V MONTREAL QUE., H4E 2 A-8. TEL. 766-5827

O. ir I. Delkai

AfA

mielam draugui PETRUI JUTELIUI 
mirus, dukras, seserį Lietuvoje, brolį POVILĄ 
JUTELĮ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu —

MOKA Už:
Einamąsias s-tas ____ ___ 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ____  —11.5%

Taupomąsias s-tas___ ___ 8.75% Nekiln. turto___________ 11.0%
Term. ind. 1 m. . ...10.0% Čekiu kredito ____ ___  —12.0%
Term. ind. 2 m. _____
Term. ind. 3 m.____

____ 9.5%
____ 9.0%

Investacines nuo------------- 11.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil 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 trpdtn 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Dd 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieninis neairouiua 
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.

I!

S

liepos — $114.000. “Lito” ba
lansas liepos mėnesio gale pa
siekė $4.882.851. Šiuo metu “Li
tas” turi pakankamai atsargų 
paskoloms, kurios duodamos žy
miai mažesniu palūkanų nuo
šimčiu nei kitose finansinėse 
institucijose.

Iš Čikagos į Aušros Vartų 
parapiją porai savaičių atosto
gų yra atvykęs buvęs klebonas 
kun. K. Pečkys, SJ.

Reikalingas tarnautojas. 
Montrealio “Lito” Aušros Vartų 
skyriui reikalingas nuolatinis 
tarnautojas ar tarnautoja. Pir
menybė žodžiu ir raštu mokan
tiems prancūzų kalbą. Informa
cijų reikalu kreiptis i “Lito” ve
dėją tel. 766-5827 (Sklb.)

Etninių grupių memorandu
mas, paruoštas Kanados Lenkti 
Kongreso delegacijos, buvo 
įteiktas Kvebeko provincijos 
parlamento komisijai, studija
vusiai oficialios kalbos įstatymą 
nr. 22. Memorandumas įteiktas 
13 etninių grupių vardu. Ar lie
tuviai toje iniciatyvoje dalyva
vo, nėra žinių. Gana plačiame 
rašte išdėstyta etninių grupių 
pozicija oficialios kalbos įsta
tymo atveju. Jame pasisakoma 
už dvi oficialias kalbas. Kvebe
ko provincijoj pirmenybė ga
linti būti duodama prancūzų 
kalbai, tačiau visose mokyklose 
turėtų būti dėstomos abi kalbos. 
Prancūzų kalbos bei kultūros 
ekspansija ir apsauga negalin
ti būti vykdoma kitas tautybes 
užgožiančiu būdu. Kitakalbiai 
gyventojai taip pat turį savo 
teises ir negalį būti diskrimi
nuojami. Toje pačioje valstybė
je negalį būti skirtingų katego
rijų piliečiai. Dabartinis įstaty
mas esą atima imigrantams lais
vo kalbos pasirinkimo teisę savo 
vaikų atveju. Pasak memoran
dumo, abiejų oficialių kalbų 
mokėjimas esąs pagrindas gero 
sugyvenimo paskirų grupių ir 
visos šio krašto visuomenės.

Lenkai įteikė ir atskirą me
morandumą, kuriame išdėstė 
minėtas idėjas ir dar pabrėžė 
glaudų lenkų kultūros ryšį su 
prancūziškąja. Be to, jie išreiš
kė pritarimą prancūzų kalbos 
plėtimui bei stiprinimui ne tik 
Kvebeko provincijoje, bet ir 
visoje Kanadoje dvikalbiškumo 
rėmuose.

Ar lietuviai šiuo atveju ėmėsi 
kokios iniciatyvos savo atskirai 
pažiūrai išdėstyti, iki šiol netu
rime žinių. Galima tik spėti, kad 
tokios iniciatyvos nebuvo dėl 
negausaus lietuvių skaičiaus 
Kvebeko provincijoj. Visdėlto 
ir mažų grupių iniciatyva, jei 
gerai paruošta bei pagrįsta, gali 
susilaukti respekto viršūnėse.

Kp.
Kun. St. Kulbis, SJ, dvi savai

tes ėjo dvasios vado pareigas 
skautų stovykloje Romuvoje 
prie Toronto. Stovyklautojai 
jam padovanojo lietuviškais ir 
skautiškais motyvais išaustą ori
ginalią stulą.


