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Žmogaus teisės
Visais laikais žmogus siekė laisvės ir norėjo būti žmo

gumi. Bet tie siekiai ir norai atsimušdavo Į kietą valdžios 
sostą ir ten suduždavo. Vėliau valstybės valdovai, norėda
mi apmalšinti savo piliečius, ėmė rašyti gražias konstitu
cijas, žadančias duoti žmonėms daugiau teisių. Tos puoš
nios karalių ir carų konstitucijos buvo tolimos žmogaus 
vizijos, tolimi žiburėliai augštų kalnų viršūnėse. Reikėjo 
kopti Į stataus kalno viršūnę, pasiimti žiburėlį ir parnešti 
jį į vargingo žmogaus lūšnelę, kad jo gyvenimas prašvistų, 
kad žmogus taptų žmogumi, ne valstybės ar caro vergu. Dėl 
to žiburėlio — žmogaus teisių — kovojo pavieniai žmonės, 
organizacijos ir tautos.

BUVO žiaurios revoliucijos, sunaikinusios karalius ir 
carus, Įrašiusios į savo vėliavą LAISVĘ, LYGYBĘ, 
BROLYBĘ. Didžioji Rusijos revoliucija žadėjo išva

duoti žmogų — darbininką ir mužiką — iš caro vergijos, 
iš kapitalistinio išnaudotojo, žadėjo padaryti jį laisvu žmo
gumi, pilnateisiu piliečiu socialistinėje valstybėje. Komu
nistinė revoliucija naikino ir griovė visa, k&s priminė carą 
ir jo valdžią, bet. nesunaikino komunistų noro užimti caro 
valdžios sostą ir valdyti Rusijos žmones dar žiauriau negu 
caras. Iš Rusijos žmogaus buvo atimta žemė, namelis, net 
amatininko Įrankiai, kad jis be valdžios leidimo negalėtų 
net sau bato pasitaisyti ar drabužio pasisiūti. Iš jo viskas 
buvo atimta, net šventovė ir Dievas. Leninas ir Stalinas — 
buvo daug žiauresni carai už tikruosius Rusijos carus, net 
už tą, kuris istorijoje yra vadinamas žiauriuoju Jonu.

RUSIJA ir jos užgrobtos tautos gyvena Brežnevo laiko
tarpį. Jis, kaip ir Stalinas, paskelbė savo dekoraty- 
vinę konstituciją. Puošni ir labai panaši į Stalino ta 

jo naujoji konstitucija. Stalinas valdė pagal savo konstitu
ciją ir išžudė milijonus žmonių. Stalino laikais nė viena 
tauta nepasinaudojo konstitucine teise išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, nepasinaudos ta pačia teise ir Brežnevo įrašyto
je konstitucijoje, nes tie puošnūs konstitucijos įrašai yra 
tik komunistiniai ornamentai tamsiam užsienio darbinin
kui ar studentui apgauti. Brežnevo konstitucijoje įrašytos 

laisvės. Jos buvo ir Stalino konstitucijoje. Tai irgi orna
mentai vakarų pasaulio žmogui apgauti. Deja, laisvojo pa
saulio žmogus jau žino, kad tai tik rusiški konstituciniai 
ornamentai. Jei toji konstitucija būtų paraidžiui vykdoma, 
Sovietų Sąjunga subyrėtų, ir komunistų galingoji partija 
per trumpą laiką dingtų. Kad tos konstitucijoje paminėtos 
žmogaus teisės nebus vykdomos, rodo ir tai, kad Brežne
vas šoka piestu, kai JAV prezidentas ar kitas iškilus ame
rikietis pamini žmogaus teisių paneigimą Sovietų Sąjun
goje. Mat, žmogaus teisės ir rusiškas komunizmas yra to
kios priešingybės, kaip ugnis ir vanduo. Rusiškas komuniz
mas yra diktatūra, kuriai beteisiai piliečiai turi vergauti, 
kad diktatūrinė valdžia išsilaikytų. Jei žmogui bus duota 
teisė demokratiškai tvarkytis ir gyventi, komunizmas grius. 
Todėl Brežnevas rėkia, nes bijo komunizmo galo.

NORIME ar nenorime, tas komunizmo diktatūros ga
las ateis. Jis ateis su žmogaus teisėmis. Kai visame 
pasaulyje žmogus kovoja dėl savo teisių ir palaips

niui jų išsikovoja, nebus aplenkta ir Sovietų Sąjunga. Ge
ležinė uždanga nesulaikys. Sovietinis žmogus kovos ir lai
mės, padedant laisvojo pasaulio žmonėms. Teisė gyventi, 
teisė kurti geresnį gyvenimą ir kurti geresnę valstybės 
santvarką yra visų žmonių teisė, tuo pačiu ir Sovietų Są
jungos pavergtų tautų teisė. Nesvarbu, ar ji Įrašyta į 
konstituciją, ar ne. Jei krašto valdžia priešinsis, bus kovo
jama iki pergalės.

Diktatūrinis komunizmas ir dekoratyvinės konstituci
jos — senienos, anachronizmai, atgyvenę savo amžių. Jie 
turi būti pašalinti, nebevartojami, kaip baudžiava, spaudos 
draudimas, religijos persekiojimas, piliečio vergavimas 
valstybei. Brežnevo užmojai ir jo konstitucija — devynio
likto šimtmečio politiko mostai, sukelią laisvojo pasaulio 
žmogui juoką. M. Stonys

KANADOS ĮVYKIAI

Iškilmės ir vienybė

Pasaulio įvykiai
NERAMUMUS PAKISTANE UŽBAIGĖ STAIGUS KARIUOMENĖS VADŲ 
įsikišimas, kurio pagrindiniais autoriais buvo jungtinio štabo ko
miteto viršininkas gen. M. Sharifas ir kariuomenės štabo viršinin
kas gen. M. Zia ul-Haqas. Šiuos generolus į vadovaujančius pos
tus buvo paskyręs premjeras Z. A. Bhuttas. Be kraujo praliejimo 
įvykusiame sukilime Pakistano valdovu tapo gen. M. Zia, paskel
bęs karo lauko stovį. Premjeras Z. A. Bhuttas buvo suimtas su 
keliais savo ministeriais. Už grotų taipgi atsidūrė ir dalis opozici
nės Liaudies Sąjungos vadų. Gen. M. Zia betgi teigia, gad jie 
suimti tik dėl jų pačių gerovės saugumo tikslu. Oficialiu Pakistano 
valdovu paliktas prez. F. E. Chaudthry, kuriam talkins keturių 
asmenų karinė taryba. Gen. M. Zia užtikrino pakistaniečius, kad

Pagrindinės Kanados Dienos 
iškilmės liepos 1 įvyko prie fe
deracinio parlamento rūmų 
Otavoje, iš kur buvo transliuo
jama porą valandų trukusi kon
certinio pobūdžio programa, 
pusvalandžiui nutraukta užėju
sio lietaus. Vien tik šiai progra
mai Kanados vyriausybė išlei
do $500.000, o iškilmėms viso
je Kanadoje — $3.500.000. 
Įspūdingai atrodė Kanadoje gy
venančių tautybių sveikinimai 
gimtąja jų kalba šimto dešim
ties metų sulaukusiai Kanadai. 
Sveikintojų eilėse buvo ir lie
tuvių atstovai su mūsų tautine 
vėliava. Aikštėje prie Toronto 
rotušės devyni pilietybės teis
mo teisėjai prisaikdino 275 ją 
gaunančius ateivius iš 34 pa
saulio šalių. Šia proga atitinka
mą žodį tarė valstybės sekr. J. 
Roberts, šventišką Kanados 
Dienos nuotaiką jos išvakarėse 
sudrumstė separatistinė Kvebe
ko partija provinciniame parla
mente. Laikinasis liberalų par
tijos vadas G. R. Levesque pa

siūlė priimti rezoliuciją, Kana
dos gimtadienio proga sveiki
nančią visus kanadiečius. To
kiai rezoliucijai pravesti reikė
jo bendro visų partijų pritari
mo. Nors pats premjeras ir 
Kvebeko partijos vadas R. Le
vesque posėdyje nedalyvavo, jo 
atstovai griebėsi išsisukinėjimo 
taktikos, reikalaudami Kanados 
Dienos sveikinimus sujungti 
vienon rezoliucijon su JAV Ne
priklausomybės Diena liepos 4. 
Opozicija šį pasiūlymą atmetė. 
Po pusvalandį užtrukusio ginčo 
visi opozicijos nariai išėjo iš 
posėdžių salės, o prie jų prisi
jungė ir Kvebeko partijos atsto
vas J. F. Bertrandas, ■ buvusio 
Tautinės Unijos premjero J. J. 
Bertrando sūnus.

Pradėdamas pasitarimus Ka
nados vienybės klausimu fede
raciniame parlamente, premje
ras P. E. Trudeau paskelbė spe
cialios septynių asmenų grupės 
sudarymą vienybei propaguoti. 
Grupei vadovaus buvęs Ontario 
konservatorių premjeras J. Ro-

Žibutė šilininkaitė, Toronto lietuvių veikėja, kankliuoja tautybių savaitės metu Toronte Nuotr. Omero Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Estų memorandumas vyriausybėms
Tautinė Estų Taryba, sudary

ta iš politinių partijų, veikia 
Švedijoje jau lygiai 30 metų. 
Šiuo metu jai vadovauja Estijos 
socialdemokratų partijos užsie
nyje vadovas Joh. Mihkelsonas. 
Belgrado pasitarimų proga Tau
tinė Estų Taryba paskelbė me
morandumą, kuris išsiuntinėtas 
visoms pasitarimuose dalyvau
jančiųjų valstybių vyriausy
bėms. Jame nurodoma, kad Es
tijos respublika tarptautinės 
teisės požiūriu tebėra suvereni 
ir nepriklausoma valstybė. Di
džiosios valstybės nepripažįsta 
nei Sov. Sąjungos įvykdytos ka
rinės krašto okupacijos, nei jo 
prievartinio įjungimo į Sov. Są
jungą. Todėl visi Helsinkio bai
giamojo akto nuostatai taikin- 
tini ir Estijai, ypač tie, kurie 
liečia suverenumo teises, susi- 

barts ir buvęs federacinio ka
bineto ministeris J. L. Pepin, 
neseniai vadovavęs Antiinfliaci
nei Tarybai. Grupės darbai nė
ra konkrečiai aprėžti. Ji turės 
teisę skatinti Kanados vienybę, 
jungti jos šalininkus, duoti pa
tarimus premjero P. E. Tru
deau vyriausybei. Pradinei šios 
grupės veiklai numatomi viene- 
ri metai. Premjeras P. E. Tru
deau ragino angliškai kalban
čius kanadiečius plačiau atverti 
savo širdis ir mintis prancūzų 
kilmės kanadiečiam, kurie vis 
dar nesijaučia lygūs su visais 
ne tik Kanadoje, bet ir pačioje 
Kvebeko provincijoje.

Valstybinė Kanados Energi
jos Išteklių Taryba pasisakė už 
dujotiekio pravedimą iš Alias
kos Prudhoe Bay pagal Jukone 
einantį plentą. Dujotiekis Britų

(Nukelta j 6 psl.) 

laikymą nuo grasinimo jėga ar 
jos naudojimo, sienų nepažei
džiamumą, teritorinę neliečia
mybę, nesikišimą į vidaus rei
kalus ir taip toliau.

Baigiamasis aktas, ypač jo 
nuostatai, liečiantys žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, su
žadino Estijos ir užsienio estų 
tarpe daug viltingų lūkesčių. 
Minėtąjį aktą pasirašiusios vals
tybės įsipareigoja gerbti tautų 
lygiateisiškumą ir jų apsispren
dimo teisę. Šis nuostatas labai 
svarbus mažoms ir pavergtoms 
tautoms. Helsinkio aktas taip 
pat padrąsino estus tėvynėje ir 
užsienyje laukti tikro pagerėji
mo ir tokiose srityse, kaip žmo
nių judėjimas per valstybių sie
nas.

Tautinė Estų Taryba pastebi, 
kad Sov. Sąjunga, ypač pasta
ruoju metu, laužo Helsinkio su
sitarimus. Nepagrįstai ilgai 
svarstomi kelionių pareiškimai. 
Vizų prašymai labai dažnai net 
keliskart atmetami. Už vieną vi
zą reikia sumokėti 300 rublių, o 
tai sudaro gerai apmokamo dar
bininko du mėnesinius atlygini
mus. Sovietiniai mokesčiai už 
kelionės dokumentus ir vizas 
yra nepriimtinai dideli. Sku
baus reikalo, kaip sunkios ligos 
ar mirties atvejais, neteikiama 
pirmumo, kaip tai dar prieš 
metus buvo daroma. Pernai 
Helsinkyje sovietiniai pareigū
nai anuliavo pačią paskutinę 
minutę kaikuriems asmenims 
jau išduotas vizas, teigdami, 
kad jų gavėjai neturį leidimo 
įvažiuoti į Sov. Sąjungą ir ne
duodami kitokių paaiškinimų. 
Nauji pareiškimai iš tų pačių 
asmenų nebuvo priimami.

Pastaruoju metu netgi grupi
nės kelionės iš Skandinavijos ir 

V. Vokietijos suvaržytos. Laiš
kai tarp Stockhohno ir Talino 
eina mažiausiai dvi savaites. 
Toks vėlavimas, matyt, kyla dėl 
kontrolės. Santykiavimas įvai
riose kultūros srityse nevykdo
mas savitarpio bendradarbiavi
mo dvasia. Kartais sovietiniai 
estų chorai aplanko Skandinavi
ją ir kitas šalis, bet Švedijoje, 
Amerikoje, Kanadoje ar kitose 
šalyse esantiems estų chorams 
neleidžiama apsilankyti Estijo
je. Negauna leidimų su savo kū
ryba pasirodyti Estijoje nė estų 
rašytojai ar menininkai iš už
sienio.

Jokie sovietiniai organai Es
tijoje neturi teisės išdavinėti to
kių leidimų. Toji teisė su mažo
mis išimtimis priklauso valsty
binėms Maskvos įstaigoms. Kaip 
prieš Helsinkio susitarimus, taip 
ir po jų negalima siųsti Estijon 
estiškų laikraščių, leidinių, kny
gų, įskaitant šventraštį bei re
liginę literatūrą, nekalbant apie 
socialistinius raštus. Švedijos 
estai savo giminėms Estijoje 
per metus pasiunčia dovanų 
siuntiniais už vieną milijoną 
švediškų kronų. Tai labai didelė 
parama senesnio amžiaus žmo
nėms, kurie gauna labai menkas 
pensijas. Visi šie suvaržymai ne
siderina su baigiamojo akto 
dvasia ir laužo jo nuostatus.

Pagaliau Tautinė Estų Tary
ba Švedijoje primena Belgrado 
pasitarimų dalyviams, kad so
vietinėje 1936 m. konstitucijo
je, kaip ir naujame konstituci
jos projekte, nurodoma daug 
žmogaus teisių ir laisvių, tačiau 
tomis teisėmis ir laisvėmis pilie
čiai gali tik tiek naudotis, kiek 
tai nelaikoma kenksminga so
vietinei valstybei ir visuome
nei. A. Lembergas 

rudenį vėl bus pravesti demo- * 
kratiniai parlamento rinkimai. 
Nei jis, nei kariuomenė nepla
nuoja įvesti nuolatinės karinės 
diktatūros. Pakistano tragedija 
prasidėjo su kovo 7 d. įvyku
siais parlamento rinkimais. 
Juos laimėjo premjero Z. A. 
Bhutto liaudies partija, bet opo
zicinė Liaudies Sąjunga atsisa
kė pripažinti laimėjimą, prem
jerą Z. A. Bhuttą apkaltinusi 
rinkimų klastojimu. Nuo to lai
ko Pakistano miestuose vyko 
beveik nuolatinės demonstraci
jos, kurių metu žuvo apie 350 
pakistaniečių. Gen. M. Žios nuo
mone, Pakistanas sparčiai žen
gė pilietinio karo kryptimi. Nuo 
jo dabar jį išgelbėjo laikinis 
kariuomenės įsikišimas, o ramy
bę vėl sugrąžins spalio mėnesį 
įvyksiantys parlamento rinki
mai.

Politinė krizė
Birželio 5 d. Turkijos parla- 

rnento rinkimus laumėm B. Ece- 
vito vadovaujama respublikinin- 
kų liaudies partija, įveikusi 
premjero S. Demirelo teisingu
mo partiją, bet negavusi reikia
mos atstovų daugumos parla
mente. Naujojo premjero B. 
Ecevito sudaryta vyriausybė 
229:217 balsų santykiu buvo at
mesta pirmajame parlamento 
posėdyje. Turkijos prez. A. Ko- 
ruturkas dabar vėl kreipėsi į 
buvusį premjerą S. Demirelą ir 
pavedė jam sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Paramą S. Demire- 
lui yra pažadėjęs tautinio išga
nymo partijos vadas N. Erbaka- 
nas, parlamente turintis 24 at
stovus. Turkiją buvo pradėję 
kamuoti politiniai neramumai, 
prasiveržę riaušėmis Instanbu- 
le Gegužės 1 proga. Ten dabar 
teisiami 98 riaušininkai. Vals
tybės prokuroras reikalauja 
mirties bausmės policininką nu
šovusiam valdžios tarnautojui 
H. Akcay,. o kitiems riaušinin
kams — po 20 metų kalėjimo. 
Riaušės yra pareikalavusios 38 
gyvybių.

Atideda susitikimę
JAV prez. J. Carteris norėjo 

dar šią vasarą susitikti su sovie
tų kompartijos vadu ir Sovietų 
Sąjungos prez. L. Brežnevu. 
Pastarasis betgi vengia susitiki
mo, kol nebus paruošta naujoji 
sutartis atominiams ginklams 
apriboti. Atrodo, šį kartą nema
žą vaidmenį vaidina prez. J. 
Carterio užimta pozicija žmo
gaus teisių klausimu. L. Brež
nevas nenori kelionės į JAV, 
nes tokiu atveju daug kas ga
lėtų padaryti išvadą, kad jis yra 

Šios savaitės numeryje:
Žmogaus teisės — M. Stonys žvelgia į dabarties žmogaus 
teises ir komunizmą
Estų memorandumas vyriausybėms — mūsų bendradar
bis Europoje praneša apie estų žygius laisvės fronte
Persekiojama Pranckūnaitė —“LKB Kronika” pasakoja 
faktus apie drąsią Onos Pranckūnaitės laikyseną 
Tautybių savaitė — 51 paviljonas —mūsų koresponden
tas aprašo matytus paviljonus Toronte
Keturi vyskupai iškilmėse — vysk. V. Brizgio 50 metų 
kunigystės sukaktis Romoje
Kanada jieško savęs — speciali konferencija, svarsčiusi 
Kanados ateitį
Intelektualai su disidentais —pranešimas apie prancūzų 
priėmimą sovietų disidentams
Lietuva — priešakinė laisvės kovotoja — dr. J. Jakštas 
aptaria dr. K. Jurgėlos knygą

pasiryžęs padaryti nuolaidų 
žmogaus teisių srityje. Nuo 
1974 metų JAV ambasadorius 
Maskvoje liepos 4 d. tardavo 
trumpą žodį televizijos bango
mis Sovietų Sąjungos pilie
čiams. Šiemet transliacijos bu
vo atsisakyta dėl ambasadoriaus 
M. Toono kalbon įtraukto žmo
gaus teisių pabrėžimo. Nors ta 
kalbos dalis buvo skirta visam 
pasauliui, sovietų cenzoriai ją 
išbraukė. Po cenzorių įsikišimo 
ambasadorius M. Toonas atsisa
kė numatyto žodžio.

Pabėgo lakūnas
Taiwano salon sovietinės kon

strukcijos “MIG-19” naikintuvu 
pabėgo komunistinės Kinijos 
žvalgybinės eskadrilės vadas F. 
Juan-jenas. Tautinės Kinijos vy
riausybė tokiems lakūnams yra 
pažadėjusi 5.000 uncijų aukso 
premiją, kuri šiais laikais yra 
verta $700.000. F. Juam-jenąs 
—- jau ketvirtaš komunistinės ’ 
Kinijos lakūnas, pasinaudojęs 
premija. Spaudos konferencijo
je jis pareiškė, kad pabėgimo 
paskatų buvo žmogaus teisių 
siekimas, visiškas nusivylimas 
komunizmu, atnešusiu vargą Ki
nijai. čintsiano ir Potieno vie
tovėse Fukieno provincijoje bu
vo kilę žemdirbių maištai, ku
riuos numalšino kariuomenė. 
Aplamai Kinijoje daugiausia 
kenčia žemdirbiai, neturintys 
pakankamai maisto ir net dra
bužių. Prie krizės prisideda ir 
dabartinis komunistų partijos 
vadovybės nepastovumas.

Nauja vyriausybė
Ispanijos premjeras A. Sua- 

rezas, laimėjęs parlamento rin
kimus su Demokratinio Centro 
Unijos partija, sudarė naują mi- 
nisterių kabinetą, pasilikdamas 
penkis anksčiau buvusius mi- 
nisterius. Jų tarpe yra užsienio 
reikalų min. M. O. Aguirras, 
siekiantis Ispanijos įjungimo 
Europos Bendrojon Rinkon. Vi
cepremjeru ekonominiams rei
kalams A. Suarezas pasirinko 
socialdemokratą ekonomistą'E. 
F. Quintana, propaguojantį po- 
zetos nuvertinimą. Naujajame 
kabinete panaikintos kariuome
nės, aviacijos ir laivyno minis
terijos, bet vicepremjeru kraš
to apsaugos reikalams pakvies
tas gen. Itn. M. G. Melladas. 
Trys ministerial yra socialde
mokratai, 16 — Demokratinio 
Centro Unijos nariai. Kabine
tan neįjungtas nė vienas socia
listas, nors rinkimuose ši par
tija užėmė antrą vietą.
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Persekiojama Pranckūnaitė
Sovietiniai saugumiečiai padarė kratg jos bute ir paėmė 
religinius leidinius. Tai pranešė"LKB Kronika" 25 nr.

PANEVĖŽYS. 1976 spalio 20 
15 vai. grupė saugumiečių, va
dovaujama saugumo papik. Pet
ruškevičiaus, atvyko į Panevė
žio linų gamybinio susivieniji
mo “Linas” mechaniniij dirbtu
vių įrankinę, kurioje dirbo Ona 
Pranckūnaitė, ir pateikė proku
roro sankcionuotą orderį kratai 
darbovietėje, bute ir ūkinėse 
patalpose. Kviestiniais kratoje 
daylvavo: Virgilijus Dilba, gyv. 
Panevėžyje, Respublikos g. 46, 
bt. 80, Petras Matuzevičiūs, gyv. 
Panevėžyje, Angariečio g. 1, bt. 
416, ir susivienijimo “Linas” 
kadrų skyriaus viršininkė Regi
na Misevičienė, kuri neslėpė sa
vo džiaugsmo dėl vykdomos kra
tos ir galimo arešto. Krata dar
bovietėje užtruko 5 vai. Jos me
tu paimta: rašomoji mašinėlė 
“Consul”, elektrografiniu apara
tu pagamintų A. Grauslio kny
gos “Šviesa tamsoje” 16 egz., S. 
Žilio “Gyvenimo šaltiniai” ir ke
letas mašinėle spausdintu, lapų 
iš knygos “Pamokslai šiandien”.

Po to O. Pranckūnaitė buvo 
atvežta į butą Gogolio g. 59, b. 
70, kur saugumiečiai toliau tę
sė kratą, kuri užtruko iki 21.30 
vai. Po kratos Pranckūnaitė bu
vo nuvežta nakvynei į saugumo 
patalpas, o jos buto durys už
plombuotos. Prie durų ir lauke 
visą naktį budėjo saugumiečiai.

Spalio 21 rytą 8.30 vai. sau
gumiečiai atsivežė O. Pranckū- 
naitę ir toliau tęsė kratą. Kratos 

. metu, suradus elektrografinį ko
pijavimo aparatą, papildorhai 
buvo iškviesta didelė grupė sau
gumiečių — atvažiavo dar trys 
automašinos.

Kratos metu paimta: elektro- 
grafinis kopijavimo aparatas, 
sumontuotas vonios kambaryje 
ir veikiantis “Eros” principu; 
apie 80 pakų rašomojo popie
riaus, aukštos įtampos blokas 
“Erai”, atsarginės dalys kopija
vimo aparatui, rulonas derma- 
tino, 2 spaustuvai, peiliai knyg
rišybai, rašomoji mašinėlė 
“Consul”, dvi taupomosios ka
sos knygelės sumoje 3500 rub. 
Taip pat paimta daug religinio 
turinio knygų: “Gyvoji liturgi
ja”, “Amžinosios būties proble
mos”, “Jobo drama”, “Sakra
mentai ir malda”, “žodžiai bro
liams”, “Dievas šiandien”,“Vieš
patie, kad regėčiau’ 
dabarties klausimai
giesmė”, “Milžinas, didvyris, 
šventasis”, “Šiluvos 
šventovės istorija”, “Katalikų 
katekizmas” (“Era” dauginti la
pai), “Didysis inkvizitorius”, 
“Šviesa tamsoje” (14 egz. pa
daugintų “Era”), “Dievas sute
mose”, “Ieškau tavo veido”, “Ti
kybos pirmamokslis” (10 egz.) ir 
daugelį kitų knygų.

Krata buvo baigta 19.30 vai. 
Kratos metu buvo fotografuoja
ma. Kratoje dalyvavo kviesti
niai: Petras Matuzevičius, Liu
das Daukas, gyv. Algirdo g. 53, 
b. 1, ir specialistas Jurgis Kisie
lius, gyv. Klaipėdos g. 108, b. 
22.

Po kratos O. Pranckūnaitė 
buvo išvežta tardymui. Ji buvo 
klausinėjama, kas atvežęs kopi
javimo aparatą ir medžiagas. 
Pranckūnaitė paaiškino, kad 
apie birželio vidurį du nepažįs
tami vyrai prašė ją išnuomoti 
kambarį, nes norį pastatyti dau
ginimo aparatą “Era”, kuriuo 
dauginsią maldaknyges, katekiz
mus ir religinę literatūrą. Pri
mygtinai prašant, ji sutikus. Vy
rai atvežė kopijavimo aparatą, 
rašomąsias mašinėles ir visą ra
šomąją medžiagą. Vyrai atva
žiuodavę naktimis ir dirbdavę, 
o jinai po darbo tik sutvarkyda
vusi kambarius. Tardytojas rei
kalavo pasakyti, kas jai rašęs 
laiškus, kurie buvo paimti kra
tos metu, tačiau Pranckūnaitė vienos katalikiškos asmens gyveni- 
atsisakė pasakyti jų pavardes, 
nes nenorinti, kad nekalti žmo
nės būtų saugumo tampomi. 
Tardytojas Pranckūnaitei aiš
kino, kad šiuo metu esą suimta 
daug žmonių. Jų tarpe ir “LKB

Didieji
‘Saulės

Marijos
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S.Kronikos” autorius kun.
Tamkevičius, kuris jau prisipa
žinęs, jog liepos mėn. viduryje 
perdavęs paskutinius “Kroni
kos” ir “Aušros” numerius ir 
prašęs padauginti po 20 egz. 
Pranckūnaitė tvirtino, kad jo- 
kio “Kronikos” autoriaus nepa
žįstanti. Tuomet tardytojas 
Pranckūnaitei davęs paskaityti 
fiktyvų kun. S. Tamkevičiaus 
prisipažinimą. Tardomoji pareiš
kė: “Tokius dalykus galėjo pa
liudyti tik pusmetį psichiatrinė
je ligoninėje uždarytas žmo
gus”.

Pranckūnaitei tardytojas pri
minė, kad ji esanti vienuolė ir 
jiems esančios pažįstamos ir ki
tos vienuolės, kurios jai prista- 
tydavusios popierius.

Tardytojas negailėjo pastangų 
įtikinti, jog Pranckūnaitė esan
ti nekalta. Tikrieji kaltininkai 
esą tie vyriškiai ir ji turinti pa
sakyti jų pavardes, nes priešin
gu atveju neteksianti baldų, bu
to, gausianti 8 metus kalėjimo, 
kuriame sugadinsianti sveikatą, 
o tie vyrai ir toliau važinėsią 
“Volgomis”. “Tu nežinai, kas 
yra Sibiras”, — gąsdino ją tar
dytojas. Mergina atšovė, jog 
puikiai žinanti, nes prieš 22 me
tus, būdama 15 metų, ji para
šiusi eilėraštį prieš tarybų val
džią ir gavusi 10 metų.

Nepajėgdami gražiuoju ką 
nors išgauti, tardytojai ją išva
dino prostitute, žadėjo išdaužy
ti dantis. Pranckūnaitė pastebė- didžiuojasi 'šiais'’ Operos Rū- 
■1?’ n?są skirtumo, ar dantis mais, nes jų statyba užtruko 20 

o. t metų, pareikalavo daug pinigų,
sukėlė įvairių nesusipratimų, 
kovų ir t.t. Visas pastato stogas 
padarytas iš Švedijos importuo
tų baltų mažų emalio plytelių, 
kurios blizga saulės apšviestos 
mėlyno vandens fone. Kai įėjo
me į vidų, pajutau lyg ir šaltu
mą, nes grindys be kilimų, vien 
išblizgintas parketas. Abi gi sa
les puošia originalios ir bran
gios užuolaidos, kurios pavadin
tos saulės (šviesių spalvų) ir 
mėnulio (melsvų) vardais. Kon
certų salėje scenos gale stovi 
didingi vargonai.

Kai rytojaus dieną pietavome 
47 augšte esančiame “Summit” 
restorane, jam pamažu besisu
kant, matėme visą miestą, ku
ris prigludęs prie jūros ii- išsi
mėtęs tarp daugybės įlankų, gi
liai įsiskverbusių į žemyną. Syd
nėjaus centras jau turtingesnis 
dangoraižiais, bet palyginti jų 
daug mažiau, negu Amerikos ar 
Kanados miestuose. Juose dau
giausia valdinės ar verslo įstai
gos. Gyventojai mėgsta turėti 
savo namelius, vengia augštu- 
mos, bijo didelių vėjų nuo jū
ros. Sako, kad tarp gyvenan
čių dangoraižiuose daugiau sa
vižudybių.

Sydnėjaus festivalis
Mūsų jaunimas Sydnėjuje ra

do pramogų pajūriuose, vakari
niuose klubuose, pas draugus 
ir kitur, o mudvi su Irena labai 
rūpestingai globojo Jadvyga Vi- 
liūnienė, Tamara Vingilienė ir 
Marina Cox. Suprasdamos, kaip 
svarbus mums kiekvienas pasi
rodymas, dar iš vakaro nuvežė į 
miesto centrą, kur tarp dango
raižių yra lyg ir aikštė poilsiui. 
Šioje aikštėje, kuri man prime
na graikų teatrą, kur publika 
sėdi viršuje, o apačioje vyksta 
programa, visą vasarą trunka 
Sydnėjaus miesto festivalis. 
Sausio 14 d., 12 v., pilnai pasi
ruošęs “Gyvataras” pradėjo sa
vo programą, stebint gal porai 
tūkstančių žmonių, nes visos sė
dimos ir stovimos vietos buvo 
užimtos. Programos vedėjas, 
pristatydamas “Gyvatarą”, vis 
pabrėžė, kad tai lietuviai iš Ka
nados, kad mus remia Kanados 
valdžia. Tai labai patiko Kana
dos konsulo sekretorei, kuri po 
programos atėjo pasveikinti, 
padėkoti, pakviesti į konsulatą 
ir t.t. Apie šį “Gyvataro” pasi
rodymą gražiai atsiliepė Aldona

jie išdaužys, ar Sibire jie patys 
išbyrės.

Pranckūnaitė buvo tardoma 
spalio 22 ir 23 dienomis. Tardy
tojas Petruškevičius priminė, 
kad jiems dar ne kartą teksią 
susitikti Vilniuje.

Šiuo metu O. Pranckūnaitė 
yra laikoma naimi arešte. Jai 
leidžiama nuvykti tik Į darbą, 
bažnyčią ir parduotuves. Visur 
ji yra akylai sekama. Neabejoti
nai, saugumiečiai nori sužinoti 
su kuo O. Pranckūnaitė palaiko 
artimus ryšius.

Pranckūnaitei už spalio mėn. 
nebuvo išmokėta darbo premija 
už tai, kad darbo metu užsiimi
nėjo pašaliniu darbu. Kadrų 
skyriaus viršininkė prasitarė: 
“Geriau ji būtų pusę fabriko iš
vogusi, negu taip padarė!”

Pirmą kartą O. Pranckūnaitei 
teko susidurti su tardytojais 
1951 gegužės 15. Tada ji turėjo 
15 metų. Už antitarybinę daine
lę ji gavo 10 metų. Štai ta dai
nelė:

Dunduli, Zalecki, 
(agronomu pavardės) 
Tau Dievs nepadės, 
Suvarei kolūkin, 
Mums vaikai išdvės.
Mes vargstam kolūkyje, 
Nuplyšę, basi.
Išgelbėk, Marija, 
Nes tu dar esi.

Už savo “šviesią vaikystę” 
Onutė “dėkinga” Stalino “sau
lei”. Į tėvynę iš lagerio ji sugrį
žo 1957 m.

1976 m. gruodyje O. Pranckū
naitė gavo šaukimą atvykti tar
dymui i Vilniaus KGB. Tardy
mas vyko 3 dienas (7, 8, 9). Sau
gumiečiai nakvynę užsakydavo 
viešbutyje. Tardymo metu sau
gumiečiai klausinėjo apie ma
šinėle rašytas knygas, apie kun. 
Buliauską, kun. Babrauską ir 
kitus. Tardytojas grasino atim
siąs iš jos kooperatinį butą ir 
pinigus. “Jei paimsite mane, 
kam man reikalingas butas?” — 
abejingai atsakė Pranckūnaitė. 
Tai vėl grasino, kad jai teksią 
kalėti Panevėžyje su prostitu
tėmis.

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 

me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės 
vaikai stoja vienas prieš kitą.

VYSK. K. PALTAROKAS

Jaunimo skrydis per PactfikaV
A, - I —I .. --- '  ■ — .  ■ A I ie I ■Atsiminimų ir įspūdžių nuotrupos po "Gyvataro" išvykos į Australiją 

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Miesto apylinkės
Sekančią dieną ALB Sydnė- 

jaus apylinkės pirm. K. Stašio- 
nio pastangomis buvo suorgani
zuota ekskursija laivu, kad ga
lėtume pamatyti miestą ir kartu 
aplankyti garsiuosius Operos 
Rūmus. Iš kapitono Cook prie
plaukos dvi su puse valandos 
plaukėm ekskursiniu laivu.

Kpt. James Cook laikomas 
Australijos atradėju. Nors Aust
ralijos salos jau buvo rastos 
XVI š. pradžioje, tačiau jos ilgą 
laiką paliko “terra incognita”. 
Tik 1770 m. J. Cook iš Naujo
sios Zelandijos vėl pasiekė 
Australijos krantus, išsikėlė ir 
bandė Įsibrauti Į žemyno gilu
mą. Pasiekė net Mėlynuosius 
Kalnus ir susipažino su Austra
lijos augmenija bei gyvūnija. 
Kiekviename mieste yra jo gar
bei koks nors paminklas: Mel
burne Fitzroy Gardens iš Ang
lijos pervežtas ir vėl atstatytas 
jo gimtinis namas; Kanberą 
puošia puikus jo vardo fonta
nas; Sydnėjuje visas uostas pa
vadintas jo vardu.

Žvilgsnis nuo laivo
Mūsų laivas plaukia pamažu, 

skrosdamas vandeni, o mes ste
bime puošnias kaskadomis su
statytas baltas turtuolių vilas 
prie pat vandens, su prieplauko
mis laivams po namu. Čia vėl 
puošnus botanikos sodas, kiek 
atokiau nudistų klubas, apso
dintas medžiais su augšta tvo
ra. Laivas, nuplaukęs iki są
smaukos, kuri išeina Į atvirą jū
rą, apsisuka ir grįžta atgal jau 
kitu šonu, kuris lygiai taip pat 
išmargintas puošniomis vilomis, 
prie kurių, lyg balti paukščiai, 
nutūpę ant vandens, ilsisi jach
tos.

Mūsų ekskursija prasidėjo ir 
baigėsi tame pačiame uoste, ku
rio puošmena — Operos Rūmai, 
pastatyti ant į vandenį išeinan
čio iškyšulio; lyg balta gulbė 
puošia visą miestą. Nepaprastai 
įspūdingi savo struktūra ir, žiū
rint iš šono, atrodo lyg didelis 
burinis laivas, pasiruošęs palik
ti uostą. Sydnėjaus gyventojai 

Veščiūnaitė “Musei Pastogės” 7 
numeryje: ■ '

Gražioj saulėtoj dienoj ypatinga 
staigmena buvo matyti kanadiečius 
— lietuvių tautinių šokių grupę “Gy- 
vatarą” — šokančius Sydney Mar
tin Plaza amfiteatre. Lengvus ly
riškus šokius sekė gyvi, dinamiški, 
triukšmingi. Labai vykusiai įneštos 
variacijos, gražiai išspręstos, nesu- 
ardant šokio charakterio. Vietomis 
įneštas lengvas jumoras džiugino 
žiūrovus. Gražūs rūbai. Gražios šokė
jos. žavios pranešėjos.

Skautu laužas
Vakare nuvykome Į už mies

to netoliese vykstančią skautii 
stovyklą. Malonūs vadai aprodė 
stovyklą, kuri labai panaši Į 
mūsų turimąsias. Tik prieš pus
valandi buvo praėjusi stipraus 
lietaus banga, tad palapinių pa
puošimai jau buvo sugadinti, že
miau stovinčios palapinės patvi- 
nusios. Bet tai netrukdė gerai 
jaunimo nuotaikai — po vaka
rienės visi susėdo prie skaisčiai 
liepsnojančio laužo. Skambėjo 
dainos, sekė pasirodymai. Ir 
mūsiškiai pasirodė atlikdami 
keletą dainų ir pantomimų. De
ja, ne tik man ir kitiem skau
du buvo klausytis dviejų jaunų 
vyrų, kurie pranešinėjo progra
mą nepaprastai darkyta lietu
vių kalba. Aišku, ir pas mus 
yra blogai kalbančių lietuviškai, 
bet bent tie, kurie kam nors 
vadovauja, turėtų būti pavyz
džiu kitiems. Nustebino tačiau 
keleto mažų pipiriukų, kurie dar 
tebėra po mamos sparnu, mo
kėjimas gražiai išsireikšti lietu
viškai, drąsiai padainuoti.

Paskutinis koncertas
Paprastai visados ir už viską 

esu labai dėkinga žmonėms, ku
rie stengiasi surengti “Gyvata- 
ro” koncertus, nes per daugelį 
metų labai gerai žinau, kad ne- 
visada galima padaryti tai, ką 
norėtum. Bet negalėjau paslėp
ti savo nusivylimo, kai pama
čiau kokioj sąlygose turėsime 
duoti paskutinį savo koncertą 
Sydnėjaus Bankstown stadijone 
— krepšinio salėje, kur nėra 
nei scenos, nei užkulisių. Bet 
žmonės jau pradėjo rinktis, rei
kėjo susiimtiir daryti taip, kaip 
išeina. Sustatėme k'ėdeS, kad 
nors tarp šokių šiek tiek galėtii 

Čikagoje staiga mirus, JULIJAI DIDŽBALIENEI • 
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KRAUTU V E S :

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Į namus._____________

Vakaruose — 1 37 RONCESVALLES Avė. — Tcl. 537-1442 
Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tel. 699 4444

pailsėti nešokantys. Ir šokėjai 
buvo nusiminę, kad negalės pil
nai pasirodyti. Bet kai per trum
pą laiką visos sėdimos vietos 
buvo užpildytos, kai vėlesnieji 
žiūrovai jau sėdėjo ir stovėjo 
šonuose, kai iš stovyklos atvykę 
visi skautukai susėdo čia pat 
ant grindų, — pasitaisė ir mūsų 
nuotaika. Jau prasidedant pro
gramai, dar pilnas autobusas 
žmonių atvažiavo iš Newcastle. 
Atidavėme jiems ir savo kėdes. 
Daugelis žmonių filmavo visą 
programą, užsirašė muziką į 
juostas, šokėjai šoko čia pat 
dienos dienos šviesoje ir visi 
jautėmės kaip viena šeima, su
sirinkusi pasidalinti vieni su 
kitais tuo, ką turime.

Po programos turėjau atsi
prašyti K. Stašionį, labai kuklų 
ir ramų žmogų, kuris, žinau tik
rai, norėjo, kad tik viskas būtų 
gerai. Jam sunku buvo per 
trumpą laiką gauti geresnes pa
talpas, galėsiančias sutalpinti 
tokį skaičių žmonių. Vykome 
užbaigtuvėms į Lietuvių Namus 
visi gerai nusiteikę. Tik liūdna 
buvo, kad tai jau paskutinis va
karas. Aš, dėkodama visiems su
sirinkusiems, pakviečiau juos 
atvažiuoti į šaltą meškų kraštą, 
kaip jie vadina Kanadą, ir pa
rodyti, kad jie nebijo šalčio 
taip, kaip mūsų jaunimas nepa
būgo Australijos karščių.

Išleistuvės
“Išleistuvės pabaigtuvės — 

graudžios ašarėlės” — rašė “Tė
viškės žiburiuose” p. Krami- 
lius. Ir aš negalėčiau geriau 
aprašyti. Po daugybės pergyve
nimų, pasisekimų, įspūdžių gau
sybės štai jau paskutinis vaka
ras pas Australijos lietuvius, 
kurie tiek širdies parodė, ve
žiojo, apdalino dovanomis, pir
ko bilietus visur. Kaip gali ne
skaudėti širdies ir nebūti liūd
na. Po oficialių kalbų, padėkų, 
pasikeitimų paskutinėmis dova
nėlėmis, po visados linksmo ir 
mielo kun. P. Butkaus paties 
sukurtos ir atliktos dainos mū
sų jaunimui sekė šokiai kitoje 
salėje. Tačiau jaunimas, atro
do. jieškojo vienumos ir norė
jo paskutines valandas praleis
ti privačiai, nes reikėjo daug 
ateities planų aptarti nevienam1.

(Bus daugiau)

Padėka
Š. m. birželio 21 d. staiga mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas

a.a. Stasys Jonaitis
Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Ažubaliui už maldas 

ir $y. Mišias, vargonininkui už giedojimą, karsto nešė
jams, giminėms ir draugams už visokeriopą pagalbą, 
visiems, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu.

Nuoširdi padėka visiems, lankiusiems velionį lai
dotuvių namuose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdus ačiū Teklei Sekonienei už tartą atsisveikinimo 
žodį kapuose, šeimininkei ir visiems, prisidėjusiems prie 
pusryčių paruošimo.

Jūsų nuošrdumas, pagalba ir paguoda teikė mums 
jėgų gilaus skausmo valandoje. Tegul visiems atlygina 
Augščiausias.

EMILIJOS BRAZIENĖS
broliui ANTANUI Lietuvoje mirus

ją, jos vyrą PETRĄ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdme —

Tėvas Juvenalis Liauba, OFM A. J. Kutkos
K. J. Blužai J. Tamulėnienė
A4. 4. Čepu kai S. K. Stankevičiai

A. A. ZinaidaiD. E. Gudaič'ai

Stasiui Jonaičiui
mirus, jo žmonai, dukteriai ir jos šeimai nuošir

džią užuojautą reiškia —

Brangiai seseriai

Jadvygai Krasauskienei

MIELI LIETUVIAI,
Vasario 16 gimnazija buvo ir 

yra mūsų visų džiaugsmas bei 
pasididžiavimas. Ją išlaikėme 
jau 26 metus. Apie šimtas mūsų 
abiturientų baigė ar baigia 
mokslus. Daug iš jų yra gydyto
jai, inžinieriai, profesoriai, mo
kytojai, bendruomenių veikėjai. 
Tačiau šiai gimnazijai gresia pa
vojus užsidaryti, nes Vokietijos 
Įstaigos stato vis didesnius reika
lavimus, ypač reikalauja padi
dinti mokinių skaičių.

Man, kaip naujam Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos valdybos 
pirmininkui, yra pirminis užda
vinys ir pareiga rūpintis gim
nazijos išlaikymu bei gerove. 
Betgi tai yra ir visų geros valios 
lietuvių giliausias noras. Todėl 
ir raginu visus šio tikslo siekti 
su meile ir pasiryžimu, nesibi
jant net ir didesnės aukos.

Visų pirma kreipiuosi į tėvus, 
ypač turinčius mokyklinio am
žiaus vaikus. Mes mielai dainuo
jame: “Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt”. Iš

Nuliūdusi — žmona Juzė ir 
duktė Aldona su šeima

P. M. Kairiai
B. B. Galbuogiai

tikrųjų, mes esame lietuviai, 
bet ar būsime jais savo vaikuo
se, priklausys nuo to, ar juos 
auklėsime lietuviais ir būti. Tė
vams šią pareigą atlikti geriau
sia talkininkė yra Vasario 16 
gimnazija. Leiskite savo vaikus 
į šią gimnaziją.

Kreipiuosi į visą mūsų jauni
mą, į tuos, kurie lankė šią gim
naziją, kurie susitelkė Į jaunimo 
sąjungą, kurie susibūrė apie 
“Jaunimo Balsą”, kurie save 
laiko lietuviais: ateikite visi 
mums į talką dėl Vasario 16 
gimnazijos gražesnės ateities!

Kreipiuosi į visus geros valios 
lietuvius, ypač JAV ir Kanado
je, be kurių pagalbos ši gimna
zija 26 metus nebūtų išsilaikiusi 
ir neišsilaikys: padėkite mums ir 
toliau savo nuoširdžiu rūpesčiu 
ir auka! Kur visi stos, visados 
daug daugiau padarys!

Būkime tikri, kad mūsų vie
ningą ryžtą ir darbą Dievo pa
laima lydės! Visiems už viską 
nuoširdus ačiū ir pagarba.

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
kuratorijos v-bos pirmininkas



Vysk. TEOFILIUS MATULIONIS, kuris lankėsi JAV-se 1934 1935 m., pa
šventino Dariaus-Girėno paminklą Čikagoje (?). Abu transatlantiniai lakū
nai žuvo 1933 metų liepos 17 dieną Soldine, kuris dabar priklauso Lenkijai

Kanada įieško savęs
Konferencija Kanados ateičiai svarstyti — 

"Destiny Canada Destinee"

ŽINIOS IŠ ROMOS

Keturi vyskupai iškilmėse
Įspūdingai paminėta vyskupo V. Brizgia kunigystės sukaktis

Per 30.000 maldininkų iš 
JAV birželio 19 d. dalyvavo Šv. 
Petro aikštėje naujojo Ameri
kos šventojo Filadelfijos vysku
po Jono Nepomuko Neumanno 
kanonizacijos iškilmėse. Maldi
ninkų minioje buvo ir apie 50 
lietuvių grupė, vadovaujama 
vysk. V.Brizgio. Lietuviai maldi
ninkai, prieš atvykdami i Romą, 
aplankė Marijos šventovę Lur- 
de, Prancūzijoje, ir gėrėjosi Pa
ryžiaus šventovėmis bei meno ir 
mokslo paminklais.

Romoje lietuviai maldininkai 
apsistojo Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos svečių namuose, čia 
jie birželio 21 d., kartu su Ro
mos lietuviais, pagerbė savo va
dovą vysk. V. Brizgi, šiemet mi
ninti savo kunigystės 50 metų 
jubilėjų. Ta proga birželio 21 d. 
Šv. Petro bazilikos grotose 
vysk. V. Brizgio iniciatyva 
Įrengtoje lietuvių koplyčioje 
Įvyko iškilmingos pamaldos. Mi
šias atnašavo vysk. V. Brizgys 
kartu su Europos lietuvių vys
kupu A. Deksniu, vysk. P. Mar
cinkumi, einančiu atsakingas 
pareigas- Vatikane, su.Morquetto 
vyskupu K. Salatka ir su Šv. 
Kryžiaus ligoninės Čikagoje ka
pelionu kun. Pr. Kelpšų. Šven
tei pritaikytą žodį tarė vysk. A. 
Deksnys. Po pamaldų Šv. Kazi
miero kolegijos svečių namuose 
buvo surengtos vaišės, kuriose 
dalyvavo visi keturi vyskupai, 
Romoj gyvenantys lietuviai ku
nigai ir maldininkai iš Š. Ameri
kos. Iškilmes pagerbė savo apsi
lankymu Čikagos arkivyskupas 
kardinolas John Patrick Cody, 
lietuvių bičiulis kardinolas A. 
Somorė, Vatikano sekretoriato 
atstovai prel. J. Dias ir prel. 
Audrys Bačkis, popiežiaus cere- 
moniarijus prel. O. Cocchetti, 
prel. L. Mendelis, popiežiškojo 
Gregoriaus universiteto vice- 
rektorius kun. Paulius Rabi
kauskas, SJ, ir keli lietuviai iš 
Kanados bei Australijos. Nuo
širdžius sveikinimus ir pagarbą 
sukaktuvininkui visų vardu iš
reiškė Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius prel. L. Tu- 
laba.

Vatikano radijo dienraštis 
“Radiogiornale” birželio 21 d. 
laidoje paskelbė ilgesnę žinią 
apie vysk. V. Brizgio auksinę su
kaktį. Dienraštis pažymėjo, kad 
titulinis Bosana vysk. V. Briz
gys yra Kauno arkivyskupijos 
vyskupas pagalbininkas, bet ne
galintis eiti savo pareigų. 
“Radiogiornale” nurodė, kad 
popiežius Paulius VI vysk. Briz
gio kunigystės sukakties proga 
birželio 5 d. pasiuntė specialų 
sveikinimą, kuriame cituoja 
Evangelijos žodžius: “Jei kvie
čių grūdas nekris į žemę ir ne
apmirs, pasiliks vienas, o jei ap
mirs, duos gausių vaisių” (Jn. 
12,24). “Ir Jus, — rašo savo svei
kinime popiežius Paulius VI 
vyskupui Brizgiui, — ištiko 
skaudus likimas — netekote tė
vynės ir visų taip brangių šir
džiai dalykų, savo tikinčiųjų ir 
savo vyskupijos, kurioje dirbo
te. ...”

Ši žinia buvo perduota ne tik 
lietuvių kalba į Lietuvą, bet ir 
kitomis kalbomis į viso pasaulio 
kraštus. Vatikano radijas lietu
vių kalba tą pačią dieną davė 
platesnį reportažą iš lietuvių 
koplyčios Vatikano bazilikoje, 
perduodamas keturių lietuvių 
vyskupų aukojamas Mišias ir 
vyskupo A. Deksnio žodį jubilė- 
jinių Mišių metu.

* Lietuvių maldininkų grupė, 
vadovaujama vysk. V. Brizgio, 

išvyko lankyti šventosios že
mės vietų. Grįždama aplankė 
Atėnus Graikijoje, Vieną 
Austrijoje ir kitas vietoves.

* šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos svečių namuose Romoje 
mėnesiui laiko buvo apsistojęs 
buvęs Šv. Alfonso lietuvių para
pijos Baltimorėje klebonas prel. 
L. Mendelis. Šv. Alfonso parapi
jos klebonu 1851-52 m. buvo 
dabar šventuoju paskelbtas re- 
demptoristų vienuolis, Filadel
fijos vyskupas J. P. Neuman- 
nas, kurio kanonizacijos iškil
mėse dalyvavo ir prel. Mendelis. 
Pastarasis yra vienas iš didžiau
sių šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos Romoje rėmėjų, kasmet 
paaukojantis jos išlaikymui ir 
įvairiem įrengimam bei patobu
linimam po 10.000 dol.

* Iš Romos lietuvių salezie
čių centro Frascati mieste šią 
vasarą į Braziliją dirbti lietuvių 
sielovadoje išvyko kun. Petras 
Urbaitis ir kun. Petras Rukšys. 
Romos lietuviai linki lietuviam 
misijonieriam gausios Dievo pa
laimos.

Ilgą lallrg Argentinoje gy
venęs lietuvis kun. Juozas Mi- 
kalčius persikėlė gyventi į Ro
mą, nes yra pakviestas dirbti 
Vatikano radijo tarnyboje.

* Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas Antanas Deksnys lan
kėsi JAV-se ir birželio 6 d. da
lyvavo vysk. V. Brizgio kunigys
tės 50 metų sukakties minėjime 
Čikagoje. Iškilmingų pamaldų 
metu Šv. Kazimiero seserų kop
lyčioje pasakė šiai šventei skir
tą pamokslą anglų kalba.

Birželio 12 d. vysk. A. Deks
nys Brocktono lietuvių parapi
jos šventovėje, JAV-se, dijako- 
no šventimus suteikė Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos Romo
je teologijos studentui Jonui 
Prūsaičiui. Įspūdingas šventini
mo iškilmes gražiai suorgani
zavo klebonas kun. Petras šaka
lys. Dijakonas J. Prūsaitis yra 
gimęs Brocktone, Amerikos lie
tuvių šeimoje, gerai pramokęs 
lietuviškai ir baigiantis teologi
jos studijas popiežiškajame Ro
mos universitete.

* Birželio 15 d. vysk. A. Deks
nys grįžo į Bad Woerishofeną, 
V. Vokietijoje. Birželio 17-19 d. 
d. vysk. Deksnys dalyvavo Bad 
Woerishofene įvykusiame Eu
ropos lietuvių katalikų suvažia
vime. Suvažiavimo darbuose 
dalyvavo apie 70 atstovi! iš įvai
rių Europos kraštų. Ypač gau
siai dalyvavo jaunimas. Pagrin
dinė suvažiavimo studijų tema 
buvo “Eucharistija ir šventos 
Mišios bei katalikų dalyvavimas 
pamaldose”. Baigiant suvažiavi
mą, Mišias atnašavo ir progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
vysk. A. Deksnys.

Mons. Kl. Razminas

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

lęšiai (contact lenses).

MEDUS - 
reikalingas sveikatai’ 

, Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

A. RINKŪNAS

Kvebekas padėjo Kanadai sprogs
tamąją bombą, kurios laikrodis jau 
taksi. Toji bomba pagaliau pabudi
no angliškąją Kanadą. Reikia daryti 
ką nprs greitai, kol sprogimas ne
įvyko.

KONFERENCIJOS DALYVE 
IŠ KVEBEKO

Praėjusiame “TŽ” nr. trum
pai painformavome apie mini
mos konferencijos organizaci
ją ir dalyvius. Dabar — apie jos 
eigą.

Tris dienas trukusiai konfe
rencijai organizatoriai, vado
vaujami Toronto Yorko univer
siteto prezidento H. lan Mac- 
donaldo, pateikė eilę klausimų, 
kurių pagrindiniai buvo du:
I. ką mes iki šiol padarėme ir 
ko nepadarėme?, 2. ką reiktų 
daryti, kad Kanada ne tik iš
liktų nesuskilusi, bet pasidary
tų dar geresnė vieta visiems lai
mingai gyventi?

Kas nepadaryta?
Tai temai teko pusantros die

nos. Pradėta ji gvildenti visu
mos posėdyje, kurio prezidiu
mas buvo sudarytas regijoniniu 
pagrindu. Šalia pirmininkau
jančio prezidento, už stalo sėdė
jo keturių Kanados sričių atsto
vai: James Gray, rašytojas, at
stovavo Vakarų Kanadai, Bar
bara Frum, radijo programų di
rektorė — Ontario, Solange- 
Chaput Rolland, rašytoja ir te
levizijos darbuotoja — Kvebe- 
kui, William Jenkins, ekonomis
tas — Atlanto provincijoms. 
Jie visi buvo ir pagrindiniai kal
bėtojai minima tema. Po to kon
ferencija pasiskirstė į keliolika 
grupių, kur dalyviai nagrinėjo 
prelegentų mintis ir teikė savo 
sugestijas. Pagaliau viską suve
dė sekretoriai ir tą medžiagą 
pateikė sekančios dienos visu
mos posėdžiui. Tai buvo tik su
gestijos, nes jos nebuvo duotos 
balsuoti (pagal pirmininkaujan
tį, tai ne privalomų nutarimų, o 
nuomonių pasikeitimo konfe
rencija).

Prancūziškosios Kanados kal
bėtoja atėjo su skundu, esą ang
liškoji Kanada per 110 metų ne
suprato šio krašto prancūzų, 
ypač gyvenančių Kvebeko pro
vincijoje. Gyvendami kompak
tinėje masėje, Kvebeko prancū
zai ne tik išlaikė savo kalbą, bet 
ir savo “prancūzišką širdį”. To 
prancūziškosios širdies balso 
angliškoji Kanada ilgą laiką ne
norėjo girdėti. Pastaruoju metu 
bandoma tai susiaurinti į vien 
kalbos reikalą, bet prancūzų 
kalba esanti tik vienas prancū- 
ziškumo aspektas. Visa proble
ma turi daug gilesnes šaknis.

Diskutuojant šias ponios So- 
lange-Chaput Rolland mintis 
grupėje, kurioje teko ir man da
lyvauti, buvo prieita išvada, kad 
konflikto šaknys siekia pačios 
konfederacijos pradžią. Prancū
zai atėjo į konfederaciją tikėda
miesi išlaikyti savo “prancūziš
ką širdį”, o anglai tikėdamiesi 
prancūzus palengva asimiliuoti 
(tai jiems nepavyko), ši mūsų 
grupės mintis, deja, į visumos 
posėdį nepateko — kažkas pa
keliui ją iš bendro sąrašo iš
braukė.

Vakarų kalbėtojas rašytojas
J. Gray rėmėsi daugiausia Bri
tų Kolumbija ir iš dalies Alber
ta, kur anglosaksai turi visišką 
daugumą. Jiems netgi dvikal- 
biškumo nereikia, nes jie visi 
kalba angliškai. Visdėlto jis siū
lė pradėti kurti naują Kanadą, 
realiai atsižvelgiant į tai, kad 
Kanada dabar nebėra tokia, ko
kia buvo prieš 110 metų. Da

Žygis į Vašingtoną
Š. m. birželio 11 d. įvyko 

penktasis posėdis ryšium su bal- 
tiečių žygiu už žmogaus teises. 
Tai buvo antras posėdis, kuria
me dalyvavo latvių ir estų atsto
vai. Posėdžiaujant Detroito Die
vo Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre, latviai ir estai davė 
galutinį sutikimą pilnai įsijung
ti į demonstracijos ruošą ir ei
gą-

Tame pačiame posėdyje žygio 
ruošos komitetas pasiskirstė pa
reigomis. Viktoras Nakas buvo 
išrinktas pirmininku, estas Rai- 
inund Tralla ir latvis Sigurds 
Rudzitis — vicepirmininkais. 
Kiti vykdomojo komiteto na
riai: Violeta Abariūtė, Rusnė 
Baltrušaitytė, Gintė Damušytė, 
Saulius Jankauskas, Milda Kup- 
cikevičiūtė, Jonas Martišaus
kas, Uldis Sipols ir Gražina Vaš
kelis.

Žygis įvyks Vašingtone prie 
Linkolno paminklo rugsėjo 24 

bar Kanada esanti daugiatautė.
Diskutuojant jo mintis grupė

je, geras papildymas atėjo iš 
Albertos atstovo, kuris kartu 
yra ir Albertos parlamento na
rys — konservatorius. Pagal jį, 
Albertai ekonomiškai daug ge
riau būtų su JAV-bėmis, bet da
bartinė konfederacinė struktū
ra jį patenkina. Kitas reikalas 
būtų, jei Kvebekas atsiskirtų. 
Dabar Kanadoje yra trys gru
pės: Kvebeko prancūzai, Onta
rio anglosaksai ir vakarų britai. 
Prancūzai palaiko pusiausvyrą. 
Šiai pusiausvyrai iširus, nevisi 
vakarų britai norėtų likti su 
Ontario anglosaksais, bijodami 
išnaudojimo. Yra augantis są
jūdis tuo atveju ir Kanados va
karams atsiskirti.

Saskačevano atstovas, įsijun
gęs į diskusijas, pareiškė, kad 
jie kaip ir Manitobos gyvento
jai turi savų skirtumų. Tos dvi 
provincijos yra daugiatautės, 
gerokai Ontario išnaudojamos 
ekonomiškai. Jeigu jiems reikė
tų mokytis antrosios kalbos, tai 
toji kalba turėtų būti indėnų, 
su kuriais nemaža dalis tų pro
vincijų gyventojų turi net ir 
šeimyninių ryšių (yra metisai). 
Prancūzai savo skaičiumi čia 
yra trečioje vietoje, netoli uk
rainiečių.

Dalis tų minčių apie Kanados 
vakarus pateko į visumos posė
dį, kur vienas Britų Kolumbijos 
dalyvis įsikarščiavęs sušuko: “If 
French Quebeck in, British Co
lumbia and Alberta — out”. 
Visdėlto ta jo mintis nerado 
pritarimo, ir tuoj pakilę tų pro
vincijų dalyviai pasisakė apie 
daugumos norą tartis.

Atlanto provincijos buvo at
stovaujamos ekonomisto, tad jo 
skundas buvo daugiausia eko
nominis. Tos provincijos esą įsi
jungė į konfederaciją, tikėda- 
mosios ekonominių pliusų. Pra
džioje taip ir buvo: kurį laiką 
jos netgi buvo pradėjusios vy
rauti visoje konfederacijoje. 
Deja, tai truko nęilgai. Pirmasis 
nusivylimas atėjo dėl transpor- 
tacijos, kuri nepajėgė greitai ir 
pigiai pervežti tų provincijų ga
minių (daugiausia žuvų ir ang
lių) į visą Kanadą. Tada atėjo 
JAV-bių muitai, atskyrę juos 
nuo artimesnių rinkų. Ir taip 
dabar tos provincijos skursta, 
turėdamos didžiausią bedarbių 
nuošimtį. Ypač nelaimingi esą 
Newfoundlandijos žmones, ku
rių dauguma gailisi, kad prieš 
keliasdešimt metų jų valdžia pa
darė blogą sprendimą: jiems 
esą reikėjo prisijungti ne prie 
Kanados, bet prie JAV.

Ontario provincija šioje kon
ferencijoje laikėsi kukliausiai. 
Tos provincijos kalbėtoja dau
giausia laiko praleido, kaltinda
ma spaudą ir televiziją už nepa
kankamą dėmesį Kanados vie
nybės reikalui. Netgi pats On
tario premjeras William Davis 
konferencijoje buvo tik kaip 
vienas iš dalyvių, atsistojęs lau
kė eilės prie mikrofono. Jo žo
džiai daugiausia buvo sveikini
mo pobūdžio, pabrėžiant, kad 
Ontario pritaria vienybės jieš- 
kojimui ne tik žodžiais, bet ir 
konkrečiais darbais, pavyzdžiui, 
apmokėdami šios konferencijos 
$350,000 sąskaitą.

Per 110 konfederacijos metų 
visdėlto padaryta ir daug gero: 
įsteigta ir praktiškai nuo D. Bri
tanijos atskirta nepriklausoma 
valstybė, kurioje yra daug lais
vės, duonos, kultūrinio gyveni
mo, tautybių mozaika, šią vals
tybę sugriauti būtų didžiausias 
nuostolis visiems, o ypač pa
tiems griovikams.

d. Tikimasi, jog žygyje dalyvaus 
pora tūkstančių baltiečių. Vykd. 
komitetas pasiuntė kvietimus 
prez. J. Carteriui, Aleksandrui 
Solženicinui ir įvairiems JAV 
kongreso nariams. Vykd. komi
teto pavestas, vienas jaunas lie
tuvis ruošia plakatus, kurie bus 
paskleisti po Š. Amerikos bal
tiečių kolonijas ir garsins de
monstraciją.

Vykd. komitetas jau paruošė 
memorandumą vietiniams de
monstracijos komitetams, kuris 
nurodo pastarųjų pareigas.

Kad žygis turi vieningą bal
tiečių veiksnių paramą, įrodo 
žygio garbės komiteto sąrašas. Į 
tą sąrašą įeina sekantys lietu
viai: dr. K. Bobelis, ALTos pir
mininkas; A. S. Gečys, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas; G. 
Juozapavičiūtė, PLJS pirminin
kė; A. Miner, Lietuvos vyčių 
pirmininkas; J. R. Simanavi- 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Seserys AIDA ir VIDA DOVIDAITYTĖS ir akordeonistė ALDONA BISKYTĖ atlieka muzikinę programą tautybių 
savaitėje Toronte, kurioje dalyvavo ir lietuviai su paviljonu “Vilnius” Nuotr. S. Dabkauš

Tautybių savaitė -- 51
Tautybių savaitė — Karava

nas Toronte rengiama jau 6 
metai. Šiais metais buvo 51 pa
viljonas. Kaikurios tautos turė
jo net po keletą paviljonų. Ru
sai savo imperiją vaizdavo 2 
paviljonais, o rusų pavergta uk
rainiečių tauta — 5 paviljonais.

“Vilniaus” paviljonas
Mums, lietuviams, žinoma, 

įdomiausias “Vilniaus” paviljo
nas. Jis turėjo geras patalpas ir 
prie gero susisiekimo (Prisikėli
mo par. salėse). Gal patalpos 
kiek mažokos, ypač parodai. 
Nors šiemet paroda buvo gau
sesnė, ypač gintaro rinkinių, 
bet toli gražu mes neviską lan
kytojams parodome. Lietuviai 
yra tauta, kuri didžiuojasi savo 
koplytėlėmis, kaip religingumo 
simboliu, bet parodoje buvo tik 
3 koplytėlės, nors jomis galėtų 
būti apstatytas didelis stalas. 
Visai neturėjome literatūrinio 
skyriaus — knygų, ypač encik
lopedijų. Nebuvo matyti nei 
mūsų žymiųjų poetų bei rašyto
jų paveikslų, nei mūsų kuni
gaikščių.

Gražūs buvo Lietuvos pašto 
ženklų ir metalinių pinigų rin
kiniai, bet nebuvo Lietuvos po
pierinių pinigų rinkinio, kurį 
teko matyti vienoje parodoje. 
Gaila, kad mūsų valstybės ženk
las Vytis nevienodai vaizduo
jamas: kaikur raitelis lekia pil
nu šuoliu, o kaikur joja lyg ant 
pavargusio žirgo. Vertėtų paro
dyti ir atskirų dailininkų po 
vieną vertingesnį paveikslą, 
ypač vaizduojantį nepriklauso
mos Lietuvos laikus, šioje pa
rodoje gražiausias paveikslas 
buvo dail. A. Galdiko — koply
čia ant Birutės kalno, Palango
je. Atstovaujame pavergtai tau
tai, o paviljone nebuvo disiden
tų skyrelio su R. Kalanta, N. 
Sadūnaite ir kitais bei atitinka
ma literatūra.

Tautinių valgių srityje vargu 
kas lietuvius pralenks, nes ki
tuose paviljonuose buvo duoda
mi valgiai, kokių galima gauti 
ir restoranuose. Lietuviški ka
vos priedai — baravykai, ežiu
kai ir kitokie kepiniai kitatau
čiams buvo naujiena.

Mūsų tautiniai šokiai gražūs, 
nors temperamento atžvilgiu 
nekonkuruoja su ukrainiečiais.

“Poltava”
Iš ukrainiečių paviljonų, ne

skaitant “Kolomajos”, svarbes
niu tektų laikyti “Poltavos” pa
viljoną. čia buvo atskiros pa
talpos užkandžiams, išgėrimams, 
šokiams ir parodai. Ukrainiečių 
temperamentingi šokiai sutrau
kia daug žiūrovų. Kanadiečiai 
ukrainiečius ir žino iš jų šokių. 
Įspūdingas ukrainiečių mergai
čių šokis su rankšluosčiais. Jis 
baigiamas įsijungimu šokėjos, 
kuri ant rankšluosčio laiko ves
tuvinį pyragą, ir visų šokėjų gra
cingu nusilenkimu publikai.

Parodos patalpoje metalinis 
kunigaikščio Vladimiro biustas. 
Vladimiras Ukrainą valdė 980- 
1015 m., o 988 m. jis ukrianie- 
čius apkrikštijo, įvesdamas Uk
rainoje ortodoksų tikėjimą. Uk
rainiečiai rodė paveikslus, kaip 
prieš 100 metų ar daugiau jų 
moterys su pjautuvais pjovė ja
vus, nes vyrai daugiau vertėsi 
kario amatu. Pavaizduotos uk
rainiečių baltos, molinės trobe
lės.

Ukrainiečiai turėjo ir antiko
munistinį skyrių su gausia lite
ratūra, laikraščių iškarpomis ir 
prieš komunizmą kovojančių 
ukrainiečių paveikslais. Vienas 
jų — istorikas V. Moroz sako: 

“Gyvenimas už grotų nėra leng
vas, bet gyvenimas be savigar
bos dar blogesnis.”

Ukrainiečiai ir dabar maloniai 
prisimena laikus, kai tarp Lie
tuvos ir Ukrainos buvo “uni
ja”, kaip jie sako. Ukrainiečių 
dabar yra 45 milijonai, o lie
tuvių — 3 mil.

Ukrainiečių paviljonų skai
čiaus augimas rodo, kad ir uk
rainiečių skaičius auga ne tik 
Toronte, bet ir visoje Kanadoje 
bei kituose laisvuose kraštuose.

“Krokuva”
Šiais metais lenkų buvo tik 

vienas paviljonas “Krakow”. 
Jei į ukrainiečių paviljonus sun
ku buvo įeiti dėl lankytojų spūs
ties, tai į lenkų paviljoną įeiti 
buvo lengva. Manau, kad tą pa
viljoną mažai lankė lietuviai, 
ukrainiečiai ir vokiečiai, nes 
prie įėjimo buvo dalinamas pro
pagandinis lapelis, kuris nema
lonus nei lietuviams, nei ukrai
niečiams, nei vokiečiams. Jame 
sužymėti didieji Lenkijos mies
tai: Kielce, Koszalin, Vilno, Po
znan, Lida, Gdansk, Szczecin 
(Stettin), Warszawa ir kiti, O 
centre — Lwow. Ukrainiečiai 
buvo įrengę Lviv (Lwow) pavil
joną, o lietuviai — savo sosti
nės Vilniaus. Tas propagandinis 
lapelis buvo išleistas “Polish 
Combatant’s Association”. Ta
me lapelyje sakoma, jog Kroku
voje rengiamos Kristaus Kūno 
procesijos. Atseit, lenkai turė
tų būti geri katalikai, nors gy
venime jie vadovaujasi “polska 
viara”.

Kitur paviljonų burmistrai 
dėvėjo raudoną apsiaustą, kar
tais ir burmistro retežį, o Kro
kuvos burmistras dėvėjo ir rau
doną “konfederatką”.

“Viena”
Austrai turėjo “Vienos” pa

viljoną. Jo patalpos — per du 
augštus. Viename buvo paroda, 
užkandžiai ir gėrimai, o kita
me — pasirodymai. Austrai sa
vo dirbiniuose rodė ir karvių 
papuošalus, nes Austrija yra 
kalnuotas kraštas, kurio ganyk
lose karvės turi turėti ir “dzin
guliukus”. Dalis dirbinių buvo 
pagaminti įmonėse — peiliai, 
bokalai ir kiti. Austrai kadaise 
turėjo savo imperiją, o dabar
— nedidelis kraštas su 6 mil. 
gyventojų.

Keturi paviljonai
Ryersono Politechnikos Insti

tuto pastate buvo net 4 pavil
jonai: Kvebeko, Port Royal (Ja
maikos), Mexico City ir Port
ree (škotų). Jie buvo patogūs 
lankytojams: keletas žingsnių
— ir jau kitame paviljone. Jų 
patalpos nedidelės, ir lankytojai 
labai susikimšę.

Kvebeko paviljonas buvo 
įrengtas dideliame kambaryje. 
Jame tilpo viskas: paroda, už
kandžiai, gėrimai ir pasirody
mai. Alaus butelis — 1 dol., o 
kiti stiprūs gėrimai 1-1,5 dol. 
Maisto davinys — po dolerį, bet 
jis mažas ir paprastas: daržovių 
ir pora riekučių dešros. Gerai 
įrengtas garsiakalbis perdavė 
dainas, šokius. Beveik viskas 
prancūziškai: užrašai, valgių są
rašas, nors pranešėja kalbėjo ir 
angliškai, šokius atliko 4 šokėjų 
poros. Buvo ir kariškas šokis, 
kuris būdavo šokamas, kai Ka
nada buvo prancūzų karalija.

Pasirodė smuikininkas ir mu
zikantas su armonika. Jis primi
nė Lietuvos kaimo vestuvių mu
zikantus. Šiaipgi visą laiką dai
nininkas per garsiakalbį daina
vo prancūziškas dainas, o jam 

paviljonas 
pritarė akordeonistas, smuiki
ninkė ir prancūziškoji publika.

“Port Royal” (Jamaika). Čia 
buvo rodomi įvairūs tautiniai 
drabužiai, dirbiniai, valgiai, šo
kiai. Dirbiniai: auskarai — $2,5, 
pypkė — $2,5 ir pan. Stiprūs 
gėrimai: $0,85-$l,6.

“Mexico City”. Čia daugiau
sia įvairūs meksikiečių dirbi
niai: drabužiai, skaros, skrybė
lės ir t. t. Gėrimai $l-$2, o 
minkšti gėrimai — 50 et.

“Portree (škotų). Parodos pa
talpa maža: škotiški dirbiniai, 
audiniai, maisto gaminiai ir 
pan. Didelis kambarys užkan
džiams ir gėrimams. Mažoje sce
noje programą atlikdavo daini
ninkai ir muzikantai.

“Minskas”
Gudų paviljonas buvo įreng

tas nedidelėje patalpoje. Lan
kytojų mažai. Gudai kuo nors 
pasirodyti neturi, bet užmojai 
dideli: žemėlapyje parodyta Gu
dija, kuri užima pusę Lietuvos. 
Pasisavintas ir Lietuvos valsty
binis ženklas Vytis, nors tais 
ženklais žymimi ir kaikurių 
miestų herbai: Vilniaus ir kitų. 
Užrašai gudiški. Baltųjų gudų 
užmojai didesni, negu raudonų
jų. Kai 1939 m. Stalinas Lietu
vai grąžino nevisas žemes, ku
rios priklausė pagal 1920 m. su
tartį, raudonoji Minsko valdžia 
įtaigojo Staliną, kad Lietuva at
gautų jos etnografines ribas. 
Gal tai ir būtų padaryta, bet vis
ką suardė vokiečių-sovietų ka
ras. O po karo Stalinas Lietu
vai buvo labai nepalankus.

Operos paviljonas
Kanados operos bendrovės 

paviljonas buvo įrengtas Onta
rio College of Art Building pa
state. šis paviljonas darė gra
žų įspūdį. Jo burmistras sutink- 
davo kiekvieną lankytoją, pasa
kydavo vieną kitą žodį. Šalia jo 
stovinti mergaitė lankytojams 
dalino specialų plastikinį krep
šelį su jame įdėta programa ir 
kitais reklaminiais skelbimais. 
Buvo rodomi operų artistų dra
bužiai, operų plokštelės ir įvai
rūs suvenyrai. Tamsiame kam
baryje buvo grojamos operų 
arijų ištraukos, o ekrane kar
tas nuo karto pasirodydavo at
skirų operų spalvoti paveikslai. 
Salėje lankytojai užkandžiavo. 
Šilti užkandžiai — žemiau dole
rio. Scenoje buvo rodomos ope
rų ištraukos, palydint pianino 
muzikai. Iš operos salės lanky
tojai pereidavo į kiemą, kur su
statyti stalai, kėdės ir bufetas 
lankytojams atsigaivinti.

“Valhalla”
Šis nedidelis paviljonas, ma

tyt, atsovauja visom trim šiau
rinės Europos tautom: danam, 
norvegam, švedam. Danės par
davinėjo smulkius kepinius. 
Švedai rodė savo dirbinius ir 
paveikslus — vikingų bei jų 
laivų. Nedidelės staklės, kurio
se audžiamas raštuotas audinys: 
Užkandžiai ir gėrimai brangūs.

Pigiausi užkandžiai buvo ope
ros paviljone, brangiausi — 
“Valhallos”, o geriausi — “Vil
niaus” paviljone. Nenuostabu, 
kad pastarasis pernai laimėjo I 
premiją už geriausią maistą.

žinoma, aplankyti visus pavil
jonus nėra įmanoma. J. J.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 6383171, 245-1617
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® PAVERGTOJE TT/YiETJI
TĖVAI IR VAIKAI LANKĖSI DIPLOMATAI

e LIETUVIAI PASAULYJE
Vilniaus miesto Spalio rajonas 

“Darbo rezervų” stadijone šiemet 
jau antrą kartą surengė tėvų ir vai
kų šventę, kurios pradininkai yra 
panevėžiečiai, šventė pradėta daly
vių paradu, augštuoju lakūnų pilo
tažu, parašiutininkų šuoliais. Įvai
riose sportinėse varžybose kaip ko
mandiniai vienetai dalyvavo vilnie
čių šeimos. Daugiausia rungčių lai
mėjo “Statybos” sporto klubo inst
ruktoriaus Algirdo Maldūno šeima.

ATEIZMO SKLEIDĖJAI
Ateizmo skleidimu Vilniuje rūpi

nasi šio miesto “žinijos” draugijos 
skyrius ir prie jo Įsteigta metodinė 
ateizmo sekcija, žinių apie ateizmo 
skleidėjus pateikia Vilniaus miesto 
“Žinijos” draugijos valdybos refe
rentas A. žideliūnas “Komjaunimo 
Tiesos” 101 m-. 1976 m. vilniečiai 
susilaukė 1.986 paskaitų ateistinėmis 
temomis, o mokslinių paskaitų buvo 
11.455. Ateizmo skleidėjų eilėse yra 
istorijos dr. J. Aničas, filosofijos 
kandidatas A. Gaidys, Vilniaus peda
goginio instituto docentas R. Tidi- 
kis, universiteto profesoriai — J. 
Dagys, K. Daukštas, J. Barzdaitis. 
Ateistinio darbo naujovės aptaria
mos jau šeštus metus veikiančiame 
klube “Ave vita”. Metodinė sekcija 
rengia specialius seminarus ateizmo 
lektoriams, talkon pasikviesdama 
Vilniuje veikiantį ateizmo muzėjų ir 
liaudies švietimo skyrių. Pernai bu
vo surengti du seminarai šiomis te
momis: “Ateistinės propagandos už
daviniai, vykdant XXV-jo Sovietų 
Sąjungos ir XVII-jo Lietuvos kom
partijų suvažiavimų nutarimus ideo
loginio darbo klausimais”, “Dorovi
nio ir ateistinio darbo vienybė”. Vil
niaus kultūros mokykloje dėstytojos 
U. Bautrėnienės iniciatyva įvyko dai
liojo skaitymo konkursas ateistine 
tematika. Metodinės sekcijos narys 
P. Pečiūra Vilniaus ateizmo muzė- 
jui padėjo paruošti vaizdinių prie
monių aplanką “Kalaviju ir kryžiu
mi”, kuris netrukus bus išleistas 
10.000 egz. tiražu.

KURŠIŲ NERIJA
Lietuvos miškotvarkos kontoros 

“Miško projektas” atstovai Kuršių 
nerijos miškus yra pasiryžę paversti 
vientisu miško parku. Projektą yra 
paruošęs inž. Faustas Jončys. Meti
niam kopų tvirtinimui vadovauja 
brigadininkas Jurgis černeckis. Ko
pų slinkimą stengiamasi sustabdyti 
iš vytelių nupintomis užtvaromis. 
Kadangi Kuršių nerija yra paskelb
ta gamtiniu draustiniu, turistams 
taikomas griežtokas režimas. Jiems 
parenkamos poilsio zonos, tiesiami 
lentų takeliai tarp kopų, vaizdingiau
siose vietovėse įrengiamos apžval
gos aikštelės. Abiejose 50 km ilgio 
kelio pusėse iškertami menkaverčiai 
krūmai, kad lankytojams neužstotų 
vaizdo į Kuršių marias ir Baltijos 
jūrą.

Calgary, Alberta
GEGUŽINĖ — PIKNIKAS. Pirma 

šiais metais gegužinė buvo surengta 
KL Draugijos valdybos Northcott 
ūkyje. Sekmadienio VI. 26 popietė 
praėjo jaukioj nuotaikoj. Buvo- sve
čių iš Lethbridge, Camrose, Toron
to, Vokietijos. Prof. K. Lederis at
vyko su savo svečiais iš Anglijos. 
Aldona Lederytė buvo paprašyta pa
dainuoti. Šį kartą jai dainuoti “Bal
tijos vėjelį” padėjo teta A. Ručins
kienė ir močiutė P. Lederienė, abi 
atostogaujančios Albertoje. Loteri
joj laimingi buvo D. Šukienė, Am
mon ir E. Karpienė. Sekanti geguži
nė toj pačioj vietoj bus rugpjūčio 26 
d., kur KLB Kalgario apylinkė ren
gia viešą loterijos bilietų traukimą 
dovanotam dail. O. Zubiss paveikslui 
“Rocky Mountain” laimėti. Kor.

JAUNIMO STOVYKLA šiemet 
surengta Rocky kalnų papėdėje, prie 
Exshaw miestelio, 40 mylių nuo Kal
gario miesto. Atvyko apie 50 jau
nuolių ir svečių. Laisvalaikis sujung
tas su paskaitomis, ekskursijomis į 
kalnus. Oras gražus. Visi tikisi pa
matyti garsųjį Kalgario paradą 
“stampede”. Stovyklai vadovauja 
buvęs Londono, Ont., "Baltijos” an
samblio šokėjas ir dainininkas An
tanas Vyšniauskas. A. K.

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

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

PIGIOS ATOSTOGOS.
• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuva ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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TRAVEL 58 JAMES ST. N. ^e^icąni Travel
HAMILTON

SERVICE 525*8686
REPRESENTATIVE

The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

Vilniuje birželio 16 d. lankėsi gru
pė P. Amerikos valstybių ambasado
rių: Argentinos — L. Bravas, Ekva
doro — P. N. Vargas, Kolumbijos — 
U. Munjosas, Kosta Rikos — F. B. 
Sotas. Su jais viešėjo ir jų žmonos.. 
Svečius iš Maskvos atlydėjo Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministeri
jos P. Amerikos skyriaus vadovas V. 
Černyševas. Juos priėmė augščiausio- 
sios tarybos prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė • Pilių- 
šenko, sekr. S. Naujalis, užsienio rei
kalų ministerį vaidinantis V. Zenke
vičius. Apie sovietinamos Lietuvos 
laimėjimus ekonomikos, kultūros bei 
mokslo srityse kalbėjo L. Diržins- 
kaitė-Piliušenko. P. Amerikos diplo
matai lankėsi Trakuose, mokslinio 
žemdirbystės tyrimo instituto Vokės 
skyriuje, mokslo bei kultūros įstai
gose, susipažino su istoriniais, kul
tūriniais ir revoliuciniais pamink
lais.

GREITKELIO PAKELĖS
Lietuvos pasididžiavimas vis dar 

tebėra Vilnių su Kaunu jungiantis 
greitkelis. Žemės ūkio komisijos po
sėdyje Vilniuje buvo aptartas jo pa
kelių tvarkymas Trakų ir Kaišiado
rių rajonuose. Ši užduotis yra 
patikėta kelininkams ir vykdomie
siems rajonų tarybų komitetams. Po
sėdyje konstatuota, kad greitkelyje 
nepakankamai prižiūrima žalioji vi
durio juosta, nesirūpinama piktžolė
mis kelkraščiuose ir groviuose. Net 
ir tarp pasodintų medžių piktžolės 
brandina sėklą. Pagrindines posėdžio 
mintis pateikia “Valstiečių Laikraš
tis” 69 nr.: “Jei autostrados, einan
čios per Kaišiadorių rajono teritori
ją, pakelės tvarkomos gerai, tai to 
negalima pasakyti apie pakeles Tra
kų rajono teritorijoje. Čia nepaten
kinamai vykdomas vyriausybės nu
tarimas iškeldinti gyventojus iš griau- 
tinų vienkiemių šalia autostrados. 
Lėtai šalinami gamtos stichijos pa
dariniai — šiame autostrados ruože 
daug išlaužytų medžių, kurie irgi 
darko pakelės vaizdą. Nemaža prie
kaištų posėdyje buvo pareikšta ryši
ninkams, kurie, tiesdami linijas, 
labai nevertina žemdirbių triūso 
tvarkant laukus ir pakeles. . .” šiame 
pareiškime akis labiausiai užkliūva 
už valdžios nutarimo iškeldinti 
griautinas sodybas. Kadangi jų re
montuoti neleidžiama, jos savo ap
gailėtina išvaizda tikriausiai gąsdina 
pravažiuojančius turistus. Problemą 
betgi sudaro vis dar labai lėtai nau
jų gyvenviečių statyba.

30.000 INŽINIERIŲ
Kauno politechnikos institute 30- 

tūkstantąjį inžinieriaus diplomą ga
vo radiotechnikos fakulteto studen
tas J. Baltrūnas, lankęs vakarinį sky
rių. Egzaminų komisijai jis pateikė 
savo gamybos radijo įrenginį. Šiais 
mokslo metais institutą baigs 2.100 
inžinierių. V. Kst.

Vancouver, B.C.
ĮKURTUVĖS. B. Hermanai pasi

statė naują gražų namą, keliolika 
mylių už miesto — Surrey vietovėje. 
Birželio 12 d. artimiausi bičiuliai ir 
Vankuverio lietuviai padarė staigme
ną ir netikėtai suvažiavo pasveikinti 
ir palinkėti savininkams sveikų ir 
laimingų metų, gyvenant naujoje re
zidencijoje. Sugiedota “Ilgiausių me
tų” ir įteikta prisiminimui dovana. 
Dalyvavo didelis būrys tautiečių. Sa
vininkai buvo patenkinti ta staigme
na. Visi vaišinosi iki vėlyvo vakaro.

JONINIŲ LAUŽAS tapo tradici
ja nuo įsisteigimo Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubo "Bebras”. Šiais me
tais birželio 25 d. jau devintą kartą 
klubo nariai, jų bičiuliai ir pažįsta
mi rinkosi Joninių vakarui Jono ir 
Leonardos Macijauskų sodyboje. 
Pradėjus temti, laužą uždegė klubo 
narys Justas Česnaitis. Kilo augš- 
tyn tradicinio laužo liepsna, o lietu
vių dainos skambėjo plačiai po visą 
apylinkę. Ilgai tą vakarą šoko ir 
vaišinosi mūsų tautiečiai.

Netikėtai Joninėse dalyvavo Ena 
Bakalauskaitė, atvykusi iš Anglijos 
atostogauti Kanadoje. Iš pasikalbė
jimų teko sužinoti, kad mūsų vieš
niai labai patiko Vankuveris. Ji 
stengsis čia apsigyventi. Linkime jai 
sėkmės. L. M.

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

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje

JAV ambasados tarnautojo dr. VYTAUTO DAMBRAVOS išleistuvės Venecuelos sostinėje Karakase. Iš kairės: 
JAV ambasadorius Viron Vaky, valstybinio stipendijų fondo pirm. prof. Ruth Lerner de Almea, dr. V. A. Damb- 
rava, gen. Camilo Vethancourt. Mūsų tautietis išvyko patarėjo pareigoms į JAV ambasadą Salvadoro valstybėje

Lietuviu veikla Brazilijoje
Baltiečių gedulo diena S. Pau- 

lyje paminėta š. m. birželio 9 
prie Brazilijos didvyrių ir neži
nomojo kareivio kapo veteranų 
mauzolėjuje. Tris dienas anks
čiau apie tai paskelbė S. Paulo 
dienraštis “Folha da Tardė”, o 
išvakarėse pats svarbiausias ir 
Įtakingiausias dienraštis “O Es- 
tado de S. Paulo” Įdėjo ištisą 
dviejų skilčių dydžio baltiečių 
atsišaukimą, kuriame prisime
namos masinės baltiečių depor
tacijos, išreiškiamas viešas pro
testas prieš klastingą okupaciją 
ir reikalavimas žmogaus teisių 
gerbimo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos teritorijose, reikalaujama 
pasitraukti iš okupuotų kraštų. 
Taipgi išreikšta padėka Brazili
jai už paramą kovoje prieš ko
munizmą.

“Baltijos tautos — 36 kovos 
metai”. Tokia antrašte birželio 

Lietuvaičių ir latvaičių garbės sargyba Ibirapueros mauzolėjuje Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, per gedulo dienos — sibirinių trėmimų minėjimą.

Nuotr. Alf. D. Petraičio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9,000,000.

9 d. dar Įdėjo dviejų skilčių 
straipsnius kiti du dienraščiai— 
“Diario de S. Paulo” ir “Diario 
da Noite”.

Karių mauzolėjuje pamaldas 
laikė mons. Laurini Correia, da
lyvaujant lietuvių atstovui kun. 
Pr. Gavėnui ir latvių pastoriui 
J. Mekšs. KLB-nės choras, vad. 
muz. Tatarūno, giedojo tai pro
gai pritaikytas giesmes. Užsie
niečių dalyvių tarpe matėsi len
kų, vengrų, estų, latvių, ukrai
niečių, žydų, kroatų atstovai.

Pabaigoje valstybės seimo at
stovė Dulce Sailes Cunha Bra
ga savo kalboje prisiminė da
bartinę sunkią tarptautinę padė
tį ir skubų reikalą Brazilijai su
prasti mūsų tautos tragedijos 
prasmę: “Kad tai nepasikartotų 
ir mūsų krašte, laikas mums vi
siems pabusti”.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ................... 7 %
term, depozitus 1 m. 8'/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 

nekiln. turto pask. 93/i % 

Trisdešimt šeštieji Baltijos 
tautų kovos metai

Lietuviškos sodybos reikalai 
kaskart gerėja. Jau pradėjo vie
toje darbuotis nuolatinis tam 
reikalui pasamdytas sargas. Jis 
kartu ir aptvarkys skubesnius 
darbelius, išvalys miškelį ir pa
ruoš vietą tvenkiniui - ežeriu
kui. Atsirado nemažas skaičius 
parėmusių senelių namų staty
bos minti. Tam jau surinkta ke
liolika tūkstančių kruzeirų. Vie
nos statybos medžiagų prekybos 
savininkas Renato Mendo dar 
antratiek padovanojo tam pa
čiam tikslui medžiagų. Skubiai 
ruošiamos stovyklautojams ir 
svečiams minimalinės pastogės, 
kad atvykusieji apžiūrėti savų 
žemių turėtų kur apsistoti ir 
tinkamai praleisti dieną. Taip 
pat jau padaryti pirmieji žygiai 
elektros ir vandentiekio prijun
gimo reikalu.

Al f. D. Petraitis
Hamilton, Ontario
“AIDO” KELIONĘ Į P. AMERI

KĄ stambesnėmis sumomis parėmė: 
$1.200 — kredito kooperatyvas “Tal
ka”; $1.000 — Hamiltono Lietuvių 
Namų bendrovė; $300 — KLB Ha
miltono apylinkės valdyba; $200 — 
Toronto Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama”; Montrealio lietuvių 
kredito kooperatyvas “Litas”; To
ronto Prisikėlimo parapijos koopera
tyvas; $125 — Hamiltono Medžioto- 
jų-žūklautojų klubas "Giedraitis”; 
$100 — G. Martišius, Hamilton; $75 
— Controler J. Bethune, Hamilton; 
$40 — O. Kirvaiticriė, Toronto; $20

L. Bučinskas. Hamilton: $10 -— 
VI. Kezys, Hamilton; O. Latauskienė, 
Hamilton; $5 — K. Dervaiticnė, Ha
milton. “Aidas” visiems nuoširdžiai 
dėkoja. Tik jūsų visų pagalba Hamil
tono mergaičių choras “Aidas”, vad. 
solisto V. Verikaičio. galės nuvežti 
lietuvišką dainą savo broliams bei 
sesėms, gyvenantiems tolimoj P. 
Amerikoje. Dar galį paremti “Aido” 
kelionę prašomi tuojau pasiųsti savo 
auką šiuo adresu: “Aidas”, 121 Roth
say Ave., Hamiltono, Ont. L8M 3G3. 
Hamiltoniečiai gali įdėti savo auką
kredito kooperatyve “Talka” kelio
nės sąskaiton 1619A. Kiekvienas do
leris reikalingas šiai kelionei. Mieli 
tautiečiai, nepagailėkime paremti 
“Aido” išvykos į P. Ameriką. Dr. VI. 
Gaurišas, Medcllino L. Bendruome
nės pirmininkas, rašo: “Prieš keletą 
dienų per muitinę gautos abi “Aido” 
plokštelės. Nuo sekančios savaitės 
per Bolivarianos ir Antioųuios un- 
tų radijo stotis bus transliuojamas 
“Aidas” su paaiškinimais, paruošiant 
Medcllino visuomenę rugpjūčio 24 
d. koncertui principaliniame teatre 
Palbo Tobon. Kolumbijos lietuviai 
(Bogotos, Cali, Barranquillos ir 
Villavicencio) jau informuojami 
apie tikslų ‘Aido’ atvykimą.” J. P.

JA Valstybės
JAV I.B VIII TARYBOS II suva

žiavimas įvyko Klevelande birželio 
18-19 d.d. Taryba turi 81 narį, bet su
važiavime dalyvavo tik 48 iš įvairių 
JAV apylinkių. Svečių eilėse buvo 
PLB valdybos pirm. Br. Nainys, PLB 
garbės pirm. St. Barzdukas ir Kana
dos LB valdybos pirm. J. R. Sima
navičius. Įvadinį žodį tarė JAV LB 
tarybos prezidiumo pirm. R. Kudu- 
kis, tą dieną pavadavęs iš Klevelan- 
do išvykusį burmistrą. Veiklos pra
nešimus padarė JAV LB krašto val
dybos pirm. A. Gečys bei kiti nariai, 
atsakingi už pasiskirstytų darbų sri
tis. Ilgą paskaitą apie bendruomeni
nes problemas, veiklos frontus skaitė 
PLB valdybos pirm. Br. Nainys. Pir
moji posėdžių diena, šeštadienis, už
baigta bendra vakariene, kurioje kal
bėjo PLB garbės pirm. St. Barzdu
kas. Sekmadienis pradėtas kun. K. 
Bučinio, OFM, atnašautomis Mišio- 
mis. Po pamaldų buvo išklausytas V. 
Nako pranešimas apie baltiečių jau
nimo žygį už žmogaus teises, patvir
tinta valdybos pirm. A. Gečio pasiū
lyta sąmata, priimti komisijų nutari
mai. Suvažiavimas užbaigtas tarybos 
pirm. R. Kudukio žodžiu, kun. G. Ki- 
jausko, SJ, malda, visų dalyvių su
giedotu Tautos himnu.

JAV I.B VISUOMENINIŲ REI
KALŲ taryba krašto valdybos var
du birželio 10 d. įteikė paruoštą me
morandumą Belgrado konferencijos 
klausimais JAV delegacijos pirm. A. 
W. Shereriui. Memorandume nušvie
čiama dabartinė Lietuvos būklė, so
vietų nusižengimai Helsinkio susita
rimams. JAV delegacija Belgrado 
konferencijoje prašoma iškelti šiuos 
klausimus: 1. religijos laisvę, 2. žmo
gaus bei tautu teises, 3. sąžinės kali
nių išlaisvinimą, 4. laisvo tautų apsi
sprendimo teisės pritaikymą sovietų 
okupuotai Lietuvai.

A.a. KUN. JUSTINAS KLUMBIS, 
su indėnais dirbęs misijonierius, po 
sunkios ligos mirė birželio 16 d. 
Pinehavene, N. Mexico valstijoje. 
Palaidotas birželio 20 d. jo paties 
Įsteigtoje Gerojo Ganytojo misijoje 
prie Gallupo. Velionis buvo švėkš
niškis, gimęs 1912 m. Kunigu įšven
tintas Kaune 1939 m. birželio 3 d. 
Atvykęs į JAV, beveik visą laiką 
dirbo su indėnais New Mexico vals
tijoje.

PROF. DR. RIMAS VAIČAITIS, 
kurį laiką dirbęs mokslinį tyrimo 
darbą JAV erdvių ir aeronautikos 
administracijoje, Illinois universite
te Urbanoje gavo aeronautikos inži
nerijos doktoratą. Sekančiais mokslo 
metais grįžta profesoriauti į Kolum
bijos universitetą Niujorke, kur yra 
paskirtas Guggenheimo aeronautikos 
instituto direktorium. Prof. dr. R. 
Vaičaitis, su sesute Virginija atsisky
ręs nuo tėvų, II D. karo pabaigoje 
liko sovietų okupuotoj Lietuvoj. Į 
JAV jiedu atvyko tik 1960 m. ir ap
sistojo Čikagoje. Įveikęs anglų kal
bos sunkumus, R. Vaičaitis Illinois 
universitete gavo bakalauro ir ma
gistro laipsnius. Ten jis susipažino 
su anglų kalbą dėsčiusia Aukse Pa- 
lėnaite ir su ja sukūrė lietuvišką 
šeimą.

Argentina
SUKAKTUVININKAI. Buenos Ai

res mieste amžiaus devyniasdešimt
metį atšventė Vytautas Malėla. Ge
ros sveikatos jam linkėjo dukra Vla
dė ir žentas Benediktas Survilai, vai
kaitis Hektoras. Sukaktuvininko sū
nus Romas su savo šeima linkė
jimus atsiuntė iš JAV. — Rosario 
mieste aštuoniasdešimtojo gimtadie
nio sulaukė Veronika Zagreckienė, 
daug metų dirbusi šio miesto Lietu
vių Bendruomenės valdyboje, mokiu
si jaunimą tautinių šokių. Padėkos 
Mišias Šv. Kazimiero šventovėje at
našavo klebonas kun. J. Margis, MIC, 
dalyvaujant sukaktuvininkės sūnui 
Alfonsui ir dukrai Veronikai Palai- 
kienei bei jų šeimoms.

Brazilija
KUN. DR. A. BENDORAITIS, va

dovaujantis Gerojo Ganytojo misijų 
ligoninei Gvajaros-Mirimo vietovėje, 
Rondonijoje, pasistatydino naują lai
vą, kuriuo medicinos pagalba bus 
teikiama paupiuose gyvenantiems 
braziliečiams ir boliviečiams. Anks
čiau turėti laivai nuskendo, o pasku
tinysis sudegė.

RYMANTĖ STEPONAITYTĖ, gy
venanti Santos mieste, Minas Ge
rais valstijoje, dirba amerikiečių 
Bechtel firmos kasyklų raštinėje. Ji 
taipgi aktyviai reiškiasi jaunimo 
veikloje, Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės literatūros ratelyje, bend
radarbiauja savaitraštyje “Mūsų Lie
tuva”. šiemetines savo atostogas pra
leidžia Australijoje.

Australija
PRAMONĖS PARODOJE Adelai

dėje atskirą savo paviljoną turėjo 
ir Sovietų Sąjunga, kuriame buvo 
ir šiek tiek lietuviškų gaminių, pvz. 
kauniečių pagamintas nešiojamas te
levizijos priimtuvas “Šilelis”, foto apa
ratas “Vilija”. Adelaidiškio prane
šimu “Mūsų Pastogės” birželio 27 
d. laidoje, lietuviški gaminiai tebu
vo paženklinti visą kreditą Sovietų 
Sąjungai atiduodančiu įrašu: “Made 
in USSR”. Propagandiniuose pavil
jono leidiniuose buvo įtaigojama, 
kad Sovietų Sąjunga pilnai laikosi 
visų Helsinkio susitarimų, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija 1940 m. “sa
vanoriškai” įsijungė į jos ribas, šiam 
tikslui netgi buvo parūpinti atskiri 

Pabaltijo žemėlapiai su propagandi
niu tekstu kitoje jų pusėje. Propa
gandiniam sovietų melui sustabdyti 
akcijos ėmėsi Baltiečių Taryba su 
pirm. Voitkuns. Adelaidės laikraš
čiai “The Advertiser”, “News” ir ra
dijas paskelbė baltiečių pateiktus 
tikruosius faktus apie karinę Balti
jos respublikų okupaciją bei jų pri
verstinį įjungimą Sovietų Sąjungom 
Protesto telegrama buvo pasiųsta ir 
Australijos užsienio reikalų ministe
rijai. Latvių Namuose sušauktame 
mitinge balticčiai priėmė specialią 
rezoliuciją, prašančią P. Australijos 
vyriausybę uždrausti sovietinės me
lo propagandos skleidimą komerci
nėje Adelaidės parodoje. Atrodo, šie 
žygiai turėjo įtakos, nes sekančią 
dieną sovietinių propagandos brošiū
rų jau nebebuvo ant stalų jų pa
viljone.

MELBURNO LIETUVIAI specia
liu pobūviu pagerbė muz. Albertą 
čelna, 28 metus vadovavusį “Dainos 
sambūrio” chorui, kuris yra palikęs 
ryškius pėdsakus savo koncertais, 
programų atlikimu įvairiuose rengi
niuose. A. čelna choro vadovybę da
bar jau perdavė jaunai muz. Danai 
Levickienei, o pats žada pailsėti. 
Pobūvyje A. čclnai dėkojo ALB 
Adelaidės apylinkės valdybos pirm. 
A. Pocius, Melburno Lietuvių Klubo 
pirm. A. Ramanauskas, “Tėviškės 
Aidų” red. kun. P. Dauknys, Austra
lijos Lietuvių Katalikij Federacijos 
vardu — V. Laukaitis bei kitų gru
pių atstovai. Visi jie reiškė viltį, kad 
A. čelna ir vėl grįš lietuviškon dai
nos senon.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA
RAPIJA Adelaidėje gegužės 21 d. 
surengė staigmeną savo klebonui 
kun. A. Spurgiui, MIC, 45 metų ku
nigystės proga. Rytmečio Mišiose jis 
rado katalikiškų Adelaidės organiza
cijų atstovus, kurie sukalbėjo Pr. 
Pusdešrio specialiai šiai sukakčiai 
parašytą maldą. Pastarasis taipgi ta
rė žodį apie sukaktuvininko darbus. 
Po Mišių visi dalyviai susirinko kle
bonijoje, kur katalikės moterys buvo 
paruošusios kavutę. Sukaktuvininkui 
įteiktas sveikinimo adresas su šven
tovėje skaitytų maldų tekstais. Bend
ruomenės vardu kleboną kun. A. 
Spurgį, MIC, sveikino apylinkės val
dybos pirm. V. Neverauskas, ramo
vėms — pirm. K. Taparas. Rugsėjo 
29 d. kun. A. Spurgiui, MIC, sukaks 
70 metų amžiaus. Šia proga planuo
jamas platesnis minėjimas visos 
Adelaidės mastu.

Britanija
LONDONO BALTIEČIAI liūdnojo 

birželio sukaktį paminėjo birželio 
18 d. Minėjimą surengė Baltiečių 
Taryba, vadovaujama pirm. A. Vil
činsko. Ekumeninėse pamaldose da
lyvavo visų trijų tautybių dvasinin
kai. Lietuviams atstovavo kun. J. Sa- 
kevičius, MIC, ir porą giesmių su
giedojęs Londono choras, vadovau
jamas muz. J. černio. Įspūdžiais iš 
sovietų okupuotos Latvijos dalijosi 
ten neseniai viešėjęs latvis kun. J. 
Sapiets. Gausiausi minėjime buvo 
lietuviai, savo eilėse turėję ir lietu- 
vos atstovą V. Balicką su žmona.

Belgija
MON-SUR MARCHIENNE MIES

TELIO šventovėje įvykusiame belgų 
koncerte dalyvavo ir du lietuviai iš 
V. Vokietijos — pianistė R. Lampsa- 
tytė ir flcitistas P. Odinis, kurių pa
kvietimu į šį koneertą pasirūpino B. 
Gailiūtė - Spiess. P. Odinis atliko 
tarptautinių klasikų kūrinius, o R. 
Lampsatytė lietuvių kompozitorių M. 
K. Čiurlionio ir F. Bajoro.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ leidžia lietuvių kilmės 
jaunimui skirtą biuletenį' “Vytis” 
prancūzų kalba. Jo 2 nr. pranešama, 
kad biuletenio pavadinimo konkurse 
“Vytį” pasiūlė J. Chevtchenko kaip 
Lietuvos simbolį. Jaunimo komitetas 
šiuo biuleteniu stengsis užmegzti ry
šius su lietuviškos kilmės jaunuoliais, 
išblaškytais po visą Prancūziją. Su 
pirmuoju biuletenio numeriu pasiųs
tos anketos liudija, kad jaunimas 
nori žinių apie Lietuvos istoriją, kul
tūrą, dabartinį jos bei išeivių lietu
vių gyvenimą. Paskutiniame biulete
nio numeryje aprašoma Prancūzijos 
lietuvių jaunimo veikla. Biuletenį 
paruošia ir redaguoja lietuvius jau
nuolius telkiantis komitetas. Biule
tenį galima gauti PLB adresu: Com- 
munaute lithuanienne en France, 7 
Rue de Lions ■ Saint - Paul, 75004 
Paris, France.

Vokietija
“LABDAROS” DRAUGIJA, vado

vaujama pirm. J. Glemžos, remia 
lietuvius moksleivius V. Vokietijoje 
ir Lenkijoje. Ypatingas dėmesys ski
riamas abiem gimnazijom — Vasario 
16 Huettenfelde ir Punsko gimnazi
jai. Remiami taipgi ir studentai. 
Moksleivių šalpai 1976 m. vienas rė
mėjas paaukojo 1.000 DM, be to, 
900 DM gauta Bad Godesberge su
rengtame pobūvyje. Suvalkų trikam
pio lietuviams išsiųsta 19 siuntinių 
dėvėtų drabužių. “Labdara” taipgi 
mielai laukia paramos ir iš kitose 
valstybėse gyvenančių lietuvių. Pir
mininko adresas: J. Glemža, Con
ventrain 33, 7260 Calw-Hirsau, W. 
Germany. Aukas taipgi galima siųsti 
ir į “Labdaros” banko sąskaitą: 
“Labdara”, Landesgirokasse Stutt
gart 1. Konto Nr. 1185168 — BLZ 
600 501 01, VV. Germany’.



Londono, Ont., šeštadieninės mokyklos vedėjas L. Eimantas, jo žmona ir 
tėvų komiteto pirm. A. E. Pocius prie vedėjui Įteikto šaržo E. Daniliūnas

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

Intelektualai su disidentais

Lietuva - priešakine laisvės kovotoja
Apie dr. Kosto Jurgėlos knygų "Lithuania: Outpost of Freedom
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a KtlLTlRl 1UI VEIKLOJE

Mūsų bendradarbis Paryžiuje 
prie savo laiško pridėjo iškar
pą iš laikraščio “Le Nouvel Ob- 
servateur” 1977. VI. 27. Joje at
spausdinta nuotrauka prancūzų 
intelektualų, dalyvaujančių ru
sų ir kitų R. Europos disiden
tų priėmime Rėcamier teatre 
Paryžiuje, ir informacija, pava
dinta “Sveikinimas Brežnevui”. 
Taip ji pavadinta dėlto, kad tuo 
metu Paryžiuje lankėsi L. Brež
nevas. Informacijoje sakoma: 
“Brežnevas išvyko, o sovietų di
sidentai galės kalbėti prancūzų 
televizijoje. Tokia savaitės pro
grama bus duodama šį pirma
dieni 27 (birželio) per F. R. 3. 
Filosofas Andre Glucksmann 
pasiūlė savo ‘laisvąją tribūną’ 
trim sovietų ir R. Europos disi
dentam. Bet Quai-d’Orsay (už
sienio reikalų ministerija) atšo
vė: ‘Tai būtų prieš betkokj di
plomatinį paprotį’. Televizija, 
užmiršusi savo nepriklausomy
bę, pakluso.

Vidaus reikalų ministeris ne
drįso uždrausti susirinkimo, ku
rio dalyviai antradienį pripildė 
Rėcamier teatrą. Visdėlto jis 
ryžosi apkulti Operos aikštėje 
tris tūkstančius ramių demonst
rantų, kurie atsiliepė į žydų 
bendruomenės pareigūnų kvie
timą.

Šio antradienio vakarą Leo
nidas Brežnevas vakarieniavo 
Elyzėjaus rūmuose. Tačiau cent
rinis įvykis buvo kitur, būtent, 
Rėcamier teatre, kuris matė 
nuostabią premjerą. Ten Pary
žiaus intelektualai pirmą kartą 
taip vieningai arba beveik vie
ningai priėmė disidentus.”

Informacijos autorius Bernard 
Guetta cituoja ten dalyvavusį 
vieną lenką, kuris atvykęs iš 
Lenkijos prieš 6 metus ir gavęs

Prancūzų intelektualų surengtame priėmime rusų ir kitų tautų disidentams. 
Iš kairės: Pliuščas, Sartre’as, Siniavskis (stovi, su barzda), dr. šternas, 
Amalrikas Nuotr. “Le Nouvel Observateur”

Lituanistiniu studijų stovykla
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos Ryšių Centras rengia 
ketvirtą lituanistinių studijų'se
minarą - stovyklą. Į ją priimami 
bent gimnaziją baigę studentai, 
rimtai pasiryžę mokytis lituanis
tikos ir kartu linksmai praleisti 
dvi savaites tikroje lietuviškoje 
atmosferoje. Tos dvi savaitės 
bus praleistos besigilinant litua
nistikoje, klausantis paskaitų, 
atliekant užduotus darbus ir da
lyvaujant diskusijose.

Visi dėstytojai ir studentai 
gyvens kartu tame pačiame 
bendrabutyje ir todėl visą laiką 
galima bus susirasti dėstytojus, 
su kuriais galima svarstyti litu
anistikos išlaikymo problemas, 
užduotų darbų sunkumus ar ap
lamai pasikalbėti.

Seminaras — stovykla įvyks 
š. m. rugpjūčio 14 — 26 d. d. 
Divine Word seminarijos patal
pose Conesus, N. Y. (netoli Ro- 
česterio), gražioje gamtoje. Ka
nados universitetų studentai 
gali gauti universitetines už
skaitas (credits) iš Kent State 
universiteto. Patariama dėl to 
iš anksto susitarti su savo uni
versitetais.

Užsiregistravusiems dalyvau
ti seminare bus prisiunčiama 
paruošiamoji kursų medžiaga, 

savo tautiečių perspėjimą neaiš
kinti prancūzams emigracijos 
priežasties, nes jie “laikys tave 
reakcininku”. Dabar esą buvo 
kalbama laisvai susėdus prie 
staliukų. Ten dalyvavo ir tie, 
kurie deda viltis į socializmą, ir 
tie, kurie jo nenori, kurie nuo 
jo yra kentėję. Tai buvęs retas 
vakaras, kuris dar taip neseniai 
būtų buvęs neįmanomas. Į jį su
sirinko tokie skirtingi asmenys, 
kaip Jean-Paul Sartre ir Euge
ne Ionesco, vedami vienos pa
prastos idėjos, būtent, solida
rumo su tais, kurie kovoja prieš 
totalitarizmą, koks jis bebūtų. 
Kadangi ten nebuvo ginama jo
kia specifinė srovė, o tiktai 
laisvė, visi atsiliepė į kvietimą 
dalyvauti. Jų tarpe buvo disi
dentai: Vladimiras Maksimovas, 
Artūras Londonas, Bukovskis, 
Sternas, Gorbanievskaja, Pliuš- 
čas, Amalrikas, Delaunay, Si- 
niavskis, Galičas ir Janakaka- 
kis. Natalija Gorbanievskaja, 
kuri demonstravo Raudonojoje 
Maskvos aikštėje kartu su kitais 
šešiais disidentais prieš Čeko
slovakijos invaziją, baigiantis 
priėmimui Rėcamier teatre ta
rė: “Dabar mes galime tikėtis, 
kad žmonės pradės žvelgti į Ry
tų įvykius, pasikliaudami tik sa
vo sąžine ir protu. ‘Nepriklau
somos’ kairės žmonės yra mūsų 
viltis.”

Tasai būdingas priėmimas ro
do prancūzų intelektualų pasi
keitimą. Daugelis, jų simpatiza
vo maškviniam komunizmui. 
Net toks Jean-Paul Sartre, gar
susis egzistencialistas filosofas, 
yra lankęsis Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Jis praeityje neslėpė 
savo simpatijų sovietiniam tota
litarizmui, kurį dabar smerkia.

M.

su kuria bus prašoma susipažin
ti prieš stovyklos pradžią. Iš as
tuonių dėstomų dalykų studen
tai turi pasirinkti bent keturis.

Dėstomi dalykai ir dėstytojai: 
linksnių mokslas ir stilistika — 
Stasys Barzdukas, lietuvių kal
bos istorija — Antanas Klimas, 
žodyno praturtinimas — Anta
nas Klimas, lietuvių rašyba — 
Juozas Vaišnys, SJ, lietuvių po
ezija — Stasys Santvaras, lietu
vių prozos aspektai — Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė, lietuvių 
mitologija ir tautosaka — Mari
ja Gimbutienė, pokario Lietu
vos istorija — Zenonas Reka
šius.

Vakarais bus specialios prog
ramos, paruoštos stovyklautojų 
ir specialių paskaitininkų.

Stovyklos mokestis — $120 
už dvi savaites.

Yra didelė nauda dalyvauti 
seminare — stovykloje visiems 
tiems, kurie nori gilintis litua
nistikoje tikroje universitetinė
je atmosferoje. Platesnės infor
macijos kreipkitės: PLJS Ryšių 
Centras, 2422 W. Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629, USA.
• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. šV. AUGUSTINAS

J. JAKŠTAS

Įžanginės pastabos
Paprastai mokslo veikalams 

parenkama antraštė, nusakanti 
kuo trumpiausiais žodžiais vei
kalo turinį. Jei antraštė kartais 
turinio visai neišreiškia, tai pri
duriama dar antrinė antraštė. 
Tačiau dažnu atveju autoriai 
pasirenka antraštes, turinčias 
perkeltą, simbolinę ar auto
riams težinomą prasmę, tiesio
giai nesusietą su veikalo turi
niu. Tokios pvz. antraštės, kaip 
“Pėdos mirties zonoje”, “Palik 
ašaras Maskvoje” nesako, kad 
jų turinys — nuteistųjų ar iš
vežtųjų pergyvenimai koncent
racijos stovyklose.

Dr. K. Jurgėlos knygos pava
dinimas tepasako, kad ji skirta 
Lietuvai kaip priešakinei lais
vės kovotojai. Pavadinimas gan 
įmantrus, keliąs kiekvienam 
knygos mylėtojui, ypač lietu
viui, klausimą, būtent, kas sle
piasi po tuo knygos pavadini
mu. Tik atsivertus knygą pati
riama, kad jos turinys apima 
Lietuvą rusų caro ir sovietų val
džioje nuo 1795 m. iki šių lai
kų. Knyga nėra įprasta istorija, 
bet sumavimas rusų piktadarys
čių, suktybių, žiaurumų, nusi
kaltimų prieš žmoniškumą.

Turinio esmę autorius paženk
lino ir trumpu įvadiniu straips
neliu, pavadintu “General Ob
servations”. Jis pradedamas ru
sų įsiveržimu į Polocką 1563 m. 
Sekdamas iš dalies dr. Sruogie
nė, mūsų autorius panaudojo 
tais metais Venecijoje išleistą 
žurnalą ir trumpai paminėjo jo 
aprašytas rusų orgijas Polocke. 
Skaitytojui teikiamas Polocko 
epizodas be jokios įžangos pa
liks nesuprantamas. Jam kils 
klausimas, kaip maskviečiai 
1563 m. galėjo atsirasti Poloc
ke, atseit, prie Dauguvos upės, 
jei tada D. Lietuvos Kunigaikš
tystė dar siekė Dniepro augšt- 
upį. Autorius būtų turėjęs pa
aiškinti, kad Polocko užgrobi
mas siejamas su rusų pradėtu 
veržimusi prie Baltijos. Tos 
linkmės žygiu jie pasiekė ir Po
locką.

Tame pačiame įžanginiame 
skyrelyje grybštelėjami labai 
trumpai, be sąryšio, visokie Lie
tuvos-Rusijos santykių epizodai 
iki 1795 m. čia minimas ir Ku
likovo mūšis (1380), kur Mask
vos kunigaikštis Dimitrijus 
“Donskoj” nugalėjo totorius. 
Jurgėla priskiria pergalę dviem 
Algirdo sūnums ir dar priduria, 
kad lietuviai puolė maskviečius, 
atėmė jų grobį ir patraukė į na
mus. Tai visai naujas į lietuvių- 
rusų santykius įneštas epizodas, 
kuris mums būtų imponuojan
tis, jei jį patvirtintų istoriniai 
duomenys. Bet štai turime tokį 
rusų šaltinį “Zadoščina”, kuris 
giria algirdaičius, kovojusius 
maskviečių pusėje (žr. H. Pasz- 
kiewicz, Origin of Russia, 1954, 
352 p.).

Kaip minėta, veikalo turinys 
yra lietuvių-rusų santykių isto
rija nuo 1795 m. iki dabarties. 
Dėstymas nėra sistemingas, nuo
seklus. Autorius kloja skaityto
jui paskirus vaizdus, o jie 
ženklinami skyriais. Visas turi
nys suimtas į 42 skyrius. Dvi
dešimtyje pirmųjų skyrių ap
žvelgiama Lietuvos padėtis cari
nėje Rusijoje. Beveik visi liku
sieji skiriami Lietuvos bolševi
kinės okupacijos laikotarpiui.

Lietuva carinėje Rusijoje
Pirmuose skyriuose, kuriuose 

paliečiama pirmoji XIX š. pu
sė, gvildenami daugiau visuo- 
meniniai-ekonominiai santykiai. 
Kalbama apie valstiečius, bajo
rus. Kaikurie skyriai labiau iš
plėsti ir juose kalbama apie 
daugiau prasikišančius įvykius, 
k.a. 1831 ir 1864 m. sukilimus, 
manifestacijas, baudžiavos pa
naikinimą, Kražių skerdynes. 
Ypatingas XIV skyrius “Pat
riots — Their Faith and 
Deeds”. Jame kalbama apie 7 
1863 m. sukilimo vadus: Anta
ną Mackevičių, Kostą Kalinaus
ką, Zigmantą Sierakauską, Bo
leslovą Kolyško, Liudviką Nar
butą, Titą Dalevskį ir Jokūbą 
Geištorą. Mūsų autorius teikia

Atsiusta paminėti
Aidai, mėnesinis kultūros žurna

las, 1977 m. 5 nr. Jame rašo: Gražu
tė Slapelytė-Sirutienė apie dr. Joną 
Basanavičių Lietuvos sostinėje, dr. 
V. Vyčinas — apie kultūrinę Hei- 
deggcrio reikšmę, J. Vaišnora, MIC 
— apie Jurgio Matulaičio kelią į 
Vilniaus vyskupo sostą, E. Juodval
kytė — apie A. Škėmos “Ataraxija” 
amerikiečių scenoje. Kronikiniame 

juos skaitytojui ypatingu būdu: 
plačiai cituoja jų raštus ar pa
reiškimus.

šiek tiek panašūs į XIV sky
rių ir XIII “Russian Motivation 
of the Carist Era”, čia išrašo
mi slapti memorandumai vi
daus reikalų ministerio Valuje- 
vo ir Vilniaus generalguberna
toriaus Muravjovo carui Alek
sandrui II, kuriuose nubrėžia
ma sektina rusų politika Šiau
rės Vakarų (t.y. Lietuvos) kraš
te.

Panašiu būdu pavaizduojamos 
ir Kražių skerdynės XVII sky
riuje, paimant iš žinomos dano 
Age Meyer (Benedictsen) kny
gos “The Awakening of a Na
tion (1924) jų aprašymą. Ap
lamai, autorius labai plačiai 
operuoja gausiomis citatomis 
bei ištraukomis iš įvairių raštų.

Tarp carinės Rusijos laiko
tarpio ir bolševikinės okupaci
jos įterpiami keturi skyriai, ku
riuose prabėgomis paliečiami 
Lietuvos valstybės kūrimosi ir 
nepriklausomybės laikai. Visam 
nepriklausomybės laikotarpiui 
skirtas tik vienas XXIII sky
rius, pavadintas “Era of Peace 
and Friendship, 1920-1939”. O 
apie Lietuvos ir Sovietijos san
tykius nepriklausomybės lai
kais būtų galima ir daugiau pa
sakyti, parodant, kad Maskvos 
satrapai puoselėjo slepiamus 
kėslus į Lietuvą (kaip ir į abi 
kitas Pabaltijo valstybes), at
seit, tykojo atgauti pozicijas 
prie Baltijos, kurių jie siekė 
jau 1919 m.

Lietuva sovietinėje 
okupacijoje

Nevienas skaitantis antrą Jur
gėlos knygos dalį gal prisimins 
savo skaitytą garsaus prancūzų 
rašytojo Emil Zola straipsnį 
“J’accuse”, kur jis kaltino 
Dreyfusą nuteisusius teisėjus. 
Panašiai ir Jurgėla kaltina so
vietus, užpuolusius nieku dėtus 
lietuvius, juos pavergusius, var
ginamus, persekiojamus. Visa 
didesnė knygos dalis (177-340 
psl.) gali būti laikoma viena iš
tisa tirada Sovietų Sąjungos 
adresu. Ji pradedama nuo Mo- 
lotovo-Ribbentropo 1939. VIII. 
23 d. slapto protokolo ir tęsia
ma maždaug iki.,1972 m. Auto
rius kalba visur su autentiškais 
šaltiniais rankose — jų jis ne
mažai prisirinkęs — ir duoda 
ilgas ištraukas. Pagal parinktus 
šaltinius autorius kaltina sovie
tinę Rusiją mūsų tautos prie
spauda ir kartu dėsto Lietuvos 
istoriją jos okupacijoje.

Išskirtinai ilgas, tiesiog ne
proporcingas skyrius XXXVIII,

Vynas ir daina nesiderina...
Solistė Gina Butkutė-čapkauskienė Kalifornijoje

Jau ketvirtą kartą Los Ange
les lietuviai turėjo laimės iš
girsti Ginos Butkutės - čapkaus- 
kienės solo koncertus. Šiemet 
vėl prel. kun. J. Kučingis pa
kvietė ją į Šv. Kazimiero para
pijos rengtą Lietuvių Dieną. 
Kanadietė solistė čia davė du 
puikius dainos rečitalius - kon
certus: birželio 18 ir birželio 19 
dienomis. Abu — gausiai kali- 
forniečių lankyti ir su pasigėrė
jimu išklausyti. Solistei akom
panavo Raimonda Apeikytė. 
Dauguma publikos tvirtina, kad 
solistė G. Čapkaūskienė nuola
tos tobulėja.

Šį kartą ji puikiai atliko Kali
fornijoj gyvenančių kompozito
rių kūrinius: Br. Budriūno “Ma
no meilė” (žodžiai D. Mitkie
nės) ir G. Gudauskienės “Jau
nystė” (žodžiai J. Aisčio). Su 
nuoširdžiu įsijautimu, stilingai 
ji padainavo ir J. Stankūno 
“Mergaitė” (Maironio), B. Jonu
šo “Vėl sakysi” (A. Karvelytės), 
J. Gaidelio “Su tavim” (L. And- 
riekaus). Antroj daly Gina čap- 
kauskienė su didele muzikine 
kultūra atliko G. Gershwino 
“Summertime”, V. Herberto 
“Italian Street Song”, R. Friml 
“Indian Love Call”, A. Alabieff- 
Liebling “Nightingale”-, taip pat 
arijas iš operų “Lakme” ir 
“Mignon”.

Publikai nenurimstant su 
plojimais, solistė davė labai ka-

skyriuje “Iš minties ir gyvenimo” ra
šo H. Nagys, M. Šileikis, Vyt. P. 
Zubas. Recenzuoja knygas: R. Šil
bajoris — A. Vaičiulaičio “Vakaras 
sargo namely”, VI. Kulbokas — M. 
Katiliškio “Apsakymus”, J. Jakštas 
— Brako redaguotą “Lithuania Mi
nor”. Numeris iliustruotas. dailinin
kų kūriniais — Tel. Valiaus, V. Viz
girdos, A. Elskaus, M. Stankūnienės, 
A. Audronytės-Variakojienės. 

pavadintas “The War on Reli- 
giuos Heritage”. Jis vieninte
lis tarp daugybės kitų skyrių 
suskirstytas į 15 poskyrių. Sky
rius ypatingas ne tik savo ilgu
mu, bet ir duodamomis labai iš
tęstomis ištraukomis, paimto
mis daugiausia iš veikalo “The 
War against God”, kurio auto
rius yra dr. J. Savasis '(slapy
vardis). Išplėstuoju skyriumi 
parodoma, kad Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimas yra sun
kiausia mūsų katalikiškos tautos 
priespauda Sovietijos okupaci
joje.

Dalis apie Lietuvą sovietinė
je okupacijoje baigiama XLI 
skyriumi su gan išradinga ant
rašte: “The Third Road: Hu
man Rights and Self-Determi
nation”. Jame suminimi lietu
viški- disidentai ir jų antisovie- 
tiški pasisakymai, čia mes skai
tome vardus Simo Kudirkos, 
prof. Jono Kazlausko, tėvo Pra
no ir sūnaus Algirdo Bražins
kų, Vytauto Simokaičio, Romo 
Kalantos, Andriuškevičiaus ir 
dar kitų, tapusių sovietų režimo 
aukomis. Įspūdinga skyriaus 
pabaiga, kur cituojama nuteisto 
laisvės kovotojo Liudviko Simu
čio apeliacija augščiausiojo so
vieto prezidiumui.

Veikalą užsklendžiantis sky
rius pavadintas “Mankind Re
sponsibility” yra mixtum com- 
positum. čia figūruoja ir D. Lie
tuvos Kunigaikštystė su Gedi
minu, ir siena tarp Rytų ir Va
karų civilizacijų, ir dar kartą 
Simas Kudirka, ir Kersteno ko
mitetas, ir Helsinkio deklaraci
ja ir kt. žodžiu sakant, sukaup
tos visokios nuotrupos.

Pabaigai
Yra toks lotyniškas posakis 

apie istorijos mokslą: “Scribi- 
tur historia non ad probandum, 
sėd ad narrandum”. Idealus bū
tų istorijos mokslas, jeigu jis 
galėtų pasakoti apie praeitį, ko
kia ji buvo, atseit, būtų “ad 
narrandum”. Deja, tokia istori
ja nėra galima. Kiekviena isto
rija mažiau ar daugiau supina
ma su dabartinėmis problemo
mis, siekiamais tikslais. Koks 
dr. K. Jurgėlos knygos siekia
mas tikslas, pasako jos leidė
jas (šaulių sąjungos komite
tas): “Ši knyga yra okupuotos 
Lietuvos šauksmas, nukreiptas 
į laisvo pasaulio sąžinę”. Auto
rius atidžiai siekė užsibrėžto 
tikslo ir davė skaitytojui infor
macinį ir drauge inspiracinį 
veikalą. Kai veikalas skiriamas 
ne tik lietuviui, bet ir prašalai
čiui skaitytojui, gal jame vy
raujantis antras, inspiracinis, 
tikslas ir pateisinamas.

liforniečių pageidaujamą ir 
mėgs tam ą B. Brazdžionio — 
Br. Budriūno “Mano protėvių 
žemė” drauge su koncerte daly
vavusių vyrų kvartetu (E. Jara- 
šūnas, Br. Seliukas, A. Polikai- 
tis, R. Dabšys). Akompanavo 
Br. Budriūnas. Tai buvo duosni 
ir žavi koncerto pabaiga.

Šio koncerto gražia dalimi bu
vo ir pianistės Raimondos Apei- 
kytės solo — Vengru rapsodija 
Nr. 2.

G. Čapkaūskienė yra viena tų 
menininkių - asmenybių, kurios 
pamilstamos ne vien dėl pui
kaus vienkartinio atlikimo, bet 
ir dėl savo grynai meninio cha
rakterio, jautraus žmonėms, at- 
sidavusio savo pašaukimui. Jos 
— G. Čapkauskienės pašauki
mas yra daina. Tarp savo gausių 
koncertų ji nuolatos studijuoja 
(italės muzikės profesorės pa
dedama), nuolatos ruošia ir ple
čia savo repertuarą.

Solistė paviešėjo Kalifornijo
je kiek ilgiau, buvo čia visų 
labai mylima, daug kur lankėsi. 
Vieno privataus pobūvio metu, 
prašoma padainuoti, ji pasakė: 
“Vynas ir daina — drauge nesi- 
maišo; bent pas mane — nie
kad”. Kadangi gėrė vyno, nedai
navo. .

Visdėlto teko ją išgirsti dai
nuojant ir privačiai — dr. Juozo 
ir Giedros Gudauskų rezidenci
joj, gražaus pobūvio metu, kai 
kompozitorė Giedra Gudauskie
nė, savo draugų ir gerbėjų tar
pe, atšventė 25 m. muzikinės 
veiklos sukaktį. Ir be pianino, 
ir be akompaniatoriaus Gina 
Butkutė-čapkauskienė buvo ža
vi! Norėjosi encore ir encore. ..

Solistė pažadėjo kalifornie- 
čiams ir vėl atvažiuoti. A. R.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — S12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

PASKAITĄ APIE DLK ALGIR
DĄ Lietuvių Istorijos Draugijos su
sirinkime Čikagoje skaitė centro 
valdybos pirm. dr. J. Jakštas, atvy
kęs iš Klevelando. Jis taipgi pabrė
žė, kad šia tema renkama medžia
ga bus paskelbta žurnale “Lietuvių 
Tautos Praeitis”, kurį prenumeruo
ja mokslo institucijos, jų tarpe Har
vardo ir Vilniaus universitetai. Al
girdą dr. J. Jakštas laiko mažai te
ištirta šakota asmenybe, nukėlusią 
Lietuvos sienas į Rusijos ir Ukrainos 
žemes be didesnio pasipriešinimo. 
Netgi ir vėlesnis Lietuvos valdovo 
Algirdo susidūrimas su Maskva bai
gėsi jo laimėjimu. Algirdo politika 
domėjosi ir Vakarai, ir Rytai, nes 
jis sustabdė totorių veržimąsi, pri
vertė juos pasitraukti. Algirdo raš
tinės vedėjas pranciškonas Petras 
Dekandija, geras Jogailos bičiulis, 
1407 m. buvo išrinktas popiežiumi 
Romoje ir pasivadino Aleksandru V. 
Iš Bizantijos patriarcho Algirdas iš
sirūpino atskirą Lietuvos stačiatikių 
metropoliją, bet bizantiška kultūra 
lietuvių nesuriliojo. Lietuva nepa- 
skendo slavų jūroje, nes buvo pago
niška.

XXIV EUROPOS LIETUVIŲ stu
dijų savaitė Įvyks liepos 31 — rug
pjūčio 7 d.d. netoli Britanijos sosti
nės Londono. Literatūros vakare da
lyvaus rašytojai — R. Spalis, K. Ba- 
rėnas, E. Citzas, Irena Joerg, E. 
Juodvalkytė, Y. Šlaitas, koncerte — 
Los Angeles lietuvių jaunimo an
samblis, vadovaujamas O. Razutie- 
nės, solistai V. Rakauskaitė - Landie- 
nė, N. Linkevičiūtė, R. Daunoras. 
Paskaitas skaitys: dr. K. J. Čegins
kas — “Dr. J. Basanavičius ir tauti
nis lietuvių atgimimas”, kun. dr. S. 
Matulis — “Lietuviai ateiviai Brita
nijoje”, V. Bartusevičius — “Jauni
mo kongreso tikslų bejieškant”, dr. 
A. Štromas — “Politinė sąmonė Lie
tuvoje ir ateities vizijos”, V. Natke
vičius — “Meilė M. Pečkauskaitės — 
Šatrijos Raganos kūryboje”, dr. V. 
Vasyliūnas — “žemės ir kitų plane
tų magnetosferos”, dr. J. Grinius — 
“Kur šiandien stovi jubilėjaus susi
laukusi lietuviškoji bendruomenė”, 
“Donžuanas ir meilė O. V. Milašiaus 
kūryboj”, dr. S. Kuzminskas — 
“Žvilgsnis į Lietuvos ateities pro
blemas”, T. Venclova — “Lietuvos 
disidentai”, dr. A. Gerutis — “Lie
tuva kaip tarptautinės valstybių 
bendruomenės narė”, kun. A. Rubi- 
kas — “Darvino santykis su Apreiš
kimu”. Busimieji savaitės dalyviai 
prašomi nedelsiant registruotis šiuo 
adresu: Committee for Lithuanian 
Study Week, 2 Ladbroke Gardens, 
London VV11 2PT, Britain.

PROF. DR. ANTANAS KLIMAS, 
išsiųstas PLB valdybos su paskaito
mis apie lietuvių kalbą, lankė di
džiąsias P. Amerikos lietuvių koloni
jas. Argentinos lietuviams gegužės 
27-30 d.d. skaitė keturias paskaitas 
— Buenos Aires Aušros Vartų para
pijoje, Argentinos Lietuvių Centre, 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
rūmuose ir Berisso mieste. Čia juo 
rūpinosi Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, įsteigta III kongreso 
metu, leidžianti savo laikraštėlį “Jau
nimo žodis” ir laukianti Kanados 
lietuvaičių choro “Aidas”. Birželio 
1-8 d.d. prof. dr. A. Klimas viešėjo 
pas kaimyninio Urugvajaus lietuvius 
Montevideo mieste. Trys paskaitos 
buvo skirtos lietuviams Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijos centre. 
Dvi paskaitas anglų kalba skaitė 
urugvajięčiams Montevideo univer
sitete ir anglistikos institute. Šias 
paskaitas paminėjo Montevideo 
spauda, įdėdama ir paskaitininko 
nuotraukų. Birželio 10-12 d.d. pa
skaitos buvo skaitomos Brazilijos lie
tuviams Sao Paulo mieste ir viena 
Londrinos universitete, Paranos 
valstijoje.

INŽ. ROMAS A. ŠATAS, dirbantis 
karinės technologijos srityje Hunts- 
villėje, Alabanoje, tarptautinėje 
konferencijoje Ročesterio universi
tete skaitė paskaitą apie dauginius 
fotonus. Dalyviu eilėse buvo ir gausi 
Sovietų Sąjungos delegacija su vie
na latve Erna Kurule. Konferenci
joje paaiškėjo, kad sovietai yra ge
rokai pažengę moderniųjų ginklų 
srityje ir kad jai jie skiria didelį 
dėmesį. Dr. R. A. Šatas taipgi daly
vavo ir kitoje konferencijoje, nagri
nėjusioje lazerių problemas.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS kursus tautinių šokių 
mokytojams rengia rugpjūčio 21-18 
d.d. Dainavos stovyklavietėje, 15100 
Austin Rd., Manchester, Mich. Į kur
sus kviečiami jaunuoliai ir jaunuo
lės nuo 17 metų amžiaus. Savaitės 
mokestis kursantams — $70, kitiems 
suaugusiems tos pačios šeimos na
riams — po $35, vaikams iki 12 me
tų — po $20. Dail. A. Tamošaitis bu
simiem tautinių šokių mokytojam 
rugpjūčio 27 d. skaitys paskaitą apie 
tautinius lietuvių drabužius. Regist
ruojamas! iki liepos 15 d. pas J. 
Matulaitienę, 188 Logan St., Brook
lyn, N. Y. 11208, USA. Tel, 212-235- 
6453.

DAIL. GEMOS DUOBAITĖS-PHIL- 
LIPS paroda birželio antrojoj pusėj 
įvyko Bostono savivaldybės rūmuo
se. Parodai ji buvo pateikusi 30 ta
pybos ir grafikos kūrinių. Dailininkė 
yra gimusi Lietuvoje, į Norwooda su 
tėvais atvažiavusi tik 5 metų am
žiaus. Čia ji lankė Bostono meno 
mokyklą, gavo bakalaureatą North
eastern universitete.

TARPRESPUBLIKINĘ BALTIS
TŲ KONFERENCIJĄ “Etninės baltų 
istorijos problemos” Rygoje suren
gė Latvijos Mokslų Akademijos isto
rijos institutas. Dalyvavo Rygos, Vil
niaus, Kauno, Minsko, Kievo, Lenin
grado, Maskvos ir kitų miestų moks
lininkai. Baltų istorijos problemas šį 
kartą svarstė ne vienos kurios nors 
mokslo šakos atstovai, bet archeolo
gai, antropologai, etnografai, kalbi
ninkai ir folkloristai. Lietuvai atsto
vavo: archeologai R. Kulikauskienė, 
R. Rimantienė, A. Tautavičius, ant
ropologai G. Česnys, I. Papreckienė, 
etnografai R. Merkienė, V. Morkū
nas, A. Vyšniauskaitė, kalbininkai V. 
Mažiulis, V. Rimša ir A. Vanagas.

VANDA LIETUVAITYTĖ - STA- 
NEIKIENĖ, dramos aktorė, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė birželio 4 d., 
sulaukusi 66 metų amžiaus. Velionė 
buvo baigusi Kauno dramos teatro 
studiją, jame bene didžiausio pasise
kimo susilaukusi su Hedvigos vaid
meniu H. Ibseno pjesėje “Laukinė 
antis”. Geriausiai jai sekėsi kurti 
kaimo moterėlių vaidmenis. Pokary
je dirbo Šiaulių ir Klaipėdos dra
mos teatruose iki 1961 m., vaidino 
lietuviškuose filmuose “Kol nevėlu”, 
“Kalakutai”. Paskutinį vaidmenį su
kūrė televizijos filme “Tadas Blin
da”.

MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ FESTIVA
LYJE Maskvoje premijas laimėjo 
keturi lietuviški filmai: V. Blinstru- 
bo “Išeikite, jūs laisvi”, sukurtas 
liaudies kino studijoje “Aušra” su 
operatorium R. Kūginiu, piešti pa
nevėžiečių filmai — J. Lauraičio 
“Ech! . ..”, V. Kasevičiaus, J. Strak- 
šio, V. Gvaldenio “Pretendentas” ir 
“Talentas”. Pirmojo laipsnio diplo
mais įvertinti du lietuviški filmai — 
vilniečio D. Veličkos “Meistras iš 
XV amžiaus”, kėdainiškių A. Railos, 
N. Freimano, V. Ežerinsko ir A. Mo
reno “Naujasis Cvingeris”.

AKADEMIKAS ŽANAS ROŠAS, 
paryžietis Nobelio premijos laurea
tas, Europos universitetų rektorių 
tarybos pirmininkas, iš Maskvos bu
vo užsukęs Vilniun. Čia jis susitiko 
su Lietuvos Mokslų Akademijos va
dovu J. Matuliu, susipažino su Vil
niaus universitetu, lankėsi respubli
kiniame širdies ligų centre, akių kli
nikoje Kaune, Baltijos pajūryje.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
mažėjuje Rumšiškėse naują sezoną 
birželio 4-5 d.d. pradėjo P. Mataičio 
vadovaujama liaudies muzikos teatro 
grupė. Naują koncertinę jos pro
gramą sudaro baudžiavos amžininkų 
atsiminimai, muzika, dainos, žaidi
mai.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE naujuosius jų kūrinius atli
ko: kompoz. Z. Venckaus ir poeto 
E. Drėgvos dainą “Pasveikinta būki, 
Tėvyne”, Z. Venckaus harmonizuotą 
liaudies dainą “Sugrįžo brolelis” — 
paties kompozitoriaus diriguojamas 
vokalinis moterų ansmablis; kompoz. 
V. Juozapaičio ir S. Nėries vokalinį 
ciklą “Keturios akvarelės” — sol. T. 
Chmieliauskaitė su pianiste S. Bie- 
lionyte; kompoz. F. Bajoro ir poetės 
J. Degutytės vokalinį ciklą “Kodėl?” 
— Vilniaus operos sol. G. Apanavi- 
čiūtė su pianiste G. Ručyte.

V. KRĖVĖS DRAMĄ “ŠARŪNAS” 
Trakų pilies kieme suvaidino Vil
niaus universiteto studentų teatras. 
Inscenizaciją paruošė R. Samulevi- 
čius. Spektaklį režisavo L. Ciunis, 
scenovaizdžius sukūrė dail. A. Daki- 
nevičius, muziką — kompoz. O. Bala
kauskas. Pagrindinių Šarūno ir Vil
tos vaidmenų atlikime studentams 
talkino profesiniai dramos teatro 
aktoriai H. Kurauskas ir K. Kyman
taitė.-

KIRGIZIJOS KOMPOZITORIŲ su
važiavime Lietuvos Kompozitorių 
Sąjungai atstovavo kompoz. J. Ba
šinskas ir muzikologė J. Vyliūtė.

VILNIAUS UNIVERSITETO miš
raus choro vadovybę šiais mokslo 
metais perėmė Povilas Gilys, pakei
tęs daugiau kaip 25 metus su choru 
dirbusį P. Sližį. Naujasis vadovas 
pusiau sumažino choristų skaičių, pa
sitenkindamas 43 merginom ir 32 
vaikinais, tačiau ir jam nepasisekė 
surasti daugiau balsingų vyrų. Pir
majame koncerte su naujuoju vado
vu P. Giliu skambėjo lietuvių kom
pozitorių harmonizuotos liaudies dai
nos: K. V. Banaičio — “Už jūrų ma
rių”, S. Šimkaus — “Apynėlis”, J. 
Žilevičiaus “Anoj pusėj ežero”. Jas 
papildė kompoz. B. Gorbulskio ir po
eto A. Dabulskio “Vasaros šokis”, A. 
Bražinsko baladė V. Bložės žodžiais 
“Upelė Šventoji”, A. Arutiuniano 
“Kantatos apie Tėvynę” ištrauka, A. 
Grečianinovo “Kalinys”. Naujasis 
vadovas P. Gilys, talkinamas chor- 
meisterės A. Gorytės, nori sustip
rinti meninį choro lygį, kad jis pri
lygtų “Jaunystės” ir “Gabijos” cho
rams. Buvusiam vadovui P. Sližiui 
daugiau rūpėjo dainininkų pamai
nos paruošimas “Varpo”, “Aido”, 
“Eglės”, “Bangos”, “Varsos” bei ki
tiems chorams.

MASKVOJ ĮVYKUSIOJ PARO
DOJ “Lietuvos meninė fotografija” 
gegužės 16 — birželio 15 d. d. daly
vavo 50 fotografų su 374 nuotrau
kom. Šilto įvertinimo susilaukė A. 
Sutkaus, V. Butyrino, R. Rakausko, 
A. Macijausko, L. Ruiko, jaunųjų fo
tografų R. Požerskio, S. Šimkaus, S. 
Padalevičiaus darbai. Parodos lanky
tojai turėjo progą susitikti su kai- 
kuriais žymiaisiais Lietuvos fotogra
fais. V. Kst.
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CHOLKRR
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
RATHBURN — ISLINGTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis. užbaig
tas rūsys su atviru židiniu, ramioje gatvėje prieš golfo aikštyną, 
netoli požeminio. Prašoma kaina — $95.900.
ROYAL YORK — BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, puikiai užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didžiulis 
kiemas su tekančiu upeliu gale, rami vieta.

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras vos keliolikos metų senumo 
originalus tributis; du butai po 3 miegamuosius, privalus įvažiavi
mas — garažas, graži vieta.
JANE — BLOOR, atskiras, rupių plytų, 7 kambarių namas, 2 prau
syklos, užbaigtas rūsys, naujas vandens-alyvos šildymas, garažas; 
apie $20.000 įmokėti; namas be skolų, netoli Bloor gatvės.
INDIAN RD. — HIGH PARK, 11 kambarių atskiras narnas, 3 prau
syklos, 3 virtuvės, garažas su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti, 
viena skola.
VAKARUOSE, modernus, apynaujis, apie 15 metų senumo 10 butų 
apartamentas su balkonais; apie $33.000 metinių pajamų; apie $70.000 
įmokėti; privatus įvažiavimas su garažais.
SWANSEA — puikus, labai geros statybos, vos keliolikos metų senu
mo 7 kambarių vienaaugštis; didelė moderni virtuvė, 3 pilnos prau
syklos, didelis, gražiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir išėjimu 
į privatų kiemą. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Nepraleis
kite retos progos!

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
M6HC°A89e St' Toront°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
Pirmadieniais 10-3 = term. indėlius 1 metų 814%

Antradieniais
= pensijų ir namų s-tas 9%

^0” = taupomąsias s-tas 7%
Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienia'is

10-8 =
10_8 = DUODA PASKOLAS: 

= asmenines 9’/2%
9-1 = nekiln. turto.......................9!4%

Sekmadieniais 9.30-1 H 'investacines ........10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

9.30 v.r. ik'i I v.p.p.
Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

CTFDUABTC Ell DC 406 Roncesvalles Avė. dlErnHH d rultb telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE xET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

Juozas Eimis Ramas,

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881 
District Manager of Canadian Premier Life

Stirnnn v televisionN-J HI pu/f Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengiam gaisro apsaugą (smoke detector)

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Whorton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

“Vilniaus” paviljone Toronte tautybių savaitės — Karavano metu. Jo bur
mistru buvo M. Rusinas, o “Miss Vilnius” — L. Zenkevičiūtė St. Dabkus®bSPORTAS

MŪSŲ TAUTIEČIO LAIMĖJIMAI
Vitas Gerulaitis

Šimtosios Wimbledono teniso var
žybos buvo pradėtos su 128 vyrų te
nisininkų grupe. Daliai žaidėjų pir
masis oficialus Wimbledono ratas 
jau nebuvo pirmosios teniso rungty
nės. Gausus tenisininkų būrys jau 
prieš šių varžybų pradžią varžėsi sa
vo tarpe vien tik dėl teisės Wimble- 
done dalyvauti.

V. Gerulaitis po puikaus pasiro
dymo pernai šį kartą rengėjų buvo 
išskirtas aštuntuoju.

Pirmuosius tris susitikimus Vitas 
laimėjo užtikrintai. T. Gorman. G. 
Mayer ir J. Smith nusilenkė Vitui, 
nelaimėję nė vienos rungties. Diek 
Stockton, žinomas amerikietis tenisi
ninkas. taipgi nusilenkė Gerulaičiui 
7-5, 4-6, 6-3, 6-1. Billy Martin, kylan
tis amerikietis tenisininkas, ketvir
čio baigmėje pralaimėjo Gerulaičiui 
6-2, 8-9, 6-2, 6-2.

Pusbaigmyjc Vitas susitiko su šių 
bei praėjusių metų Wimbledono 
laimėtoju Bjorn Borg. Šios rungty
nės įėjo į šimtametę Wimbledono 
teniso istoriją kaip klasiškas susiti
kimas. Britų televizija atidėjo pa
grindines žinias ir vietoj jų gau
siems žiūrovams rodė V. Gerulaičio 
ir Bjorn Borg rungtynes. Abu žai
dėjai šias rungtynes įvertino kaip 
stipriausius savo pasirodymus aikš
tėje. Kritikai pilnai su jais sutiko. 
Pasak jų, tai buvo vienos iš geriau
siai techniškai sužaistų rungtynių 
Wimbledono.

žaidimo įtampa taipogi nedaug 
atsiliko nuo techniško žaidėjų iškilu
mo: 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 8-6 pasekmė 
Borg naudai liudija rungtynių dra
matiškumą.

Sekantis svarbus pasirodymas V. 
Gerulaičiui — JAV atviros teniso 
varžybos. J. B.

SPORTAS LIETUVOJE
XVI tarptautinė “Gintarinių irk

lų” regata Trakuose susilaukė apie 
800 sportininkų ne tik iš Lietuvos, 
Sovietų Sąjungos respublikų, bet ir 
R. Vokietijos, Lenkijos, Čekoslovaki
jos. Didžiąją jų dalį sudarė jaunieji 
irkluotojai. Iš 28 baigminių plauki
mų 5 laimėjo Lietuvos atstovai. Du 
kartus vienviete valtimi 1.000 m 
lenktynes laimėjo kaunietė L. Ka
minskaitė per 3 min. 48,2 sek ir per 
3 min. 48 sek., pralenkusi savo pa
grindinę varžovę maskvietę J. Anto
novą, kuri yra pasaulio ir Europos 
čempijonė porinių dviviečių valčių 
klasėje. Dvigubą pergalę pasiekė ir 
atnaujinta Lietuvos aštuonvietės val
ties įgula 2.000 m nuotolyje. Jos lai
kas — 5 min. 48,9 sek. ir 6 min. 21,2 
sek. Šios “Žalgirio” aštuonvietės įgu
lą sudarė: E. Pliuškevičius, A. Sta
šaitis, I. Mačiukas, L. Skatikas, A. 
Palaima, A. Ginaitis, A. Šatas ii’ G. 
Pečiukaitis, paruošti trenerio Ričar
do Vaitkevičiaus. Penktąją pergalę 
Lietuvai iškovojo jaunos moterų aš
tuonvietės irkluotojos su yrininke R. 
Juknevičiūte, 1.000 m nuplaukusios 
per 3 min. 12.4 sek., bet joms laimė
jimo nepavyko pakartoti sekančią 
dieną ir teko pasitenkinti II vieta. 
Laimėjimų galėjo būti daugiau, ta
čiau šį kartą Lietuvos sportininkų 
eilėse vyravo jaunoji karta, stoko
janti patirties. Vyriausias Lietuvos 
irkluotojų treneris yra J. Jagelavi- 
čius.

Akademinis irklavimas yra popu
liarus sportas Lietuvoje. Tai liudija 
gražūs ligšioliniai Lietuvos irkluoto
jų pasiekti rezultatai. Sovietų Sąjun
gos pirmenybėse jie yra laimję 113 
aukso. 98 sidabro, 54 bronzos meda
lius, Europos ir pasaulio varžybose 
— 38 aukso, 51 sidabro, 15 bronzos 
medalių. Pirmoji “Gintarinių irklų” 
regata Trakuose, Galvės ežere, buvo 
surengta 1962 m. Dalyvavo tik dvi
viečių ir keturviečių valčių Lietu
vos, Latvijos, Gudijos, Moldavijos ir 
Gruzijos įgulos. Visuose plaukimuo

pasiekė Wimbledono pusbaigmj
se pirmavo Lietuvai atstovavę žalgi
riečiai.

Lietuvos automobilių ralio varžy
bų baigmės susilaukė Klaipėda, 
lenktynininkam įveikus 900 km nuo
tolį. Ralio varžybose automobilio 
įgulą sudaro vairuotojas ir naviga
torius. Jie turi nustatytu laiku pa
siekti kontrolinius punktus. Varžybų 
dalyviai yra suskirstyti j grupes pa
gal automobilių pajėgumą. Pirmosios 
grupės laimėtojais tapo tauragiškiai 
G. Stelmokas ir A. Daunoravičius, 
antrosios — vilniečiai B. Nargilas ir 
V. Voiniušas, trečiosios — kaunie
čiai A. Bilevičius ir L. Vanžodis. Ab
soliučiais šių varžybų laimėtojais 
buvo pripažinti G. Stelmokas ir A. 
Daunoravičius. Komandinėje miestų 
įskaitoje I vieta teko Kauno autora- 
lininkų rinktinei, rajonų įskaitoje — 
Tauragės rinktinei, klubų — Kauno 
politechnikos instituto autoralinin- 
kams.

Kauno “Žalgirio” krepšininkai vie
šėjo Lodzėje. Draugiškose rungtynė- 
sese jie nugalėjo šio Lenkijos mies
to krepšininkų komandą 95:78. Ge
riausiai žaidė žalgirietis L. Žukaitis, 
lietuviams laimėjęs 22 taškus.
VYČIO ŽINIOS

Kanados jaunių stalo teniso pir
menybės įvyko liepos 1-3 d.d. Van
kuveryje. Glorija Nešukaitytė lai
mėjo dvi pirmas vietas — mergaičių 
vienete 15 m. klasėje ir mergaičių 
dvejete 17 m. klasėje, antras vietas 
— mišriame dvejete 15 ir 17 m. kla
sėse. Glorija taip pat žaidė Ontario 
mergaičių komandoje, kuri laimėjo 
II v. Baigminiame žaidime jos pra
laimėjo Kvebeko mergaičių koman
dai.

Krepšininkai vasaros metu žaidžia 
vakarinės YMCA krepšinio lygoje. 
Joje žaidžia 6 komandos, kurios su
darytos iš augšto lygio žaidėjų, įskai
tant ir Kanados rinktinės žaidėją L. 
Rautinšą. šiuo momentu vytiečiai tu
ri 3 laimėjimus ir 3 pralaimėjimus. 
Komandoje žaidžia: S. Arlauskas, S. 
Ignatavičius. A. ir R. Duliūnai, K. 
Krawczyk, P. Lorencas. Jiems talki
na keli Aušros žaidėjai. V. Didžba- 
lis žaidžia, pagal paskirstymą, kitoje 
komandoje. A. S.

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasideda lie

pos 17, sekmadienį. Registracija pra
dedama sekmadienį nuo 9 v.r. Mišios 
stovykloje — 11 v.r. Tuoj po Mišių 
bus oficialus stovyklos atidarymas. 
Stovyklos vadovybė jau buvo pa
skelbta praėjusiame “TŽ” nr.

Stovyklon kviečiami ir neateitinin- 
kai nuo 7 iki 18 m. amžiaus. Jaunu
čiam iki 12 m. ir vyresniesiem nuo 
13 metų yra sudarytos atskiros pro
gramos bei atskiros vadovybės. Pa
grindinė tema — “Liudykime Kristų 
ir savąją tautą”. Tomis temomis bus 
ir visi pašnekesiai per abi stovykla
vimo savaites.

Atvažiuojantieji stovyklon prašo
mi atsivežti gydytojo pažymėjimą. 
Visi, kurie turi muzikos instrumen
tus, prašomi taip pat atsivežti.

Stovyklon prašomi nesivežti radijo 
priimtuvų, kortų, komikų, sprogsta
mųjų medžiagų, cigarečių.

Informacijų stovyklos reikalu tei
rautis pas O. Gustainienę tel. 654- 
5481.

Skautų veikla
• Nuolatinis ir nuoširdus Romu

vos rėmėjas P. Gulbinskas ir vėl pa
aukojo S100. Dėkingi skautai-tės sa
vo geradariui linki gražių vasaros 
atostogų ir ta proga drįsta pastebėti, 
kad nuolatinė parama ir dėmesys 
veiklai yra svarbiausias darbo paska
tinimas.

• XV-toji sukaktuvinė Romuvos 
stovykla bus rugpjūčio 6-20 d.d. Su
daryta centrinė vadovybė: K. Batū-

Kanados {vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Kolumbijoje ir Albertoje bus 
sujungtas su jau esančiomis 
vamzdžių linijomis. Iš čia Alias
kos dujos galės pasiekti JAV 
ir Kanadą, bet liks neprijungti 
dujų ištekliai Kanados Macken
zie upės žemupyje. Jiems atei
tyje vėl reikės specialios dujo
tiekio šakos, kuri pareikalaus 
daug bilijonų dolerių. Kitos 
bendrovės dujotiekį iš Prudhoe 
Bay siūlė iš karto tiesti Macken
zie upės slėniu. Tada jis būtų 
apėmęs ir JAV, ir Kanadai pri
klausančius natūralių dujų šal
tinius arktikinėje Aliaskos ir 
Kanados teritorijos dalyje. Ta
rybos sprendimui didelės įtakos 
turėjo indėnų bei eskimų gru
pės ir tie kanadiečiai, kurie 
gamtos apsaugą stato augščiau 
viso krašto ekonominių porei
kių. Atrodo, premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė pasiūlymą 
patvirtins, nes yra pažadėjusi 
JAV prez. J. Carteriui sprendi
mą padaryti iki š.m. rugsėjo 1 
d. Panaši problema buvo kilusi 
su naftotiekiu, kai Aliaskos 
Prudhoe Bay vietovėje buvo ap
tikti naftos ištekliai. Jų taip pat 
yra ir Kanados šiaurėje. Logika 
diktavo bendrą naftotiekį Ka
nados teritorija į JAV, bet Ka
nados vyriausybė nesiryžo pa
daryti sprendimo. Dabar ameri
kiečiai jau yra pravedę EI Paso 
naftotieki Aliaskos teritorija Į 
pietinį Valdez uostą, iš kur naf
ta tanklaiviais vežama j JAV. 
Taigi, Kanada buvo išjungta. 
Jeigu premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė nepatvirtins dujo
tiekio planų, amerikiečiai jį 
praves pagal EI Paso naftotiekį. 
Tokiu atveju dujos bus suskys
tintos Valdez uoste ir toliau ga
benamos tanklaiviais.

Didžioji indėnų taryba, atsto
vaujanti 20.000 Ontario indė
nų, kuriuos sudaro dvi gentys, 
premjerui W. Davis įteikė ne
priklausomybės pareiškimą. Pa
sak indėnų tarybos vado A. Ri
kardo, indėnai nori sudaryti ne
priklausomą tautą. Savo bei sa
vo tėvų teritorija jie laiko 210.- 
000 kv. mylių plotą, daugiausia 
Ontario šiaurėje, o tai yra be
veik pusė visos Ontario provin
cijos. Tame plote jie nori turėti 
pilną savivaldą dvasiniuose, 
kultūriniuose, socialiniuose ir 
ekonominiuose reikaluose, gau
ti finansinę kompensaciją iŠ On
tario vyriausybės bei privačių 
bendrovių už žemės turtus, su
daryti naujas sutartis. Spauda 
toki saujelės indėnų reikalavi
mą bei jų pretenzijas į pusę 
Ontario provincijos sutinka 
skeptiškai. Lig šiol Ontario in
dėnai yra susilaukę nemažos 
paramos, bet tik nedidelė jų da
lis sugebėjo ja pasinaudoti, iš
simokslinti ir Įsijungti į bend
rą visos Kanados gyvenimą. Ki
ti vis dar gyvena praeitimi, ku
ri niekada nebegrįš ir nebus to
kia, kaip prieš porą šimtų metų.

Provincinis Ontario parlamen
tas bė didesnės opozicijos pa
tvirtino vyriausybės nutarimą 
nuo š.m. rugsėjo 6 d. įvesti ki
lometrus autovežimių greičio 
riboms bei nuotoliams matuo
ti. Ontario keliuose ir miestų 
gatvėse jie pakeis mylias. Pa
gal paruoštą lentelę greičiui 
apriboti, 60 mylių taps 100 ki
lometrų, 55 — 90 km, 50 — 80 
km. 45 — 70 km, 35 ir 40 — 
60 km, 30 — 50 km. Nors įsta
tymas Įsigalios rugsėjo 6 d., eis
mas bus reguliuojamas pagal 
mylias, kol visi jų ženklai nebus 
pakeisti į kilometrų ženklus. 
Kadangi apvalių skaičių ribas 
kilometrais tiksliai sunku beiš- 
vesti, kaikur jos bus padidintos, 
kaikur sumažintos.

Kvebeko premjeras R. Leves
que savo 24 ministerių kabine
tą papildė dviem naujais nariais 
— P. M. Johnsonu, buvusio Tau
tinės Unijos premjero D. John- 
sono sūnumi, ir Kvebeko parti
jos veikėja J. Oulleette. Pirma
jam atiduota darbo ministerija, 
antrajai — viešieji darbai bei 
tiekimas, šios dvi ministerijos 
buvo atskirtos nuo ministerių 
J. Couture ir L. Lessard, turė
jusių dvigubus portfelius. Da
bar jiems liko tik imigracijos 
ir transporto ministerijos.

ra, kun. St. Kulbis, SJ, D. Keršienė, 
R. Žilinskienė, P. Butėnas, V. Gry
bienė, M. Rusinas, R. Sriubiškis, S. 
Klibingaitytė, T. Gaidelytė, V. Ke
turakis, L. Gvildienė, V. Gotceitas, 
E. Punkrys, V. Turūtaitė, O. Balsie
nė, D. Garbaliauskicnė, A. Stauskas, 
C. Senkevičius. Tariamasi su kitais 
vadovais-vėmis, kurie galėtų talkinti 
administracinėse pareigose ar inst
ruktavime. Laukiama daug svečių iš 
JAV. Sudarytos kalendorinės pro
gramos skilčių varžyboms. Trūksta 
dar šeimininkių. Jei kas galėtų vir
tuvėje padėti, tesikreipia į s. L. Gvil- 
dienę. C. S.

REAL estate ltd.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BLOOR — DUNDAS, atskiras tributis, 14 kambarių; vandeniu šildo
mas; arti Bloor gatvės ir Lietuviu Namų; 2 garažai; įmokėti apie 
$25.000.

JANE — ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambarių, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal vieną atvirą mortgičių su 
S8.000 įmokėjimu.

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras, 10 kambarių, plytų namas. 
Dvi prausyklos, virtuvės, gerame stovyje. Kaina sumažinta — 
$56.500. Įmokėti tik $6.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambarių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vieno miegamojo. Tik 15 metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Du garažai. Geroj vietoj ir gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

OSSINGTON — DUNDAS, 9 kambarių, trijų augštų, atskiras, van
deniu - alyva šildomas; pravažiavimas ir garažas. Prašo $65.900.

DOVERCOURT — COLLEGE, netnb s—' parapijos, atskiras
gražus namas, 10 fj U O !..5umas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kie.p A* Vt.Szai: savininkas ima viena atvira mort
gičių.

Reikalingas patyręs, ryžtingas, lietuviškai kalbantis bend
radarbis su agento arba brokerio leidimu dirbti nuosavybių 
pirkimo-pardavimo versle (Real Estate). Mūsų agentūra 
veikia jau daugiau kaip 25-ri metai, turi ilgalaikę lietu
višką klientūrą. Geros pajamos kvalifikuotam asmeniui. 
Kreiptis į savininką A. Garbenį.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja /■ * 4| ja 
TORONTO LIETUVIŲ f* AKAM A
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------------------

MOKA:
8%% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
7’/2 % už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

AKTYVAI virš 16 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto 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,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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)

1 1 13 Dundas St. W., CzfE/f Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario “ NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrų j pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ART lč KO N IS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

Autoritc SuĮcs service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

(Canadian dirt Memorials
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bonk of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kopų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



PERDAUG MOKSLO METU'
Čikagoje reziduojanti JAV LB 

švietimo taryba, prieš išsiskirstyda- 
ma vasaros atostogoms, išleido bend- 
raraštį, kuriame iškeliamas klausi
mas, ar JAV veikiančios lituanisti
nės mokyklos neturėtų sutrumpinti 
mokslo iki 10 metų. Iki šiol daugu
moje veikiančių lit. mokyklų moks
las trunka 12 m. Tuo klausimu bu
vo apklausinėta eilė tėvų, mokytojų, 
lit. mokyklų vedėjų. Tuo klausiniu 
taip pat bus diskusijos mokytojų stu
dijų savaitėje rugpjūčio 20 d. Daina
voje.

Už mokslo metų sumažinimą mo
tyvai yra šie: 1. Dabartinėje 12 me
tų programoje yra pasikartojančių ir 
nereikalingų dalykų, kurie moki
niams yra nuobodūs. Juos išmetus, 
programą galima išeiti per 10 m., 
mokyklą pradedant nuo 6 m. ir bai
giant 16 m. amž. mokiniui. 2. Dvylik
tus ir vienuoliktus metus einantieji 
mokiniai amerikiečių mokykloje šeš
tadieniais turi daug užsiėmimų, ku
rių atsisakyti negali ir todėl atsisa
ko lit. mokyklos lankymo. 3. Norin
tieji baigti augštesnę lit. mokyklą 
prieš amerikiečių mokyklos 12 ar 11 
metus peršoka klases lit. mokyklose 
ir praktiškai jose išbūna tik 10 ar 11 
m. 4. Sulaukę 16 m. mokiniai dažnai 
turi šeštadieninius darbus pinigams 
užsidirbti ir todėl nebelieka laiko 
lit. mokyklai. 5. šeštadieninių mo
kyklų lankymo nuovargį labiausiai 
pajunta 17-18 m. amž. mokiniai ir 
meta lit. mokyklos lankymą, neklau
sydami tėvų noro. 6. Dešimties metų 
lit. mokyklos sistemos laikosi lit. 
mokyklos Kanadoje ('nors mokslo 
metai ten trumpesni, bet mokinių 
skaičius smarkiai mažėja, VI. R.) ir 
K. Donelaičio lit. mokykla Čikagoje. 
Lietuvoje dabar irgi laikomasi 10 m. 
sistemos. 7. Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas Čikagoje priima 10 ir 
12 m. lit. mokyklas baigusius abitu
rientus. Stojančių daugumą sudaro 
baigę 10 m. mokyklą. 8. Gavę pra
džios mokyklos (lituanistinės — 8 
m.) baigimo pažymėjimus, mokiniai 
nenori stoti Į augšt. lit. mokyklą, ma
nydami. kad toliau lankyti nėra rei
kalo. Tėvų prievarta vyresnio am
žiaus mokiniams negelbsti. Reforma
vus lit. mokyklą, kur nebūtų pradi
nės, nei augštesnės, bet 10 klasių 
(10 m.) lituanistinė mokykla su bai
gimo atestatu, proporcingai daugiau 
mokinių išbūtų lit. mokykloje ilges
nį laiką.

Prieš metų sumažinimą motyvai 
yra šie: 1. Mokinį reikia kiek galint 
ilgiau išlaikyti lit. mokykloje. 2. Ma
žėjant lietuvių kalbos mokėjimui, su
mažinus metų skaičių, bus sumenkin
tas lit. švietimas, o 16 m. mokinys 
yra perjaunas Instituto studijoms. 3. 
Tokia reforma būtų labai išlaidi, 
nes tektų keisti programas ir vado
vėlius.

Kadangi reikalas labai aktualus, 
LB švietimo tarybos pirm. Br. Juo
delis prašo, ypač tėvus, pasisakyti 
šiuo klausimu dar prieš mokytojų 
studijų savaitę, kurioje gali būti pa
darytas galutinis sprendimas. Tėvai 
prašomi raštiškus pareiškimus siųsti 
šiuo adresu: Br. Juodelis, 912 Plain- 
field Rd., Downers Grove, Ill. 60515, 
USA.

IŠTEKĖJO PAKŠTŲ DUKRA
Birželio 25 d. Brighton Parko liet, 

katalikų šventovėje kun. Alg. Kezys, 
SJ, koncelebraciniij Mišių su kun. A. 
Saulaičių, SJ, metu palaimino Emi
lijos Pakštaitės ir Romo Sakadolskio 
sutuoktuves. Prie altoriaus žengian
čius jaunuosius palydėjo kanklių 
garsai. Taip jaunos lietuvaitės kank
lininkės atidavė pagarbą savo vado
vei Emilijai. Sutuoktuvių metu smui
ku grojo smuikininkas P. Matiukas, 
solo giedojo sol. N. Linkevičiūtė, 
vargonais palydint muz. A. Vasai- 
čiui, jaunajam Čikagos Lietuvių 
Operos dirigentui. Jaunųjų palydą 
sudarė P. Petrutis, N. Spurgytė, R.

Pakštaitė. A. Regis, D. Petersonaitė, 
R. Kasparas, n. Sparkytė, V. Šaulys, 
L Stravinskytė ir V. Kleiza. Pamoks
lą pasakė kun. A. Saulaitis. Aplamai 
Mišios ir vestuvinės apeigos gražioje, 
modernioje šventovėje buvo ataustos 
originaliais muzikiniais niuansais, 
nes ir jaunoji Emilija, Emilijos ir 
muz. Balio Pakštų dukra, yra gabi 
ir žinoma muzikė.

Į vestuvines vaišes populiarioje B. 
Pakšto svetainėje susirinko 250 sve
čių, pradedant šimtamečiu lietuvių 
dailės veteranu prof. A. Varnu su 
žmona ir baigiant gražiuoju jaunimu, 
kuris sudarė daugumą, nes ir abu 
jaunavedžiai yra daug dirbę jauni
mui. Emilija Pakštaitė-Sakadolskie- 
nė yra veikli ateitininkė, jaunimo są
jungos darbuotoja, LB Brighton Par
ko apyl. valdybos narė, Liet. Žurna
listų S-gos cv vicepirmininkė, “Mar
gučio” bendradarbė, kanklininkių 
grupės vadovė, buv. “Dainavos” an
samblio akompaniatorė. Romas Sa- 
kadolskis — “Voice of America” 
tarnautojas, ilgametis “Margučio” 
radijo bendradarbis, II jaunimo 
kongreso rengėjų k-to pirm., III jau
nimo kongreso informacijos vadovas, 
veiklus dalyvis daugelio organiza
cijų.

Vestuvių vaišės buvo atliktos su 
pilnomis vestuvinėmis apeigomis, 
kurias pravedė sol. V. Stankuvienė 
ir jos pagalbininkė G. Gobienė iš 
Detroito, piršlio pareigas einant J. 
Šlajui.

Į salę einančius jaunuosius su pa
lyda pasitiko L. Rimkus ir Pr. Pra
nevičius, paskaitę spalvingą testa
mentą. Jaunojo motina ir jaunosios 
tėvai juos pasitiko su vyno taurėmis. 
Jaunosios tėvelis muz. B. Pakštas 
trumpame žodyje palinkėjo, kad ir 
jaunavedžių gyvenimas būtų toks 
pat laimingas, kaip ir jų tėvų. Maldą 
prieš vakarienę sukalbėjo ir jaunuo
sius pasveikino bei apdovanojo LŽS 
cv pirm. kun. J. Vaišnys. šimtame
tis dailės veteranas prof. A. Varnas 
įteikė savo tapytą jaunosios portretą 
ir dar perskaitė sveikinimo žodi, 
palydėtą didelių ovacijų.

Raštu jaunuosius sveikino PLB 
garbės pirm. St. Barzdukas, PLB 
pirm. inž. Br. Nainys, PLJS pirm. G. 
Juozapavičiūtė (dalyvavusi vestuvė
se) ir eilė kitų. Atsakydamas Į visų 
sveikinimus, jaunasis R. Sakadolskis 
išreiškė norą, kad juos lydėtų tokia 
pat ilga laimė, kokia lydi prof. A. 
Varną ir jo žmoną.

Įnešus kraičio skrynią, prasidėjo 
tikrai Įdomios ir spalvingos lietuviš
kų vestuvių apeigos. Jų metu senas 
vestuvines dainas dainavo sol. V. 
Stankuvienė, V. Rusteikis, rageliu 
grojo B. Pakštas. Visus linksmino A. 
Stelmoko orkestras. Visas vestuves į 
magnetofono juostą įrašė specialiai 
iš Vašingtono atvykusi E. Bradūnai- 
tė. Fotografavo amerikiečių tarpe 
plačiai žinomi lietuviai foto meni
ninkai J. Dovydėnas ir Al. Urba. 
Vestuvių įrašai su fotografijomis, 
kaip etninis pavyzdys, bus padėti 
Kongreso bibliotekoje, Vašingtone.

E. Pakštaitės ir E. Sakadolskio 
vestuvės buvo vienos įspūdingiausių 
iš daugelio matytų. Ir gal dėlto, kad 
abu jaunavedžiai yra didelės veik
los žmonės. Jų vestuvių orumą iškė
lė ne persūdymas, bet tiesa. Poves
tuvinei kelionei jaunavedžiai išvyko 
į Kanadą, o Emilija ir Balys Pakštai 
ta proga užsisakė “Tėviškės žibu
rius”, kad juos, sugrįžę iš povestu
vinės kelionės, galėtų paskaityti ir 
jaunieji Sakadolskiai.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo' valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Žygis į Vašingtoną
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

čius, KLB krašto valdybos pir
mininkas; J. Valaitis, KLJS pir
mininkas; dr. J. K. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas; B. Zdany
tė, JAV LJS pirmininkė. Iš lat
vių visuomenės i garbės komi
tetą Įeina dr. J. Riekstins, Ame
rica Latvian Association pirmi
ninkas; Uldis Sipols, American 
Latvian Youth Association pir
mininkas; dr. Ilgvars Spilners, 
World Federation of Free Lat
vians pirmininkas. Estas Ilmar 
Pleer, kuris pirmininkauja Es
tonian American National 
Council, taipgi priklauso garbės 
komitetui.

Kiekviena tautybė atskirai 
renka lėšas šio žygio išlaidoms 
padengti. Lietuvių finansų ko
mitetas sudarytas Čikagoje. Jo 
pirmininkas dr. Jonas Valaitis, 
vicepirmininkai — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir dr. Antanas 
Razma. Komitetui priklauso ir 
du jaunuoliai — Ofelija Barškė- 
tytė (sekretorė), Juozas Ivanaus
kas (iždininkas). Tas komitetas 
jau spėjo Įsikorporuoti. Aukas 
iki $5000 galima nurašyti nuo 
federacinių JAV mokesčių. Če
kiai išrašomi “Baltic Human 
Rights Rally, Inc.” ir siunčiami 
šiuo adresu: 1617 Fairway La
ne, Naperville, IL 60540, USA.

Baltiečių žygio už žmogaus 
teises vykdomasis komitetas

S YPSENOS
Užgaulūs žodžiai

— Ar atsiimat savo užgaulius 
išsireiškimus?

— Kadangi esu pirklys ir par
duotų prekių atgal nepriimu, tai 
tik galiu juos pakeisti kitais.

Pavydas
Buvo didelis balius. Į parytį 

keletas smarkesniųjų nuvirto po 
stalu. “Gyvas” dar liko vienas. 
Tas apsidairė, žvilgterėjo į mie
gančius savo draugus ir tarė:

— Vieno dalyko aš jiems pa
vydžiu: jie visada žino, kada rei
kia sustoti gerti...

Uolus miegalis
—Kada jūs keliatės vasarą?
— Kai tik pirmieji saulės 

spinduliai patenka Į kambarį.
— Bet juk tai labai anksti.
— Kažin. Mano langas i vaka

rų pusę. Parinko Pr. Alš.

senatvės

AM

pensija
Jei kas keičiasi, tai tik

Senatvės pensijos (The Old Age Security) 
programa, neseniai pakeista Kanados 
parlamento, žvelgia į ateitį.

Jei dabar gaunate senatvės pensija, niekas 
nepasikeičia. Gausite lygiai ta pačią suma, 
kaip ir anksčiau.

Taip pat, jeigu dabar esate 25-rių metų 
amžiaus ar vyresnis, nieko nereikia keisti, 
nebent norėtumėte.

Jeigu esate virš 25, gyvenate čia arba 
gyvenote čia praeityje (po 18 metų amžiaus), 
arba turėjote imigranto vizą, kai pakeitimai 
tapo įstatymu, — galėsite rinktis, sulaukęs 
65-rių metų: prašyti pensijos pagal senas 
taisykles arba pagal naujas. Tai grynai jūsų 
dalykas.

Pagal naujas taisykles dalykai yra pasikeitę 
gerojon pusėn. Visi bus traktuojami vienodai. 
Jeigu dar neturite 25-rių metų ir
□ esate čia gimęs bei gyvenęs
□ esate čia gimęs ir išvykęs
□ esate čia gimęs, išvykęs ir sugrįžęs ,
□ atvykote čia kaip imigrantas, — 
pagrindinė senatvės pensijos suma, kuria jūs 
gausite sulaukęs 65-rių metų, priklausys nuo 
skaičiaus metų, kuriuos praleisite gyvendamas 
Kanadoje po 18 metų amžiaus.

Senatvės pensijai gauti reikės gyventi 
Kanadoje mažiausiai 10 metų po 18 metų 
amžiaus. Jei gyvensite Kanadoje 40 metų po

geroion pusėn
1 8 metų amiious, gausite pilną pensija, jei 
gyvensite 20metų, gausite pusę pensijos, jei 
10 metų, gausite Va pensijos. Jei išvyksite 
užsienin, taip pat gausite Kanados pensiją, 
jeigu būsite gyvenęs Kanadoje bent 20 metų.

Be to, Kanada dabar galės tartis su užsienio 
valstybėmis, kad tie imigrantai, kurie mokėjo 
įnašus į savo krašto pensijų fondus, galėtų 
perkelti juos čia. Žinoma, tai bus taikoma" 
tiktai tiem kraštam, kurie sutiks pasirašyti 
abipusę sutartį su Kanada.

Priklausomai nuo tokių derybų rezultatų, 
apie 500.000 Kanados gyventojų eventualiai 
galėtų pasinaudoti socialinės draudos santau
pomis, sudarytomis užjūrio kraštuose.

Tai tokios yra naujosios senatvės pensijos 
taisyklės. Galite atkreipti dėmesį į jas savo 
tėvų, giminių ir draugų, kurie ruošiasi netrukus 
prašyti pensijos.

Jei turite klausimų arba norite platesnių 
paaiškinimų, kreipkitės į artimiausią senatvės 
pensijos plano įstaigą (Old Age Security/ 
Canada Pension Plan Office). Mes mielai 
atsakysime į jūsų klausimus ir teiksime visą 
galimą pagalbą.

■ Health
M and Welfare
■ Canada

Marc Lalonde.
Minister

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

Prieš dešimt metu
Tuomet Londone, Ontc

Prieš 10 metų londoniškiai 
labai vykusiai atstovavo lietu
viams kanadiečių masėse, bū
tent, istoriniame parade, kon
certe ir kt. Jų paradinis vežimas 
(float) buvo ne tik pats didžiau
sias iš viso šimtmečio parado 
Londone (60 pėdų ilgio), bet ir 
pąts būdingiausias, pareikalavęs 
daugiausia darbo ir laimėjęs pir
mą vietą. Jį stebėjo daug tūks
tančių įvairių tautybių žmonių. 
Dėl savo dydžio jis galėjo va
žiuoti tik plačiausiomis miesto 
gatvėmis. Vežimas, pavadintas 
“Lietuviška sodyba”, pabrėžė 
pagrindines lietuvių savybes, 
būtent, kad Lietuva yra žemdir
bių kraštas, o lietuvių tauta gi
liai religinga, skirianti pirmaei
lį dėmesį švietimui net ir sun
kiausiose gyvenimo sąlygose 
(vargo mokykla!), ištikima savo 
tradicijoms, mėgstanti meną, 
ypač tautinį, ir grožį aplamai. 
Koncerte, kuris įvyko ką tik pa-

rio, lietuviai pirmavo ... 
statytoje šimtmečiui atžymėti 
“Centennial” salėje, dalį prog
ramos gražiai atliko “Baltijos” 
ansamblis. Jis taip pat parado 
metu šoko ant paminėto vežimo. 
Ontario Folk Arts Council lėšo
mis “Baltija” taip pat buvo pa
siųsta dalyvauti Kanados šimt
mečio koncerte St. John’s, New- 
foundlandijos provincijoje.

Minėtame Londono koncerte, 
kuris buvo pats gražiausias tau
tybių pasirodymas ir pavadintas 
“Folk Festival 67”, dalyvavo ir 
KLB Moterų Dr-jos Londono 
skyrius. Jis suorganizavo tauto
dailės' parodą ir stalą dekoraty
vinių kepinių, kurie tapo gar
sūs ne tik angliškoje spaudoje, 
bet ir apžvalginėse televizijos 
programose. Nuo to laiko sky
rius beveik kasmet gauna stalą 
pačioje geriausioje vietoje. Ka
talikės moterys buvo vienos iš 
nedaugelio, turėjusios laimės 
patekti į “National Film Board”

Londono, Ont., lietuvių paradinis vežimas “Lietuviška sodyba”, 60 pėdų 
ilgio, 1967 m. laimėjęs I vietą ir gražią taurę. Parodą stebėjo tūkstančiai 
žmonių, dalyvavusių Kanados šimtmečio iškilmėse

juostą, kuri buvo rodoma dau
gelio stočių. Lietuvių vardas bu
vo įamžintas dokumentiniame 
filme, kuris kaip istorinis ir at
eityje tam tikromis progomis 
galės būti rodomas kartų kar
toms.

Čia suminėti tik stambiausi 
pasirodymai. Šimtmečio minėji
me daugiau ar mažiau pasireiš
kė beveik kiekviena Londono 
lietuvių grupė. Gi pats minėji
mas buvo vienas iš plačiausiai 
nuskambėjusių įvykių, o lietu
viai buvo tarp spaudos ir tele
vizijos palankiausiai apibūdina
mų grupių. Nuo to laiko jie pa
sidarė gana populiarūs, žinomi 
ne tik pareigūnų, bet ir plačio
sios Kanados visuomenės. D. E.

Windsor, Ontario
BAIGUSIEJI. Praeitoje korespon

dencijoje iš Windsoro buvo nepami
nėta, kad Windsoro universitetą bai
gė Rūta Cerškutė su B. Sc. kaip gail. 
sesuo ir Petras Rudokas, gavęs dvi
gubą ‘Honours’ B.A. iš geografijos ir 
geologijos. Rūta dirbs Grace ligoni
nėje, o Petras tęs studijas toliau. 
Pastarasis yra ir vienas iš Windsoro 
“Lancers” futbolo komandos žymių
jų žaidėjų.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU visiems 
windsorieciams, kurie darbu ar pa
stangomis prisidėjo prie “Carrousel 
77” lietuvių paviljono įrengimo bei 
tvarkymo. Mūsų lietuviškas “kai
mas” gavo daug puikių atsiliepimų 
iš kitataučių ir čia gimusių kana
diečių.

Ypatingas ačiū visiems tiems, ku
rie dirbo ilgas valandas prie maisto 
pardavimo ir parodos, būtent, J. Ku
lienei, D. Naikauskienei, A. Rudo
kienei, E. Zatorskienei, D. Kozuly- 
tei, E. Stanevičiūtei-Holmes, J. Ja- 
siūnui ir V. Veselkai. Taip pat ačiū 
visoms šeimininkėms, kurios kepė 
pyragus, tortus, grybus, kugelį ir 
blynus. Toks darbas visus lietuvius 
suartina mūsų mažojoje kolonijoje.

Marija Dumčienė

Viešėdami Čikagoje, 
įieužmirškite aplankyti N. VAZNELIŲ

&ifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro
i šdirbinių pasirin k i m a s.;_____

HETHERINGTON
^^***^^****^***^*****^**^^*^*^****^*^4 .

betkuriq sali sutvarkys

Marius Rusinas •- Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

• namai
• ūkiai
• invcstacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS į^'T_EoD'
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

-p. INSURANCE

Dresher-darauskas «
wc,DRESHER:^r

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B RI OOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

I IĮ || ||

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A.v Mikšienė 
Darbo Valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

V I U I MS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

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. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_  . * Namų — Gyvybės /_____ D A U ★ Automobiliųį Įrftyy o ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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1$ TORONTO
Anapilio žinios 

Tel. 277-1270
— Praėjusią savaitę, esant lietin

gam orui, šventovės bokšto mūriji
mo darbai nebuvo užbaigti. Elekt
ros unijų darbininkams streikuojant, 
elektros įrengimų darbai laikinai yra 
sustoję.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybai aukojo $3.000: Em. Ažuba- 
lienė; $500: V. J. Plečkaičiai; po 
$100: V. L. Kolyčiai, T. A. Valiai, 
J. O. Balsiai, A. Kriaučiūnienė, A. 
žemgulytė (LeFroy, Ont.), J. Par- 
šeliūnas, M. J. Duliūnai; $50: Ru- 

. dolph Bakery. Geradariams už au
kas nuoširdi padėka.

— Liepos 9 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidoti: a.a. Stasys Bal
čiūnas ir a.a. Stasys Bardauskas, lie
pos 12 — a.a. Vladas Radavičius iš 
Čikagos. Velionių artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Geriausi linkėjimai mokyto
jams Vytautui Tamulaičiui ir Nijo
lei Bočkutei, sukūrusiems lietuvišką 
šeimą.

— Padėka dail. Telesforui Valiui, 
paaukojusiam parapijai vertingą pa
veikslą.

— Liepos 16 jungtuvės Guido 
Maccarato ir Eligijos Patašiūtės.

— Pamaldos šį sekmadienį — 10 
v. už a.a. Stasį Balčiūną, 11 v. už 
A. J. Ramonų šeimos mirusius; Wa- 
sagoje 11 v. už a.a. Viktorą Kond- 
ratą.

— Pakrikštyta: Danielle Patricia 
Sciara.

Lietuvių Namų žinios
— Iki šiol gauti 153 pareiškimai 

gyventi būsimame kooperatiniame 
butų pastate.

— LN autoaikštė buvo tvarkoma 
pagal LIP programą. Darbus turėjo 
atlikti registruoti bedarbiai, kuriems 
mokėjo valdžia. Autoaikštė jau bai
giama tvarkyti.

— LN stogas dengiamas akmeni
nėmis plytelėmis pagal LIP progra
mą. Už medžiagą moka LN, o už dar
bą — valdžia (reg. bedarbiams).

— Metinis LN balius — spalio 29, 
šeštadienį. Rengs LN Moterų Būre
lis ir LN vyrai.

— LN pirm. J. Strazdui šv. Juo
zapo ligoninėje padaryta operacija. 
Jau grįžo į namus ir gerai jaučiasi.

— LN turi daug narių be adresų. 
Jei kas nors turi pažįstamo nario 
adresą arba jeigu patys neseniai iš
sikraustėte į naują vietovę, prašome 
pranešti telefonu arba laišku. Pvz. 
nežinom kur gyvena šie asmenys: 
Povilas Audzevičius, Balčiūnai — 
Edmundas, Markus ir A. M., Aud- 

---- ronė Giedrikienė, Juozas Kalderys, 
Petras Matulis, Jonas Paliulis, Da
rius Vaičiūnas, Jonas Vaitiekūnas, 
Vincas Venckus.

— Poilsio stovyklai sudarytas ko
mitetas: J. Dambaras — komendan
tas, J. šarūnlas — pavaduotojas, M. 
Račys ir dr. J. Slivinskas — iždinin
kai ir registratoriai, V. Bubelis — 
ūkvedys, A. Lukošius — korespon
dentas, B. Jackus — produktų su
pirkėjas ir virtuvės reikalų vedėjas. 
Stovyklos uždarymo išvakarėse, rug
pjūčio 6 d., ruošiama gegužinė. Pla
nuojama pasamdyti autobusą, kuris 
važiuotų iš LN į gegužinę ir grįžtų 
tą patį vakarą. Norintieji atostogau
ti stovykloje ar vykti į gegužinę au
tobusu prašomi regisruotis LN arba 
pas stovyklos komiteto narius.

— LN popietėn susirinko apie 200 
svečių. Knygoje pasirašė: K. Garba- 
Hauskienė iš Australijos, M. Melka, 
C. Carlsen ir p. Arlickicnė iš Niu
jorko, S. Rimkus ir S. ir P. Urban- 
tai iš Sarnijos, J. Norkus iš Petrolia, 
V. K. Balčiūnas- iš Walsburgo, V. 
Mažeika iš Clintono, JAV, E. Urbo
naitė iš Montrealio, B. Jankauskas 
iš Punsko, L. Dainauskienė iš Či
kagos.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką mie

liems tautiečiams bei draugams už 
aplankymą manęs ligoninėje mano 
ligos metu. Dėkoju dr. Valadkai už 
tarpininkavimą bei pasiuntimą į li
goninę, dr. L. J. Sullivan už pada
rytą operaciją, mieliems Tėvams 
pranciškonams už lankymą ir dvasi
nį sustiprinimą. Ačiū ir Jums, mie
li Tėveliai. Nuoširdus ačiū broliui 
Mykolui ir jo žmonai Elei, mielam 
Stasiui Kalyčiui už lankymą ir padė
jimą kituose reikaluose, Juozui Pet
ravičiui, J. O. Dirmantams, A. M. 
Neverauskams, L. Balaišiui, Br. žė- 
kui, K. J. Liutkams už aplankymą. 
Nuoširdus ačiū Visiems.

Jonas Zabulionis

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

COLLEGE — RUSHOLME RD. RA
JONE išnuomojami su baldais du 
kambariai ir virtuvė. Tel. 534-5483 
Toronte.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM 
(pagal susitarimą), ypač vestuvėms 
— jaunajai, pamergėms, stalų papuo
šimui, korsažams ir kt. Skambinti 
V. Siminkevičienei, telefonu 763-6256 
po 6 valandos vakaro Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname: Nijolę Bočkutę ir 

Vytautą Tbmulaitį susituokusius 
mūsų šventovėje liepos 9 d.; ilga
metį parapijietį Juozą Žadavičių, ku
ris dabar gyvena Arizonoj, sumainiu
sį žiedus.su Barbora Mėlinauskiene 
mūsų šventovėje.

— Ateitininkų stovykla Wasagoje 
prasidės liepos 17, sekmadienį. Visi 
kviečiami iš anksto registruotis. Re
gistracijos blankai gaunami abiejo
se Toronto liet. kat. parapijose. Sto
vyklos adresas: Franciscan Fathers 
Camp, New Wasaga. Elmvalc, Ont. 
Telefonas 1-705-429-2788.

—- Kun. B. Bagdonas, OFM, pa
lengva sveiksta Šv. Juozapo ligoni
nėje.

— Mišios pranciškonų stovykla
vietėje Wasagoje sekmadieniais per 
visą liepos mėnesį laikomos 11 v.r.

— Parapijos 25-mečio leidinyje 
planuojama aprašyti visų organiza
cijų veiklą. Prašome organizacijas 
bei Įvairius vienetus atsiųsti aprašy
mus.

— Vasaros metu Mišios laikomos 
8, 9, 10, 11.30 v.r. ir 8.30 v. vakaro. 
Šiokiadieniais Mišios — 7.30 ir 8 v., 
o šeštadieniais 8, 8.30 ir 9 v.r. Iš
pažinčių klausoma prieš visas Mi
šias sekmadieniais, šeštadieniais, 
pirmais mėnesio penktadieniais ir 
per privalomas šventes.

— Dėkojame Vyt. Tamulaičiui už 
$25 auką religinei Lietuvos šalpai.

— Vasaros metu bendras giedoji
mas — per 10 v. ir 11.30 v. Mišias. 
Dėkojame muz. E. Krikščiūnui ir 
sol. V. Vcrikaičiui, kurie, chorams 
atostogaujantį vargonuoja kiekvieną 
sekmadienį.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Tat
janą Katilienę, užpr. J. K. šapočki- 
nai, 8.30 už Zuzaną Daugvainienę, 
užpr. tretininkės, 9 v. už Joną Va
latką ir Mariją Štuikienę, užpr. S. 
A. Štuikiai, 9.30 už Oną ir Juozą 
žėkus, užpr. J. B. M. žėkai; sekma
dienį 8 v. už Julių Rupkalvį, užpr. V. 
Rupkalvienė, 9 v. už Katariną ir Jur
gį Vasiliauskus, užpr. A. Kairienė 
su šeima, 10 v. už Liudą Racevičių, 
užpr. N. Racevičienė, 11.30 v. už pa
rapiją, 8.30 v.v. už Oną Juknevičie
nę, užpr. A. T. žiliai.

A.a. Stasys M. Balčiūnas, 79 
m. amžiaus, kupiškėnas, mirė 
liepos 7 d. savo namuose Long 
Branch priemiestyje. Toje vie
tovėje, Kristaus Karaliaus para
pijos mokykloje, velionis ilgus 
metus buvo sargu. Paliko liū
dinčią ukrainiečių kilmės žmo
ną ir seserį Čikagoje. Laidotu
vių pamaldos buvo atlaikytos 
minėtos parapijos šventovėje 
vietinio klebono. Jose dalyvavo 
ir kun. P. Ažubalis, klebonas 
Lietuvos Kankinių parapijos, 
kuriai velionis priklausė. Pasta
rasis palaidotas lietuvių kapinė
se liepos 9 d. Laidotuvėse da
lyvavo nemažai senosios kartos 
ateivių, kurie kartu su velioniu 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
A. a. St. Balčiūnas kuri laiką 
mokytojavo lietuviškoje mokyk
loje, bendradarbiavo spaudoje 
ir reiškėsi visuomeninėje veik
loje, ypač Šv. Jono pašalpinėje 
draugijoje. Jis visuomet sielo
josi lietuviškais reikalais, buvo 
uolus “TŽ” skaitytojas bei rė
mėjas. Velionis buvo krikščio
niškų principų žmogus ir už 
juos kovojo. Jo artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. a. Stasys Bardauskas, 78 
m. amžiaus, mirė liepos 5 d. 
Ilgesnį laiką buvo senelių prie
glaudoje. Palaidotas iš Lietuvos 
Kankinių parapijos Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. Velionis buvo 
kilęs nuo Tauragės. Paliko duk
rą, kuri ir rūpinosi jo laidotu
vėmis.

PADĖKA
Mums pardavus verslą ir iš

vykstant iš Sarnijos buvo su
ruoštos išleistuvės. Dėkojame 
visiems, kurie atvyko atsisvei
kinti ir pabuvoti su mumis ke
letą valandų. Ypatinga padėka 
p.p. F. M. Timukams ir Pauliu
kui, kurie viską organizavo.

Nuoširdus ačiū visiems!
E. A. Sagevičiai ir šeima

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už tokį gražų mergvakarį. Aš 
labai įvertinu jūsų pastangas jį 
ruošiant. Jis man visada bus ma
lonus prisiminimas. Taip pat esu la
bai dėkinga visoms viešnioms, kurios 
prisidėjo. Jūsų visų sudėtas puikus 
kraitis visada teiks man ir James 
džiaugsmo ir liks maloniu prisimini
mu.

Nuoširdžiai dėkinga — 
Irutė Psezdzieckytė

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

MIKOLAI N IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

“T. Žiburiai” atostogaus pir
mąsias dvi rugpjūčio mėnesio 
savaites. Tai reiškia, kad neišeis 
du numeriai. Paskutinis nume
ris prieš atostogas išeis liepos 
28 d. data. Poatostoginis nume
ris išeis rugpjūčio 18 d. data. 
Atostogų metu veiks tiktai 
“TŽ” administracija (Įėjimas 
nuo statomos šventovės pusės). 
Ji aptarnaus ir apsilankančius 
svečius.

Toronto Prisikėlimo Parapi
jos Kredito Kooperatyvo na
riams pranešu, kad nuo š.m. 
liepos 1 d. pasitraukiau iš ve
dėjo pareigų ir darbo, šia pro
ga reiškiu nuoširdžią lietuviš
ką ačiū visiems kooperatyvo 
nariams, kurie pasitikėjo mano 
tvarkoma įstaiga ir per 8 mano 
darbo metus padėjo išauginti šį 
lietuvišką banką iš 2 milijonų 
iki virš 12 milijonų dolerių. 
Reiškiu nuoširdžią padėką bu
vusiems ir likusiems dirbti tar
nautojams, kurie man padėjo 
vykdyti pagrindinį kredito ko
operatyvo tikslą — patarnauti 
kooperatyvo nariams.

Dipl. ekon. J. Varanavičius
Pasitraukus iš pareigų buvu

siam Prisikėlimo par. bankelio 
vedėjui J. Varanavičiui, nauju 
vedėju pakviestas buvęs moky
tojas Ramūnas Underys, jauno
sios kartos atstovas.. Kurį laiką 
jis buvo šio bankelio paskolų 
komisijos nariu.

Telefonu iš Edmontono mū
sų bendradarbis pranešė VII. 
11, kad Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos rengta stovykla 
Vakarų Kanadoje gerai pavyko. 
Joje dalyvavo apie 50 stovyk
lautojų iš Rytų ir Vakarų Ka
nados. Visi rimtai dirbo, turėjo 
visą eilę gerų paskaitų. Iš To
ronto dalyvavo “Volungės” dai
nos grupės narės. Jos, pasibai
gus stovyklai, koncertavo Ed- 
montone. Stovyklos aprašymas 
bei nuotraukos pasirodys vė
liau.

JONAS MANIUŠKA, sulaukęs dei
mantinės amžiaus sukakties, šis to- 
rontietis, gimęs Miškinių k., Kučiū
nų valse., Seinų apskr., yra uolus 
choristas ir aktorius. Jis yra dalyva
vęs daugelyje chorų ir vaidinęs įvai
riose mėgėjų grupėse. Ir dabar jis 
yra “Varpo” choro narys. Ilgiausių 
metų jam!

Lietuvišką šeimos židinį lie
pos 9 d. sukūrė du Toronto jau
nuoliai — Vytautas Tamulaitis 
ir Nijolė Bočkutė. Jų santuo
ką Prisikėlimo šventovėje palai
mino klebonas kun. A. Simana
vičius, OFM, koncelebracinėse 
Mišiose dalyvaujant Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui ir kun. E. 
Jurgučiui, OFM. Erdvią Prisi
kėlimo parapijos salę užpildė 
gausūs vestuvinių vaišių daly
viai, sukviesti laimingų naujo
sios poros tėvų — Marijos ir 
Vytauto Tamulaičių, Elenos ir 
Albino Bočkų. Programai vado
vavo dr. A. Dailydė. Sveikintojų 
eilėse buvo Lietuvos Kankinių 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis, iš Klevelando atvykęs jau
nojo dėdė Stasys Barzdukas, 
PLB garbės primininkas, jau
nosios dėdė J. Kananavičius iš 
Filadelfijos bei kiti kalbėtojai. 
Neištęstą kalbų pynę užbaigė 
jaunojo tėvas rašytojas V. Ta
mulaitis, jaunosios tėvas A. 
Bočkus ir jaunasis V. Tamulai
tis. Pora sveikinimo telegra
mų buvo gauta iš Lietuvos. Vai
šėse buvo daug gražaus jauni
mo, išjudinusio ir vyresniosios 
kartos atstovus savo dainomis 
bei rateliais su jaunąja Vytau
to ir Nijolės Tamulaičių pora.

KLB Vankuverio apylinkės 
valdyba per iždininką A. Smilgį 
atsiuntė $15 auką “TŽ”: Dėko
jame už tą paramą spaudai ir 
linkime sėkmingos veiklos Van
kuveryje.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
WASAGOJE.

Stovykla atidaroma liepos 30, šeštadienį,
uždaroma rugpjūčio 7, sekmadienį

Mokestis: vienam asmeniui — $10, šeimai — $20.

Sudaryta Įdomi ir įvairi programa • Veiks virtuvė.
Stovyklos užbaigimui

rugpjūčio 6, rengiama
šeštadieni nr šauni

Maloniai kviečiame visus lietuvius atostogauti šioje 
pirmoje Lietuvių Namų stovykloje.
Registracija — Lietuvių Namuose. Tel. 533-9030

T. Lietuvių Namų Vyrai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Toronto Lietuviu Namams:
* kalbantis lietuviškai ir angliškai
* sugebąs administruoti klubą ir personalą
* turintis finansinį patyrimą
* pajėgus bendradarbiauti su publika ir 

valdžios pareigūnais
Darbas pastovus. Atlyginimas pagal susitarimą.
Rašyti' yy s Kuzmas
Lithuanian Community Association of Toronto
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Skambinti telefonais:
533-9030 889-4265
533-9121 889-7834

Anapilio Moterų Būrelio ren
giamos parodos: rugsėjo 17 ir 
18 d.d. — Adelės Abromaitie- 
nės ir Reginos Abromaitienės 
lapų, gėlių derinių paveikslai, 
iliustracijos, atvirukai ir Ade
lės Katelienės medžio šaknų 
dirbiniai. Spalio 29 ir 30 d.d. 
— Irenos Šimonelienės iš Mont
realio paveikslų ir Sofijos Bace
vičienės keramikos paroda.

Toronto “Gintaras” Kanados 
Dienos iškilmėse dalyvavo su 
vyriausia grupe šokėjų ir mer
gaičių dainos grupe Otavoje, o 
Toronte — su vidurine šokėjų 
grupe. Otavoje artėjant “Ginta
ro” dainininkių pasirodymo lai
kui, pradėjo smarkiai lyti. Ka
dangi programa buvo atliekama 
lauke, gausi publika išbėgiojo. 
Taip pat turėjo būti nuimti 
mikrofonai ir garsiakalbiai. 
“Gintaro” dainininkės visdėlto 
padainavo keletą dainų, kurio
mis gėrėjosi nedidelė grupė žiū
rovų ir vienas fotografas, kurie 
nesitraukė, nors lietus pylė 
kaip iš kibiro. “Ottawa Jour
nal” liepos 2 d. laidoje rašė: 
“Carrying the ethnic flavour of 
the whole day were Gintaras, a 
Lithuanian folk group and the 
Ukrainian Capital City Choir.”

Toronto iškilmėse, kuriose 
dalyvavo 25 tautinės grupės, vi
durinė “Gintaro” šokėjų grupė, 
vadovaujama Nijolės Čižikaitės, 
užsitarnavo šeštą vietą. Tas pa
rodo Nijolės meninius gabumus 
ir organizacinį pajėgumą, nes 
jos jaunieji šokėjai, maždaug 15 
metų amžiaus, konkuravo su ki
tų tautų suaugusiais veteranais. 
Gaila, kad Nijolė po vestuvių 
ruošiasi apsigyventi Windsore, 
Ontario, ir turės pasitraukti iš 
aktyvios “Gintaro” veiklos.

“The Toronto Star”, aprašyda
mas tarptautinę gegužinę To
ronto salose, iliustracijų tarpe 
įdėjo ir “Gintaro” orkestro va
dovės Žibutės Šilininkaitės fo
tografiją su dalimi orkestro, 
grojančio “Gintaro” šokių metu.

Toronto universitetas mini 
150 metii sukaktį. Ta proga jis 
susilaukė daug turistų. Nuo bir
želio 1 iki rugsėjo 2 d. priima
mos grupinės ekskursijos — 
šiokiadieniais 10.30, 12.30 ir 
2.30 v. p. p. Kreiptis: Campus 
Tours, Hart House, tel. 416-978- 
5000.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
1977 metų liepos 8 dieną pa
šventintas pagal dail. Tel. Va
liaus projektą pastatytas dėme
sio vertas giminės paminklas.

Prel. Jonas Kučingis, lietu
vių parapijos klebonas Los An
geles mieste, minėdamas savo 
kunigystės 40 metų sukakti, ne
pamiršo ir savosios spaudos — 
ją parėmė duosniomis aukomis. 
“TŽ” ta proga gavo $50. Dėko
jame už tą duosnią paramą ir 
linkime gerb. Prelatui sėkmin
gai darbuotis plačiajai lietuvių 
išeivijai bei visai tautai.

Maironio mokyklos vedėjas 
Jonas Andrulis praėjusį pavasa
rį iš tų pareigų pasitraukė. To
je mokykloje jis dirbo kaip 
mokytojas ketverius metus, o 
kaip vedėjas — 15 metų. Mo
kyklos vedėjo pareigas perėmė 
ilgametis jos mokytojas Vytau
tas Bireta, kuris baigęs Vasario 
16 gimnaziją V. Vokietijoje.

Dr. Gražina Girdauskaitė- 
Szabo ir V. J. Štelemėkas iš Aust
ralijos aplankė “TŽ”, kurių 
spaustuvėje dirba jos giminaitis 
Vyt. Balčiūnas. Daktarė medici
nos mokslus yra baigusi Kana
doje, yra dermatologijos (odos 
ligų) specialistė, dėsto Toronto 
universitete ir dirba kaip gydy
toja specialistė. Anksčiau ji yra 
dalyvavusi tautinių šokių grupė
se. Svečiai ypač domėjosi spaus
tuvės darbu.

“Bloor West Villager” mėn
raštis liepos mėnesio numeryje 
įdėjo tris nuotraukas iš lietuvių 
gyvenimo. Jame matyti: L. Mor- 
kūnaitė kaip pažangiausia 1976- 
77 m.m. mokinė Humbercrest 
gimnazijoje, vaikų šokėjų gru
pė, Marija ir Alfonsas Gačio- 
niai, atšventę 60 metų vedybinę 
sukaktį.

Algis Stonkus ir jo žmona Ma
rija J. Stonkuvienė - Saulaitytė, 
vadovavę kurį laiką Vasario 16 
gimnazijos bendrabučiams V. 
Vokietijoje, šį rudenį ketina 
grįžti š. Amerikon. Apsigyvens 
greičiausiai Toronte.

Parlamento atstovas dr. S. 
Haidaszas praneša, kad jo pa
teikta rezoliucija Belgrado kon
ferencijos klausimu buvo vien
balsiai priimta Kanados parla
mento. Rezoliucijoje sakoma: 
“Kanados parlamentas skatina 
Helsinkio aktą pasirašiusias ša
lis ištikimai respektuoti žmo
gaus teises bei su tuo susijusias 
tarptautines sutartis ir išreiškia 
kanadiečių susirūpinimą prie
spauda bei persekiojimu žmo
nių, ' norinčių pasinaudoti pa
grindinėmis savo teisėmis. Pa
našią rezoliuciją priėmė ir Ka
nados senatas, kuriam projektą 
pateikė sen. P. Yuzyk. . :

MONT REA!?®
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Matildos ir Vinco Markauskų 
jauniausios dukrelės Irenos ir Mr. 
Mrs. King sūnaus Morkaus sutuok
tuvės įvyko birželio 25 d. Šv. Kazi
miero šventovėje. Mišias atnašavo 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius. 
Jaunoji yra universitetą baigusi gai
lestingoji sesuo, jaunasis — komer
cijos diplomą gavęs studentas. Ves
tuvėse dalyvavo daug žmonių — jau
nojo giminės iš Buffalo, N. - Y., ir 
jaunosios giminė, draugai, svečiai iš 
Hamiltono. Jaunasis Morkus yra gi
męs Buffalo mieste, airių kilmės. Su 
I. Markauskaite susipažino Konkor- 
dijos universitete. Jaunieji lieka gy
venti Montrealyje.

— Mirė Wilhelm Jendvoska, 79 m. 
amžiaus, mūsų par. nuolatinės talki
ninkės Irenos Strausienės tėvelis 
Toronte. Užuojauta Strausų šeimai.

— Palaidotas iš šv. Kazimiero 
šventovės Petras Abraitis, 72 m. am
žiaus, buvęs šios parapijos choristas.

— Palaidota Ona Mačernytė - Čel- 
kienė, 52 m. amžiaus. Liko vyras ir 
pusseserė Zenkienė. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— LK Mindaugo šaulių kuopa bir
želio 25 d. AV parapijos svetainėje 
suruošė Jonines klebonui kun. J. 
Kubiliui pagerbti vardadienio ir 
gimtadienio proga. Taip pat buvo 
pasveikinti ii’ visi kiti Jonai. Visus 
Jonus šaulė Pr. Tekutienė papuošė 
raudonais gvazdikais ir pasodino 
prie Jonų stalo. Pobūviui vadovavo 
šaulių, kuopos pirm. J. Šiaučiulis ir 
pasakė atitinkamą kalbą.

Visiems Jonams palinkėta ilgiau
sių, sveikiausių ir darbingiausių me
tų. Kun. J. Kubilių sveikino atski
rai: šv. Onos Draugijos vardu -— 
Anelė Ūsienė, kat. moterų dr-jos D. 
Staskevičienė, parapijos komiteto — 
Elvyra Krasowskiene, “Nidos” klu
bo — A. Mylė. ramovėnų — B. Kas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

“I IT iję” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
LI I HV MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................... .6.0% Asmenines .................. ...... .....10.5%
Taupomosios s-tas.................. 7.5% Nekiln. turto .............. ..............10.0%
Pensijų planas ...8.5% Čekių kredito .............. ..............12.0%

Term. ind. 1 m.......................
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m. ...............

8.75 %
8.75 %

9.0%

Investacines nuo ........ ..............10.5%

Duoda nemokomą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumų.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Buvęs Kanados premjeras J. 
G. Diefenbakeris, atsiliepdamas 
į KLK Centro raštą ir su juo 
nusiųstą knygelę apie Nijolę 
Sadūnaitę, atsiuntė šį laišką:

“Atsiliepiu į Jūsų laišką, ne
seniai gautą ir pateiktą mano 
dėmesiui. Nereikia nė sakyti, 
kad aš visuomet buvau nusista
tęs prieš skriaudas, padarytas 
lietuviams, ukrainiečiams ir ki
toms baltiečių šalims. Iš tikrų
jų aš vienas tesipriešinau Hel
sinkio susitarimams. Dėl tam 
tikrų motyvų Trudeau vyriausy
bė pasisakė už tuos susitarimus.' 
Tačiau, žinodamas jos laikysena 
praeityje, abejoju, ar jos atsto
vai bus labai drąsūs Belgrado 
konferencijoje. Nijolės Sadū- 
naitės atvejis, į kurį atkreipėte 
mano dėmesį, aiškiai liudija ti
roniją, įvestą Sov. Sąjungoje. 
Deja, aš abejoju, ar Kanados 
vyriausybė užims tvirtą, atvirą 
ir viešą poziciją. Tai sakydamas 
remiuosi savo patirtimi, su
kaupta per eilę metų ir liečian
čia prašymus vyriausybei, kad 
protestuotų prieš žiaurumus, 
taikomus disidentams Ukraino- 
je. Paskutinis protestas, pareikš
tas Jungtinėse Tautose 1960 m. 
rugsėjo mėnesį, buvo mano. Jei 
norite gauti tų mano pastabų 
nuorašą, mielai nusiųsiu pagal 
Jūsų pageidavimą.”

Kanados Atominės Energijos 
Bendrovė buvo pasišovusi pa
statyti Peterboro, Ont., apylin
kėje (Madoc) atominių atliekų 
perdirbimo įmonę už pusantro 
bilijono dolerių. Tai būtų buvu
si vienintelė įmonė Kanadoje, 
gaminanti p 1 u t o n i j ų reakto
riams ir atominėm bombom. 
Kadangi tokia Įmonė yra susiju- 

"su.su žinomais ir nežinomais pa- 
■wpjęis, apylinkės gyventojai, 
^*9 I

paravičius, “Neringos” šaulių kuo
pos — .Turjonas, LK Mindaugo šau
lių kuopos ir Kanados šaulių rinkti
nės — J. Šiaučiulis. Kun. J. Kubi
lius savo ir visų susirinkusių Jonų 
vardu padėkojo rengėjams ir visiems 
dalyviams už gražius sveikinimus ir 
puikias vaišes.

Vyriausia vaišių šeimininkė p. 
Kasparavičienė su visa eile sesių šau
lių skaniai vaišino ir puikiai aptar
navo. Algio Šveikausko plokštelių 
muzika buvo puiki. Dažnai išmoka
ma šimtai dolerių trankiems muzi
kantams, o čia pat yra gera plokšte
lių muzika. Pobūvių rengėjai galė
tų tuo susidomėti.

Nežiūrint ilgo savaitgalio ir gra
žaus oro, susirinko nemažai svečių 
— daugiausia vyresnio amžiaus žmo
nių, kuriuos matome visuose minė
jimuose, koncertuose ir įvairiuose 
parengimuose.

— Sesuo Paulė yra išvykusi į 
“Neringos” stovyklavietę Vermonte 
vadovauti mergaičių stovyklai, kuri 
truks dvi savaites.

— Liepos 17-31 d.d. sesuo Oliveta 
vadovaus mergaičių stovyklai “Dai
navoje”, Mančestery, Mičigane.

Rūta Pocauskaitė Montrealio uni
versitete baigė civilinę teisę. Ji tęs 
studijas ir toliau.

Linda Jokūbauskaitė baigė medi
ciną Montrealio universitete ir ga
vo daktarės laipsnį iš akių specialy
bės. A. A.

Daugelyje darboviečių rengiami 
prancūzų kalbos kursai jos nemo
kantiems. Tuos kursus remia val
džia, ir kursantams reikia prisidėti 
tiktai mažu įnašu. Pvz. vienoje dar
bovietėje už 180 pamokų (valandi
nių) kursantai turi mokėti tik $15. 
Tokius kursus lanko ir lietuviai. Jų 
tarpe yra ir Elena Narbutaitė, dir
banti chemijos bei farmacijos sri
tyje.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

ypač ūkininkai, organizuotai pa
sipriešino. Komitetui vadovavo 
prof. R. Vaštokas. Gyventojai 
bylą laimėjo. Apie tai plačiai 
rašė ypač vietinė spauda.

Vytauto Urbono, gyv. Bramp- 
tone, motina Marijona mirė Či
kagoje. Vyt. ir F. Urbonų arti
mųjų grupė, reikšdama jiems 
užuojautą, atsiuntė $20 auką 
“T. žiburiams”.

“Speak Up” mėnraštis, kurio 
leidėju ir redaktoriumi nurodo
mas Giliaras Urbonas, liepos 
mėnesio numeryje išspausdi
no gana daug straipsnių žmo
gaus teisių ir kitais antikomu
nistiniais klausimais. Kiekvie
name numeryje būna įdėta šis 
tas ir apie Lietuvą bei lietuvius.

Į savaitraščio “Time” infor
maciją apie Bukovskio — Cor- 
valan iškeitimą, kuris buvęs pir
mas istorijoje, atsiliepė vienas 
tautietis (P. K. Runkys) — pa
siuntė redakcijai laišką, pažy
mėdamas, kad tai ne pirmas at
vejis. Panašus iškeitimas buvęs 
Lietuvoje 1933 m., kai iš Sov. 
Sąjungos mainais buvo atgauta 
keliolika kunigų su vysk. T. Ma
tulioniu priešakyje. “Time re
dakcija to laiško neišspausdino, 
bet atsiuntė autoriui padėkos 
laišką.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
SŪRIUS, estišku duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kuri 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

%25c5%25beiedus.su
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