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LAIŠKAS RUGIENIUI
Gerbiamasis! Esate taip vadinamos religijos reikalų tarybos 

įgaliotiniu sovietų okupuotoje Lietuvoje. Kaip iš Įstaigos pavadi
nimo matyti, turėtumėte būti religingas arba bent religiniais rei
kalais besidomįs žmogus. Deja, iš Jūsų biografijos matyti, kad 
esate ateistas, partietis, kovotojas pries religiją. Dalyvaudamas 
ateistų suvažiavime, duodate patarimus kaip sėkmingiau kovoti 
prieš religines “atgyvenas”. Ar tai suderinami dalykai? Be to, 
skelbiate, kad Sov. Sąjungoje ir jos valdomoje Lietuvoje Bažny
čia atskirta nuo valstybės. Visuose kultūringuose kraštuose tai 
reiškia, kad Bažnyčia nesikiša Į valstybės reikalus, o civilinė vy
riausybė — Į religinius. Betgi taip nėra Jūsų liaupsinamoje “Ta
rybų Lietuvoje”. Minimasis atskyrimas reiškia Bažnyčios paver
gimą ir ir jos persekiojimą. Ir jūsiškė Įstaiga yra juk ne kas 
kita, kaip religinės priespaudos vykdytoja. Be jos leidimo negali 
būti paskirtas joks vyskupas, joks kunigas. Net kunigų perkėli
mai turi eiti per jūsiškę Įstaigą. Vyskupai negali laisvai lankyti 
savo parapijų, išvykti užsienin. Neįmanoma išleisti religinio laik
raščio, spausdinti knygų ar katekizmų. Kiekvienam žingsniui rei
kia jūsiškės Įstaigos leidimo, kuris retai teduodamas. Jeigu iš tik
rųjų Bažnyčia atskirta nuo valstybės, ko tad jūsiškė valstybinė 
Įstaiga kišasi i religinius reikalus? Juk tai aiškus nusikaltimas 
Jūsų skelbiamai teorijai ir pačiai sovietinei konstitucijai. Už tai 
turėtumėte būti nubaustas pagal soyietinio baudžiamojo kodekso 
143 paragrafą, kuris draudžia kištis Į religinius reikalus bei jiems 
kliudyti. Sakysite, kad tai nesąmonė, bet tą nesąmonę jau bene 
30 metų vykdote Lietuvoje. Esate paskirtas neva sovietiniams Įsta
tymams vykdyti, o iš tikrųjų Jūs tų Įstatymų vardu juos laužote. 
Garbinate Leniną, bet jo nesilaikote. Tik pasiskaitykite VI jo 
raštų tomą apie sovietinio piliečio religinę laisvę.
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Džiaugiasi močiutė, šppsosi mama, juokiasi mažytis jaukių rankų globoje

Ketvirtadalis nori nepriklausomybės
Kvebeko provinciniuose rinkimuose 45% pasisakė už liberalų partiją, skelbiančią pasilikimą 

Kanados federacijoj, o 24% — už atsiskyrimą

Pasaulio įvykiai
PREZIDENTAS R. NIKSONAS PASIUNTĖ 8.000 AMERIKIEČIŲ KARIŲ Į 
Kambodiją užimti penkių bazių, kuriose yra įsitvirtinę Š. Vietna
mo kariai ir komunistų partizanai, šį savo nutarimą jis pranešė 
tautai per televiziją pasakytoje kalboje, praėjus porai valandų nuo 
invazijos pradžios. Operacijoje taipgi dalyvauja ir 15.000 P. Viet
namo kanų. Prez. R. Niksonas pabrėžė, jog.įsiveržimas Kambodi- 
jon tėra laikinio pobūdžio. Kariuomenė bus atitraukta, sulikvida- 
vus komunistų bazes ir jų vyriausiąją būstinę, iš kurios buvo va
dovaujama karui P. Vietname, šių priemonių Vašingtoną priver
tė imtis beviltiška Kambodijos būklė — komunistų rankose jau 
buvo atsidūrusi visa pietryčių Kambodija iki Mekongo upės. Pras
tai apginkluota, neturinti patirties Kambodijos kariuomenė ne

Matyt, Jums ir Jūsų duondaviams pasidarė nepatogu, kai 
laisvasis pasaulis sužinojo jūsiškės įstaigos darbo detales. Tai 
rodo jūsiškis pasikalbėjimas su žurnalistu Egidijum Baleišiu. Jis 
paskelbtas ir maskvinėje užsienio spaudoje. Ten sakote, kad iš 
834 “buržuaziniais metais” Lietuvoj veikusių bažnyčių dabar vei
kia 630. Esą dali jų sugriovė karas, dalis buvo uždaryta panaiki
nus vienuolynus. O kodėl'gi nesakote, kad jas uždarė okupacinė 
rusų valdžia? Kodėl nedrįstate pasakyti, kad kompartija uždarė 
Vilniaus katedrą, šv. Mykolo bažnyčioje Įrengė sandėli, šv. Kazi
miero bažnyčioj -— ateistinį muzėjų, Kauno Įgulos bažnyčioj — 
vitražo ir skulptūros muzėjų? O kur dar visa eilė šventovių pa
verstų kino teatrais, salėmis ir t.t.? Sakote “sumažėjo tikinčiųjų 
skaičius”. Kas gi ji sumažino? Ar ne religinė priespauda, atnešta 
iš Maskvos, išgujimas tikybos iš mokyklų, iš viešojo gyvenimo, 
varymas tikinčiųjų į katakombas? Duokite laisvę religijai, ir pa
matysite, kad nežiūrint masinės ateistinės propagandos, visos 
šventovės bus pilnos. Jei netrūksta tikinčiųjų dar veikiančiose 
šventovėse persekiojimo metu, juo labiau netrūks jų laisvėje.

* * *
Sakote Lietuvoje pastoracinį darbą dirba daugiau kaip 800 

kunigų. Nesumažėjo nei parapijų, nei vyskupijų skaičius. Esant 
mažiau maldos namų, esą mažiau reikia ir jų tarnų. Toliau pri- 
duriate, kad dėl kunigų sumažėjimo kalti ir “patys bažnyčios tar
nai”. Girdi, nemaža dalis jų su vyskupais Skvirecku, Padolskiu ir 
Brizgiu, palikę “savo ganomas aveles, išdūmė i užjūrį”. Taip, jie- 
pasitraukė Į užsieni su dešimtimis tūkstančių savo tautiečių ir, 
kiek galėjo, atliko savo misiją laisvajame pasaulyje. Toji tautie
čių dalis ir šiandien tebėra gyva, sielojasi savo tėvynės Lietuvos 
laisve bei jos likimu. O ar žinote kas būtų atsitikę, jei nebūtų 
pasitraukę užsienin nuo bolševikinio teroro? Neabejotinai būtų 
juos ištikęs tas pats likimas, kuris ištiko ištremtuosius Sibiran. 
Kas gi nukankino vyskupą M. Reinį, vysk. V. Borisevičių, vysk. 
Pr. Ramanauską, prof. Pr. Dovydaiti...? Ar ne jūsiškiai bolše
vikai? Žmonės bėgo iš tėvynės i nežinią genami to mirties teroro. 
Juk baisu ir pagalvoti kiek daug tautiečių žuvo rusų kalėjimuose 
ir Sibire! Sakote, jie buvo “tarybų valdžios” priešai. Niekas tada 
neklausė, ar jie draugai, ar priešai — vežė masėmis. O jei kas 
ir priešinosi, tai jų teisė — kiekvienas žmogus gali gintis nuo 
užpuoliko.

Savo pareiškime minite kunigų seminariją Kaune. Turėtu
mėte pasakyti, kad tai vargo mokykla, kurioje jūsiškė Įstaiga 
leidžia mokytis vos 25-30 klierikų. Be Jūsų leidimo priimti kan
didatų negali nė vyskupas. Vietoje buvusių 4 seminarijų pali
kote vos vieną, konfiskavote seminarijų riimus. Giriatės, kad 
vienintelė seminarija pokario metais išleido 400 kunigų. Per 
30 metų! šešioms vyskupijoms kasmet išeina tik po 2-3 kunigus! 
Netenka abejoti, kad siekiate Lietuvos Bažnyčią numarinti. To 
marinimo vykdytojų priešakyje stovite Tamsta, Justai Rugieniau, 
prisidengęs religinių reikalų tarybos Įgaliotinio vardu. Tai labai 
negarbinga misija, kurios Lietuvos istorija neužmirš.
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NUSTATYS KAINAS GYDYTOJAMS?
Ontario parlamentui buvo pa

teiktas gydymo reikalus tyrusios 
karališkosios komisijos praneši
mas su 354 pasiūlymais. I.R.Do- 
wie vadovaujama komisija pata
ria Ontario vyriausybei padidinti 
šeimos gydytojų atlyginimus, 
kurie yra gerokai mažesni už 
įvairių specialistų. Nesutari
mams spręsti siūloma paskirti 
specialų komisarą, o sveikatos 
ministenui patariama tiesioginė
mis derybomis nustatyti gydyto
jų paslaugų kainaraštį. Komisi
jos nuomone, gydytojams ir dan
tų gydytojams leidimus duodan
čios institucijos — College of 
Physicians and Surgeons, Royal 
College of Dental Surgeons of 
Ontario i savo eiles turėtų Įsileis
ti ir visuomenės atstovus. Onta
rio provincijai trūksta dantų gy
dytojų dėl peraugštų reikalavi
mų, kuriuos stato jų sąjunga, ne
paisydama visuomenės gerovės. 
Daug i šią provinciją imigravu
sių dantų gydytoju negauna lei
dimo verstis praktika. Gydyto
jams ir dantų gydytojams komi
sija pataria kas penkeri metai at
naujinti leidimus, patikrinus jų 
žinias, kad būtų suspenduoti tie, 
kurie atsiliko nuo medicinos pa
darytos pažangos. Ontario svei
katos draudai rekomenduojama 
įtraukti vaistus, masažą, fizinę 
terapiją. Algų pakėlimai medici
nos seserims turi būti sutarti ko
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lektyvinėmis derybomis. Nesuta
rimams iškilus, galutinį sprendi
mą turi padaryti be streiko spe
cialiai paskirtas teisėjas.

Newfoundland© premjeras J. 
Smallwood paskelbė 1970 m. 
biudžetą, kuriame numatoma tu
rėti $339.009.500 pajamų ir 
$395.252.700 išlaidų. Apie 54% 
visų pajamų parūpins federaci
nis iždas Otavoje, o susidariusį 
$56.243.200 skirtumą teks pa
dengti Kanados pensijų fondo 
pinigais ir paskolomis. Gandery- 
je posėdžiavo apie 350 New
foundland© liberalų, nepaten
kintų premjero politika. Jie nu
tarė nesudaryti naujos partijos 
ir neįsijungti į konservatorių ei
les, bet pasilikti liberalų eilėse 
kaip reformų reikalaujanti gru
pė. Reformų šalininkams nunešti 
kelia neįtikėtinai didelis New
foundland© vyriausybės įsiskoli
nimas, pasiekęs net $900 milijo
nų. Jie kaltina premjera J. Smal- 
lwoodą provincijos vedimu į fi
nansinį bankrotą.

Federacinė krašto apsaugos 
ministerija, Bonnai paprašius, 
sutiko atidėti iki š. m. spalio 1 
d. 6.000 vyrų Kanados mechani
zuotos brigados atitraukimą iš 
Atlanto Sąjungos fronto nozim- 
iu prie Soest miesto, šiaurinėje 
V. Vokietijos dalyje. Kanadie
čius tada pakeis Vokietijon at
siųsti britai. Premjero P. E.

Kvebeko provincinius rinki
mus laimėjo 36 metų amžiaus 
akademiko, ekonomisto ir advo
kato Roberto Bourassos vado
vaujama liberalų partija, išsiko
vojusi 108 vietų parlamente ab
soliučią daugumą — 72 atstovus. 
Skaudžiausias smūgis ištiko bu
vusiame parlamente 56 atstovus 
turėjusią premjero J. Bertran- 
do tautinės vienybės — Union 
Nationale partiją, kurios atstovų 
skaičius liko sumažintas iki 16. 
Trečioje vietoje su 13 atstovų 
stovi C. Samsono kreditistai, ket
virtą vietą užėmė daug triukš
mo sukėlusi R. Levesque sepa
ratistų partija su 7 atstovais. Vi
siškai nepavyko pirmasis socia
listų NDP bandymas Kvebeko 
provinciniuose rinkimuose. R. 
Morin ir jo 12 draugų nelaimėjo 
nė vienos vietos parlamente.

Kodėl pralaimėjo?
Premjeras J. Bertrandas, pa

sitikėdamas Union Nationale 
partijos pajėgumu, rinkimus pa
skelbė tokiu metu, kai kitos par
tijos jiems nebuvo pasiruošu
sios. Jam atrodė, jog pergalę 
turi užtikrinti jo partijos lig
šiolinis politinio gyvenimo do
minavimas. Pastarųjų 35 metų 
laikotarpyje Union " Nationale 
Kvebeką yra valdžiusi 23 me
tus. Rinkiminiame vajuje J. 
Bertrandas, nors ir pasisakęs 
už Kanados federaciją, bandė 
sukti tautiškumo linkme. Rinkė
jams jis netgi pažadėjo Įvesti 
prezidento postą, kuris tektų 
premjerui, kol nebus panaikin
ta karalienės vietininko provin
cinio gubernatoriaus pareigavie- 
tė. Be abejonės, šiuo pažadu J. 
Bertrandas tikėjosi laimėti bent 
dali nuosaikesnių separatistų. 
Desperacijon jį įstūmė Mont- 
realio dienraščių pravesti viešo
sios nuomonės tyrimai, išryški
nę aiškų liberalų ir separatistų

Trudeau nutarimu, į Lahr ir Ba
den Sollingen pietinėje V. Vo
kietijos dalyje atitraukta kana
diečių brigada bus sumažinta iki 
2.000 vyrų. Oro divizijos šešios 
eskadrilės sumažės per pusę. 
Vokietijoje Kanada turės tik 
vieną žvalgybos ir dvi puolamą
sias eskadriles.

Federaciniame parlamente su
sirūpinimą sukėlė Otavos savi
valdybės sutikimas pakeisti Che
nier Avenue i Iroquois Road. Si 
gatvė buvo pavadinta prancūzų 
kilmės otaviečio vardu, kai jis 
prieš 20 metų pastatydino apie 
40 namų. Dabar joje gyvena 
vien tik anglų kilmės kanadie
čiai, kuriems yra mielesnis indė
niškas nei prancūziškas gatvės 
pavadinimas. Iš viso Otavoje yra 
apie 2.200 gatvių, kuriu tik 60 
turi prancūziškus pavadinimus. 
Paskutinis gatvės vardo pakeiti
mas įvyko 1967 m. po Prancūzi
jos prez. De Gaulle “Vive le 
Quebec libre!” šūkio Montrea- 
lyje. Miesto savivaldybė tada De 
Gaulle Avenue perkrikštijo i 
Centennial Avenue. , 

pirmavimą. Visa Kanada ne
kantraudama sekė šių dviejų 
partijų kovą, nes nuo jos rezul
tatų turėjo priklausyti Kanados 
federacijos likimas. "Liberalų va
das R. Bourassa visą savo svorį 
skyrė Kanados federacijai išsau
goti, o separatistai su R. Le
vesque priešakys siekė Kvebe
ko nepriklausomybės.

Kas padėjo liberalams?
Už ekonominę Kvebeko gero

vę kovojančiam R. Bourassai pa
galbon atėjo federacinės libera
lų organizacijos Kvebeko sky
riaus biuletenis “Quoi de Neuf” 
(“Kas naujo”), paskelbęs Kvebe
ko provincijos įnašą į federaci
nį iždą Otavoje ir iš jo gautą 
sumą. Šiuos 1968-69 m. biudže
to duomenis tikriausiai parūpi
no premjero P. E. Trudeau va
dovaujama federacinė liberalų 
partija. Pasirodo, iš Kvebeko 
buvo gauta $2.345.600.000 pa
jamų mokesčių, o Kvebekui 
duota $2.891.300.000. Taigi, ki
tos provincijos Kvebeką tais 
metais parėmė $545.700.000, kai 
tuo tarpu premjeras J. Bertran
das visą laiką šūkaliojo apie 
Kvebeko išnaudojimą. Balsuoto
jams išryškėjo J. Bertrando 
skelbiamas melas. Susimąstyti 
privertė ir Royal Trust bendro
vės beveik pusės bilijono dole
rių vertybės popierių perveži
mas iš Montrealio į" Torontą, 
įvykdytas ne bendrovės, bet na
cių klientų pageidavimu. Kvebe
ko pasienyje esančio Ontario 
Cornwall miesto bankus užplū
do kvebekiečiai su stambiomis 
dolerių sumomis. Jiems atrodė, 
jog rinkimus laimėjusi separa
tistu partija gali užšaldyti pini
gų išėmimą iš Kvebeko banku, 
kai prasidės kapitalo atitrauki
mas iš provincijos.

Darbas ir duona!
Tokiose aplinkybėse rinkėjų 

žvilgsniai nukrypo į R. Bouras
sos liberalų partiją, pagrindinį 
dėmesį skyrusią ekonominiams 
reikalams. R. Bourassa užtikri
no rinkėjus, kad jis stengsis kas
met parūninti 100.000 naujų 
darbų, mokesčiu palengvinimais 
viliodamas kapitalą iš kitu Ka
nados provincijų ir užsienio 
kraštų. Pažadas susilaukė rim
to dėmesio, nes šiuo metu Kve
beko provincijoje bedarbių yra 
9.2% visos darbo jėgos — dau
giau kain 200.000 darbo negalin
čių gauti kvebekiečiu. Imant vi
sos Kanados mastu, šis skaičius 
sudaro 40% darbo neturinčių 
kanadiečiu. Premjerui J. Bert- 
randui ir jo Union Nationale 
nartijai i nenauda išėjo biudže
to paskelbimo atidėjimas iki rin
kimu užbaigos. Tai. žinoma, bu
vo Kinlomatinis ėjimas, nes 
1970-71 m. biudžeto nebus įma
noma subalansuoti be mokesčių 
padidinimo.

Balsai nuošimčiais 
šiuose rinkimuose dėmesio 

centre buvo ne separatistų svajo
nės. bet ekonominiai reikalai. 
Beveik trečdalis neapsisprendu- 

sių rinkėjų pasirinko R. Bouras
sos peršamas ekonomines refor
mas, federaciją su Kanada. Rin
kimuose krito didžioji premjero 
J. Bertrando ministerių dalis, 
abu separatistų vadai — R. Le
vesque ir pavaduotojas J. Pari- 
zeau. Nelygus balsų paskirsty
mas rinkiminėse apylinkėse pa
kenkė separatistams, sumažinda
mas jų atstovų skaičių. Pagal 
rinkimuose gautus balsus parti
jos turėjo išsirikiuosti šia tvar
ka: liberalai —■ 45%, separatis
tų kvebekiečiu partija — 24%, 
Union Nationale — 20% ir kre
ditistai 11%. Dabargi beveik 
ketvirtadalį visų rinkėjų balsų 
gavę separatistai su 7 atstovais 
yra paskutinėje vietoje, nes jie 
rinkimus laimėjo miestuose, ku
rių rinkiminėse apylinkėse yra 
gausesnis balsuotojų skaičius nei 
provincijoje.

Pralaimėjęs vadas
Separatistų surinktas didesnis 

balsų skaičius gali visiškai palai
doti J. Bertrando Union Natio
nale partiją. Ateityje greičiau
siai išryškės du pagrindiniai po
liai — federacijos šalininkai li
beralai ir Kvebeko nepriklauso
mybės siekiantys separatistai. 
Tokiu atveju Union Nationale 
partija nustos betkokios dides
nės reikšmės kaip tarpininkė 
tarp dviejų pagrindinių siekių. 
Kadangi J. Bertrando politinė 
karjera baigėsi su šiuo pralai
mėjimu, rimčiausi kandidatai į 
jo vietą yra buvę ministerial J. 
G. Cardinal ir J. N. Tremblay, 
abu kraštutinių pažiūrų tautinin
kai. Peršasi mintis, jog Union 
Nationale partijai su naujaisiais 
vadais turbūt teks įsijungti į se
paratistų eiles.

Laimėjusio pažadai
Naujasis Kvebeko premjeras 

R. Bourassa į Kanados federaci
ją žiūri ne emociniu, bet intelek
tiniu žvilgsniu. Jis taip pat nori 
naujos konstitucijos, kuri sustip
rintų Kvebeko teises bei ekono
minę provincijos gerovę. Pasak 
R. Bourassos, kažkas yra netvar
koj su Kanada, kai vienoj Ota
vos upės pusėj bedarbių priskai- 
toma 5%, kitoje — 10%. Kovo
jant prieš infliaciją, reikia im
tis skirtingu priemonių turtingo
se ir neturtingose provincijose. 
Skirtinga privalo būti ir duoklė 
federaciniam iždui Otavoje, o 
taip pat ir iš jo gaunama para
ma. šiuo atžvilgiu premjeras P. 
E. Trudeau greičiausiai susi
lauks kieto oponento R. Bouras
sos asmenyje. IŠ kitos pusės, R. 
Bourassa žada mažiau išsišokimų 
užsienio politikoje: “Mūsų nedo- 
mina kvaili ginčai dėl vėliavų ir 
protokolo su Otava, nesutarimas 
dėl Miamin ar Gabonan siunčia
mų atstovų.” Jis taipgi yra pasi
sakęs ir prieš besaikį santykiu 
gerinimą su Prancūzija, kol iš 
ten Kvebekas gauna juokingai 
mažas investacijas. nes didžio
sios paprastai nukeliauja į kitas 
Kanados provincijas ar net kitus 
pasaulio kraštus. V. Kst. 

įstengė atlaikyti 40.000 kovose 
užgrūdintų komunistų spaudi
mo. Š. Vietnamas buvo sušau
kęs keturių mažųjų konferenci
ją, kurioje dalyvavo iš sosto pa
šalintas Kambodijos princas N. 
Sihanukas, komunistinio Laoso 
vadas princas Souphanouvon- 
gas, komunistų sudarytos Pietų 
Vietnamo provizorinės vyriausy
bės atstovas H. Tho ir Š. Viet
namo premjeras V. Dongas. Šio
je konferencijoje Hanojaus vy
riausybė įsipareigojo remti vi
somis priemonėmis Kambodiją, 
Laosą ir komunistus P. Vietna
me iki galutinės pergalės. To
kiose aplinkybėse prez. R. Nik- 
sonui neliko kitos išeities. Kam
bodijos patekimas į komunistų 
rankas būtų tapęs nuolatine 
grėsme P. Vietname sumažin
toms amerikiečių divizijoms. 
Komunistų bazių sunaikinimas 
Kambodijoje sustiprins ameri
kiečių pozicijas, bet prez. R. 
Niksonūi gali padaryti daug ža
los diplomatiniame fronte. Visų 
Amerikos “balandžių” nevaini
kuotas karalius senatorius J. W. 
Fullbright su savo užsienio rei
kalų komitetu pareikalavo prezi
dento pasiaiškinimo. Toks pre
zidento ir komiteto susitikimas 
bus pirmas nuo 1919 m., kai dėl 
Versalio sutarties ir Tautų Są
jungos ratifikavimo nesutarė 
prez. W. Wilsonas ir H. C. Lod
ge vadovaujamas senato užsie
nio reikalų komitetas.

EGIPTO PADANGĖJE
Naują įtampą Artimuosiuose 

Rytuose žada Izraelio premjerės 
G. Meir oficialus pranešimas 
prez. R. Niksonūi, kad Egipto 
padangių apsaugą perėmė sovie
tų lakūnai. Prez. R. Niksonas 
pažadėjo persvarstyti savo lig
šiolinį nutarimą neparduoti 
amerikietiškų naikintuvų Izrae
liui. Oficialūs sluogsniai Va
šingtone, remdamiesi amerikie
čių žvalgybos duomenimis, pri
pažino, kad Maskva yra atsiun
tusi Egiptan apie 150 lakūnų, 
kurių pagrindinis uždavinys yra 
priešlėktuvinių “SAM-3” raketų 
bazių apsauga prie Kairo, Alek
sandrijos ir Aswano užtvankos. 
Rusai greičiausiai vengs tiesio
ginių susidūrimų su Izraelio la
kūnais, kol nebus puolamos šios 
bazės. Kremliui būtų žalingas 
sovietų lakūnų pralaimėjimas 
oro kautynėse, o su šia galimy
be tenka skaitytis jau vien dėl
to, kad Izraelio lakūnai turi ka
rinę patirtį. Izraelio kaltinimą 
Jungtinėse Tautose paneigė so
vietų ambasadorius J. Malikas ir 
Egipto ambasadorius M. el-Zay- 
yat. Tačiau sovietų lakūnų bu
vimą Egipte įtaigoja gerokai pa
kilęs egiptiečių karingumas — 
du kartus įvykdytas smogiamųjų 
dalinių persikėlimas per Suėzo 
kanalą. Gegužės 1-sios proga tar
tame žodyje Egipto prez. G. A. 
Nasseris pareiškė, jog Egiptas 
yra pasiruošęs pulti Izraelio ci
vilių gyventojų centrus.

TŪKSTANČIAI SUIMTŲ
Pogrindžio laikraštėlis “Sam

izdat” Maskvoje praneša padi
dėjusią suėmimų bangą. Leni
no šimtojo gimtadienio iškilmių 
metu buvo suimta 160 totorių^ 
atvykusių Maskvon iš Uzbekista
no, Kirgizijos ir šiaurinės Kau
kazo srities. Jie bandė sureng
ti protesto demonstracijas prie 
Lenino bibliotekos, reikalauda
mi teisės grįžti į Krymą, iš kur 
juos ir kitus totorius buvo iš- 
trėmęs Stalinas II D. karo me
tais. “Samizdat” pranešimu, 
Gorkyje kalėti buvo nuteistas 
istorijos mokytojas ir trys stu
dentai, apkaltinę sovietu kom
partiją stalinizmo atgaivinimu. 
Charkove trejus metus koncent
racinės stovyklos gavo A. Levi
nas, ketvirtas asmuo iš nenkio- 
likos. kurie pernai pasirašė atsi- 
šaukimą i Jungtines Tautas, pro
testuojanti prieš sovietu inte
lektualu persekiojimą. Iš Kuba- 
nės psichiatrinės ligoninės buvo 
išvežtas suimtasis gen. P. Gri- 

gorenka. Jo tolimesnis likimas 
pogrindžiui nėra žinomas. Leni
no šimtoj'o gimtadienio išvaka
rėse atsišaukimą paskelbė po
litinių kalinių teises ginančios 
tarptautinės organizacijos "Am
nesty International” britų sky
rius. Jame konstatuojamas tūks
tančių sovietų piliečių suėmi
mas dėl tariamų politinių ir re
liginių nusikaltimų. Jie yra už
daryti stovyklose ar psichiatri
nėse ligoninėse, kur juos kanki
na sukrėtimą sukeliančiomis in
jekcijomis KGB agentai.

NEPALANKUS PRANEŠIMAS
Amerikoje pagaliau buvo pa

skelbtas teisėjo J. Boyle . pra
vesto tyrimo raštas ryšium su 
sen. E. Kennedy ištikusia au
tomobilio nelaime, kurioje žuvo 
buvusi jo brolio Roberto talki
ninkė M. J. Kopechne. J. Boyle 
nemato reikalo senatorių E. 
Kennedy traukti tolimesnėn 
teisminėn atsakomybėn, bet pa
brėžia eilę abejonių. Jis netiki, 
kad E. Kennedy merginą vežė 
iš Chappaquiddick salos į vieš
butį Edgartowne. Jo argumen
tai — M. J. Kopechne nė žodžiu 
apie tai neprasitarė kitoms mer
ginoms, nepasiėmė iš draugės 
bendro kambario viešbutyje rak
to ir netgi paliko savo užrašų 
knygutę, o E. Kennedy pasiten
kino tik automobilio raktų ty
liu paėmimu iš savo šoferio. Ne- 
atsisveikinimas įtaigoja, kad jie
du buvo numatę grįžti. Teisėjas 
taipgi atmeta senatoriaus E. 
Kennedy teisinimąsi, kad jis pa
siklydo ir pasuko priešinga 
kryptimi einančiu keliu,, nes 
tuo keliu tą dieną jis net du 
kartu buvo važiavęs maudytis į 
paplūdimį. Taigi, posūkis jam 
turėjo būti žinomas, o taip pat 
ir pavojingasis tiltas, nuo ku
rio į vandenį nukrito automo
bilis su nelaimingąja M. J. Ko
pechne.

ŠMEIŽIA A. DUBCEKĄ
Čekoslovakijos ambasadorium 

Turkijoje padaryto A. Dubče- 
ko priešai ėmėsi suktų priemo
nių jam diskredituoti. Prahoje 
pradėjo cirkuliuoti pornografi
nio pobūdžio nuotrauka, vaiz
duojanti vyrą ir moterį lovoje. 
Jų veidus dengia šešėlis, bet 
saugumiečiai ir Maskvą garbi
nantys kompartijos nariai sklei
džia gandus, kad nuotraukoje 
yra A. Dubčekas ir viena žino
ma pramoginės muzikos daini
ninkė. Šios priemonės liudija 
Maskvos tarnų norą visiškai su
luošinti reformų šalininką A. 
Dubčeką net ir moraliniu at
žvilgiu. Atrodo, jam būtų ge
riausia pasitraukti iš ambasa
doriaus pareigų ir pasiprašyti 
politinės globos laisvajame pa
saulyje. Šį žingsnį betgi kompli
kuoja faktas, kad kompartija už
sienin jį išleido tik su žmona ir 
pasiliko Bratislavoje studijuo
jančius sūnus.

PENSININKO LIKIMAS
Balandžio 18 d. savo 76-tą 

gimtadienį atžymėjo iš valdžios 
pašalintas Nikita Chruščiovas. 
Nuobodžias gyvenimo dienas jis 
bando paįvairinti šalutiniais už
siėmimais. Pirmiausia N. Chruš
čiovas buvo susidomėjęs foto
grafija, paskui bandė auginti 
daržoves vandenyje, mokė kal
bėti kuosą, o paskutiniu metu 
nutarė pasidaryti dailininku. 
Tiems, kurie prisimena 1962 m. 
Maskvos Maniežo salėse sureng- 
toj dailės parodoj N. Chruščio
vo pareikštą aštria abstraktinio 
meno kritiką, belieka nusišvp- 
soti. Neturėdamas jokių gabu
mų dailei, N. Chruščiovas dro
bę padengia įvairių spalvų 
brūkšniais ir taškais. Mačiusie
ji jo paveikslus tokią kūryba 
laiko abstraktais, o Manieže N. 
Chruščiovas buvo pareiškęs: 
“Jeigu įmerktum asilo uodegą į 
puodą dažų, jis sukurtų geres
nį kūrinį, negu Šie visi vadina
mieji menininkai..
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Moteris - žiedų augintoja, ne skynėja
SESUO MARIJA PALMIRA

Nėra didesnio ir išmintinges
nio vado kaip Kristus, kurio mi
sija istorijos eigoj galėjo išsi
skleisti tik Didžiajai Padėjėjai 
Marijai tarus paprastą, nuolan
kų “tebūnie”. Toks buvo jos at
sakymas, kai jis buvo pakviesta 
būti Padėjėja. Tuo vienu žodžiu 
“tebūnie” Ji atvėrė visą save 
Kristaus tarnybai. “Marijos tar
nyba esmėje yra žmogaus tar
nyba, ir jos įnašas į Kristaus 
atpirkimą yra žmogaus įnašas. 
Šios tarnybos ir šio įnašo švie
soje mums todėl ir aiškėja, ko
kios didžios vertės turi žmogaus 
gyvenimas, kai jis yra visiškai 
skiriamas vykdyti dangiškojo 
Tėvo valiai ir veikti artimo la
bui” — sako A. Maceina knygo
je “Didžioji Padėjėja”.

Marijos asmeny kiekviena 
moteris yra Kristaus ir žmoni
jos šaukiama būti Padėjėja. Mo
ters paskirtis yra užimti visas 
gyvenimo sritis, atsirasti ant vi
sų kelių, padėti visiems keliau
jantiems. Jos atsiradimas kiek
vienoj situacijoj neturi tikslo 
imti vadovavimą į savo rankas. 
Moteris nestoja šalia vyro jo 
vietos užimti. Ji nėra policinin
kė, tvarkos bei šaltų įstatymų 

t prižiūrėtoja. Moters paskirtis 
yra gyveniman įnešti dieviškos 
šilumos, džiaugsmo, paguodos. 
“Tačiau džiaugtis galima tik 
Dievo artumoj. Kiekvienas 
džiaugsmas yra ženklas, kad mū
sų buityje vienokiu ar kitokiu 
būdu prasiveržė dieviškumas” 
(A. M., “Didž. Padėjėja”).

Meilės skleidėja
Moteris neina į viešumą, kad 

jai būtų lankstomas!, nejieško 
pigių pagyrų ar paguodų. Ji iš
eina kaip guodėja, žaizdų raišio- 
toja, skausmo mažintoja.' Ji nei
na viena, bet su Kristumi, lydi
ma Jo malonės ir globos. Už- 
tad ji išeina kaip‘taikos ir mei
lės sėjėja, kaip žiedų augintoja, 
o ne skynėja. Ji žiedus augina 
kitų džiaugsmui. Jei ji gyvena 
Kristaus artumoj, prisipildo Jo 
džiaugsmo, kaip taurė. Ir ši tau
rė neištuštės. įei moteris neleis 
savęs apiplėšti tuštybei, išdidu
mui, o vis giliau ir nuoširdžiau 
įsimąstys i savo misiją šeimoj, 
visuomenėj, Bažnyčioj. Ji nėra 
graži lėlė, lange besisukinėjanti 
lėkštiems praeivių norams. 
Krikščionė moteris yra tvirta, 
atsisakiusi besaikių malonumų, 
švelni, bet apvaldžiusi jausmin
gumą, išmąsčiusi ir pasisavinusi 
Kristaus pasakymą: “Mokykitės 
iš manęs, nes aš esu romus ir 
nuolankios širdies” ir Marijos 
žodžius: “Štai aš Viešpaties tar
naitė, tebūnie man kaip tu pasa
kei”. Išdidi arogancija moters 
tikslus gali sutrukdyti, supainio
ti. Sekdama Marijos pavyzdžiu, 
ji ateina kaip nuolanki guodėja, 
nesibijanti pasilenkti prie žaiz
dų, jas nuvalyti ir aprišti, ar tai 
bus dvasinės ar. fizinės žaizdos, 
nes ji meilės nešėja. “Žmogui 
gera būti tik meilėje. Be moters 
žmogus būtų benamis savo bui
tyje. Būrimas ne kaip klamnė 
o kaip židinvs, susikuria tiktai 
moters pagalba. Visdėlto moters 
vaidmuo čai nesibaigia. Vykdv-

dama buvimo bendruomenę, mo
teris ją vykdo visose srityse. Nė
ra nė vieno lemiančio žmogiš
kos buities veiksmo, kuriame 
vienaip ar kitaip nedalyvautų 
moteris.” (A. M., “Didž. Padė
jėja”)

Vienuolė — kas ji?
Kurti šeimų židinius, juos pa

šventinti bei prie jų ištikimai 
budėti nėra vienintelė sritis 
moters dvasinei pilnatvei, jos iš
siskleidimui. Kalbant apie mo
ters paskirtį, verta pamąstyti 
apie moterį - vienuolę. Kas ji 
yra — gera slaugė, mokytoja, 
pakrikusių šeimų vienytąja? 
Vienuolė yra žmogus, moteris, 
krikščionė. Vienuolė yra pirmoj 
eilėj žmogus, kuriai Dievas ypa
tingu būdu prakalbėjo: ateik, 
būk mano padėjėja. Moters vie
nuolės gyvenimas didesnis už ją 
pačią, nes meilė įgalina ją pada
ryti tai, ko ji kitaip nepajėgtų. 
Vienuolės gyvenimo centras yra 
Dievas — Didžioji Meilė. Argi 
ne kiekvieno žmogaus centras 
yra Dievas? Kas gi čia naujo iš
ryškėja vienuolės gyvenime? 
Nauja yra tai, kad moteris-vie
nuolė, atsisakydama, kad ir 
labai gražios, bet ribotos meilės 
vienam žmogui, vienos šeimos 
židiniui, intensyviai pamilsta Di
džiąją Meilę ir pasižada jai tar
nauti savo broliuose — Mistinia
me Kristaus Kūne. Vienuolė 
praranda savo mažą pasauliuką, 
savo svajones, savo šeimą, bet ji 
atranda Kristų — ne kaip svajo
nę, bet kaip realybę, Kuris ją 
brandina, kilnina ir išaugina iki 
didvyriškų veiksmų, iki švento
sios. Vienuolė, atradusi Kristų ir 
Jį įsisavinusi, atranda tarsi kitą 
pasaulį. Ji atranda neribotas ga
limybes reikštis tarnaujančia 
meile, auka. Ji tarsi gimsta ki
tuose per meilę, savęs pavedimą 
kitiems — Mistiniam Kristaus 
Kūnui, savo broliams.

I platų gyvenimą
Kai moteris pasirenka vienuo

linį gyvenimą, nereiškia, kad ji 
yra mažiau moteris, negu kitos. 
Kai Bažnyčios atstovas įžadų me
tu jai taria: “Sužieduoju tave su 
Jėzumi Kristumi, Augščiausiojo 
Tėvo Sūnumi, kuris tave tyrą te
išlaiko”, Dievo gerumas su
sprogdina jos mažą pasauliuką, 
apkarpo jos egoizmą ir atveria 
savąją meilę. Tada jos akiratis 
platėja, gėris, grožis ir laimė jos, 
kaip moters, širdyje naujai išsi
skleidžia ir ji atpažįsta tuos pa
čius troškimus visoje žmonijoje. 
Ne tik jos vienuolinė bendruo
menė, bet ir jos tauta, Bažnyčia 
ir visa žmonija tampa tuo židi
niu, kuriame ji gali neribotai 
skleistis, išlieti savo meilės ir 
aukos taurę, darydama gera ki
tiems. Ji nesibaimina, kad jos 
taurė ištuštės ir ji neš kitiems 
tik trupinius, nes eina su Kris
tumi. veikia Jame ir per Jį. Jos 
siela neištuštės ir neišsieikvos su 
metais; nors ji fiziškai nyks, bet 
sieloje galės kartoti Didžiosios 
Padėjėjos — Nekaltai Pradėto
sios žodžius: “Didžių dalykų man 
padarė Galingasis, kurio vardas 
yra šventas.”
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Lietuvos laisvės kovos II
Rašo neseniai iš pavergtos Lietuvos atvykęs asmuo

1944 m. Lietuvoje rusiškajam 
okupantui pakeitus hitlerinį, 
partizaninė kova dėl laisvės pra
sidėjo spontaniškai, remiantis 
anksčiau minėta galvosena. Lais
vės kovotojai, praleidę eilę me
tų Lietuvos miškuose, įgijo re
voliucinę praktiką bei karinį 
partizaninės kovos patyrimą, bet 
trūko teorinio įžvalgumo.

Stoka politikų
Pagrindiniu 1944-1953 m. iš

silaisvinimo karo trūkumu rei
kia laikyti nebuvimą revoliuci- 
ninkų, turinčių teorinį pasiruo
šimą. Tokie žmonės, ginkluoti 
revoliucijos teorija bei kitais 
mokslais, būtų nurodę kovoto
jams už laisvę pagrindines klai
das jų galvosenoje.

Nėra buvę įvykio žmonijos is
torijoje ir tikriausiai nebus, 
kad viena tauta ar valstybė pa
dėtų kitai tautai ar valstybei, 
nebūdama tuo suinteresuota, bet 
vadovaudamasi tik žmoniškumo 
principais. Tiesa, kai vieną vals
tybę užpuola agresorius ir į pa
galbą jai ateina kita valstybė, 
tai atėjusios pagalbon valstybės 
politika savo paramą užpultai 
valstybei vadina “kova už žmo
niškumą”, bet tai tik propagan
dos reikalui. Tikroji priežastis, 
dėl kurios viena valstybė atei
na pagelbėti kitai, yra suintere- 
suotinumas ar naudos troškimas.

Interesai lemia
Revoliucijos teoretikai 1944- 

1953 m. kovojančiai prieš rusiš
kąjį okupantą Lietuvos liaudžiai 
būtų nurodę, kad Amerika, Ang
lija, Prancūzija niekad neateis į 
pagalbą Lietuvos Laisvės Armi
jai ir partizanams, nes tos vals
tybės padėti Lietuvai nesuinte
resuotos: kokia prasmė minė
tiems kraštams įsivelti į sunkų 
karą su Sovietų Sąjunga dėl ko
kių ten baltiečių žudynių bei de-

taip pat būtų nurodę lietuviams, 
kad nėra prasmės kreipti dėme- ' 

portacijų? Galimybės, kad So- sį į “Amerikos Balso” pareiški- 
vietų Sąjunga ilgainiui sustiprės mus. Tada Lietuvoje būtų buvę 
ir sudarys grėsmę laisvajam pa- tylu, kaip kad buvo Sovietų Są- 
sauliui, “toliaregiai” politikai, jungos okupuotoje Vokietijos 
ypač Amerikos, tada nepramatė. zonoje, kurią sovietai vėliau pa-

Amerikos pavyzdys
Tiesa, kaikas gali pasakyti, 

kad, girdi, Amerika atėjo pagal
bon Pietų Vietnamo liaudžiai, 
kovojančiai su Vietkongu bei 
elementais iš Šiaurės Vietnamo. 
Taip, Amerika palyginti akty
viai dalyvauja šiame kare, bet 
ne todėl, kad apgintų Pietų Viet
namo liaudies teisę pasirinkti 
valstybinę santvarką, pageidau
tiną daugumos gyventojų. Ame
rika įsivėlė į šį karą, nes buvo 
suinteresuota komunistinio tota- 
lizmo plitimo sustabdymu Azijo
je. Ji pabūgo, kad jėgų santykis 
tarp totalistinių ir demokrati
nių kraštų gali taip pakisti, jog 
susidarys grėsmė pačiai Ameri
kai. Taigi, savo įsikišime į šį 
karą Ameriką matė naudą, bū
tent, totalistinio režimo, dabar 
jau sudarančio grėsmę laisva
jam pasauliui ir Amerikai, sfe
ros apribojimą.

Lietuva — ne Suomija
Grįžkime prie Lietuvos kovos 

už laisvę. Kaip sakyta, jei tuo 
metu Lietuvoje būtų buvę žmo
nių, ginkluotų politinėmis-filo- 
sofinėmis žiniomis iš kovos už 
laisvę bei revoliucinės veiklos 
srities, turinčių galimybę savo 
idėjas paskleisti liaudyje, jie bū
tų nurodę kovojančiai Lietuvos 
liaudžiai, kad vakariečiai Lietu
vai niekad nepadės, o Pabaltijys 
vienas, netekęs nepriklausomy
bės, kovai su trisdešimt kartų 
gausesniu priešu — Sov. Sąjun
ga buvo nepasiruošęs ir neturė
jo tų sąlygų, kurias turėjo nepri
klausoma Suomija 1939 m. Jie

J. LAISVUŽIS

vadino “Vokietijos Demokratine 
Respublika”. Būtų buvę išveng
ta partizaninio karo, deportaci
jos Sibiran būtų buvusios mažės-/ 
nės, nusivylimas išsilaisvinim£x 
galimybe iš rusiškojo okupanto 
priespaudos ateity būtų irgi bu
vęs mažesnis, o revoliucinis po
tencialas ateičiai būtų palikęs 
stipresnis.

Alkanas ir sotusis
Pralaimėjus beveik dešimtme

tį trukusį partizaninį karą su 
Sovietų Sąjunga, Lietuvos liau
dis suvokė vieno svarbaus gyve
nimo padiktuoto dėsnio pritai
kymą politikoje. Tą dėsnį gyve
nime liaudis žinojo kaip patarlę 
“sotus alkanam ne brolis”. Šis 
dėsnis, perkeltas politikos sri- 
tin, suskambo šitaip: “laisvasis 
pasaulis yra laisvas ir jis mums, 
lietuviams, niekad nepadės, jei 
jis tuo nebus suinteresuotas, 
t. y. jei jis sovietų siautėjimuo
se Lietuvoje nematys grėsmės 
savajai laisvei.

Gaila, kad dėl “Amerikos Bal
so” politinių valandėlių dvipras
miškumo ir dėl politinėmis-filo- 
sofinėmis žiniomis ginkluotų 
žmonių, turinčių galimybę savo 
idėjas paskleisti'liaudyje, nebu
vimo tas dėsnis buvo suvoktas 
ne indukciniu metodu, nagrinė
jant visuotinę istoriją, bet eks
perimentiniu. Šis eksperimentas 
kainavo Lietuvai šimtus tūks
tančių užmuštų Laisvės Armijos 
karių bei deportuotų šeimų Sibi
ran, iš kurių dauguma dėl ne
pakeliamų gyvenimo ir darbo 
sąlygų ten ir mirė.

J LAIMINGO LAKŪNO KOVOS
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

Samurajai buvo senovės' japonų 
kariai profesionalai, bajorai, kurie be 
jokių sąlygų aukojosi savo kraštui. 
Nors šiandien tokios karių kastos Ja
ponijoje nebėra, bet nemažai japonų 
savo kilmę veda iš anų garsiųjų sa
murajų. Ir šių nuotykių autorius yra 
pasižymėjęs II D. karo lakūnas leite
nantas Saburo Sakai.

II D. karo metu Japonija karo 
aviacijos, kaip atskiros ginklo rūšies, 
neturėjo. Buvo tik sausumos kariuo
menės ir laivyno aviacija. Saburo Sa
kai tarnavo laivyno aviacijoje. Lai
vyno ir laivyno aviacijos karininkų 
laipsniai buvo tokie pat. Sakai iš ei
linio buvo pakeltas į karininko laips
nį. Jis yra numušęs 64 priešo lėktu
vus. Nors yra keletas Japonijos karo 
lakūnų, numušusių didesnį priešo 
lėktuvų skaičių, bet jie visi yra žuvę 
ir apie juos mažai žinoma. Sakai iš
liko gyvas ir parašė savo atsimini
mus. Jis yra Japonijos herojus, kurio 
nuomone esą nenormalu, kad hero
jus yra gyvas. Visi krašto herojai tu
rėtų būti žuvę.

Sakai sėkmingai dalyvavo per 200 
kartų oro kovose, neskaitant vieno 
nelaimingo žygio. Vadovaudamas 
grandims, nėra nustojęs savo draugų, 
sparninių lakūnų (wingmen). Gran
dį sudaro trys lėktuvai, kurie ore lai
kosi V formos. Priekiniame lėktuve 
skrenda grandies vadas, o jam iš ša
lių — po vieną ar du lakūnus (wing
men).

Sakai savo atsiminimus paruošė, 
padedamas kaikurių savo buvusių 
ginklo draugų, viršininkų bei institu
cijų.

Sakai, kaip amerikiečiai, naikinto
jus vadina “fighters” — kovotojais. 
Lietuviai lėktuvus, kurie skirti ko
vai su priešo aviacija, o kartais turi 
ir kitų uždavinių, vadina naikintu
vais. Kai naikintuve yra ir lakūnas, 
skrendąs atlikti duotų uždavinių, 
tas lėktuvas vadinamas naikintoju. 
Žodis “lakūnas” taikomas asmeniui, 
kuris valdo lėktuvą. Platesne pras
me lakūnas reiškia skraidantį perso
nalą: lakūnas ~ žvalgas, lakūnas — 
radistas ir t. t Lakūnai, kurie valdo 
lėktuvus, vadinami lakūnais — pilo
tais — vairininkais.

šiuose atsiminimuose dažnai mini-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do rfepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
•r «ufadins nauju audiniu aueima.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa 
’o bet lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Praiykite visose vaistinė
je Pinioal bus grąžinti, jei nebūti- 
te patenkinti.

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS
mas žodis “grupė”. Karinėje kalboje 
grupė yra vienoks ar kitoks karinis 
vienetas: aviacijos grupė, artilerijos 
grupė, armijų grupė. Karo aviacijos 
grupe sudaro trys eskadrilės po 12—• 
15 lėktuvų kiekvienoje. Kartais žodis 
“grupė” pavartojamas ir ne karinio 
vieneto prasme: pvz. viena lėktuvų 
grupė nuskrido tiesiai, o kita — pa
suko i kairę, čia žodis “grupė” reiš
kia keletą lėktuvų. Taip pat dažnai 
vartojami žodžiai — kautynės ir mū
šis. Suprantama, kautynės Įeina i mū
šio sąvoką, o mūšis neįeina Į kauty
nių sąvoką. Kautynes vykdo mažesni 
kariniai daliniai, o mūšius — didesni.

VERTĖJAS
I

Pietinėje Japonijos dalyje, 
Kyušu saloje, yra nedidelis Saga 
miestas, Įsikūręs pusiaukelėje 
tarp dviejų žymesnių centrų, ku
rie paskutiniu metu buvo gerai 
žinomi amerikiečiams kariams. 
Sasebo yra uostas, kuriame sto
vėjo didesnė dalis amerikiečių 
laivyno, dalyvavusio Korėjos ka
re. Iš Ašiya aerodromo kildavo 
amerikiečių naikintojai ir bom
bonešiai, kurie per Tsušima są
siaurį pasiekdavo raudonuosius 
kiniečius ir korėjiečius.

Saga miestas nėra naujas ka
rinėms ekspedicijoms, keliavu
sioms per Tsušima sąsiaurį. Ma
no senoliai tarnavo Japonijos da
liniuose, kurie 1592 m. iš Sagos 
miesto kėlėsi į Korėją. Tada Ki
nijos valdovai, kurie buvo kilę 
iš Ming dinastijos, į šiaurinę Ko
rėją turėjo tokių pat kėslų, ko
kių turi dabar raudonoji Kinija.

Mano protėviai
Mano protėviai buvo kariai, 

kurie ištikimai tarnavo Sagos fe
odalams. Tik 19 šimtmetyje, kai 
Japonija buvo centralizuojama 
imperatoriaus, išnyko feodalai ir 
jų kariai. Feodalų laikais Japo
nijoje buvo keturios žmonių kas
tos. Mano seneliai priklausė prie 
valdančios karių kastos — samu
rajų. Pastarieji turėjo geras gy
venimo sąlygas, kurias jiems su
darė feodalai, lordai. Krašto 
centralizavimas sudavė smūgį ir 
išdidiesiems samurajams — bu
vo panaikintos jų privilegijos ir 
turėjo pasirinkti kitus darbus. 
Dauguma jų tapo ūkininkais, 
prekybininkais ar net paprastais 
darbininkais.

Mano senelis gavo mažą ūkelį, 
kuriame jis sunkiai dirbo dėl 
kasdieninės duonos kąsnio. Ma
no tėvai gyveno toje pat apylin
kėje, neturtingiausiame kaime. 
Čia aš gimiau 1916 m. rugpiūčio 
26 d. Buvau trečias sūnus iš ke
turių. Taip nat buvo trys sese
rys. Motina liko našlė, kai aš bu
vau vienuolikos metų amžiaus. 
Jauniausioji sesuo dar buvo kū
dikis. Ant motinos pečių gulėjo 
vaikų išlaikymo našta. Ji praleis
davo ileas valandas besidarbuo
dama vieno akro darže. Dirbo 
sunkiai. Kartais dirbdavo su kū
dikiu ant nugaros. Dėl tu sunku
mų iš jos negirdėjau jokiu nusi
skundimu. Ji buvo tikra samura- 
jė — išdidi ir griežta, bet turėjo

ir gerą širdį, kai to reikalavo ap
linkybės.

Aš kartais grįždavau iš mo
kyklos ir su ašaromis akyse pasi- 
skųsdavau motinai, kad didesni 
vaikai mane mušė. Ji nerodyda
vo man užuojautos, bet tardavo 
piktus ir perspėjančius žodžius: 
“Gėdykis! Nepamiršk, kad esi 
samurajaus sūnus. Ne tau aša
ros!”.

Kietas šūkis
Pradžios mokykloje mokiausi 

gerai. Per šešerius metus buvau 
pirmųjų mokinių eilėse. Pra
džios mokyklose mokslas buvo 
nemokamas, bet toli mesnis 
mokslas man buvo problema. 
Augštesniam mokslui siekti rei
kėjo ekonominių išteklių, o mū
sų šeima buvo labai neturtinga.

Man nusišypsojo laimė, kai 
dėdė, kuris gyveno Tokijo mies
te ir dirbo susisiekimo ministe
rijoje, pasiūlė paramą tolimes
nio mokslo siekiant. Dėlto reikė
jo palikti tėviškę ir vykti į Toki
jo miestą.

Sagos apylinkė yra neturtin
ga, todėl joje ir samurajai vedė 
sunkų ir drausmingą gyvenimą. 
Mūsų provincija buvo vienintelė 
Japonijoje, kuri skrupulingai 
laikėsi Bušido pagrindinio nuos
tato — Hakagure. Jis reiškė: sa
murajai turi gyventi taip, kad vi
sados būtų pasirengę mirti. Tas 
nuostatas karo metu buvo pa
grindinis šūkis visiems moki
niams, bet man jis galiojo vi
suomet. (Bus daugiau)
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Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, mielų $A- 

VUTĘ LAURUŠAITIENĘ bei anūkus VIDĄ ir AN

GELĘ giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Vadovas ir Elena Abramovičiai

Žymiam visuomenės veikėjui

- STEPUI KAIRIUI mirus, 

nuoširdžiausių užuojautų reiškia jo šeimai —

KLB Sudburio apylinkės valdyba

mirus, jo sūnui ALEKSUI STANČIKUI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą —

B. C. Pšezdzieckiai
Draugeliai

Lietuva slaptuose dokumentuose
P. LELIS

Kai dabar visi slaptieji nacių 
dokumentai išeina aikštėn, ma
tome, kad ne tik rusai — bolše
vikai, bet ir vokiečiai — naciai 
stengėsi mūsų tėvynę ar jos da
li pasigrobti.'

1966 m. išleista anglų kalba 
. knyga “Hitler’s War Directives 

1939—1945” parodo visus slap
tus Hitlerio nurodymus (direkty
vas), kuriais vokiečių kariuo
menės vadai turėjo vadovautis. 
Tai yra vertimas su paaiškini
mais iš dr. W. Hubatch knygos 
“Hitler’s Weisungen fur die 
Kriegsfuehrung 1939 — 45. Do
kumente des Oberkommaiidos 
der Wehrmacht”. Pagal autorių, 
nurodymas, direktyva (Weisung) 
nėra Įsakymas (Befehl), nors abu 
žodžiai turi įsakomą pobūdi. Tik 
pirmoji sąvoka reiškia, kad nu
rodymų išpildymo metodas pa
liekamas nustatyti pavaldiniui, 
tuo tarpu Įsakymas yra impera
tyvas ir nesąlyginis. Nurodymai 
buvo duodami kariuomenės va
dams pagal eilės numerius ir pa
vadinti Įvairiais vardais (ko
dais). Atskirų kraštų užkariavi
mui ir karo vedimui buvo 
duoti 75 nurodymai, jų tarpe 3 
lietė ir Lietuvą. Pirmasis nuro
dymas buvo poruoštas 1938 m. 
kovo 18 d. lenkų ultimatumo 
metu. Jis buvo trumpas: “Jei 
lenkai žygiuos i Lietuvą, skubiai 
užimti Klaipėdos kraštą”. 1939 
m. rugsėjo 17 d. vokiečiai, su
mušę lenkus, pasiekė Vyslą ir 
apsupo Varšuvą. Tą dieną rusai 
peržengė Lenkijos sieną ir arti
nosi prie sutartos su vokiečiais 
demarkacijos linijos. Sekančią 
dieną rusai užėmė Vilnių ir Lie
tuvos Brastą- Rugsėjo 23 d. tik 
Varšuva ir Modlino tvirtovė dar 
priešinosi vokiečiams. Rugsėjo 
25 d. Hitleris davė kariuomenės 
vadams nurodymą nr. 4, liečian-

tį kariuomenės eventualų ati
traukimą ir perkėlimą Į vaka
rus. To nurodymo 4 punkte pa
sakyta: “Palikti pakankamą kie
ki kariuomenės Rytprūsiuose, 
kad ji greit galėtų okupuoti Lie
tuvą, nežiūrint nė ginkluoto pa
sipriešinimo”. Vargiai Lietuva 
būtų besipriešinusi vokiečiams; 
greičiausia vokiečiai bijojo, kad 
Lietuvos neokupuotų rusai, ku
rie jau buvo užėmę Vilnių. Pa
gal slaptą vokiečių - rusų sutar
tį, Lietuva tuo metu buvo dar 
vokiečių Įtakos zonoje.

1939 m. rugsėjo 30 d. Hitle
rio nurodyme nr. 5 pasakyta: 
“Dėl naujų politinių Įvykių nu
rodyme nr. 4 numatyta Rytprū
siuose kariuomenė nelaikytina 
parengtyje.” Pakeitimas pada
rytas todėl, kad rugsėjo 28 d. 
vokiečiai pasirašė su rusais ant
rą slaptą protokolą, kuriuo Lie
tuva įjungta Į rusų įtakos sritį.

Vokiečiai pakartotinai ragino 
Lietuvos vyriausybę skelbti Len
kijai karą ir pasiimti Vilnių. Lie
tuvai atsisakius tai padaryti, vo
kiečiai iškeitė ją i gautas iš rusų 
sritis Lenkijoj, pasilikdami sau 
tik Suvalkiją, kurią jie trumpą 
laiką valdė Fridricho Didžiojo 
laikais — po Lenkijos padalini
mo. Rusai nenorėjo su tuo su
tikti ir pasiūlė vokiečiams 31.5 
milijono markių už tą Lietuvos 
sritį. Vokiečiai mielai priėmė. 
Jie žinojo, kad ne tik Lietuva, 
bet ir visas Pabaltijys, Lenkija, 
Ukraina bus įjungti į Didįjį Rei
chą (Barbarosos planas). Tačiau 
išėjo kitaip. Galbūt Lietuvos vy
riausybė pasielgė teisingai laiky
damasi neutralumo, nes pasiel
gus pagal vokiečių patarimą, 
šiandien vieton “Tarybinės Lie
tuvos Respublikos” gal būtų tik 
Kaliningrado srities pratęsimas 
Į rytus.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI 

NEMOKAMAI TIEMS, 
KURIE ATSIUNČIA 

SAVO ADRESĄ.

1970 naujiena!
GERIAUSIA DOVANA

LIETUVĄ-
SPECIALŪS RUBLIU 
PAŽYMĖJ IMAI 
DIDŽIAUSIA VERTĖ 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
Jūsų giminės galės pasirinkti 
iš daugelio rūšių puikiausios 
kokybės gaminių Vnešposyh 
torg svetimos valiutos krautu
vėse UŽ PUSĘ KAINOS AR 

DAR PIGIAU.
Prašykite mūsų naujų nemoka

mų katalogų.

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23-rd St, New York, 
N.Y. 10010, USA.

SVARBU!
Mes priimame automobilių ir 

apartamentų užsakymus

Architektu ir inžinierių savaitgalis
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 

Sąjungų suvažiavimas Toronte
Gegužės 30-31 d.d. Toronte 

įvyks dešimtas Pasaulio ir Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar- torijps "vedėjas, General Elect- 
chitektų Sąjungų (sutrumpintai 
PLIAS ir ALIAS) suvažiavimas. 
Suvažiavimai būna maždaug kas 
dveji metai ir pirmieji devyni 
buvo J. A. Valstybėse, o šis su
važiavimas, organizuojamas PLI 
AS ir ALIAS centro valdybų, 
bus pirmą kartą Kanadoje. Su
važiavimo šeimininkais ir visų 
parengimų rengėjais yra Toron
to Pasaulio Inž. ir Arch. Sąjun
gos (PLIAS) skyrius. Valdybos 
pirmininkas yra B. Baranaus
kas, į kurį galima kreiptis visais 
informaciniais reikalais (305 
Runnymede Rd„ Toronto 9, 
Ont., tel. 769-0532).

Šalia organizacinių posėdžių 
bus paskaitos ir dvi parodos, j 
kurias kviečiama ir visuomenė, 
šių metų pradžioje ALIAS ir 
PLIAS paskelbė lietuviško va
sarnamio architektūrinį konkur
są. Konkurso projektai bus iš
statyti šioje parodoje. Kitoje pa
rodoje bus profesiniai ir moks
lo darbai.

Dauguma posėdžių, visos pa
skaitos ir parodos vyks Prisikė
limo parapijos salėse. Suvažiavi
mo programoje dar numatyta: 
golfo žaidynės, banketas Royal 
York viešbutyje ir Toronto ap
žiūrėjimas.

Svarbesnieji suvažiavimo pro
gramos punktai:

šeštadienis, gegužės 30
13 — 15 vai. Atidaromasis po

sėdis.
15.30 — 17.30 vai. Paskaitos. 

Vadovauja dr. A. Damušis, 
Wyandotte Chemical Corp., Det
roit, Mich.

1. “Marsas, lašenai ir leuke
mija. Erdvių technologijos Dri- 
taikymas medicinos proble-

moms” — dr. V. Klemas, opti
nės ir paviršiaus fizikos labora-

ric Co., Pensilvanijos valstijos 
universiteto lektorius, Philadel
phia, Pa.

2. “Technikos ateities proble
mos metalurgo akimis” — dr. V. 
Fidleris, tyrimų mokslinis bend
radarbis, Atomic Energy of Ca
nada Ltd., Chalk River, Ont.

20.00 Banketas — Royal 
York Hotel, Convention Floor, 
Ballroom.

Sekmadienis, gegužės 31
11.15 — 12.15 vai. Pamaldos 
14 — 15.30 Darbo posėdis 
15.30 — 16.30 Forumas:

“Inžinieriaus ir architekto vaid
muo lietuvių visuomenėje”; mo
deratorius J. P. Nasvytis (Cleve
land), kiti dalyviai Br. Nainys, 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
(Chicago), H. Bankaitis, ALIAS 
atstovas (Cleveland), A. Rinkū- 
nas, Kanados Lietuvių Bendruo
menė (Toronto), J. V. Danys, 
PLIAS atstovas (Ottawa).

17.00 — 19.00 Paskaitos. Va
dovauja dr. R. Kašuba, Kleve- 
lando valstybinio universite
to mech. inžinerijos profesorius, 
Cleveland, Ohio.

1. “Ateities perspektyvos van
denynų inžinerijoje”—M. Pakš- 
tys, smūgių ir vibracijos tyrinė
jimų skyriaus viršininkas, Elect
ric Boat Division of General Dy
namics. Groton, Conn.

2. “Architektūra ir mes” — 
J. Okunis, Boston, Mass.

3. “Automobilio saugumas” 
— S. Bačkaitis, federacinės 
sauskelių administracijos saugu
mo biuro autovežimių konstruk
cijos skyriaus viršininkas, U. S. 
Department of Transportation, 
Washington, D. C.

PUAS centro valdyba



Velionis a. a. Juozas Siminkevičius (dešinėje) su savo šeima

Klaidinančios pranašystės ir apreiškimai

Įvairiai galima tarnauti tautai: ei
nant augštai iškeltu keliu, visų ma
tomu, giriamu ar peikiamu arba 
žingsniuojant mažiau pastebimu ke
liu, nuoširdžiai, be reklamos. Antrąjį 
kelią kaip tik ir buvo pasirinkęs a. a. 
JUOZAS SIMINKEVIČIUS, tyliai 
mus palikęs Didžiosios Savaitės laiko
tarpyje.

Velionis buvo gimęs 1902 m. Ute
nos apskr., Skiemonių valsč., gausioje 
ūkininko šeimoje. Baigęs kelias gim
nazijos klases, pradėjo dirbti kariuo
menės štabe ir kartu toliau mokytis 
suaugusiųjų gimnazijoje. Iš gimna
zijos nuėjo į Simano Daukanto moky
tojų seminariją Kaune, kurią baigė, 
bet profesiniu mokytoju netapo. Iš 
mažens būdamas labai religingas, gal
vojo ir apie kunigo pašaukimą. Buvo 
jau priimtas į kunigų seminariją, ta
čiau netikėta liga nebeleido jam pra
dėti mokslo metų, o vėliau gyvenimo 
kelias nukrypo atgal į kario pašauki
mą. Jis grįžo į kariuomenės štabą, ku
riame ir dirbo visą savo likusią gyve
nimo Lietuvoje dalį kaip liktinis vir
šila. Už labai sąžiningą darbą apdo
vanotas Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties, Vytauto ir Gedimino ordi-

Pavardė - ne švarkas, nenusivilksi
ANIS RŪKAS

Per 20 metų nepriklausoma, 
pačių lietuvių valdoma bei tvar
koma Lietuva neatgaivino sve
timų tautų įtakos sužaloto sąmo
ningumo, nustelbto lietuvybės ir 
savigarbos jausmo. Tikrai nėr 
lengva per daugelį amžių len
kų ir maskolių žemintą lietuvį 
padaryt susipratusį, kokis buvo 
grynlietuvis.

Lietuvybės žlugdymui dau
giausia veikė lenkai, tiksliau — 
sulenkėję Lietuvos didikai ir 
naujosios tikybos nelietuviai 
dvasininkai. Lietuvių žeminimas, 
lietuvybės niekinimas truko 
daugelį amžių. Lietuvių vardai 
ir pavardės neigta, lenkybė su 
jos kalba, vardais bei pavardėm 
augštinta. Mačius verstas į Ma- 
čiulskį, Kalnius į Gurskį, Ožiū- 
nas į Kozlovskį, Karnius į Kar- 
novskį — Kranovskį, Obelėnas 
į Jablonskį, Avietis į Malinovs- 
kį, Ąžuolas į Dembskį, žvirblis 
į Vrublevskį ir t.t.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo leista norintiems atlietu
vinti sulenkintas ar slaviškas 
pavardes. Atlietuvino betgi ne
daugelis. Kiti laikėsi ir tebesi
laiko sulenkintų pavardžių, net 
didžiuodamiesi. Jei į valdžią pa
tekę lietuviai būtų pirmiausia 
patys rodę pavyzdį, atlietuvinda
mi savo pavardes, kaip Alantas, 
Olis, Santvaras ir kt., daug kas 
būtų jais pasekę.

Deja, patekę į valdžią su sla
viškom pavardėm Smetona, 
Stulginskis, Čarneckis, Purickis, 
Krupavičius, Plechavičius, Sko- 
rupskis ir kt., kad ir kiek atsa
kingi bei išmaną, — savo pavar
džių nesulietuvino. Lenkai vie
šai skelbė, kad lietuviai neturi 
savo išlavintų valstybininkų, kad 
lenkų kilmės asmenys Įstatyti į 
Lietuvos valdžią. Jie taip spren
dė ar tyčia teigė, remdamiesi 
valdžion patekusių pavardėm. 
Slaviškom pavardėm lietuvius 
jie laikė lenkais. Dėlto susipra
tęs lietuvis slavišką pavardę tu
ri numest, pasirinkt prasmingą 
lietuviška pavardę, kuria gali di
džiuotis, kaip lietuvių tautos na
rys.

Ko savoji valdžia per 20 metų 
nepadarė, tą sąmoningas lietu
vis. ypač svetur gyvendamas, 
gali p a d a r yt atitaisydamas 
skriaudą—numesdamas svetimą 
ar susvetimintą pavarde. Tik. 
deja, per amžius lietuvybe nie
kinant. svetimybes augštinant 
lietuvis prisisunkė vergiškumo 
svaigo ir vra linkęs nutvlėti sa
vo lietuviškumą, išreikšta pa
varde. Toks lietuvis keičia ar 
trumpina lietuviška navardę. pa
naikina jole lietuvybės žvmę. na- 
likdamas tik pirmąjį skiemenį: 
Kai, Mast, Nor ir pan. Toks pa
vardės trumpinimas yra Ivg v<*i- 
do pridengimas — atsnėk k*? 
esu: Kalis. Kalnas. Kaltas, Kali
nis, Mastas. Mastis. Mastin’s. 
Mastėnas. Noras. Noris. Nore’- 
ka, Norkūnas? Iš taip pasislė
pusiu salima sudarvt labai daug 
n** tik lietuvišku, bet ir kitatau- 
tišku pavardžių. Arba Ališaus
kas iš sulenkintos navardės pa
sidaro Allen, Radžiukynas — 
Rodgers, Sabalis — Soble, Ūse-

nais.
Noras dar daugiau tarnauti tautai 

nuvedė velionį ir į šaulių eiles. Buvo 
Įsijungęs į Skiemonių šaulių būrį ir 
prisidėjo prie šaulių namų toje vie
tovėje pastatymo tiek daug, kad už 
tai buvo paskelbtas garbės šauliu ir 
įrašytas į paminklinę lentą.

Raudonasis tvanas nušlavė viską. 
Po tragiško išgyvenimo Kėdainių 
miške, kur raudonieji desantininkai 
norėjo jį su šeima sušaudyti, velionis 
pagaliau atsidūrė Vokietijos britų zo
nos Blombergo stovykloje, kur įsijun
gė į vadovybės ūkio sritį. Atvykęs 
Kanadon, pradžioje dirbo popieriaus 
fabrike Toronte, o vėliau beveik vi
są laiką ūkininkavo kaip tabako au
gintojas.

Gražiausias velionies palikimas 
yra, be abejonės, jo ir žmonos Pranės 
stipriais lietuviais užauginti vaikai, 
kuriems lyg testamentą jis surašė dar 
1944 metais, Lietuvai patekus į sute
mas: “Žmogaus pareiga yra kaip vai
rininko, vairuojančio laivą audringais 
keliais: kontroliuoti kiekvieną spren
dimą, kad nepatektų į šunkelius.” šie 
žodžiai, gražiai atlikę savo paskirtį, 
šiandien jau kalba iš anapus. A. R.

vičius — Savage, Baublis — 
Brown, Petraitis — Peters, Gai
galas — Drake, Žilis — Grey. 
Tai lyg ne savo švarko užsivil
kimas — veidas, išvaizda, bū
das, polinkiai, papročiai lietu
vio, o užrašas — anglo.

Lietuvis turi kuo didžiuotis 
— savo tautos senumu, kalbos 
skirtingumu, žodingumu, kurį re
ta tauta turi. Atimk pvz. iš ang
lų lotynizmus, tarptautinius 
terminus, ir anglai tik pirštais 
tesusikalbės. Išmesk iš lietuvių 
kalbos tarptautinius terminus, 
lietuvis jų nepasiges, čia lietu
vis visa galva prašoka įvairias 
tautas,, tik, deja, lietuvis snau
džia, kitas tautas augštindamas 
save pamiršta ir žemina.

Kai vienam dipukui pastebė
jau, kam jis savo gražią lietu
višką pavardę keisdamas sudar
kė, — piktai atkirto: “Jei taip 
mylite Lietuvą, kodėl į ją neva- 
žiuojat?” Pasirodo, kad jo toks 
nusistatymas — svetur išvykai, 
tai ir pavardę pakeisk, it seną 
švarką kitu. Kaikurie mano, kad 
pakeitę pavardę ir apdarą, 
taps “amerikonais”. Bet tai ne
įmanoma, kad ir kiek stengsies; 
pakeitęs pavardę į Roosevelto 
ar Washingtono nesuamerikė- 
si, prie amerikiečių nepritapsi, 
o tik save pašaipai išstatysi. Tre
čiosios, ketvirtosios kartos atei
vių lietuviškos pavardės — Bal
taduonis, Baltgalvis, Duonelai
tis, Medžiaverpis... bus įrašy
tos kaipo amerikietiškos, jei pa
vardės savininkai viešai kuo pa
sireikš, pasižymės. Kaip kitų 
tautų pavardės suamerikėįo be 
pastangų, taip gali įsipilietinti ir 
grynai lietuviškos pavardės be 
jokio dirbtinio žalojimo.

renkasi gyventojai — klevų sulos mėgėjai.Pavasarį Kanados, ypač Kvebeko provincijos miškuose, renkasi gyventojai — klevų sulos mėgėjai. 
Jie surenka jos didelius kiekius ir gamina vadinamąjį sirupą bei įvairius saldumynus

Nuotr. Globe a. Mail

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Išgalvotas laiškas

Su biuletenio 8 nr. išsiuntinė
tas dar vienas (gražiai ant atski
ro lapo atspausdintas) “šedev
ras” — “Tikras laiškas mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus”. Ja
me Kristus užsiima aritmetika: 
išskaičiuoja, kiek buvo jo kan
kintojų, sargų, kiek kančios me
tu gavo smūgių į pilvą, į pečius, 
kiek kartų buvo apvyniotas vir
vėmis, kiek kartų muštas (6666 
kartus!), kiek kartų pešiotas už 
barzdos, kiek erškėčių vainike 
spyglių, kiek buvo kūne žaizdų 
(1000), kraujo lašų išlašino net 
28.430 ... Toks yra Kristaus 
laiško turinys. Bet tai neviskas. 
Seka išvardintos malonės tiems, 
kurie tikės ir tą laišką su savi
mi nešiosis. O jos didelės ir ne
paprastos: laiško turėtojai nenu
skęs vandenyje, nemirs staigia 
mirtimi, nesusirgs siaučiant epi
demijoms, nebus nutrenkti žai
bo, nemirs be išpažinties, nebus 
paliesti priešų rankos, jiems ne-

laišką padiktuoti kokiam rašti- 
ninkui-sekretoriui. Esą laiške 
reikalaujama tikėjimo jam. Tai
gi, pats laiškas nėra jau toks pa
prastas — panašus į Dievo ap
reikštąsias knygas, kurias vadi
name Šventuoju Raštu... Paly
ginti šį “pamfletą” su apreikš
tuoju Dievo žodžiu yra jau ne 
neišmanymas, o bloga valia. 
Kiekvienas turi žinoti, kad tarp 
Šv. Rašto knygų, kur pateikia
mas Kristaus gyvenimas ir jo 
mokslas, nėra jokių “Kristaus 
laiškų”.

Po laišku yra padėtas pop. 
Leono XIII laiško palaimini
mas (Roma, 1890. IV. 5). Tai 
yra falsifikatas ir neteisėtas pa
naudojimas popiežiaus autorite
to. Asmuo, prisidėjęs prie tokios 
falsifikuotos Šv. Sosto aproba- 
tos skleidimo, turėtų pasiskaity
ti kan. 2360, kuris nėra panai
kintas nei atšauktas^

Peiktinas sumanymas 
pakenks'šmeižė j ai ir neteisingi Kam čia visa tai rašoma? Juk 
liudininkai. O namai, kur bus kiekvienam valia tikėti, ką jis 
laikomas tas laiškas, nepatirs jo
kios nelaimės. Laiško turėto
jams 40 dienų prieš mirtį apsi
reikš Švč. Mergelė Marija, o kas 
per trejus metus kalbės nustaty
tas maldas, gaus pilną nuodėmių 
atleidimą, nepateks į skaistyklą', 
mirtis bus užskaitoma kaip kan
kinystė ir pats Jėzus nužengs iš 
dangaus pasiimti tos su laišku 
sielos. Bet į dangų panašiai bus 
paimti ne tik laiško turėtojai, 
bet net ir jų giminės iki ketvir
tos kartos ... Kitoje laiško pu
sėje išskaičiuota daugybė “ste
buklų”, įvykusių to laiško dėka.

Na, ir ko daugiau norėt? Tik 
nešiokis su savim tą laišką, jį, 
žinoma, platink ir gausi nuodė
mių atleidimą (be atgailos sak
ramento), po mirties net į skais
tyklą nepateksi, nekalbant jau 
apie pragarą, o mirties valandą 
pats Kristus tave pasiims į dan-

Klaidinantis raštas
“Laiškas” išsiuntinėtas kaip 

paskutinė naujiena. Jis esą ras
tas Kristaus kape Jeruzalėje, iš
saugotas sidabrinėje dėžutėje 
“popiežiaus ir krikščionių tikė
jimo imperatorių”. Bet aš dar 
mažas būdamas Lietuvoje esu 
matęs tą “laišką”. Jį platino iš 
Prūsų atvykę kažkokie sektan
tai, pardavinėdami lengvati
kiams už nemažus pinigus. O 
naivios moterys, jį nusipirku- 
sios, nešiojosi užantyje kaip 
amuletą, tikėdamos gausią ten 
žadėtų malonių. Su tokiomis ku
nigai jau daugiau nesusikalbė
davo. Ką kunigas gali pasakyti, 
pamokyti, kai jos turi paties 
Viešpaties “paskutinį žodį”?...

Juokas juokais, bet visa, kas 
tame laiške skelbiama yra prie
šinga Bažnyčios mokslui. Dievas 
jokių specialių pažadų niekam 
nepadarė. Kas gyvenime ir mir
ties valandą bus ko vertas, tą 
ir gaus. Tą Kristus pažadėjo. 
Nuo tokio Dievo sprendimo joks 
“laiškas” neišgelbės, be atgai
los sakramento niekas nuodė
mių nedovanos, dangaus neati
darys.

Išvada: skelbti ir platinti šį 
laišką yra pasitarnauti Bažny
čios priešams, kurie tokiais raš
tais apgaudinėja lengvatikius ir 
stengiasi juos atitraukti nuo tik
rojo, autentiško Kristaus ir Baž
nyčios mokslo apie nuodėmę, 
mirtį, atlyginimą po mirties.

Naivus komentaras
Tiesiog reikia stebėtis, kad to 

“laiško” siuntėjas savo komen
tare bando naiviai įrodinėti, kad 
Kristus mokėjo rašyti. Esą, kai 
parisiejai atvedė nusikaltusią 
moterį, kad ir Jis pasmerktų, 
Kristus pasilenkęs rašė pirštu 
žemėje ... Prileidžiama ir kita 
galimybė — Kristus galėjo savo

KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC

nori. O jei kas įsikala ką nors 
į galvą, tai tokiam jokie įrodi
nėjimai nepadės. Tačiau, jei vi
sų tų “apreiškimų”, “regėjimų”, 

Verslininkai, prietarai ir tikrovė
J. KARPIS

Šių laikų žmogaus gyvenimo nėra. Priešingai, ta dinamiška 
visuomenės dalis yra palikta 
nuošaliai. Ji atrandama tik tuo
met, kai reikalinga finansinė ar 
kito pavidalo duoklė kitų sričių 
veiklai paremti. Verslininkai te
bėra laikomi lengvos duonos 
jieškotojais ar net išnaudojimu 
bei apgaudinėjimu pragyvenimą 
darančiais. Šitokia klaidinga pa
žiūra yra užsilikusi iš anų laikų, 
kai mūsų tautos visuomeninis 
ūkis buvo svetimtaučių rankose. 
Anų padarytos apgaulės, sukty
bės ir skriaudos sudarė to laiko 
visuomenėje stipriai neigiamą 
pažiūrą verslo žmonių atžvilgiu. 
Tačiau visai nesuprantama, ko
dėl ta pažiūra užsiliko iki šių 
dienų po to, kai lietuviai versli
ninkai įrodė, jog verslas nėra vi
suomenės išnaudojimas, bet ne
išvengiamai reikalinga civilizuo
tų žmonių gyvenimo šaka. Atga
vus neprildausomybę, lietuviai 
verslininkai ir kiti visuomeninio 
ūkio darbuotojai, perėmę į savo 
rankas visuomenės ūkio veiki
mą, per trumpą laiką padarė di
delę ekonominę pažangą. Lietu
vos ekonominė pažanga jeigu 
nepirmavo, tai ir neatsiliko nuo 
kitų sričių kilimo. Kooperaci- 
niais ir kitokiais pagrindais su
organizuoti} ekonominių ir fi
nansinių vienetų bei institucijų, 
pavienių verslininkų, amatinin
kų, profesijonalų, ekonomistų ir 
kitų ekonominės srities darbuo
tojų dėka Lietuvos visuomeninis 
ūkis per trumpiausią laiką pa
siekė kitų Europos tautų lygį. 
Tai buvo pasiekta sąžiningu ir 
ryžtingu darbu. * * *

Visdėlto verslininkas ar eko
nominės srities darbuotojas bu
vo paliekamas šešėlyje valdinin
ko, profesijonalo, politiko, kul- 

(Nukelta į 7 psl.)

sudėtingi reikalavimai ir ūkiniai 
interesai reikalauja, kad žmonių 
veikimas būtų paskirstytas stip
riai kvalifikuotomis, sumaniai 
organizuotomis darbo sritimis, 
profesijomis, tarnybomis. Kiek
viena tokia grupė yra lygiai nau
dinga ir reikšminga bendrame 
žmonių gyvenimo komplekse. 
Svarbu, kad visos šios žmonių 
gyvenimo sritys veiktų suma
niai, suderintai. Valstybiniame 
gyvenime šiais reikalais rūpina
si ir juos tvarko valdžios įvairio
mis formomis, kurių pobūdis 
priklauso nuo valdymosi siste
mos. Gi išeivija, kuri siekia iš
likti tautine bendruomene, turi 
rikiuoti visuomeninio gyvenimo 
bei veikimo sritis tautinio sąmo
ningumo ir moralinio atsako- 
mingumo pagrindais. Sėkmin- 
gesniam bendrų reikalų, siekių 
ir uždavinių išsprendimui tai bū
tina sąlyga, norint išlikti neištir
pintais nutautinimo katile.

Tai ne filosofinė teorija, bet re
ali gyvenimo tikrovė. Užtenka 
grįžtelti į netaip tolimą praeitį 
ir pamatysime, kad didelės, tur
tingos, kultūriškai ir politiškai 
pajėgios tautinės bendruomenės 
išeivijoje ištirpo kaip pavasarį 
sniegas. O taip atsitiko dėlto, 
kad šitos bendruomenės kon
centravosi tik į politinį ir kultū
rinį veikimą, palikdamos visai 
nuošaliai ekonominę, socialinę ir 
kitas sritis. Tuo pat laiku mato
me kitas tautines bendruome
nes, kurios šalia kultūrinio, reli
ginio ir visuomeninio veikimo 
stiprino savo ekonomini veiki
mą, rūpinosi socialinėmis prob
lemomis. Ir taip jos ne tik išsi
laikė kaip tautinės bendruome
nės išeivijoje, bet ir įkonė į viso 
pasaulio ekonominio ūkio vado
vavimą.

Lietuvių išeivijos visuomeni
nis gyvenimas nėra apjungęs vi
sų veikimo sričių. Ekonominė 
sritis aktyviai nesireiškia bend
roje veikloje. Matome nemažą 
skaičių lietuvių, kurie vien savo 
pastangomis prasiskverbė į įvai
rias visuomeninio ūkio šakas. 
Nežiūrint sunkių išeivijoje kūri
mosi sąlygų, jau turime versli
ninkų, kurie yra sėkmingai iški
lę į stiprių ekonominių vienetu 
eilės. Atrodytų, kad tokiu pat 
aktyvumu galėtu ir turėtų visi 
verslininkai reikštis bendrame 
lietuviškame veikime. Deja, taip 

“laiškų” rinkėjas (jie visi paim
ti iš kitų kalbų, kuriose panašių 
“raštų” pilna) visa tai vien sau 
pasilaikytų — tai jo reikalas. 
Bet kai imasi apaštalauti, juos 
plačiai skleisti po visą pasaulį 
lietuvių katalikų tarpe, tylėti ne
galima. Visi tie biuleteniai su 
“apreiškimais” žmonėms jau 
ima įkyrėti, juos klaidina. Dau
gelis kreipiasi prašydami paaiš
kinimų — ar visa tai tiesa, ar 
toks Bažnyčios mokslas (ką kuni
gas teigia, daugelis priima kaip 
Bažnyčios atstovo žodį).

Gal kas pasakys: kodėl baž
nytinė vyresnybė į tai nereaguo
ja. Jau minėta, jog šiandien 
įvairių “naujų” mokslų, jų skel
bėjų, visokių “regėtojų” atsira
do tokia daugybė, kad vyskupai 
nieko kito negalėtų veikti, kaip 
tik juos sekti, aiškinti, drausti. 
Kiekviename krašte, kartais net 
provincijoje, yra po, keletą to
kių “pranašų”, “regėtojų”, nuo
lat skelbiančių savo “įspėjimus, 
pranašystes”. Tai yra dažnai re
liginės isterikes reiškiniai. Kas 
sveikai galvoja, yra išmintingas, 
religiškai sąmoningas, pats gali 
suvokti ir nuspręsti, kokia viso 
to vertė, kas tikėtina, kas atmes
tina, kur tiesa, o kur klaida.

Šiauriečiai keliauja i Amerikos pietus
ir 

vi-
Gerokai prailgusi, šalta 

sniegu gausi žiema įkyrėjo 
siems. Tad ilgiau nelaukiant ir 
buvo ryžtasi vykti į pietus, j ieš
koti gaivaus žalumo, švelnios ap
linkos, šilto jūros vandens, sau
lės atokaitos. Kur kitur, jei ne 
pietinėn Floridon, kurią dauge
lis vadina tikru šio kontinento 
stebuklu ir palaima.

šeštadienis prieš Verbas. Šal
toka, pakelėse dar vis sniegas. 
Automobilyje visą laiką veikia 
šildytuvas, nors ir patys šilta 
apranga apsirūpinę. Bene pa
grindinis iš šiaurės į pietus ei
nantis greitkelis (nuo pat Kana
dos sienos) 1-75 pilnas automo
bilių. Vietomis jų taip tiršta, at
rodo, kad esi ne atvirų laukų 
plotuose, bet Detroito ar Toron
to greitkeliuose rytmetį ar va
karą. kai visi vyksta į darbus ar 
atgal. Vienoje vietoje, Tennes
see valstijoje, greitkelyje judė
jimas buvo taip sulėtėjęs, kad 
7 mylias važiavome lygiai 2 va
landas. Atseit, “visa” šiaurė 
vyksta į pietus, nes kaip kitaip 
paaiškinti tokį didelį, užsikem- 
šantį judėjimą. Be to, daugybė 
kolegijų studentu važiavo i tra
dicinį sąskrydį Floridoje Vely
kų metu. Jų automobiliai per
pildyti, daug lagaminų sumesta 
tiesiog ant stogų. Kaikurie auto
mobiliai turi visokiausius juo
kingus ženklus, šūkius. Matyti 
studentai, stovį pakelėje iškėlę 
plakatą, kad norėtų vykti Flori
dos kryptimi. Ju kolegos, aišku, 
sustoja ir stengiasi juos pavė
žinti.

Antros dienos popietį persiri- 
tome per šiaurinės Floridos sie
ną. Saulėta, bet šildytuvas auto
mobilyje dar vis dirba. Ir taip 
maždaug iki vidurinės Floridos 
dalies, čia dar tik pavasaris, bet
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Š. Amerikos lietuvių jaunių A klasės krepšinio rinktinė, 1969 m. 
baltiečių žaidynėse Toronte laimėjusi meisterio vardą. Stovi iš kai
rės: vadovas A. Motiejūnas, G. Rautinš (Tor. Aušra), A. Duliūnas 
(Tor. Vytis), L. Plačiakis, S. Kaknevičius, M. Linka (visi Tor. Aušra); 
klūpo iš kairės — S. Kliorys, J. Budrys (abu Kiev. Žaibas) ir S. 
Ignatavičius (Tor. Vytis)

SPORTINIO DARBO SUKAKTIS
Lietuvių sportinės veiklos trečią dešimtmetį pradedant 

SIGITAS KRASAUSKAS .
Šie metais ŠALFASS-gai yra 

sukaktuviniai. Lygiai dvidešimt 
metų suėjo nuo dienos, kai buvo 
pradėta plataus masto lietuviš
kų klubų veikla ir sportinės 
varžybos š. Amerikoje. Dvide
šimtį metų didelė dalis lietuviš
ko sportuojančio jaunimo šios 
organizacijos apimtyje rado 
glaudų bendradarbiavimą. Buvo 
sudarytos sąlygos kiekvienam 
jaunuoliui išreikšti savo sporti
nius sugebėjimus. Lietuvių vi
suomenė pagrįstai galėjo di
džiuotis stebėdama šį darbštų 
sportuojantį jaunimą. Sporto 
darbuotojai, dažnai mažai verti
nami, galėjo bent pasiguosti: 
matai, ir mūsų patyrimas bei in
tensyvus darbas padėjo jiems 
pasiekti augštesnį lygį! Lietuviš
ka nuotaika sporto klubuose, žai
dynėse, stovyklose subūrė nevie
ną jauną sportininkų šeimą, ku
rių sūnūs ar dukros jau reiškia
si " sportininkų gretose. Taigi, 
greitai prabėgo tas laiko tarpas, 
daug naudos davęs jaunimui, 
kuris dirbo ŠALFASS-goje.

Praėjusio laikotarpio iškilūs 
momentai, kaip Šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinių 
išvykos Pietų Amerikon, Austra
lijon ir puikūs rezultatai, indi
vidualūs laimėjimai tarptautiniu 
mastu, sutelktinė veikla klubuo
se, — turėtų būti skatinantys • organizacijos veiklai daug davė 
akstinai mūsų jaunimui toliau 
tęsti šias tradicijas ir siekti net 
geresnių rezultatų ateityje.

Pradedant trečiąjį sportinės 
veiklos dešimtmetį, nėra pagrin
do- būti pesimistais. Lietuviška 
sveika prigimtis padės pakelti 
sunkumus ir nugalėti kitas kliū
tis. Bendru darbu, sujungtomis 
jėgomis turėtume padaryti šį 
veikimą patraukliu ir čia jau gi
musių tėvų vaikams. Jeigu spor
to organizacijos žmonės rasime 
būdų kreiptis į Amerikos ir Ka
nados lietuvių bendruomenių va
dovybes su konkrečiais pasiūly
mais, būkime tikri, šių organi-

AL. GIMANTAS

maždaug nuo Ft. Pierce prie At
lanto ir St. Petersburg© prie 
Meksikos įlankos jau vidurva
saris. Viskas spalvinga, vešlu, 
žalia, pilna gėlių ir medžių žie
dų. Penktą valandą pasiekiame 
Sarasotą. Dar 18 mylių iki mūsų 
pirmojo apsistojimo — Veneci
jos (Venice). Neturėjome rezer- 
vazijų, tad gauti ką nors jaukes
nio prie vandens taip ir nepavy
ko. Bet čia labai graži aplinka, 
yra daug kas pamatyti. D. Ket
virtadienį pakilome vykti toliau 
i pietus, nes mūsų tikslas — 
Šanibel sala prie Ft. Meyers, 
ši vietovė yra itin žinoma savo 
kriauklėmis. Dėl tam tikrų sro
vių susigrupavimų, potvynių, 
atitinkamai lūžtančių bangų vi
sas pajūrys čia būna nusėtas be
ne šimto skirtingų rūšių kriauk
lėmis. Jieškome jų dienos metu 
ir naktį su žiburiais. Kriaukles 
geriausia rinkti, kai būna ato
slūgis. Tad pajūry vaikštinėda- 
vome iki vidurnakčio; kartą kė
lėmės 2 v. ryto, nes tuo metu 
buvo pats žemiausias vandens 
lygis.

♦ įį. »

Saloje yra du valdiniai gam
tos draustiniai. Neleidžiami jo
kie šaunamieji ginklai laikyti, o 
ką jau bekalbėti apie medžiok
les. Todėl čia tikras gyvulių, 
ypač paukščių, rojus. Jiems ste
bėti rezervatuose yra įtaisyti 
specialūs bokštai, pravesti ke
liai. žmonių beveik nebijo, nes 
čia niekas jų neskriaudžia, ne
šaudo. Laukiniai zuikeliai pribė
ga prie pat žmogaus koiu. skabo 
sau žolytę ir visai nesijaudina, 
jei čia pat filmuoji, darai jų 
nuotraukas, šimtai, jei ne tūks
tančiai, įvairiausių šiltųjų kraš
tų paukščių atskrenda j rezerva
tą nakvoti.' Juos geriausia ste- 

zacijų vadovybės atkreips rim
tą dėmesį ir vienaip ar kitaip 
mums padės. Finansai, propa
ganda ir talka klubų veiklai, 
ypač organizuojant didesnio 
masto sporto šventes, mums rei
kalinga. Lietuvių bendruomenei 
nebuvo ir nėra svetima nė viena 
organizuota apraiška, kuri yra 
tautinio-lietuviško charakterio ir 
siekia bendro tikslo — išlaikyti 
mūsų jaunimą, nežiūrint kuriai 
organizacijai jis priklausytų, 
kiek galint ilgiau lietuvišką.

Šių metų krepšinio ir tinkli
nio žaidynės balandžio 18-19 d. 
d. Čikagoje buvo surengtos dvi
dešimtmečio sportinės veiklos 
sukakties nuotaikoje. Oficialaus 
žaidynių atidarymo metu nevie
ną svečią, sporto darbuotoją ar 
tautietį žiūrovų gretose džiugi
no paradas, kokio jau eilė metų 
nebuvome matę. Sportininkų 
gretos buvo labai gausios ir tvar
kingos.

Antras įvykis, dar nespėjus 
atsigauti po Čikagos, jau čia pat. 
Tai baltiečių krepšinio ir tink
linio metinės pirmenybės Kleve- 
lande š.m. gegužės 16-17 d. d. 
Dvidešimtmečio sukakties pro
ga ir čia lietuviai bus atstovau
jami geriausių pajėgų. Baltiečių 
Sporto Federacija buvo įkurta 
prieš 14 metų. Lietuviai šios 

tiek organizaciniu, tiek sporti- 
niu-varžybiniu mastu.

Pradedant trečią dešimtmetį 
sportinės veiklos su lietuvių jau
nimu, norisi kreiptis į .sporto 
darbuotojus. Žinome, mūsų da
lia sunki — mažai kas prisimins 
ir Įvertins mūsų pastangas jau
nimui. Nepalikime tačiau to jau
nimo dėl asmeninio atpildo ar 
pripažinimo stokos. Esame suau
gę su sportuojančiu jaunimu, 
patys buvome kadaise jo būk
lėje. Nepavarkime, tęskime šį 
darbą su jais. Teisingu keliu pa
daryta investacija į jaunimą vi
suomet turėtų apsimokėti.

bėti prieš saulės nusileidimą ir 
saulei nusileidus. Iš visų pusių 
paukščiai įvairaus dydžio, spal
vų ir sparnų formų skrenda, lei
džiasi lyg lėktuvai eskadrilėmis. 
Krūmai, medžiai pilni tų spar
nuočiu. Jais rūpinasi Audubon 
draugija.

čia pat augščiausios rūšies ci
vilizacija. moderniausi moteliai, 
gi už kelių jardų tikros džiung
lės, kemsynai, pelkės. Keletą 
mylių tęsiasi beveik žmogaus 
rankos nepaliesta žavi tropikų 
gamta. Kur-ne-kur išdygę mote
liai, bet dar labai daug ramybės 
ir nuostabaus gamtos grožio. 
Rodos, nenori patikėti, kad esi 
šiame kontinente, o ne Afrikoje 
ar pietinės Amerikos tropi
kuose.

Labai jauki šv. Izabelės misi
ja — koplyčia. Kunigas čia ne
gyvena, atvyksta pamaldoms iš 
kontinento. D. Penktadienį ir 
šeštadienį dalyvavome tikrai 
įspūdingose apeigose — gal tu
zinas žmonių, šventovė pastaty
ta vidury džiunglių — jokios gy
vos dvasios aplink bent porą 
mylių. Pro atvirus langus sklin
da įvairūs tropikų gyvūnijos 
balsai, bet nuotaika pakili, ne
kasdieniška ir apeigos tokios pa
trauklios, neužmirštamos, nors 
tikinčiųjų tik saujelė ...

Krašto apsaugos ministeris L. 
Cadieux, aplankęs Kanados šiau
re su karinių pajėgų štabo virši
ninku gen. F. R. Sharp, paskelbė 
nutarimą įsteigti Yellowknife 
mieste, Siaurės Vakarų teritori
joje. nuolatinę būstinę Kanados 
šiaurinės dalies apsaugai. Jos va
dovu paskirtas brigados gen. R. 
Whiters. Kartu bus sustiprinta 
aviacijos vykdoma ledjūrio žval
gyba.



KAUNO CENTRAS
Centrinė Kauno vieta yra Vytauto 

Didžiojo buvęs mažėjus, dabar vadi
namas istoriniu Kauno mažėjam, ir 
jo pašonėje Janonio vardą gavusi 
aikštė. Pagrindini jos projektą jau 
1960 m. paruošė architektai S. Bar
tusevičius ir V. Stauskas. Karo me
tais sugriautų namų vietoje iškilo 
pramoninės statybos projektavimo 
instituto “Pramprojekto” rūmai, ar
chitektų A. Sprindžio, V. Stausko, 
konstruktorių A. Lopaičio ir J. Jasiti
no kūrinys. Kompozicini trikampi da
bar sudaro trys bokštai — muzėjaus, 
“Pramprojekto” ir Žaliakalnyje radi
jo gamykla paverstos Prisikėlimo 
bazių ros. Prie “Pramprojekto” sta
tomi Miestų statybos projektavimo 
instituto Kauno skyriaus rūmai ir 
Kauno teritorinio statybos tresto pa
statas. Pirmojo projekto autoriai yra 
architektas A. Sprindys ir konstruk
torius č. Stankevičius, antrojo — ar
chitektas A. Jakučiūnas ir konstruk
torius K. Vilimas. Aikštės vidurys 
skiriamas ilgus metus planuotam Le
nino paminklui. Po daugelio konkur
sų galutinių laimėtojų vardas teko 
skulptoriui N. Petruliui ir architek
tui K. šešelgiui. Lenino 5,3 metro 
bronzinė statula atlieta Leningra
de, pjedestalas pagamintas iš raudo
no Ukrainos gintaro. Paminklą pa
pildo trys bareljefai — R. Antinio 
“Taika”, J. Kėdainio “Darbas” ir K. 
Švažo “Revoliucija”. V. Stauskas “Li
teratūroje ir Mene” paskelbtame ra
šinyje prasitaria, jog muzėjaus sode
lyje buvo paliktos “Knygnešio” ir 
“Sėjėjo” figūros, čia taipgi pokary
je buvo perkeltos keturių sušaudytų 
komunistų urnos ir Salomėjos Nėries 
kapas. V. Stausko teigimu, poetės ir 
komunistų palaikai sodelyje palieka
mi laikinai. Atrodo, juos planuojama 
iškelti, kai bus paruoštas galutinis 
sodelio planas. Laikiniu svečiu jame 
turbūt yra ir sovietų tankas, pirma
sis pasiekęs Kauną 1944 m. vasarą. 
Jo V. Stauskas net nemini, nes tanko 
pašalinimas greičiausiai nesudarys 
didesnės problemos. Kompartijos 
opozicijos gali susilaukti keturių ko
munistų ir S. Nėries palaikų perveži
mas i kapines.

PERSŪDYTA MIŠRAINĖ
Maskvos primestas Lenino “šlovi

nimas” Lietuvoje buvo pradėtas 
“mokslinėmis dienomis”, nesuskaito
momis konferencijomis, kompozito
rių ir dailininkų prievartavimu. Šim- 
tojo gimtadienio išvakarėse Vilniu
je Įvyko Leninui skirtas Lietuvos 
teatrų festivalis, “džiaugsminga” de
monstracija prie Lenino paminklo. 
Vilniaus respublikinėje bibliotekoje 
buvo atidaryta paroda “Leninas ir 
Lietuva”, Vilniaus parodų rūmuose 
— dailės paroda “V. Lenino idėjų 
Įgyvendinimas Lietuvos TSR”. Vil
niaus filharmonijos salėje surengto
se oficialiose Lenino pagerbtuvėse 
dalyvavo vilniškės augščiausiosios ta
rybos “draugai deputatai”, kompar
tijos centrinio komiteto žymiausie
ji ponai. Į šį posėdi Maskva buvo 
atsiuntusi svečių iš užsienio — Da
nijos, Airijos ir Švedijos kompartijų 
centrinių komitetų atstovus, keletą 
žemesnio rango komunistų, šventi
niu koncertu juos linksmino chorai, 
orkestrai, aktoriai ir dainininkai. Ja
nonio aikštėje Kaune buvo atideng
tas skulptoriaus N. Petrulio sukurtas 
paminklas Leninui, kurio kaunie
čiams pavyko išvengti ištisus 30 me
tų. Kauno muzikiniame teatre diti
rambus Leninui giedojo sovietinių 
revoliucinių kovų veteranai, kompar

tijos ir valdžios pareigūnai, mokslo 
ir kultūros darbuotojai. Vilkaviškie
čiai ir kybartiečiai atidengė pamink
linę lentą Kybartų geležinkelio sto
tyje. Pasirodo, pro šią stoti, grįžda
mas iš užsienio, 1895 m. rugsėjo 7 d. 
buvo pravažiavęs Leninas. Prie Leni
no mauzolėjaus Maskvos Raudono
joj aikštėj vilniškės kompartijos I 
sekr. A. Sniečkus, lydimas augštųjų 
partiečių, padėjo vainiką su įrašu 
“Didžiajam Leninui nuo Lietuvos 
liaudies”, nors nė vienas jų nebuvo 
atsiklausęs liaudimi vadinamos lietu
vių tautos.

NEMUNO POTVYNIS
Ledonešio metu Nemunas plačiai 

išsiliejo prie Rusnės, bet jos ne- 
apsėmė, nes salą dabar saugo specia
lūs pylimai. Gyventojų susisiekimui 
su Šilute buvo panaudotos kariuo
menės amfibinės valtys. Maisto at
sargos jau buvo sudarytos žiemos mė
nesiais. Potvynio reikalais rūpinosi 
iš panemunės ūkių, įmonių ir organi
zacijų atstovų sudaryta speciali ko
misija. Jos žinioje buvo tūkstančiai 
smėlio maišų, šimtai kubinių metrų 
miško medžiagos, pakankamas sprog
menų kiekis, amfibinės valtys ir led
laužiai Nemuno žemupyje.

BALDŲ MUGĖ
Vilniaus baldų paviljone buvo su

rengta dvi savaites trukusi respubli
kinė didmeninės prekybos baldų mu
gė. Didžiausio lankytojų dėmesio su
silaukė Klaipėdos baldų fabriko nau
jasis komplektas miegamiesiems, 
Kauno baldų kombinato — svetai
nėms ir Šilutės medžio apdirbimo 
kombinato — virtuvėms. Iš viso bu
vo išstatyta beveik 100 naujųjų bal
dų pavyzdžių, kurių masinę gamybą 
įmonės pradės 1971 m. Baldų par
duotuvės gamykloms pateikė 46 mi
lijonų rublių vertės užsakymus.

SOCIALINĖ DRAUDA
Maskvoje buvo patvirtintas kolcho- 

zininkų socialinio draudimo sąjungi
nis fondas, administruojamas ir tvar
komas profsąjungų organizacijų. Nuo 
š.m. balandžio 1 d. šis centrinis fon
das mokės laikinio nedarbingumo, 
kūdikio gimimo ir laidotuvių pašal
pas. Fondo lėšos taipgi padengs ke
lialapius į sanatorijas, poilsio namus, 
turizmo bazes ir stovyklas. Laikinio 
nedarbingumo pašalpos dydis pri
klausys nuo darbo stažo. Kolchozinin- 
kai, dirbę be pertraukos 3 metus, 
gaus 50% savo atlyginimo, nuo 3 iki 
5 metų — 60%, nuo 5 iki 8 metų 
— 70%, 8 metus ar daugiau — 90% 
Įprastinio uždarbio. Pilna 100% ne
darbingumo pašalpa bus mokama už 
suluošinimą darbo metu ar profesini 
susirgimą. Ja taipgi galės pasinau
doti kolchozams priklausantys karo 
invalidai. Centrinis kolchozininkų so
cialinio draudimo fondas lėšas gaus 
iš visų kolchozų — 2,4% darbo ap
mokėjimo fondo. Naujasis įstatymas 
padengs ir Lietuvos kolchozininkus.

PRIEKAIŠTAI TELEVIZIJAI
Žurnalas “Švyturys” 1970 m. 1 nr. 

paskelbė Kauno alaus kombinato, 
konservų fabriko ir pieno kombina
to kolektyvinį 13 darbuotojų skundą, 
kritikuojantį Vilniaus televizijos lai
das. Iš jų rašto susidaro įspūdis, 
kad įdomiausia programa yra televi
zijos transliuojami kino filmai. Rei
kalą komplikuoja filmų rodymas iki 
vėlaus vidurnakčio, žiūrovams pato
giausias laikas tenka kitoms laidoms. 
Be to, Vilnius ir Maskva filmus rodo 
tuo pačiu laiku, o tai sumažina jų 
skaičių programose, nes žiūrovas ga
li sekti tik vieną filmą. V. Kst.

ST. CATHARINES, ONTARIO
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

— gegužės 10, sekmadieni, tuoj po 
pamaldų motinos intencija, šeštadie
ninės mokyklos mokiniai atliks trum
pą programėlę. Pagrindinę minėjimo 
dali sudarys žymus mūsų mokslo 
žmogus, veikėjas bei valstybininkas 
dr. Martynas Anysas, baigiąs išleisti 
naują istorinį veikalą “žymios lietu
vės moterys”. Į minėjimą maloniai 
kviečiami lietuviai ir iš kaimyninių 
bendruomenių. Apylinkės valdyba

LIETUVIAI TAUTYBIŲ FESTI
VALYJE ir šiemet ruošiasi dalyvau
ti. Paradui laukia didelio būrio tal
kininkų iš Hamiltono. Bus išrinkta

LONDON,
K. L BENDRUOMENĖS LONDO

NO apylinkės valdyba gegužės 23, 
šeštadienį, rengia linksmą šokių va- 
kara parapijos salėje, 1414 Dundas 
St. E., ir visus kviečia dalyvauti. D. E.

NUOŠIRDUS AČIŪ Toronto “Bir
bynės” vadovei D. Viskontienei, kir i 
taip pat yra “Baltijos” ansamblio 
krikšto motina, už Londono “Balti
jos” pakvietimą dalyvauti koncerte. 
“Baltijai” buvo malonu kartu su 
“Birbyne” atlikti programą, matyti 
pilnutėlę Prisikėlimo parapijos salę,

iškilioji lietuvaitė, kuri visur atsto
vaus lietuviams. Festivalis prasidės 
gegužės 14 d. ir truks iki gegužės 23 
d. Baigsis didžiuliu paradu ir visų 
tautybių baliumi. Savaitės laikotar
pyje siūloma tautybėms vaikščioti 
po miestą ir prekybos centrus apsi
rengus tautiniais drabužiais.

RENKAMA IŠKILIOJI LIETU
VAITĖ dalyvauti tautybių festivaly
je kaip lietuvių atstovė. Komisiją su
daro: K. Šukienė, A. Paulionis, S. 
Šetkus. Komisija prašo visas lietuvai
tes atvykti gegužės 10 d., 3 v.p.p., į 
parapijos salę. Kadangi tai visų lietu
vių reikalas, gerai pasiruoškime. Kor.

ONTARIO
jausti tokį nuoširdų torontiečių pri
ėmimą. Toks audringas plojimas dar 
daugiau paskatino Londono jaunimą 
dirbti lietuviško meno srityje. Sis 
koncertas puikiai įrodo, kad mūsų 
pub-ika gali būti labai patenkinta ir 
be žvaigždžių. Toks ar panašus gru
pių bendravimas skatina jaunimą įsi
jungti į lietuvišką darbą. “Birbynė” 
ir “Baltija” žada vėl susitikti rudenį 
Londone šešioliktoj Lietuvių Dienoj. 
Tai bus puiki proga atnaujinti už
megztus ryšius. B. K.

Vilniaus operos solisto
V. DAUNORO

K0NCERTAS LONDONE
gegužės 17 dieną, 4 valandą p.p.,
COLBORNE COMMUNITY CENTER, 

435 Colborne St. (prie Dundas St.)

Visi kviečiami — RENGĖJAI

Dalis Urugvajaus lietuvių veikėjų Lietuvos respublikos aikštės atidengimo iškilmėse. Iš kairės: 
Lietuvos atstovas A. Grišonas, Montevideo miesto burmistras, L. Grišonienė, kun. J. Giedrys, SJ, 
Vytautas Dorelis
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S IIFH1 VIAI PASAULYJE

S HAMILTON
VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE

NINĖS MOKYKLOS mokslo metų už
baigimas įvyks gegužės 9, šeštadie
nį, šia tvarka: 1. pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje 9.30 v.r.: 2. Jauni
mo Centre užbaigimo iškilmė. Visi 
mokiniai susirenka 15 minučių anks
čiau. Kviečiami visi tėvai ir svečiai 
į šias iškilmes. Dar yra tėvų, nesu
mokėjusių mokyklos išlaikymui nu
statyto $25 metinio mokesčio. Kele
tas dar nėra atsilyginę ir už praėju
sius mokslo metus. Visi prašomi iki 
gegužės 9 d. sumokėti. Vedėjas

MOTINOS DIENĄ minėsime sek
madienį, gegužės 10. AV par. bažny
čioje 11 vai. motinų intencija bus at
našaujamos Mišios, kur tai progai 
pritaikytą pamokslą pasakys mons. 
dr. J. Tadarauskas. Po Mišių — trum
pos gedulingos apeigos už mirusias 
medinas. 4 v. p. p. Jaunimo Centro 
salėje įvyks iškilmingas lietuvės mo
tinos pagerbimas, kur paskaitą skai
tys iš Toronto atvykus visuomeninin
ke dr. O. Gustainienė ir meninę pro
gramą atliks mokyt. A. Mikšienės pa
ruošti liet, šeštad. mokyklos moki
niai. Į minėjimą kviečiamos visos 
motinos ir plačioji mūsų lietuvių vi
suomenė. Minėjimą rengia Bendruo
menė. Šiam parengimui vadovauja 
valdybos vicepirm. mokyt. L. Virbic- 
kaitė. Visi kviečiami dalyvauti.

KLB NAUJA APYLINKĖS VAL
DYBA jau turėjo pirmąjį posėdį, 
kur aptarė ateities darbus ir eina
muosius reikalus. Iš savo mažų pini
ginių išteklių ji paskyrė aukų Vysk. 
M. Valančiaus šeštad. mokyklai ir 
Tautos Fondui. Naujoji valdyba turi 
daug uždavinių ir planų. Gal svar
biausias jų — įtraukti vėl į bendruo
meninį lietuvių gyvenimą tuos, kurie 
yra nuo jo atitrūkę. K. M.

ANITA PAKALNIŠKYTĖ, 12 m 
amžiaus, gimusi Hamiltone, Kiwanis 
klubo surengtame festivalyje laimėjo

I vietą savo grupės solo varžybose. 
Apie tai rašė ir “The Spectator” 
dienraštis. Tai nebe pirmas jos lai
mėjimas. Trejų metų laikotarpyje Ki
wanis ir kitų klubų rengiamose dai
navimo varžybose ji laimėjo 37 me
dalius, 2 stipendijas ir 2 trofėjas. 
Varžybų vertintojų nuomone, tai bū
sima solistė. Ji baigė Prince Philip 
pr. mokyklos 6 skyrius pirmąja mo
kine ir gavo specialų pažymėjimą 
bei medalį. Dabar mokosi Dalewood 
Junior High 7 skyriuje, skirtame ga
biesiems mokiniams (enrichment 
class). Dainavimo varžybose dalyva
vo: Toronte, Stratforde, Cooksvillėje, 
St. Catharines, Hamiltone, Woodsto- 
cke ir Kanados parodoje Toronte, šį 
pavasarį ji baigė Toronto konserva
torijoj V pianino kursą ir gavo pa
žymėjimą “with honors”. Taipgi bai
gė IV dainavimo kursą “first class 
honors” pažymiu — augščiausiu Ha
miltone tame kurse. Pianino varžybo
se ji yra gavusi 1 sidabro ir 44 bron
zos medalius. Jos stiprybė — daina
vimas. Šiais metais ji laimėjo 4 auk
so ir 2 sidabro medalius. Anglų tarpe 
ji žinoma kaip “Anita, the singing 
Lithuanian girl. Nekartą ji giedojo 
anglų parapijose angliškų ir lietuviš
kų giesmių. Linkėtina šiai talentin
gai lietuvaitei sėkmingai kilti ir gar
sinti lietuvių vardą kanadiečių visuo
menėje. N.

A dvokatas 
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

IflllAUT RADIO & 
nNlun I TELEVISION

SALES & SERVICE 

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mrfn St. East, komb. 203, tel. 528-0511

I

ni a d i <*ni ? is
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9J

9.30 — 5
9.30 _ 5
9.30 — 5
9.30 — 5 

,30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.______

Mokame užr
v. p.o.
v. p.p.
v. p.p.
v. p.p.

denozitus __  ___ 5%
Šerus ir sutaupąs ......... ... 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius....... .......... _......  8%
Duodame:
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

Šviežio mėsa — Dešros — Skanumynai

’dJenning.ep Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET - 389-4113

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

BARRIE. ONT.
DIDELIS GAISRAS. Balandžio 23 

d. apie 4 v. p. p. Clapperton ir Dun
lop Street kampo pastato III augšte 
kilo gaisras. Ugnis greit apėmė dide-

mergaitė, kuri žaisdama su degtukais 
uždegė lango užuolaidą. Salvation Ar
my pirmutinė suteikė pagalbą keletui 
asmenų, kurie negalėjo taip greit su

lį plotą ir sunaikino 15 prekybos įs
taigų bei 18 gyvenamų namų. Gaisro 
buvo sužeisti 9 asmenys. Gaisro ge
sinti buvo atvykusios ir kelios kaimy
ninių miestelių gaisrininkų koman
dos. Kaip praneša policija, III augš- 
to apartamente buvo palikta 11 metų

rasti butų, šiais metais Barrio mies
te įvyko trečias gaisras ir tai pats di
džiausias. Nuostolių padaryta apie 
vieną milijoną dolerių. Lietuvių nu
kentėjusių tarpe negirdėti. Jų šiose 
apylinkėse mažai ir yra.

Torontiškis

CALGARY, Alfa.
“ATŽALYNO” ŠVENTĖ. Kalgarie- 

čiai rengėsi pasitikti svečius iš Van
kuverio — “Atžalyno” tautinių šokių 
grupę nuo pat pradžios savaitės. 
Bendruomenės valdyba parūpino nak
vynes pas nuoširdžius tautiečius. Mū
sų jaunimas nekantriai laukė ir klau
sinėjo: “ar gražios bus merginos, ar 
išdidūs jaunuoliai?” Neapsiriko — 
sulaukė gražaus jaunimo, kurį pa
milo ir vėliau su liūdesiu atsisveiki
no. Balandžio 10 d. dienraštis “Her
ald” įdėjo 4 lietuvaičių nuotrauką ir 
paskelbė, kad jų vakaras įvyks tą pa
čią dieną. Bendruomenės pirmininko 
dėka klaida buvo atitaisyta sekančios 
dienos laidoje. Kalgariečiams belau
kiant svečių, suskambėjo telefonas ir 
A. Šmitienė, “Atžalyno” vadovė, pra
nešė, kad autobusas vėluojasi apie 6 
valandas. Stotin pradėjome rinktis 9 
v. v., o autobusas atvažiavo 11.30. 
Rytojaus dieną 9 v. r. lėktuvu at
skrido dar du šokėjai — Jurginą Vi- 
leitaitė ir Liudas Česnaitis. Prof. K. 
Šalkausko dėka atžalyniečiai, lydimi 
Įeit. L. Baršausko. B-nės pirm. A. P. 
Nevados, A. Krausų ir vietinio jau
nimo, aplankė universiteto įstaigas, 
pasistiprino kaf eteri joj, apžiūrėjo zo
ologijos. sodą Šv. Jurgio saloje.

Į tautinių šokių vakarą kalgariečiai 
pradėjo rinktis 6.30, o 7 v. salė jau 
buvo pilna žiūrovų. Lygiai 7.30 pasi
girdo maršo “Į Vilnių” garsai ir atža
lyniečiai įžygiavo į sale poromis. Pub- 
liga juos pasitiko audringu plojimu, 
o kaikurios moterys šluostėsi ašaras. 
Plojimui aprimus, B-nės pirm. A. P. 
Nevada pristatė “Atžalyno” narius ir 
jo vadovę A. Šmitienę. Žiūrovai buvo 
taip sužavėti tautiniais šokiais, kad 
plojimams nebuvo galo. Viena ponia 
prasitarė; “Aš tą jaunimo vaizdą nu
sinešiu į karstą”. Atžalyniečiai pašo
ko: Suktinį, Malūną, Gaidį, Kepuri
nę, Subatėlę, Mikštą, Grandinėlę, Gy- 
vatarą. Protarpiais deklamavo Aldo
na Goranson ir pasirodė dainininkai 
su gitara. Bendruomenės pirmininkas 
visiem nuoširdžiai padėkojo ir išreiš
kė viltį, kad vankuveriečių atsilanky- 
kymas bus tarpusavio bendradarbia
vimo pradžia. Vadovei A. Šmitienei 
ant galvos jisai uždėjo tradicinę Kal- 
gario miesto skrybėlę, o p. Nevadie- 
nė prisegė jai radastų puokštę. Kal- 
gario piliečio skrybėlė taip pat buvo 
įteikta Algiui Bubniui, jaunimo va
dovui. Leit. L. Baršauskas kiekvienai 
“Atžalyno” šokėjai įteikė po Kalgario 
vėliavėlę su priderinta Lietuvos tri
spalve, o S. Babušytė — kiekvienam 
šokėjui. Po programos atžalyniečiai 
buvo pakviesti į SARCEE karinės ba
zės karininkų ramovę vaišėm ir šo
kiam su vietiniu lietuvių jaunimu. 
Bendrieji šokiai salėje užtruko iki 
12.30 v. r.

Pažymėtina, kad tautinių šokių va
karas buvo pradėtas Lietuvos ir Ka
nados himnais, vadovaujant “Atžaly
nui” ir pritariant visiem dalyviam. 
Žiūrovų tarpe taipgi buvo svečių — 
estų, latvių, vokiečių bendruomenių 
pirmininkai su žmonom ir visa eilė 
anglų. Vakaras paliko neužmirštamą 
įspūdį. Ačiū jums, vankuveriečiai, ir 
ypač jums, atžalyniečiai, už tokį nuo
širdumą ir mūsų aplankymą, kurio 
mes niekad nepamiršime.

PAMALDOS įvyko balandžio 12 d. 
Šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje. 
Jas atlaikė kun. Iz. Grigaitis iš Ed- 
montono. Tai turėjo būti tęsinys “At
žalyno” šventės, bet, gaila, svečiai 
išskubėjo į šiltą Vankuverį, o pas 
mus iškrito sniegas. Pamaldos įvyko 
7 v. v., o po jų vaišės Maccabees sa
lėje. Kun. Iz. Grigaitis parodė skaid-

I. A. Valstybės
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIO- 

NAS išvyko į Tolimuosius Rytus. 
Lankytis numato Filipinuose ir Aust* 
ralijoje. Jį pavaduoja VLIKo vice
pirm. dr. B. Nemickas.

JAV LB CENTRO VALDYBA, da- 
lyvaujant tautinių šokių III šventės 
komiteto pirm. dr. L. Kriaučeliūnui, 
programos vadovei J. Matulaitienei, 
LB Čikagos apygardos atstovams 
pirm. A. Juškevičiui ir I. Smieliaus- 
kienei, paskirstė šios šventės pelną. 
Tautinių šokių IV šventei nutarta 
duoti $4.000, o JAV LB centro val
dybos ižde likusią suma rezervuoti 
tautinių šokių puoselėjimui. Si at
sarga betgi negalės būti panaudota 
tautinių šokių grupių išvykoms.

ELENA MARTINONIENĖ, Kauno 
Juozo Gruodžio muzikos mokyklos 
bibliotekos vadovė, muzikos teorijos, 
solfedžio ir jo metodikos dėstytoja, 
vieši pas savo sūnų Virgilijų Bosto
ne. Viešnia yra našlė žymaus chorų 
vadovo Nikodemo Martinonio, mi
rusio Lietuvoje prieš 12 metų. Ji yra 
parašiusi vadovėlius “Muzikos teori
ja” ir “Solfedis”. E. Martinonienė 
buvo atvykusi ir Čikagon, kur aplan
kė Lietuvių Muzikologijos Archyvą, 
gavo medžiagos iš kaikurių lietuvių 
muzikų. Kaunan numato grįžti vidur
vasarį.

ENCYCLOPEDIA AMERICANA 
1970 m. papildo “The American An
nual” mirusiųjų skyriuje įsidėjo 
trumpą pranešimą apie buvusio prez. 
Aleksandro Stulginskio mirtį. Mini
mas taipgi ir Kaune 1898 m. gimęs 
dailininkas Ben Shan, miręs pernai 
kovo 14 d. Niujorke.

LB APYLINKĖ Providence, Rho
de Island, buvo įsteigta balandžio 12 
d. kun. V. Martinkaus ir dr. B. Ma
tulionio iniciatyva. Steigiamojo susi
rinkimo dalyvius su LB istorija bei 
jos Įstatais supažindino LB Bostono 
valdybos pirm. A. škudinskas. Provi
dence LB naujosios apylinkės valdy
bą sudarė: pirm. dr. Balys Matulio
nis, sekr. Saulė Šatienė ir ižd. Matas 
Kairys.

LIUDO SAGIO vadovaujamos Kle- 
velando “Grandinėlės” paskutinis 
koncertas prieš išvyką i P. Ameriką 
Įvyko balandžio 12 d. Detroite, 1.000 
vietų turinčioje Rosary gimnazijos 
salėje, kurią užpildė nevisus parengi
mus gausiai lanką detroitiečiai, sve
čiai iš kaimyninių miestų ir net Ka
nados. Plojimas liudijo žiūrovų prita
rimą ištisu spektakliu tapusiai “Gran
dinėlės” atliekamų tautinių šokių py
nei. Koncertą suorganizavo ir globo
jo Detroito LB apylinkės kultūros 
skyrius. Rengėjus nustebino prie bi
lietų kasos susidariusios “Grandinė
lės” gerbėjų eilės, kuriem pritrūko 
spausdintų bilietų. Išvykai dar reikia 
dolerių. Paramą galima siųsti šiuo 
adresu: Grandinėlė, c/o Mr. V. Stas
kus, 110 East 226th St., Cleveland, 
Ohio 44123, USA.

Vokietija
JUBILĖJINIS VOKIETIJOS ATEI

TININKŲ suvažiavimas, kuriame da
lyvaus MAS, SAS ir ASS atstovai, 
įvyks gegužės 16-18 d.d. Bad Woe- 
rishofene, kun. A. Bungos kleboni
joje. Programon įtraukta prof. dr. 
Z. Ivinskio istorinio pobūdžio pa
skaita, dr. J. Norkaičio vadovauja
mas simpoziumas ateities gairėms. 
Menine programos dalimi rūpinasi 
Vasario 16 gimnazijos vysk. M. Va
lančiaus kuopos moksleiviai ateiti
ninkai, kurių keli duos įžodį. Sekmi
nių pirmą dieną Mišias atlaikys ir 
pamokslą pasakys vysk. A. Deksnys.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ šuva 
žiavimas — birželio 6-7 d.d. Ham
burge. Temas “žmogus su Dievu ir 
be Dievo”, “Lietuvių Evangelikų 
Bendrijos ateitis” referuos kun. A. 
Keleris, kun. K. Felgendreheris, psi

chologas E. Žilius ir kiti suvažiavi
mo dalyviai.

BALTIEČIŲ INSTITUTO suvažia
vime Bonnoję pirmininku buvo iš
rinktas Bonnos universiteto prof. dr. 
Zenonas Ivinskis. Lietuviams šiame 
institute taipgi atstovauja ir prof, 
dr. Antanas Maceina. Suvažiavimo 
dalyviai nutarė nariu pakviesti dar 
vieną lietuvį mokslininką.

KIEL AUGŠTOJOJ MOKYKLOJ 
elektronikos, televizijos ir radiotech
nikos mokslus inžinieriaus laipsniu 
baigė Rolandas Rožaitis, Vasario 16 
gimnazijos auklėtinis. Inž. R. Rožai
tis jau gavo 4arbą savo specialybė
je Freisinge.

Britanija
VYSK. A. DEKSNYS vizitą Britą- 

nijoje pradėjo balandžio 11 d. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje Lon
done. čia jis laikė Mišias, teikė Su
tvirtinimo sakramentą, dalyvavo su
rengtose pagerbtuvėse. Viešėdamas 
Londone, vysk. A. Deksnys aplan
kė lenkų išeivių gen. vikarą prel. 
Staniszewski, gudų marijonų vysku
pą Sipovičių, apaštališkąjį delegatą 
D. Eurici, Lietuvos atstovą V. Ba- 
licką, ukrainiečių vysk. A. Homyak, 
kardinolą J. Heenan. Lietuviu Sody
bą. Iš Londono vysk. A. Deksnys 
išvyko pas Coventry, Wolverhamp
ton, Birmingham, Manchester, Not
tingham ir Bradford lietuvius. Visose 
šiose lietuvių kolonijose jis teikė 
Sutvirtinimo sakramentą, jieškojo ry
šių su lietuvių bičiuliais.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE 
įvyko D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos atstovu ir Lietuvių Namų akci
ninkų suvažiavimas, kuriame su 529 
balsais dalyvavo 14 skyrių atstovavu
sių 11 atstovų. Dalyvių tarpe taipgi 
buvo po vieną atstovą Londono, Man
česterio, Bradfordo “Vyčio” klubų, 
Londono Moterų Draugijos, LASo 
vietininkijos, Lietuvių skautų Angli
jos rajono ir atsargos karių “Ramo
vės”. šie klubai ir organizacijos, pa
keitus statutą, Įsijungė į DLB Są
jungos tarybą. Suvažiavime siūlyta 
surengti bendrą Europos lietuvių 
konferenciją veiklai, sustiprinti. 
Sprendimas buvo paliktas naujajai 
valdybai. Dėmesio susilaukė ir jau
nimo reikalai. Kaikurių dalyvių nuo
mone, skautai neįstengia apjungti vi
so lietuvių jaunimo, todėl būtų pa
tartina organizuoti DLBS jaunimo 
skyrius, kaip jau yra daroma Mančes
teryje. V. Ignaitis, S. Nenortas užsi
minė apie JAV ir Kanados Lietuvių 
Fondus. Tokioms istitucijoms būtų 
palanki dirva ir Britanijoje, nes mirš
tantieji lietuviai kam nors turi palik
ti savo turtą. T. Mašalaitis patarė pa
likimus skirti Tautos Fondui, nes 
DLB Sąjungą remia Lietuvių Namų 
bendrovė. Antroji suvažiavimo diena 
buvo pradėta Šv. Kazimiero bažny
čioje klebono kun. J. Sakevičiaus at
laikytomis Mišiomis. Po pamaldų 
Lietuvių Namų bendrovės reikalus 
aptarė 2435 akcijom atstovavę 28 su
važiavimo dalyviai. Namų direkto
riais išrinkti: S. Nenortas, V. Zdana
vičius ir Z. Juras. Grižus prie DBL 
Sąjungos reikalų, direktoriams buvo 
paskirtos ir šios organizacijos valdy
bos pareigos. Tarybą balsavimo ke
liu sudarė pirm. V. Ignaitis, vicepirm. 
D. Banaitis, J. Bendorius, K. Bivai- 
nis, J. Dimša, revizijos komisiją — T. 
Vidugiris, P. Duoba ir V. Kupstys. 
Pranešimą apie antkapinį paminklą 
a. a. B. K. Balučiui padarė Lietuvos 
atstovas V. Balickas. Skulptoriaus A. 
Mcnčio suprojektuotam paminklui 
įgyvendinti reikės apie 1.500 svarų. 
Aukos plaukia hbai lėtai, žymiausias 
rėmėjas — Anginos Lietuvių Klubas 
Čikagoje. V. Balickas yra pasiryžęs 
padengti pusę paminklo išlaidų, jeigu 
nebus kitos išeities. Pašventinimas 
numatomas šį pavasarį. Suvažiavimas 
baigtas Tautos himnu.

Venecuelos lietuviai, susirinkę pasitarti "Grandinėlės" viešnagės 
reikalais. "Grandinėlės" spektakliai numatyti Karakas ir Valencijos 
miestuose. Iš kairės: J. Bieliūnas, A. Surošaitė-Martinez, H. Ga- 
vorskas, L. Govorskienė, kun. A. Perkumas, salezietis, J. Kukanau- 
za, St. Bieliūnienė, A. Surošienė, V. Venckus, O. Kukahauzienė

ręs iš nepriklausomos ir okupuotos 
Lietuvos vaizdų.

VISU OTINIS BENDRUOMENES 
susirinkimas įvyko balandžio 19 d. 
Dalyvavo 13 asmenų. Atsiradus sun
kumams, susirinkimas negalėjo iš
rinkti valdybos ir buvo atidėtas. Pa
reigas kol kas tebeina senoji valdy
ba. Antras visuotinis susirinkimas nu
matomas šaukti gegužės 10 d. Tiki
masi, kad po ilgesnių privačių pasita
rimų bus nugalėti visi sunkumai ir 
sudaryta nauja valdyba.

“THE CALGARY HERALD”, vie
tos dienraštis balandžio 27 d. laido
je įdėjo vedamąjį “Mr. Kosygin’s 
Hypocrisy”, kuriame plaka sovietinį 
imperializmą ir pavergtųjų tautų ei-
Įėję mini Estiją, Latviją, Lietuvą. 
Straipsnio pabaigoje sakoma: “Sovie
tų Sąjunga yra mūsų šimtmečio di
džiausia imperialistinė jėga”. P. De- 
venis kalgariečių lietuvių vardu pa
rašė redakcijai padėką.

Kor.

WELLAND, ONT.
GRAŽIAUSIAS METU LAIKAS — 

gegužės mėnuo yra skirtas motinai 
pagerbti. Wellando apylinkės lietu
viai šį pagerbimą rengia kasmet jau 
virš 20 metų. Minėjimas ir šiais me
tais rengiamas gegužės 10 d. Jis pra
sidės pamaldomis slovakų bažnyčio
je 12 v. Po pamaldų tos pačios baž
nyčios salėje motinos bus apdovano
tos gėlėmis. Bus paskaita ir gražios 
vaišės. Atsilankykime visi ir atiduo
kime pagarbą savo brangiai motinai 
sengalvėlei. Apylinkės valdyba

KLB WELLANDO APYLINKES 
valdybos pastangomis pravestas šio
je apylinkėje Tautos Fondui vajus. 
Aukojo $15: J. Radvilas; $10: B. And
riušis, J. Butkus, B. Jackevičius, M. 
ir V. Jasiulioniai, B. Luomanas, kun.

B. Mikalauskas, J. Sinkus, A. Stan
kevičius; S5: J. Čepaitis, M. Kuzavas, 
J. Kutka, V. Morkūnas, A. Pamatai
tis, J. Paužuolis, A. Pivoriūnas, E. 
Remėzaitis, M. šalčiūnas, P. Šidlaus
kas, B. Simonaitis, A. Smolskis, J. 
Staigys, K. Stankevičius, J. Staškevi
čius; $3: J. Baliukas, P. Bersėnas, J. 
Blužas, A. čepukas, J. Green, V. Ka
ralius. M. Urbšys, A. Zinaitis; $2.50: 
V. Bieliūnas, Z. Izokaitis; $2: P. 
Adams, J. Bieliūnas, V. Ivanauskas, 
J. Mašauskas, V. Pivoriūnas, A. Ra
manauskas, E. Siurkienė; $1: E. Gu
daitis, J. Neckrosh, V. Vitauskas.

Nuoširdus ačiū aukotojams ir A. 
Stankevičiui, kuris taip sėkmingai 
talkino aukų rinkime.

Apylinkės valdyba



Premijuotas 'Rugsėjo šeštadienis
Kas užginčys Birutei Pūkele- 

vičiūtei veržlumą? Prasiskynusi 
taką į mūsų literatūrą poezijos 
rinkiniu “Metūgės”, pasitiktu, 
tiesa, šaltokai, ji netrukus (1956) 
susilaukė pripažinimo ir popu
liarumo savo romanu “Astuoni 
lapai”, laimėjusiu “Draugo” pre
miją. Šių metų pradžioj ji laimė
jo antrą “Draugo” premiją už 
“Rugsėjo šeštadienį”. Netektų 
stebėtis, jei šis romanas susi
lauks gausaus skaitytojų skai
čiaus dėl aktualios tematikos.

Keturiolikos metų tarpas ski
ria abi knygas. Nebuvo jis tačiau 
B. Pūkelevičiūtei n e d e r 1 u s. 
Priešingai, jis yra nusagstytas 
įvairiais laimėjimais teatro, 
plokštelių ir net filmų gamybos 
srityje. Tiems, kurie baiminosi, 
kad autorės negrįžtamai pasukta 
į vaikų literatūrą, “Rugsėjo šeš
tadienis” yra savotiška staigme
na. Jau vien pasklaidžius roma
ną, aiškiai matosi, kad rašytojos 
daug žmonėtasi, domėtasi, skai
tyta bibliotekoj, žodžiu, rimtai 
bandyta praplėsti savo akirati. 
Nesibaiminta imti į rankas viso
kias “Watch & Clock” enciklo
pedijas, “True book about Clo
cks”; persiskaityta. veikalai apie 
pirmąjį pasaulinį karą rytų fron
te. O kur dar arabiškos patarlės, 
Šv. Rašto ištraukos, psalmės?!

Iš tiesų romanas parašytas 
sklandžiai, gal kiek skubotai, 
gyvai, ir jam nestinga net tam 
tikros įtampos. O tai nebuvo 
lengva pasiekti.

* * ♦
“Aštuonis lapus” kėlė į dangų 

tėvynės ilgesy pabudę prisimi
nimai. Ypač vaikystės dienų pri
siminimai, kurie buvo graudus 
kontrastas brutaliam karo 
fonui. “Rugsėjo šeštadienyje” 
šio vėjo į bures nėra. Autorė 
vaizduoja seno, nereikalingo 
žmogaus situaciją, jo palaipsniš
ką susitaikymą su mirtim. Tai 
lyg ir bandymas sukurti psicho
loginį romaną, nors “Rugsėjo 
šeštadienis” savo scenų-scenelių, 
“flash-back” montažine technika 
labiau primena scenarijų filmui.

“Kas yr gyvenimas? Trumpa 
viešnagė! Visi mes esame svečiai 
pasaulyje! Brangink gyvenimą, 
Pranciškau!” Tokia galėtų būti 
pagrindinė romano mintis. Ar
ba: “Dulkė esi ir į dulkę pavir
si”. Galima būtų pacituoti dar 
kitų sentencijų apie mirti ir 
svieto “marnastį”. Faktinai B. 
Pūkelevičiūtė jų yra pririnkusi 
visai neblogų ir įspaudus į pono mūs nuodėmės bėgios — 
Mors lūpas. Kaikurie recenzen
tai net įžiūrėjo romane tam tik
rą “filosofinį gyli”.

Vienas dalykas yra filosofuoti 
apie mirtį, kitas — perteikti jos 
artėjančių žingsnių aidą literatū
riniame kūrinyje taip, kad skai
tytojui stingtų kraujas. B. Pūke
levičiūtė pasirinko aukso vidu
rį, sakytumėm, “siurrealistinę” 
formulę. Ji įveda į savo pasako
jimą alegorinį personažą — Mr. 
Mors (mors — lotynų kalboje 
reiškia mirtį), kuris gana anksti

VYTAUTAS A. JONYNAS
pasisako kas esąs, atseit, mirtis. 
Bet jis nėra pastyrusi nuo šalčio 
ir paklode prisidengusi giltinė, o 
elegantiškas, gramatiškai tai
syklinga, bet negyva lietuvių 
kalba kalbantis džentelmenas ir 
neblogas bilijardo lošėjas. Kom
poziciniu atžvilgiu (ypač jei au
torės galvota apie filmų scenari
jų) ši priemonė yra išradinga. 
Pono Mirties uždavinys yra dvi
gubas. Visų pirma — plaut sene
liukui smegenis apie mirties kil
nybę. grožybę, dorybę, “and all 
that crap”, kaip sakytų mūsų 
vaikai. Antra, ir tai svarbiau, jis 
prasitaria Gerulaičiui apie tai, 
kas dėsis netolimiausioje ateity
je. Taip sakant, papompuoja, kai 
skaitytojui darosi aišku, kad se
nis pernelyg dažnai alpuliuoja, 
kai ima įkyrėti savo nuobodžiais 
prisiminimais apie Voronežą. 
Charkovą ir kitas vietoves, kur 
jo, klajūno, žemės svečio buvo- 
ta.

£ * $

Visumoj “Rugsėjo šeštadie
nis” nieko nesiskiria savo kom
pozicija nuo “Aštuonių lapų”. 
Autorė rutulioja savo pasakoji
mą dviejose plotmėse. Vienoje 
vaizduoja dabartį, Čikagos lietu
vių gyvenamojo rajono buitį, 
uošvės juodos rankos sudrumstą 
Zigmo ir Laimos šeiminę laimę, 
kurią sugrąžins laimingas-nelai- 
mingas atsitikimas. Kitoje ji pa
sakoja apie senio Gerulaičio pa
simatymus su mirtimi, kada, 
kaip visi žinom, žmogus prisime
na visą savo gyvenimą. Didesnė 
knygos dalis susideda iš tų 
“flash-back”. Pagaliau kaip “Aš- 
tuoniuose lapuose”, kur kiekvie
nas skyrelis prasideda religiniu 
tekstu, “Rugsėjo šeštadienyje" 
kiekvienas knygos poskyris už
baigiamas kanoninių giesmių 
itarpais. Jų atsiradimas blykste
li Šv. Rašto žinojimu, bet kartu 
verčia suabejoti viso statinio 
konstrukcija.

Skaitytojas Įtiki, kad negaluo
jantis širdim žmogus gali staiga 
išvysti šios ašarų pakalnės tuš
tybę, visą pralekiantį gyvenimą:
O kai išskels žaibai sekundę zero, 
Mums nieko, nieko, nieko nereikės: 
Nei senai barzdai nauja necessero, 
Nei scotcho, silkės, ungurio riekės.

Tik atgailoj suklyks gaida laukinė, 
Nulinks galva, pilna garbės pigios, 
Ir prieš akis su atsegtais bikini

Sol V. Verikaitis diriguoja "Var
po" chorui, besiruošiančiam sa
vo koncertui Toronte gegužės 9 
d. Atliks visą eilę naujų kūrinių

fe S

rašė poetas Antanas Gustaitis.
* * *

Didžiausia “Rugsėjo šeštadie
nio” yda yra ta, kad autorei ne
pavyko sukurti gyvo centrinio 
personažo. Gerulaitis, kaip pa
vardė sako, yra apygeris žmo
gus, bet nepasižymįs nei “galva, 
pilna garbės pigios”, nei “nuo
dėmėm”. Tiesa, į pat knygos pa
baigą autorė pavaizduoja, kaip 
jį, jauną bernelį, suvedžiojo 
draugo sužadėtinė, bet niekur 
nežymu, kad buvo religingas, 
nugalėjo abejones, siekė, dras
kėsi dėl kokių nors idealų. Skai
tytojas patiki, kad jis mėgsta 
laikrodininkystės amatą, savo 
“hoby”, bet neįtiki, kad jo esa
ma gyvo ar net jautraus gyveni
mo grožiui. Filme, kur žmogus 
nespėja susivaikyti visuose triu
kuose, gal ir pasiteisintų religi
nių choralų praplyšimai iš gied
ro dangaus, bet knygoj jie nieko 
nesako. Juo labiau, kad kartoja
si mechanišku reguliarumu. Pa
našiai, kaip tie “cibuliai” išpieš
ti kiekvieno perskyrimo antraš
tėje.

Manieringai, knygiškai skam
ba ir kaikurie prisiminimų ga
balai. Visokios Suvalkų gimna
zijos. Voronežai. Charkovai... 
Galima aiškintis, kad autorė no
rėjo pavaizduoti senamadiško 
sukirpimo žilagalvį veteraną. 
Jau pačioj veikalo pradžioj Ge
rulaitis vadina save romantiku. 
Vėl tenka pastebėti, kad nedaug 
knygoj vietų, kur prasišautų jo. 
romantiko, senų gerų dienų iš
auklėjimas. Priešingai, net kyla 
įtarimas, kad jis visai neblogai 
apsipratęs su Geltonojo velnio 

LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BOTI 
PAMINKLO KORĖJŲ TARPE.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auką atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA
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šalim — Amerika. Žinoma, jis 
padūsauja, kaip mes visi, apie 
lietuvybės išlaikymą, bet atrodo 
nekenksmingas pilietis. Na, ir 
rado prie ko prisikabinti tas po
nas Mors! Negalėjo susirasti ko
kio Piktulaičio, bet gyvo žmo
gaus, kuris būtų prisiminęs ago
nijos valandą —

... giesmes, Stalinui giedotas, 
Pakeltą ranką Hitleriui rudam, 
Tremties lazdas, velniaragiais

šakotas. 
Lenciūgėlius ir mikitas vadam.
(Vis pagal tą patį A. Gustaiti V-

* * *
Kur kas tikroviškiau skamba 

puslapiai, kuriuose vaizduoja
mas Čikagos lietuvių gyvenimas. 
Tiesa, pagalbiniai personažai — 
Zigmas, Laima, Dumčius gero
kai stereotipiniai. Kadangi auto
rė juos vaizduoja konflikto si
tuacijoj, dialogas skamba Įtiki
nančiai. Iš kitos pusės, autorė 
sugeba sodriai vaizduoti smul
kią gatvės kroniką, aprašinėti 
valgius, skanėstus, kvapus. Itin 
vaizdžiai sukurta pvz. saliūno 
tikrovė, šiuo atžvilgiu “Rugsėjo 
šeštadienis” primena Al. Baro
no “Pavasario lietų” ir prilygsta 
Alės Rūtos ar J. Gliaudos roma
nams. Nesinorėtų teigti, kad 
šiuo romanu B. Pūkelevičiūtė 
padarė stambų įnašą i mūsų pro
zą. Kaip lengvo pasiskaitymo 
knyga, ji bus neabejotinai skai
tytojų mėgiama.

Birutė Pūkelevičiūtė, RUGSĖJO 
ŠEŠTADIENIS. Premijuotas ro
manas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoj. Viršelis ir 
vinjetės — Kazio Veselkos. Či
kaga 1970. Kaina $5.

Ašaromis universiteto neatgavinsit
Susirūpinimas augštojo moks

lo Įstaigų krize Lietuvoje šiuo 
metu perdaug giliai jaučiamas, 
kad Ji būtų galima nutylėti. 
“Tiesa”, kuri moka meistriš
kai apeiti gyvybinius krašto rei
kalus ir verčiasi daugiausia 
pseudoideologiniu tuščiažodžia
vimu, kovo 20 paskyrė šiam 
klausimui vedamąjį. Jame skai- jimų kokybės augimas bei pasta
tome:

šiandien Lietuvoje 65 tūkstančiai 
studentų, 12 aukštųjų mokyklų, ku
rios, kaip ir daug kas augančioje 
respublikoje, turi savų sunkumų ir 
problemų, bet veržte veržiasi iš se
nų rėmų tiek paruošiamų specialistų 
kokybe, tiek moksliniais tyrinėji
mais, tiek nebesutilpdamos i senuo
sius, ne visada mokslui pritaikytus 
namus.

Kitoje to paties lapo pusėje 
“Tiesa” pakartotinai nurodo tik
rąjį studentų skaičių — 56.000. 
Nekreiptumėm dėmesio į pa
prastą korektūros klaidą veda- 
mąjame, jeigu tai nebūtų būdin
gas. “Tiesos” bruožas — leng-

Lietuviškos knygos valstybinei bibliotekai
Privačiuose namuose nevisur 

Įmanoma rasti vietos didesnei 
bibliotekai, šeštadieninės mo
kyklos, neturinčios savų patal
pų, negali turėti savo bibliotekų. 
Parapijos bei kapelionijos nevi- 
sur gali turėti bibliotekas bei 
skaityklas. Reikėtų tad mūsų 
kultūros mylimą dukrą — lie
tuvišką knygą patikėti Kanados 
valstybinės bibliotekos globai. 
Pastaroji ne tik apsaugo leidi
nius nuo nykimo, bet ir gerai iš
reklamuoja keleriopais katalo
giniais sąrašais, siuntinėjamais 
viso pasaulio didesnėm bibliote
kom. Tuo būdu betkurio krašto 
studentas bei skaitytojas gali 
per vietinę ar mokslinės Įstaigos 
biblioteką gauti knygą, turimą 
Kongreso Bibliotekoj Vašingto
ne arba Kanados valstybinėj bib
liotekoj.

Kanados valstybinėje bibliote
koje steigiamas lietuviškų kny
gų skyrius. Jame planuojama su
telkti visų lietuvių rašytojų vei
kalus, lituanistinius, istorinius 
leidinius lietuvių ir kitomis kal
bomis. Pradžia jau padaryta — 
iteikta Lietuvių Enciklopedija, 
keletas knygų, žurnalų komplek
tų. šis skyrius galėtų pasitarnau
ti visiem, besidomintiem litua
nistika: seminarams, kursams, 
šeštadieninėm mokyklom, paski
riem asmenim.

Kviečiam tautiečius peržiūrėti 
savo lituanistines bibliotekas ir 
dalį jų paaukoti Kanados vaisty

VYTAUTAS ČĖSNA

MYLIMAJAI
Tu — obelų žiedai mažyčiai, 
Tu — ramunėlė nuo ežios. 
Tavęs j saulę nemainyčiau, 
Tavęs kaip vasara gražios.
Praeis ruduo, žiema prakiūtins, 
paskui darželiai vėl ims vyst, 
O tu žydėsi vis, sesute, 
Baltais žiedais žydėsi vis.
Myliu ir vasara, ir saule, 
Jr mariom tolstančias bures, 
Tik nieko kito šiam pasauly 
Jau nemylėsiu kaip Tavęs...
Vilkaviškis, 1940

Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi ''Draugo” premiją už romaną 
"Rugsėjo šeštadienis"

vai leptelėtu žodžiu padailinti 
tikrovę, kuri nėra tokia daili. 
Tokiu būdu iš 56 pasidaro 65 
tūkstančiai. Puse lūpų užsime
nami “sunkumai ir problemos”, 
bet jau tuo pačiu sakiniu sun
kumai ir problemos užglostomi, 
tarsi suminėtieji momentai — 
specialistų ir mokslinių tyrinė

tų stoka (!) — būtų kokie vais
tai visos sistemos struktūriniam 
atsilikimui ir nepakankamumui 
Įveikti.

Tokiu pačiu lengvumu ir pa
viršutiniškumu praslystama ir 
pro kitus svarbius klausimus. 
“Tiesa” rašo:

Reikalingi šiandien Lietuvai tūks
tančiai išsimokslinusių ūkio, kultūri- 
ros, įvairiausių gyvenimo sričių spe
cialistų, reikalingi LIETUVOS SPE
CIALISTAI VISAI TARYBŲ ŠA 
LIAI (m. pabr. — C. K.L

Kad jau šiandien Lietuvai rei
kia tūkstančių specialistų, o ry
toj reikės dar daugiau, tai vi
siems be aiškinimo aišku, bet iš 

binės bibliotekos lietuvių sky
riui. Pageidaujama tokių leidi
nių:

1. lietuvių autorių raštų — 
klasikų ir dabartinių, poezijos 
ir prozos; 2. žurnalų bei laikraš
čių Įrištų komplektų, išleistų ne
priklausomoj Lietuvoj arba už
sieniuose; 3. senų knygų, malda
knygių, žemėlapių, meno bei 
tautodailės leidinių; 4. muzikos, 
operų, koncertų, dainų gaidų; 5. 
lietuvių autorių mokslo veikahj 
įvairiom kalbom; 6. lietuvių ra
šytojų knygų svetimom kalbom; 
7. Lietuvos istorijos veikalų, pa
rašytų lietuvių autorių, senų is
torijos vadovėlių lietuviu, anglų 
arba kitom kalbom; 8. leidinių 
apie tremties laikotarpį — sto
vyklinių laikraščių, kalendorių, 
aprašymų, atsiminimų; 9. seno
sios išeivi.os leidiniu bei doku-

Kanados valstybinei bibliote
kai skirtos knygos, išskyrus la
bai senas, turi būti geros išvaiz
dos, nesuplėšytos. Knygas rinks 
jaunimo organizacijos — ateiti
ninkai ir skautai š. m. gegužės 
mėnesio gale ir birželio pradžio
je. Smulkesnės informacijos bus 
skelbiamos vėliau.

Dėkojame iš anksto visiems, 
prisidedantiems prie kultūrinio 
lietuvių darbo — aukotojams ir 
knygų rinkėjams.

Dr. M. Ramūnienė, 
KLB valdybos kultūros 
komisijos pirmininkė 

LIETUVAI
Skleidės obels, pumpuravo sodai. 
Aukso žiedą movėm tau ant piršto. 
Patikėjai žydint žemę žody;
7.odis buvo, žodyje ir miršta: 
Mirdami Tau ašaras nušluosto 
Ir nuplaukia užmirštųjų uostan.

Žvaigždynų keliuose meilė gema: 
Vyšnios žiedu man į širdį prašos. 
Žvaigždės sninaa ir užsninga žemę, 
Ir kančių, ir kraujo anei lašo... 
IŠ žvaigždžių mana širdis išskaitė: 
Ne bekraitė mylima mergaitė.
Vilkaviškis, 1943

kur juos paimti, kai augštųjų 
mokyklų tinklas neplečiamas, o 
esamasis pajėgia priimti tik kas 
trečią norintįjį įstoti? Ir kitas 
klausimas: iš kur Lietuva paims 
tų labai Sov. Sąjungoje pagei
daujamųjų specialistų ekspor
tui, jeigu jų jai pačiai trūksta, 
jeigu ji tuo atžvilgiu atsilieka 
nuo sąjunginio vidurkio?

Visais tais klausimais “Tiesa” 
galvos nekvaršina. Savo veda
mąjį ji baigia maždaug tokiais 
žodžiais: gražiai paminėjome 
(seniai uždaryto!) Kauno univer
siteto užuomazgos auksini jubi- 
lėjų, dabar ruoškimės minėti ar
tėjanti Vilniaus universiteto 400 
jubilėjų ...

Taigi,. švęskime ir džiauki
mės, o visa kita savaimę susi
tvarkys! Nenoromis tenka klaus
ei: ar “Tiesa”,' taip lengvabūdiš
kai sprendžianti visuomeninio 
persitvarkymo klausimus, vis 
dar atstovauja tiems veiks
niams. kurių organu ji yra pasi
vadinusi?

Tai jau, žinoma, ne mūsų 
kiaulės ir ne mūsų pupos. Iš sa
vo pusės galime tik pakartoti: 
šiemetinis Augštųjų Kursų pa
minėjimas bus tik tiek prasmin
gas, kiek padės atitaisvti prieš 
20 metų padarytąją klaidą ir 
pagreitins* Kauno universiteto 
neatidėliotiną atgaivinimą.

O artėjančioji Vilniaus Alma 
Mater sukaktis savo ruožtu ver
čia ne tik iš pagrindų persvars
tyti augštojo mokslo būklę Lie
tuvoje, bet ir veikti, kaip reika
lauja per 400 metų pasikeitusios 
gyvenimo sąlygos. C. K.

Dr. P. Lukoševičius, mokslo 
žmogus ir visuomenininkas, ku
riam š. m. gegužės 19 d. sueina 
50 m. amžiaus. Jis 1940 m. bai
gė pranciškonų gimnaziją Kre
tingoje, studijavo Žemės Ūkio 
Akademijoj; studijas baigė Vo
kietijoj Bonnos un-te. Kanodon 
atvyko 1948 m. Studijas gilino 
McGill un-te, kur gavo magistro 
ir daktaro laipsnius agrikultūros 
srityje. Kurį laiką studijavo ir Io
wa valstybiniame un-te JAV-se. 
Dirba Kanados žemės ūkio mi
nisterijos mokslinių tyrimų sky
riuje. Visuomeninėj veikloj daly
vauja nuo gimnazijos laikų, 
ypač ateitininkuose. Žemės Ūkio 
Akademijoj Dotnuvoj buvo iš
rinktas studentų atstovybės pir
mininku. Bonnoj buvo lietuvių 
studentų pirmininku. Kanadoj 
jis aktyviai reiškiasi Kanados 
Lietuvių Bendruomenėj; buvo jos 
pirmininku 1962—1965 m., da
lyvavo PLB seimuose ir pirminin
kavo jų posėdžiuose. Rūoinasi 
jaunimo auklėjimu, šeštadienine 
mokykla, dalyvauja mokslinėse 
draugijoje su pranešimais, yra 
Kanados agronomų sąjungos 
valdybos narys. Jom ir jo šeimai 
bičiuliai linki geriausios sėkmės.
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gi KULWJE VEIKLOJE
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA šie

metinį sezoną atžymėjo keturiais G. 
Verdi “Likimo galios” spektakliais 
Marijos augstesniosios mokyklos sa
lėje. Pagrindinius vaidmenis atliko: 
Don Aivaro — Stasys Baras, Leono
ros — Dana Stankaitytė, Don Carlo 
— Algirdas Brazis, talkinami solistų 
Jono Vaznelio, Romos Mastienės, 
Vlado Baltrušaičio, Genovaitės Mažei
kienės, Vytauto Nako, Broniaus Ma
čiukevičiaus, Juliaus Savrimo ir Vac
lovo Momkaus. Balandžio 19 d. spek
taklyje J. Savrimą Trabucco vaidme
nyje pakeitė J. Aleksiūnas. Operą re
žisavo P. Maželis, scenovaizdžius su
kūrė dail. J. Daugvila. Didžioji darbo 
našta repeticijose teko dirigento asis
tentui Alvydui Vasaičiui, chormeis
teriams Alfonsui Gečui. Alice Step
hens - Steponavičienei ir Bernardui 
Prapuoleniui. Dirigento prof. Vytau
to Marijošiaus laukė nelengvas už
davinys i darnų vienetą sujungti 12 
solistų, 88 choristus ir 30 orkestran
tų.. Kad jis atliko savo uždavinį, liu
dija “Drauge” paskelbti prof. J. Ži
levičiaus, muz. dr. L. Simučio, ameri
kiečio D. O. Bon Jour atsiliepimai, 
pabrėžiantys “Likimo galios” spek
taklių augštą profesinį lygį, puikų 
orkestro ir dainininkų derinį, orkest
rantų susižavėjimą buvusiu Kauno 
operos vyr. dirigentu prof. V. Marijo- 
šium. Taigi, Čikagos Lietuvių Opera 
bendrom savo narių pastangom susi
laukė naujo laimėjimo nedėkingose 
išeivijos sąlygose. Organizaciniais ir 
finansiniais reikalais rūpinosi šio vie
neto valdyba: pirm. K. Skaisgirys, vi- 
cepirm. S. Lažauskienė. G. Kazėnas 
ir J. Mockaitis, sekr. G. Bičiūnaitė, 
ižd. A. Smolinskas ir narys J. Vidžiū
nas. Jiems talkino bilietų platinimą 
tvarkęs P. Naris, spaudos koordina
torė S. Džiugienė, parengimų vadovas 
V. Stropus; lėšų telkimo koordinato
rius V. Petrauskas.’ Ar jiems pavyko 
padengti visų spektaklių $40.000 iš
laidas, paaiškės ateityje, kai bus su
vestas galutinis balansas.

LILIJA ŠUKYTĖ, Niujorko Metro
politan operos sopranas, antrąsias 
gastroles Miuncheno operos teatre. 
V. Vokietijoje, pradėjo balandžio 13 
d. G. Puccini “Bohemoj” atliktu Mi
mi vaidmeniu. Gėlių jai įteikė ir vai
šes surengė Miuncheno lietuviai.

KILNOJAMĄ GRAFIKOS DARBŲ 
parodą gegužės 2—3 d. d. Columbian 
Lounge salėse, Woodhaven, N. Y. su
rengė leidykla “Gabija”. Parodoje da
lyvauja dailininkai: Vytautas Ignas ir 
Vytautas K. Jonynas iš JAV, Alfon
sas Krivickas iš V. Vokietijos, Žibun- 
tas Mikšys iš Prancūzijos, Romas Vie
sulas iš Italijos, Telesforas Valius iš 
Kanados, Vaclovas Ratas ir Algirdas 
Šimkūnas iš Australijos. Jie yra iš
statę 68 darbus — medžio ir lino rai
žinius, litografijas, ofortus. Gegužės 
9—10 d. d. ši paroda bus Baltimorės 
Lietuvių Namuose. Vėliau ją numato
ma perkelti į Bostoną, Hartfordą, 
Filadelfiją. Ročesterį bei kitus JAV 
miestus.

OPERETĖS MOTERŲ CHORAS 
51-mąjį koncertą surengė Lietuviu 
Piliečių Klubo salėje Maspeth, N. Y. 
Tautiniais drabužiais pasipuošusios 
choristės, diriguojamos vadovo Myko
lo Cibo, padainavo Br. Budriūno “Ru
giagėles”, K. Griauzdės “Vienoj.pu
sėj marelių”, M. K. Čiurlionio “Oi le
kia lekia“ ir K. žižiūno “Šlama šilko 
vėjas”. Koncertą jos užbaigė, tauti
nius drabužius pakeitusios balinėmis 
sukniomis, J. Karnavičiaus “Graži
nos”, M. Petrausko “Eglės” operų iš
traukomis, B. Markaičio, SJ, kompo
zicija “Po gojelį vaikštinėjom”, vil
niečio E. Balsio “Daina apie tiltą” iš 
lietuviško filmo. Chorui akompanavo 
Algirdas Kačanauskas. Programą pa
pildė J. Kaupo “Arlekino meile”, H. 
Longfellow “Hia vatos giesmės”, iš
trauka, P. Babicko eilėraščiu, S. Ky- 
mantaitės-čiurlionienės, Butkų Juzės 
pasakomis čikagietis aktorius Leonas 
Barauskas su muzikine kompoz. Da
riaus Lapinsko palyda. Programos va
dovu buvo televizijos aktorius, opere
tinis dainininkas Vytas Gruzdys, 
amerikiečiams žinomas gerokai pran
cūzų pramoginės muzikos dainininką 
Tino Rossi primenančiu Tino Grossi 
vardu.

LATVIS SMUIKININKAS L. Ja 
kobson balandžio 19 d. Čikagos Lat
vių Namuose įvykusiame koncerte at
liko eile lietuvių kompozitorių kūri
nių—J. Gaižausko “Tykiai teka Ne
munėlis”. “Biržėnų polką”, St. Vai
niūno “Atsiminimus”. V. Paltanavi
čiaus “Džigūną” ir L. Garūtos liau
dies dainą. Visi šie kompozitoriai gy
vena ir kuria Lietuvoje.

LITUANISTIKOS KURSUS šios 
vasaros seminare birželio 23 — rug
sėjo 14 d. d. turės Ohio valstybinis 
universitetas. Columbus. Ohio. Lie
tuvių kalbą dėstys buvęs prof. A. Sa
lio mokinys D. Robinson, literatūros 
kursą — prof. dr. Rimvydas Šilbajo
ris. Lituanistikos kursų Fordham 
universitete šiais mokslo metais ne
bus. Sekančių mokslo metų vasarą 
Fordhame bus dėstoma lietuvių kal
ba, kalbotyra, literatūra ir Lietuvos 
istorija.

BALTIECIŲ DRAUGIJA šio sezo
no koncertų seriją Bostono Jordan 
Hall salėje balandžio 24 d. užbaigė 
pianistės Julijos Rajauskaitės - Pet
rauskienės koncertu, kurio programo
je buvo F. Liszto kūriniai.

ST. MARTIN TEATRO dramos 
studiją Melburne, Australijoje, baigė 
Vida Aleknienė ir Rasa Lipšnienė. 
Jos įsijungs į šio dramos teatro akto
rių gretas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
POEZIJOS SPEKTAKLIŲ I res

publikinis konkursas įvyko Taura
gėje. Jame dalyvavo 12 saviveiklinių 
kolektyvų, turinčių beveik 150 poe
tinio žodžio entuziastų. Rajonų savi
veiklininkų grupėje laimėtojais bu
vo pripažinti J. Kempino vadovau
jami plungiškiai, paruošę Justino 
Marcinkevičiaus poezijos spektaklį 
“Tai neturi pasikartoti”. Miestų gru
pėje nebuvo rasta nė vieno spektak
lio, verto I premijos. Antrąsias vie
tas išsikovojo: už poeto Vlado Mo
zūriūno “Vilniaus etiudus” — S. 
Nosevičiūtės vadovaujama Vilniaus 
universiteto teatro poezijos grupė: 
už savo vadovo VI. Blinstrubo eilių 
spektaklį “Kalbantys medžiai” —* 
Vilniaus statybininkų kultūros rūmų 
skaitovai.

VILNIŠKĖ AUGŠČIAUSIOJI TA
RYBA už nuopelnus lietuviško teat
ro menui Lietuvos liaudies artisto 
vardą suteikė Vilniaus operos bari
tonui Kostui šilgaliui. Nusipelniusio 
artisto vardus gavo: Vilniaus operos 
dirigentas Jonas Dainius Aleksa, jau
noji dainininkė Nijolė Ambrazaitytė, 
orkestrantas Romualdas Džiugas, 
choristas Kostas šalkevičius, bale
to solistas Raimondas Minderis, Vil
niaus filharmonijos vyr. dirigentas 
Juozas Domarkas, kompoz. Vytautas 
Paltanavičius. Vilniaus operos ir ba
leto teatro direktorius kompoz. Vy
tautas Laurušas.

ALGIRDAS SKINKYS, poetas mo
kytojas ir žurnalistas, mirė Vilniu
je. Velionis buvo gimęs 1925 m. Vil
kaviškio rajono Rūdos kaime. Baigęs 
Vilniaus pedagoginio instituto lietu
vių kalbos ir literatūros fakultetą, 
mokytojavo Ukmergėje, Dauguose, 
dirbo “Literatūros ir Meno”, žurna
lo “Kultūros Barai” ir kitų laikraš
čių redakcijose. Jo literatūrinis pa
likimas — eilėraščiai bei pasakos 
vaikams ir prieš mirtį leidyklai įteik
tas lyrikos rinkinys.

VILNIAUS KONSERVATORIJOJ 
įvyko dėstytojų koncertas. Vilniaus 
operos tenoras V. Adamkevičius pa
dainavo P. Tamuliūno, E. Balsio, J. 
Šaporino dainų, pianistas J. Bialob- 
žeskis paskambino L. Beethoveno 
“Apasionatą”, smuikininkas A. Li- 
vonatas ir pianistė A. Juozapėnaitė 
atliko L. Beethoveno XVIII sonatą 
smuikui ir fortepijonui. Antrąją pro
gramos dalį išpildė S. Sondeckio va
dovaujamas kamerinis orkestras.

“VILNIAUS” KINO TEATRE 
premjeros susilaukė du dokumenti
niai filmai — “Šimtamečių godos” ir 
“Lietuva”. Pirmasis yra režisoriaus ir 
operatoriaus R. Verbos kūrinys. Ant
rąjį režisavo “Lietuvos” ansamblio 
meno vadovas V. Bartusevičius ir M. 
Giedrys, šis jų kūrinys yra spalvoto 
filmo juoston perkeltas dainų ir šo
kių ansamblio “Lietuva” koncertas. 
Maskvoje įvykusiame spalvotų, televi
zijos filmų konkurse “Lietuva” buvo 
atžymėta diplomu.

POEZIJOS TEATRĄ Vilniuje su
organizavo televizijos meninių laidų 
rež. Pranas Bielskis, subūręs vilnie
čius poezijos mėgėjus. Jam talkina 
poetas ir rašytojas Justinas Marcin
kevičius, vienas šio teatro iniciato
rių, aktorė K. Kymantaitė ir kompoz. 
V. Paltanavičius. Pirmasis spektaklis 
bus skirtas A. Mikutos ir J. Janonio 
poezijai. Pradiniai žingsniai yra gry
nai eksperimentinio pobūdžio. Jeigu 
jie bus sėkmingi, rež. P. Bielskis re
pertuarą planuoja papildyti Adomo 
Mickevičiaus “Konradu Valenrodu”.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
poema “Siena” susilaukė premjeros 
Rygos J. Rainio teatre. Sceninę kom
poziciją režisoriui A. Lininiui pa
ruošė latvė poetė D. Avuotinia, sce
novaizdžius sukūrė dail. K. Fridrich- 
sonas. J. Rainio teatras taipgi yra 
numatęs pastatyti ir J. Marcinkevi
čiaus “Mindaugą”.

PRANCŪZŲ MENINĖS FOTO 
GRAFUOS parodoje Limoges mieste 
dalyvauja du vilniečiai. A. Sutkus 
yra išstatęs nuotrauką “Pijonierius”,
L. Strcleckis — “Regbis” (rugby).

“PERKŪNAS”, B. Mačikėno vado
vaujamas Kauno projektuotojų vy
rų choras, specialiu koncertu atžy
mėjo 15 metų veiklos sukaktį. Jame 
skambėjo lietuvių liaudies dainos, E. 
Balsio, V. Budrevičiaus, J. Naujalio, 
J. Dambrausko, G. Rossini ir G. Ver
di kompozicijos.

“LITUANISTINĖS BIBLIOTE
KOS” leidinių seriją papildė dr. Jo
no Basanavičiaus “Rinktiniai raštai”, 
į kuriuos yra įtraukti jo istoriniai, 
folkloriniai, žurnalistiniai darbai ir 
laiškai. Įvadą parašė prof. dr. J. Jur
ginis.

V. LOUGO “Lietuvių-estų kalbų 
žodyną” išleido Talino leidykla “Val
gus” 12.000 egz. tiražu. Spaudos dar
bą atliko K. Požėlos spaustuvė Kau
ne.

DEBIUTINI KONCERTĄ Vilniaus 
konservatorijoje surengė jaunas pia
nistas Povilas Stravinskas, Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijos prof. 
J. Milšteino klasės II kurso studen
tas. Pirmuosius pianisto žingsnius jis 
yra pradėjęs Vilniaus M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos S. Baubinienės 
fortepijono klasėje. Debiutui Vilniu
je P. Stravinskas pasirinko C. Franc- 
ko triptiką — preliudą, choralą ir 
fugą, R. Schumanno “Kreislerianą”,
M. Ravellio siuitą “Kupereno kapas”.

VILIJOS ŠULCAITĖS trečią poe
zijos knygą “Sauja kmynų” išleido 
“Vaga”.

V. Kst



2320 Bloor St. W.
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JANE — ANNETTE, $2,500 įmo
kėti, 6 kambarių , mūrinis namas, 
garažas su įvažiavimu. Arti krau
tuvių ir susisiekimo. Tuojau ga
lima užimti
BABY — POINT, $4.500 įmokėti, 
6 kambarių mūrinis namas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. Įreng
tas rūsys. Moderni virtuvė ir 
prausykla.
KINGSWAY, $31.500 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis, vieno 
augšto, 6 kambarių namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Gra
žus, didelis kiemas. įrengtas rū
sys. Viena atvira skola.
BLOOR — ARMADALE, $10.000 
įmokėti ir viena atvira skola. At
skiras, mūrinis, 9 kambarių per 
du augštus namas su garažu ir 
įvažiavimu. Dvi virtuvės ir dvi 
prausyklos.
ROYAY YORK—NORSEMAN, 
$15.000 įmokėti, 6 kambarių, 3-jų 
miegamųjų, gražus,, mūrinis vie-

Tel RO 2-8255
no augšto, namas su dvigubu ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniai įrengtas rūsys, didelis 
kiemas. 2 prausyklos, kilimai.
HIGH PARK, $4.500 įmokėti, 6 
kambarių, mūrinis, 2-jų augštų 
namas su garažu ir įvažiavimu. 
Dvi modernios virtuvės, neperei
nami kambariai. Atvira skola. 
Tuojau galima užimti. Arti cent
ru.
LONG BRANCH, $18.000 įmokė
ti. įvairaus didumo 6 butai. Pri
vatus įvažiavimas ir didelis skly
pas. Visi butai pilnai išnuomoti. 
Mėnesinės pajamos — $760. Arti 
krautuvių ir susisiekimo.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, at
skiras, mūrinis, 3-jų butų namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
4 kambariai su vonia pirmame 
augšte. Viena atvira skola. Arti 
parko ir susisiekimo. Tuojau ga
lima užimti.

Reikalingi namai pardavimui

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrad. uždaryta
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad........ 10-3

ir 4.30 - 8 
Seštad........... 9 - 12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:
už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2 metom. 734% 
už term, indėlius 1 metam 7% 
už depozitus-čekių s-tas.........514%
už šėrus 1969 m. išmokėta 6%
D UODĄ PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 . 9% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...8)4%

Nemokomas visu narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir Internotional Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ THCSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
SWANSEA — ELLIS AVE., gražioje vietoje netoli High Parko, 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Idealus didesnei šeimai. Galima 
pigiai pirkti sumokant grynais (cash). Retai pasitaikantis pirkinys. 
GRIMSBY — 8TH HWY, netoli miesto, prie gero kelio parduodami 
i0 ir 15 akrų žemės sklypai. Prašoma kaina tik $8.900. šiuo laiku 
tai pati geriausia investacija. Pasiteiraukit dėl apžiūrėjimo.
BLOOR — DUNDAS, 6 kambarių, mūrinis, naujas namas, alyva šil
domas. Labai arti krautuvių ir gero susisiekimo. Įmokėti apie $5.000. 
Vieta garažui.
INDIAN GROVE — BLOOR, tik $5,000 įmokėti už 8 kambarių na- 1 
mą. 2 virtuvės, 2 prausyklos. Privatus įvažiavimas, mūrinis garažas. 
Netoli High Parko ir gero susisiekimo bei apsipirkimo centrų.
RONCESVALLES — PEARSON AVE., netoli šv. Juozapo ligoninės, 
7 kambarių, atskiras, alyva šildomas namas. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Įmokėti $8.000, prašo $28.500, skola iš 7%. Vertas rimto 
dėmesio pirkinys.

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

JIEŠKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ?

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mali (Don Mills ir Sheppard)

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

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola. 
JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butų 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $61.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
PRIE 26 KELIO arti Wasagos, 2 akrai žemės ir mūrinė mokykla, 
kurią galima perdirbti į gražų gyvenamą namą.
BLOOR — ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys, 2 garažai, nebrangus dėl skubaus pardavimo.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mumis 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Sunkumų kilnotojas Vilniaus Žal

girio sunkiaatletis Jonas Luipkevi- 
čius pasiekė naują Sov. Sąjungos 
jaunių rekordą. Ukrainoje įvyku
sių pirmenybių stūmimo varžybose 
jis iškėlė 172,1 kg. Senasis rekordas 
buvo 170,5 kg.

Sočyje įvykusiose lengv. atletikos 
pirmenybėse L. Bakelytė pasiekė 
naują Sov. Sąjungos mergaičių re- 
kordą. Ji nustūmė rutulį 14 m. 57 
cm.

A. Skarulienė ir D. Semaškaitė at
stovavo Sov. Sąjungai Europos stalo 
teniso pirmenybėse. A. Skarulienė 
buvo IV žaidėja komandoje. Indi
vidualinėse varžybose abi lietuvai
tės pralaimėjo pirmuosius susitiki
mus. Paguodos turnyre A. Skarulie
nė įveikė 0:2 prancūzę M. Le Roy, 
tačiau 0:2 pralaimėjo belgai Z. De- 
taj. D. Semaškaitė po 2:0 įveikė švei
carę V. Leman ir jugoslavę E. Kor- 
pa, bet pralaimėjo ramunei M. Le- 
saj.

šachmatininkas V. Mikėnas mini 
60 metų sukaktį. Jis yra pasiekęs 
daugjaimėjimų, tačiau didmeisterio 
vardo iškovoti nepavyko, nors ir ne
daug trūko. Su garsiuoju buvusiu pa
saulio meisteriu A. Aliochinu jam 
teko žaisti 6 kartus ir baigti 3:3.

Tarptautinis krepšinio turnyras 
įvyks birželio 10-13 d. Atėnuose. Da
lyvaus įvairių taurių laimėtojai ir 
Europos rinktinė, kurioje žais ir M. 
Paulauskas.

SPORTAS VISUR
Pasibaigė Europos stalo teniso pir

menybės Maskvoje. Vyrų komandinį 
laimėjimą iškovojo švedai, baigmėje 
nugalėję jugoslavus 5:4; III vieta 
atiteko rusams, IV — vengrams. Mo
terų komandines pirmenybes laimė
jo rusės, II v. čekės, III — ang
lės. Vyrų vieneto varžybose į pus- 
baigmį pateko 3 švedai ir 1 jugo
slavas. I v. laimėjo švedas H. Alser. 
baigmėje įveikęs jugoslavą I. Korpą. 
Moterų vieneto nugalėtoja tapo rusė 
Z. Rudnova, baigmėje įveikusi čekę 
I. Vortovą. Gražiausia kova buvo 
vyru dvejete. Jugoslavai D. Šurbek 
ir A. Stipančič, atsilygindami už ko
mandinį pralaimėjimą, atkaklioje ko
voje įveikė švedus H. Alser ir C. 
Juhanson. Mišrų dvejetą laimėjo ru
sai S. Gomzakov — Z. Rudnova, mo
terų dvejetą — rusės Z. Rudnova — 
S. Grinberg. Sekančios Europos sta
lo teniso pirmenybės įvyks Rotter- 
dame.

Automobilių lenktynių europinė 
dalis Londonas — Mexico City bai
gėsi Ispanijoje. Likusieji automobi
liai iš Lisabonos laivais bus nuga
benti į Buenos Aires, kur gegužės 
8 dieną lenktynės bus tęsiamos per 
abi Amerikas. Daugiausia aukų šiose 
lenktynėse pareikalavo 1.700 mylių 
kelias per Pirenėjų kalnus. Iš 96 
automobilių liko 73. Lenktynininkai 
jau yra padarę 4.500 mylių per 9 ša
lis. Europinę dalį pirmuoju baigė 
prancūzas R. Trautmann su Citreon, 
antruoju — suomis H. Mikkola su 
Fordu, trečiuoju — prancūzas G. 
Verrier irgi su Citroen.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų vasaros mokykla veiks 

Wasagos vasarvietės Gerojo Gany
tojo stovyklavietėje. Prasidės pasku
tinę liepos savaitę ir truks 5 savai
tes. Iki šiol užsiregistravo virš 70 
dalyvių. Antra ir trečia savaitė jau 
beveik užpildyta. Norintieji stovyk
lauti prašomi pasiskubinti.

Rengiami jaunių ir vyrų krepšinio 
turnyrai Wasagos vasarvietėje. Jau
niai varžysis dėl Victor Builders tau
rės. Numatoma steigti taurę ir vyrų 
nugalėtojui. Victor Builders taurę 
iki šiol yra laimėję Hamiltono Kovo 
ir Toronto Vyčio krepšininkai.

R. Duliūnas sėkmingai dalyvavo 
CYO plaukimo pirmenybėse. Laisvo 
stiliaus 25 Jardų plaukime jis pa
siekė baigmę. Baigmėje plaukia 6 
varžybininkai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Jauniai bei jaunučiai krepšininkai 

iškovojo tris meisterio titulus Toron
to mieste CYO lygoje. A ir D klasė
se Aušra nugalėjo Vyčio krepšinin
kus, o jaunučiai C klasėje įveikė St. 
Boniface parapijos komandą.

Aušros sportininkų stovykla bus 
liepos 11-25 d. New Wasaga stovyk
lavietėje. Stovyklos reikalus tvarko 
klubo valdybos narys K. Šapočkinas. 
Tel. RO 2-0455.

ŠALFASS krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėse Čikagoje balandžio 18- 
19 d.d. Aušros vyrų B ir jaunių A 
krepšinio komandos laimėjo trečias 
vietas. Vyrų B komanda pralaimėjo 
pirmas rungtynes prieš Čikagos Ne
rį 82:80 (37:37); tą pačią dieną nu
galėjo naują Čikagos sporto klubą 
Taurą 87:49 (36:18). Per šias rung
tynes P. Miniotas surinko net 43 taš
kus — beveik pusę visos komandos! 
Dėl III vietos Aušra susitiko su Lon
dono Tauru ir nugalėjo 94:69 (52: 
41). Vyrų B komandoje žaidė: O. 
Kušneraitis, A Šlekys, P. Genys, E. 
Starkutis, A. Žaliukas, A. Akelaitis, 
P. Miniotas ir A. Stonkus. Jaunių 
A klasėje vyko labai įdomios krep
šininkų kovos. Aušra pirmose rung
tynėse be didelio vargo įveikė vieti
nę Čikagos Nerį 82:62 (37:25), vė
liau žaidė su pereitų metų jaunių 
A klasės meisteriu Cicero Ateitimi. 
Rungtynės buvo labai įtemptos ir 
tik per paskutines keturias minutes 
Ateities komanda laimėjo 71:57 (28: 
29). Aušros jauniai susitiko su Kle- 
velando Žaibu dėl III vietos ir po 
sunkios kovos laimėjo 67:58 (29: 
29). Jaunių A komandoje žaidė: J. 
Norkus, G. Rautinš, S. Kaknevičius, 
M. Misevičius, E. Norkus, K. Tamo
šiūnas ir A. Kareckas. S. Kaknevi
čius ir G. Rautinš buvo išrinkti į 
jaunių A. klasės rinktinę.

Baltiecių lengvosios atletikos žai
dynės įvyks latvių naujame stadi- 
jone liepos 25-26 d. netoli Toronto.

Kanados apygardos jaunučių iki 
15 m. krepšinio pirmenybės Įvyko 
gegužės 3 d. Toronte Prisikėlimo sa
lėje. Dalyvavo Hamiltono Kovas, 
Londono Tauras ir Toronto Aušra. 
Pirmose rungtynėse Tauras nuga
lėjo Kovą 34:24. Aušros komanda nu
galėjo Taurą 72:13. Po tokios Auš
ros pergalės Hamiltono Kovas pasi
davė be kovos ir Aušra tapo apy
gardos meisteriu. Aušros geriausi 
žaidėjai buvo A. Grigonis 37 ir R. 
Petronis 20.

Baltiečių ir lietuvių stalo teniso 
pirmenybės įvyks gegužės 9-10 d. 
Toronto stalo teniso centre, 337 Spa- 
dina. Baltiečių rungtynes praves lat
viai, lietuvių — Sąjungos stalo teni
so vadovas Nešukaitis. Laukiama sve
čių iš Klevelando, Čikagos ir Niu
jorko.

DELHI, ONT.
MOTINOS DIENOS minėjimas 

rengiamas gegužės 10 d. Delhi savi
valdybės salėje 5 v. p.p. Programoje 
— paskaita ir meninė dalis, kurią 
išpildys vietos jaunimas, Rodney 
apylinkės jaunimas ir Delhi lietu
viškos mokyklos mokiniai. Rengėjai 
maloniai kviečia visus plačių apy
linkių lietuvius į šią pavasario šven
tę, kuri yra skiriama motinoms pa
gerbti.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS DEL
HI skyriaus susirinkimas, įvykęs p. 
Stradomskių namuose, praėjo paki
lioje nuotaikoje. Dr. A. Lukienės pa
skaita, skirta moterims, susilaukė vi
sų didelio dėmesio. Paskaitininkės 
naudingi patarimai, paaiškinimai pa
liko gilų įspūdį visoms narėms ir 
viešnioms. Taip pat draugijos sky
rius džiaugėsi sulaukęs savo dvasios 
vado kun. dr. J. Gutausko, sugrįžu
sio iš atostogų. Valdybai, sėkmingai 
užbaigus darbingus metus, išrinkta 
nauja, kurią sudaro: S. Steigvilienė, 
O. Siurnienė, Z. Vitkauskienė, M. 
Rimkuvienė, E. Vindašienė. Linkime 
joms geros sėkmės! B. V.

BRETHOUR (j^v ltd.
Mrs. LEE BALIONAS, 487 Kerr St., Oakville, Ontario 
TELEFONAI: įstaigos 845-1664 • Toronto linija 364-4603

Kaina — $25.900; įmokėti — $3.500

4 miegamieji; 6)4% mortgičius

TORONTO, ONT. ,
Teologija dabarties visuome

nei — tokia tema specialus va
saros kursas bus dėstomas To
ronto universiteto šv. Mykolo 
kolegijoj. Baigusiems šį kursą 
duodamas pažymėjimas, kurį 
pripažįsta katalikų švietimo va
dyba Toronte ir duoda vieną 
kreditą pakėlimui kategorijoj. 
Šią vasarą su paskaitomis bus 
jungiami filmai ir naujausi teo
loginiai veikalai. Registruotis: 
The Director, Adult Education 
Programme, University of St. 
Michael’s College, 50 St. Joseph 
St., Toronto 5, Ont. Šiuo adresu 
gaunama ir smulkesnė informa
cija. Mokestis: $25 asmeniui, 
$40 — vedusių porai.

Algirdas Zamionas su žmona 
iš Suvalkų trikampio atskrido į 
Torontą. Numato apsigyventi 
Hamiltone, kur yra įsikūrę p. 
Kamaičiai. J. Kamaitienė yra p. 
Z a m i o n o sesuo, kuri ir iš
kvietė savo gimines.

Sibirinių trėmimų metines ir 
šiemet prisimins visi baltiečiai 
bendromis pamaldomis angliko
nų Šv. Pauliaus katedroje bir
želio 15 d., 8 v. v. Giedos “Var
po” choras.

Skautu veikla c.
• Mindaugo dr-vės iškilminga su

eiga įvyko gegužės 3 d. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Susirinkus skau
tams, jų tėvams ir svečiams, sueiga 
pradėta vėliavos įnešimu, malda. Po 
įstatų pakartojimo ir dr-vės įsakymų 
buvo skaitomas pereitos sueigos die
noraštis (A. Stulginskas). Rambyno 
tunto įsakymu leista duoti įžodį 
šiems kandidatams: A. Valickiui, G.

-Senkevičiui, A. Stulginskui, M. Ša
rūnui, A. Senkevičiui, V. Got- 
ceitui, S. Žuliui, A. Mackevičiui ir 
V. Naruševičiui. I vyresniškumo 
laipsnius tuntininko įsakymu pakelti: 
į vyr. si. laipsnį sk. vytis Mikas Gvil
dys; į si. laipsnį G. Kalinauskas, L< 
Baltakys, D. Marijošius, A. Simona- 
vičius, A. Valiūnas; į psl. laipsnį V. 
Mačiulis, R. Kalinauskas ir A. šeš
kus. Davusius įžodį sveikino Ram
byno tunto dvasios vadas T. Augus
tinas, OFM. Oficialioji dalis baigth 
Tautos himnu. Žinių patikrinimo žai
dimą pravedė ps. A. Gotceitas. Lai
mėjusiems lietuviškumo ir skautiš- 
kumo varžybas draugininkas Įteikė 
dovanėles. Jas gavo A. Kalinauskas, 
V. Mačiulis, V. Baltakys, A. Senke
vičius. S. Žulys, G. Senkevičius, V. 
Gotceitas, A. Valickis. Taip pat buvo 
apdovanoti nė vienos sueigos nepra- 
leidę skautai. Pertraukos metu tė
vai ir svečiai apžiūrėjo dr-vės dar
belius ir skautamokslio uždavinius 
bei rašinėlius. Dideliame skautų ir 
tėvų rate, sueiga baigta vakarine mal
da. Po jos dr-vės tėvų k-tas, vad. 
I. Baltakienės, sueigos dalyvius pa
vaišino.

• I Mindaugo dr-vę įstojo Rober
tas Dūda. Sveikiname.

• Nuolatiniai skautų rėmėjai Sta
sys ir Genovaitė Kuzmai Romuvos 
stovyklavietei paaukojo $1000. Visi 
skautai ir vadovai už šią auką jiems 
taria nuoširdų ačiū.

• Gegužės 2 d. pirmojoje talkos 
išyloje į Romuvą dalyvavo: A. Vasi
liauskas, K. Batūra, P. Kudreikis, K. 
Asevičius, B. Saplys, J. Baltaduonis 
ir L. Pilipavičius.

• Stovykla Romuvoje prasidės lie
pos 18 d. Registruotis per vienetų 
vadovus iki liepos 1 d. č. S.

WINDSOR, ONT.
MOTINOS DIENOS iškilmė—gegu- 

žės 10 d. po pamaldų lietuvių 
parapijos salėje. Kartu bus paminė
ta KLB Windsoro apylinkės dvide
šimties metų sukaktis. Programą at
liks Windsoro šeštadieninės mokyk
los mokiniai ir jaunimas. Visi kvie
čiami dalyvauti. Apylinkės valdyba

EDMONTON, Alta.
NAUJA VALDYBA. KLB Edmon- 

tono apylinkės naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Jurgis Ka
rosas, vicepirm. ir sekr. Algis 
Dudaravičius, ižd. Leonas Kasparavi
čius, parengimų vadovė—Emilija Ka- 
rosienė ir Ona Šmitienė.

MOTINOS DIENOS minėjimas ren
giamas gegužės 9. šeštadieni, Lietu
vių Namuose. Visi kviečiami dalyvau
ti.

A. DUDARAVIČIUS lankėsi To 
ronte ir Hamiltone, kur su KLB vei
kėjais aptarė lietuviškosios veiklos 
reikalus. Taipgi tarėsi su fealtiečių 
Federacijos atstovais draminio vei
kalo reikalais. Kor.

SKY'S WALLPAPER & 
PAINT

891 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 364-2715

Visų rūšių dožai, sienoms 
popierius ir kiti dažymo 

reikmenys.
Lietuviams duodama nuolaida

ČESNAKAS- 
geras vaistas 
Cesnokas (garlic) yra natūralus krau
ta valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC Pt ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo Česnaką kaip vaistą, tikė
dami gydomąją bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžute vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir maliau slogu tu
rėsi. Šios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo, nei skonio.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

DUNDAS — ISLINGTON, apie $3.000 įmokėti, atskiras 6 kamba
rių namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiu
lis kiemas, tuoj galima užimti.
JANE — ANNETTE, apie $5000 įmokėti, atskiras 6 kambarių mū
rinis namas, garažas su privačiu įvažiavimu; su didesniu įmokėjimu 
—— msžcsnė 1? 31113.
SWANSEA — BLOOR, prašoma kaina tiktai $27.900, atskiras 6 kam
barių namas, platus privatus įvažiavimas, nedidelis įmokėjimas, ne
toli Bloor gatvės.
RUNNYMEDE — BLOOR, puikus 8 didelių kambarių per du augš
tus atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, didžiulis balkonas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti Bloor gatvės, apie $12.000 įmokėti, 
vienas iš gražesnių namų tame rajone.
INDIAN RD. — BLOOR, 10 kambarių per du augštus atskiras pla
tus namas, perdirbtas į dvibutį, vandeniu-alyva šildomas, labai gra
žus didžiulis 200 pėdų sklypas, dvigubas garažas, atviras pasiūly
mams, netoli Bloor.
JANE — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, 2 
prausyklas, 2 virtuvės, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas; iš
nuomotas už $310 mėnesiui; parsiduodamas su visais baldais, ne
didelė kaina, skubus pardavimas.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 14 kambarių tribu
ris, dvigubas garažas, viena atvira skola balansui nedidelėm palū
kanom, 6 kambariai pirmame augšte, labai puikus pirkinys, sku
bus pardavimas.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK A/VIA 

KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------
MOKA

514% už depozitus
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7^4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

WESTON — LAMBTON, $3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 4 kam
bariai pagrindiniame augšte, 4 vienetų prausykla, šiltu vandeniu šil
domas, privatus įvažiavimas, 7% % skola; prašoma $20.900.
JOHN ST., $4.900 įmokėti, atskiras, plytų, moderni krosnis, privatus 
įvažiavimas, garažas, namas be skolų.
BLOOR — DELAWARE, palikimas, $39.900, 16 kambarių, atskiras 
plytinis namas, šiltu vandeniu šildomas, 4 virtuvės, 3 prausyklos, di
delis sklypas; turi būt parduotas.
$3.000 ĮMOKĖTI, $512 mėnesinių pajamų, 5 virtuvės, 2 prausyklos, šil
tu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas; pra
šoma $26.900.
QUEENSWAY — KIPLING, atskiras vienaaugštis, 3 miegamieji, už
baigtas rūsys, didelis sklypas su maudymosi baseinu, $24.500 vertės.

1082 BLOOR St W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
Įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas!
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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A. ČIŽIKAS LFA RADIO & TV

ŠOKIAI IR GINČAI
“Naujienose” buvo atspausdinta 

eilė straipsnių, kritikuojančių “Gran
dinėlės” aprangą, jos vadovo L. Sagio 
laikyseną viešint okupuotos Lietuvos 
choreografui Juozui Lingiui JAV-se. 
Esą J. Lingys, lydimas L. Sagio, lan
kėsi Kanadoje, Hamiltone, dalyvavo 
“Gyvataro” šokių repeticijoj, kalbė
jo su jo vadove G. Breichmaniene. 
Cituojamos net J. Lingio pastabos. 
Ryšium su tais rašiniais “Grandinė
lės” vadovas L. Sagys parašė laišką 
“N” redakcijai, o jo nuorašą atsiun
tė “Tž”, nes esą paliesti ir Kanados

lietuviai Tame laiške, be kitko, sa
koma: “Nejaugi Jūs, ponia L. Vaičiū
niene, šia savo “Naujienose” parašy
ta istorija tikite? Nejaugi ir Jūs, 
“Naujienų” redaktoriaus? Ir aš eisiu 
į Čikagą pėsčias atsiprašyti abiejų, 
jei mokytoja G. Breichmaniene tai 
patvirtins (ką p. Vaičiūnienė net 
drįsta tvirtinti) ir Jūs, “Naujienų” 
redaktoriau, įrodysite, kad taip, kaip 
“Naujienų” 91 numeryje rašėte, ši 
istorija tikrai ir buvo. Bet jei moky
toja G. Breichmaniene pasakys, kad 
ji su J. Lingiu Hamiltone visai nekal
bėjo, nes J. Lingys niekad nebuvo

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai

Ket ir penkt. 9—9 vaL r

SSSiiiSniiiiSiSSiaSSr

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
moteliams motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, • ; : televizijos ir radijo priimtuvai^ P11** ?reklI> lr maisto 
šaldytuvai ir t.t dolenneje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 7 vaL vakaro;
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363 |

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ 
tel. |stg. 255-3900 Atst. St. Prakapas 
namų 741-9065 tel. 767-9088 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

PARCELS to EUKOPS ^uriuo$ 9OV® g»«"inės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
• oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

fZA\l/A CQNSTRUCTi0N COMPANY LIMITED 

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS. 
Stato naujus namus, Įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt.
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

dart M ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuota* 
Lietuvius antamauja Jonas Jurėnas 

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

<

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St, Toronto, Ont.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

GYVŲJŲ TARPO pasitraukęs 
preL Ignas Albavičius, buvęs Cicero 
Šv. Antano pat. ilgametis klebonas 
(paskutiniais keliais metais garbės 
klebonas), priklausė senųjų Ameri
kos lietuvių ateivių elitui, kuris čia 
plačiai reiškėsi įvairiose lietuviškose 
organizacijose ir plačiai rėmė lietu
vių veiklą. Tai buvo asmuo, kuris ne
užsidarė klebonijoje, kaip kad dalis 
kitų lietuvių dvasininkijos atstovų; 
šalia veiklos religinėje srityje, jis 
ėjo į kitas lietuvių organizacijas — 
kultūrines, politines ir šalpos, jose 
būdamas vienu iš vadų. Niekur ne- 
jieškojo didelės garbės ar kitokio as
meninio pasitenkinimo: jam buvo 
malonu matyti, kai tautiečiai laimė
davo gražių pasiekimų vienoje ar ki
toje srityje. Prieš 2G metų atvyku
siam į Cicero lietuvių koloniją tau
tiečių būriui iš Europos kun. Albavi
čius parodė daug supratimo bei mei
lės ir naujiesiems ateiviams. Kai pra
šėme jo finansinės paramos sporti
ninkams, jis ją davė, kai reikėdavo 
sporto salės, niekad neatsakydavo; 
priedui dar vis gražių padrąsinimo 
žodžių pridėdavo. Leido pasinaudoti 
savo gausia privačia biblioteka, kurią 
vienu metu administravo LB vietinė 
apylinkė ir knygas skolindavo vi
siems kolonijos gyventojams. Daug 
kitų gražių mostų jis yra padaręs, ku
rie dar ilgai nebus užmiršti. Tiems, 
kurie asmeninių kontaktų su velio
niu nėra turėję, gal sunku įsivaizduo
ti mirusiojo gerą širdį ir jo tyrą nu
siteikimą lietuviškiems reikalams.

Balandžio 22 d. prel. Albavičius at
sigulė amžinam poilsiui Šv. Kazimie
ro kapinėse po beveik 80 metų pras
mingo gyvenimo (jo 80-sis gimtadie
nis būtų buvęs liepos 29 d.). Laido
tuvių pamaldos įvyko Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Mišias atnašavo 
vysk. V. Brizgys, prel. J. Balkūnas, 
kun. P. Cinikas, kun. J. Stankevičius 
ir kun. A. Zakarauskas. Dalyvavo 
apie 60 dvasininkijos atstovų, kurių 
vyriausias amžiumi turbūt buvo prel. 
M. Krupavičius. Į amžiną poilsio vie
tą prel. Albavičių palydėjo ilga auto
mobilių vilkstinė, retai matoma lai
dotuvių procesijose. Prel. Albavičius 
palaidotas šv. Kazimiero kapinių se
nojoje dalyje, netoli pirmųjų Čikagos 
lietuvių parapijų klebonų. 
• • •

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS ko
lektyvo pastatyta opera “Likimo ga
lia” daugumos klausytojų yra verti
nama kaip viena geriausių šio muzi
kinio vieneto pastatymų. Gal dėlto, 
kad ši opera turi intriguojanti turi
nį, gražių arijų, daug progų ne tik 
pramogai, bet ir susimąstymui. Stebė
jus trečiąjį šios operos spektaklį ba
landžio 25 d. buvo galima pajusti ga
na gerą darną — solistų, choro, di
rigento ir orkestro. Dirigentas prof. 
V. Marijošius savo pareigose buvo 
griežtas ir tvirtas. Keturi šios ope
ros spektakliai buvo perpildyti žiūro
vais — jie nebetilpo į salę.

ABI “LITUANIKOS” vyrų futbolo 
komandos balandžio 26 d. pirmose 
šių metų pirmenybių rungtynėse 
(anksčiau numatytos rungtynės dėl 
blogos aikštės ar kitų priežasčių bu
vo atidėtos) pasiekė pergales. Pirmo
ji komanda nugalėjo “Lightening” vie
nuolikę 3:1, o rezervas to pačio klubo 
rezervinę vienuolikę 5:1. Taip pat lai
mėjo ir “Lituanikos” berniukų ko
manda, o jauniai ir jaunučiai turėjo 
nusileisti savo varžovams. 
• • ♦

“THE GREATER CHICAGO 
OPEN” šachmatų turnyre, kuris bai
gėsi balandžio 26 d., žaidė ir 3 lietu
viai. Geriausiai pasirodė meisteris P. 
Tautvaišas, kuris iš 8 galimų surin
ko 6 taškus. Jei ne netikėtas jo pra
laimėjimas prieš jaunąjį A. Jasaitį 
(jis liko su 5 taškais), tai Tautvaišas 
būtų atsidūręs pirmųjų eilėse. Taip 
pat ir Jasaitis galėjo pakilti augš- 
čiau, jeigu nebūtų pralošęs laimėji
mo pozicijoje turėtą partiją prieš lat
vį Turns. V. Karpuška sukalė 4 taš
kus iš 8 galimų. 
• • •

HELSINKYJE LEIDŽIAMAS so
vietinis žurnalas anglų kalba “Sput
nik” š. m. kovo numeryje, kuris ne
seniai pasirodė Čikagos knygynuose, 
atspaude rašytojo Eduardo Mieželai
čio rašinį “The Strange World of 
Čiurlionis”. Pastarasis pristatytas 
kaip “the famous Lithuanian artist 
and composer”; atpasakota jo kūry
binė veikla ir aiškinama jo paveikslų 
prasmė. Straipsnis iliustruotas aš- 
tuoniomis spalvotomis Čiurlionio kū
rinių nuotraukomis. 
• • •

GRUPE LIETUVIŲ ŠACHMATI
NINKŲ organizuoja turistinę kelionę 
į okupuotą Lietuvą. Išvykos iniciato
riais yra Povilas Tautvaišas, dr. Vy
tautas Palčiauskas ir Vladas Karpuš
ka. Išvykos parengiamuosiuose dar
buose talkina būrelis kitų. Ekskur
sija susidės iš 15—20 žmonių, kurių 
pusė bus šachmatininkai, likusieji — 
jų šeimų nariai ar palydovai. Eks
kursantai Lietuvoje išbus 16 dienų ir 
per tą laikotarpį bus žaidžiama Vil
niuje, Trakuose, Druskininkuose, 
Kaune ir, pagal galimybę, kitose vie
tovėse. Iš Čikagos grupė išvyks lie
pos 13 d. Grįžtant keliom dienom su
stos Paryžiuje (ten numatomi susi; 
tikimai su vietiniais lietuviais) ir 
Briuselyje, ši išvyka yra grynai pri
vataus pobūdžio ir ji neatstovaus jo
kiai š. Amerikos lietuvių sportinei 
ar kitokiai organizacijai. (Apie tą 
šachmatininkų išvyką buvo paskelbta 
informacija iš kitų šaltinių “TŽ” 14 
nr. Taigi, pasitvirtina spėjimas, kad 
šachmatininkų išvyka sutaps su Le
nino garbei rengiama dainų švente 
liepos 18—19 d. ir Lietuvos okupaci
jos trisdešimtmečio paminėjimu. 
Taip šachmatininkai pasitarnaus so
vietiniams tikslams bei maskvinei 
propagandai. Red.).

nei Hamiltone, nei Kanadoje, tada 
Jūs. “Naujienų” redaktoriau, geriau 
pėsčias atidrožkite | Klevelandą ir 
atsiprašykite savo ir L. Vaičiūnienės 
vardu L. Sagį ir visą “Grandinėlę** 
už šią ir visas kitas išgalvotas istori
jas”.

“Tž” redakcija pasiuntė minimąjį 
atvirą L. Sagio laišką G. Breichma- 
nienei susipažinti. Pastaroji atsiliepė 
šiuo pareiškimu: “Jūsų prašoma pasi
sakyti dėl L. Sagio laiško “Tėviškės 
Žiburiams” turiu pareikšti, kad nei 
J. Lingys, nei L. Sagys jokiais reika
lais pas mane nėra lankęsi”.

Ryšium su šia istorija primintinas 
dar vienas asmuo, kuris pernai lan
kėsi Kanadoje ir bandė užmegzti ry
šius su tautinių šokių grupėmis. Tai 
okupuotos Lietuvos choreografas ir 
propagandistas K. Poškaitis. Apie jį 
plačiau rašyta “TŽ” š. m. 14 nr. Grį
žęs okupuoton Lietuvon, jis gana nei
giamai atsiliepė apie Kanados lietu
vių tautinių šokių grupes.. Esą jos 
prilygsta Lietuvos kaimo saviveikli
ninkų lygiui. Turimomis žiniomis, K. 
Poškaitis atostogavo pas savo brolį. 
Pokalbiuose su kaikuriais tautinių šo
kių grupių vadovais jis kvietė apsi
lankyti Lietuvoje, bet nerado pritari
mo. Red.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Tautinių šokių žinovai — J. Lingys 

ir K. Poškaitis iš pavergtos Lietuvos 
pernai lankėsi Š. Amerikoje; pirma
sis — JAV-se, antrasis — Kanadoje. 
Grįžę iš kelionių buvo sovietinės val
džios paaugštinti. Laiške iš Lietuvos 
rašoma: “Juozo (t. y. Lingio, Red.) 
taip ir nesutikau po gastrolių. Tik 
skaičiau daug jo straipsnių. Nekaip 
rašo apie Jus... Tuojau po sugrįžimo 
buvo jam suteiktas didžiausias apdo
vanojimas — Tarybų Sąjungos liau
dies artisto vardas. (“Tiesoje” apie 
tai paskelbta 1970 m. vasario 17 d. 
nr. Maskvos įsake rašoma: “Už dide
lius laimėjimus, vystant tarybinį cho
reografijos meną, suteikti TSRS liau
dies artisto garbės vardą Juozui Lin
giui — Lietuvos TSR Valstybinio nu
sipelniusio dainų ir šokių liaudies an
samblio “Lietuva” baletmeisteriui. 
TSRS Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas N. Podgornas, TS 
RS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
Sekretorius M. Georgadzė. Maskva. 
Kremlius, 1970 m. vasario 16 d.” 
Red.). Keista, kad pernai, kai buvo 
jo penkiasdešimtmečio sukakties mi
nėjimas, to nepadarė. Matyt, “gastro
lėse” labai pasižymėjo... Apie tai, 
ar buvo Kanadoje, nežinau, galbūt 
nebuvo.

Kazys (Poškaitis, Red.) po “gastro
lių” irgi buvo darbe paaugštintas. Da
bar jis lietuvių liaudies šokio tyrinė
tojas — mokslininkas (nors nebaigęs 
jokio mokslo). Jau tų mokslininkų 
pas mus, tai kur tik spjausi, ten pa
taikysi ant jų. Pas mus iškilti yra tik 
vienas kelias ir reikia visom ketu
riom juo eiti.

Matytum, kaip pasikeitę daugumas 
buvusių artimų žmonių. Tau neįma
noma nė suprasti, kaip tai atsitinka”.

NEPASTEBĖTOS PASTANGOS
Gabi lietuvaitė, šalia mokyklos pa

mokų besimokanti dainavimo, daly
vavo įvairiose varžybose ir iki šiol 
laimėjo 37 medalius bei kitokias do
vanas. Jos vardas jau nekartą buvo 
minėtas vietinėje kanadiečių spau
doje. Taip buvo ir šiais metais. Kai 
pasakiau, kad jos vardas paminėtas 
laikraštyje, jinai iš smalsumo paėmė 
“TŽ”, bet neradusi nustebo. Pasa
kiau, kad tai buvo angliškame laik
raštyje. “O kodėl niekad nebūna lie
tuviškame laikraštyje?” — klausė ji. 
Nutylėjau su skausmu širdyje ir pa
galvojau: jei kas važiuoja atostogų 
Floridon, atsiranda korespondentų, 
bet apie mene besireiškiančią jau
nuolę nėra kam parašyti, nors vieti
nė radijo stotis ir spauda paskelbė.

Sunku šių dienų jaunimui išveng-

Vedybinė dovana .
Vienas džentelmenas ilgai 

rausėsi po lentynas dovanų 
krautuvėj, kažko jieškodamas.

— Gal galėčiau Jum padėti? 
— paklausė krautuvės savinin-

— Aš jieškau kokio nors da
lyko, tinkančio vestuvių dova
nai, — atsakė pirkėjas.

— Aš jums patarčiau paimti 
Šitą gražų paveikslą. Jis pava
dintas: “Artėjanti audra ..

Gydytojo skausmai
— Neliūdėk. Tamstos būklė 

nėra beviltiška. Aš pats irgi ken
čiu tokius pat skausmus.

— Gali būti, bet, daktare, Jū
sų negydo toks gydytojas, kaip 
Jūs...

Žmonos patarimas
— Tėve, tu nesėdėk be darbo 

nobodžiaudamas. Sūnus žiūri te
leviziją. Galėtum už jį išspręsti 
uždavinius.

ŠYPSENOS
ž

Mandagumas
Su didžiausiu ryšuliu rankoje 

į autobusą įlipa senutė.
— Prašau, sėskite, — pašoku 

iš savo vietos.
Ji atsisėdo... ant autobuso 

grindų, nes buvo pritrenkta ma
no mandagumo.

Pajieškojimai
Jadvygos Cižaitės, gim. 1919 m., iš 

Panevėžio 1944 m. vasarą pasitrauku
sios į Vokietiją, o vėliau į Kanadą; 
Stasio čižo, gim. 1926 m., iš Panevė
žio gimnazijos 1944 m. pasitraukusio 
j vakarus, gyvenusio Vakarų Vokieti
joje, o vėliau Kanadoje — įieško mo
tina. Atsiliepti šiuo adresu: Veroni
ka čižienė, Liūdinės kaimas, Veldžio 
paštas, Panevėžio rajonas, Lithuania, 
USSR.

Optinė apgaulė
Svečias restorane: žiūrėk, dvi 

musės plaukioja jūsų sriuboje!
Restorano šeimininkas: Tai 

optinė apgaulė, pone. Jos jau se
niai negyvos.

Geras gydytojas
Žmona: Ar gali sau įsivaizduo

ti, tas gydytojas uždraudė man 
dainuoti!

Vyras: Ką sakai! O aš jį lai
kiau niekam tikusiu.* * *

• Gera moterystė yra kaip 
svogūnas: vyrai ją giria su aša
romis akyse.

• Vedybos yra uostas audro
je, bet labai dažnai audros kyla 
pačiame uoste.

Parinko Pr. Alš.

DUEįFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos'b*'batarej os. Prityręs'specialistas su ilga praktika 

1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalr

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage įa%6 ° £ Kc»tege> 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E- ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

Verslininkai, prietarai ir tikrovė
(Atkelta iš 3 psl.) 

tūrininko. Pamirštama, kad val
dininkui, politikui ir pan. užten
ka įgyto pasiruošimo, o versli
ninkui yra reikalingas pasiruoši
mas, sugebėjimas, pasitikėjimas, 
ištvermė, savarankiškumas ir su
manumas. šitoji realaus gyveni
mo mokykla verslininką išveda į 
gyvenimą su didesne patirtimi, 
aiškesniu akiračiu ir stipresnė
mis pažiūromis. Užtat verslinin
kas jokiu būdu nėra žemesnis 
už kitoje srityje dirbantį. Jo įna
šas tautai nė kiek nėra mažesnis, 
kaip kitų sričių darbuotojų. 
Verslininkas išeivijoje nėra dau
giau nutautėjęs nei tie, kurie 
dirba kitose srityse. Viso to aki
vaizdoje tenka pripažinti, kad 
tam tikros visuomenės dalies 
opinija verslininkų atžvilgiu yra 
taisytina. Su apgailestavimu rei
kia pastebėti, kad tos pačios nuo
taikos tebėra ir pačių verslinin
kų tarpe. Tai yra tarpusavio 
bendradarbiavimo, organizuotu
mo, bendrų reikalų bei interesų 
išsiaiškinimo ir sprendimo sto^ 
kos padarinys.* ♦ *

Iniciatyva padėčiai sunormuo-

ti turėtų kilti iš pačių verslinin
kų. Dabartiniai, buvę verslinin
kai ir ekonominės srities dar
buotojai turėtų stipriau suglaus
ti eiles savose organizacijose. 
Jie turi išvystyti aktyvią ir 
efektingą veiklą, kuri visu savo 
dinamiškumu įsilietų į bendrą 
lietuvių veikimą. Būtų nepatei- 
sinamaj jei verslininkai nusigrįž
tų nuo bendruomenės už tai, kad 
ji neremia jų pastangų ir never
tina jų pačių bei jų darbų. Tau
tos niokojimo ir skaudžių išgyve
nimų akivaizdoje verslininkai 
negali ir neturi prarasti tautinio 
susipratimo bei atsakomybės pa
jautimo. O tai jie turi įrodyti 
organizuotu veikimu, pozityviais 
darbais, nuoširdžiu bendravimu. 
Neigiamai nusiteikusi verslinin
kų atžvilgiu bendruomenės dalis 
turėtų parodyti daugiau rūpes
tingumo teisingiau ir tiksliau pa
žinti, suprasti ir įvertinti bend
rus tautinius reikalavimus', įpa
reigojimus ir atsakomybę. Tik 
visiems bendromis pastangomis 
nuoširdžiai dirbant galima išvys
tyti visuomeninę veiklą, kuri ga
li prisidėti prie tautos išlaisvini
mo darbų.

ti pagundos tapti “ilgaplaukiais”, bet, 
atrodo, lietuviams lygiai sunku pa
girti jaunimą, einantį geru keliu. 
Kartais patys esame kalti dėl mūsų 
jaunimo atskilimo nuo kamieno dėl 
vis didėjančio kartų skirtumo. P. B.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd.

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones

East, Port Credit, Ont.
IT. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1 8 4 E L LI S AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir Idti teisiniai reikalai.

_ 421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

11 aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 8-8 v.v.

OKULISTES

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima paeientus iš anksto susitarus

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiki oria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey’St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

SVEIKATA

TIKRAS, NATŪRALUS, 
NEPASTERIZUOTAS 

MEDUS PARDUODAMAS 
30 Dewson St., Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 14 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

įdėtų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

L.LUNSKY,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vx—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefoną

2231 Bloor Street W,
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J TORONTO LIETUVIŲ CHORO 44 V ARPAS"

PAVASARINIS KONCERTAS
GEGUŽĖS 9# ŠEŠTADIENĮ, 8 v. v.z West Park Vocational School, Dundas-Bloor gatvių sankryžoj
Programoje dalyvauja: “Varpo” choras, trys “Gintaro” tautinių šokių grupės ir
---------------------- --------------- Danforth Tech, mokyklos orkestras.
Bilietų kainos — $2 ir $3, studentams — $1. K RENGĖJAI
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį — Kristaus Dan

gun Žengimo šventė ir Motinos 
Diena.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — šį sekmadienį, 10 vai. pa
maldų metu. Vaikai su savo tėve
liais renkasi prieš pamaldas į par. 
salę.

— Gegužės 17, sekmadienį, ryšium 
su ilguoju savaitgaliu, pamaldos 
įvyks Springhursto Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje.

— Gegužės 5 d. į lietuvių kapines 
perkelti a.a. Buračienės palaikai.

— Mirus a.a. Vladui Navalinskui, 
jo broliui Broniui nuoširdi užuojau
ta. Pamaldos už velionį — gegužės 
6 d., 8 v.r.

- — Mišios: gegužės 8, penktadienį, 
7.30 v.r., už a.a. Petrą Traškevičių; 
gegužės 10, sekmadienį, 10 v.r., taip
gi už a.a. Petrą Traškevičių.

— Besibaigiant moksnii universi
tetuose, didelis skaičius studentų, 
jų tarpe ir daug lietuvių, jieško 
darbo atostogų metu. Kiekvienas, 
kiek galime, pagelbėkime mūsų stu
dentijai.

Šv. Jono Pasalpines Draugi
jos prieš vasaros atostogas pas
kutinis, pusmetinis, labai svar
bus susirinkimas — gegužės 10 
d,. 1.30 v. p.p., salėj virš “TŽ”. 
Bus padarytas galutinis nutari
mas 50 metų jubilėjaus klausi
mų ir apsvarstyta daug kitų ne
baigtų reikalų. Visų narių atsi
lankymas būtinas. Valdyba

Lietuvių kapinių kankinių 
koplyčiai "daromi 10 pėdų pla
tumo ir 12 pėdų augščio groti- 
niai vartai. Projektą paruošė 
dail. Tel. Valius, vykdo dail. J. 
Bakis. Laisvės paminklui lango 
vitražą gamina dail. R. Astraus
kas.

25 AKRAI ŽEMĖS su labai gražiu, 
skaidraus vandens upeliu. Kelias ei
na tik iki šios nuosavybės ir nėra jo
kio judėjimo. Yra medžių, priešais 
gražus miškas. Tinkama vieta staty
ti vasarnamiui. Prašo $6.500.

45 AKRAI GRAŽIOS, kalvotos že
mės, tinkamos vasarnamio statybai. 
Apie 5 akrai puikaus miško. Savinin
kai lietuviai ir nori gero, ramaus kai
myno. Prašo $9.700; apie $4.000 Įmo
kėti.

50 AKRŲ KAMPINIS žemės skly
pas; apie pusė — miškas, likusi dalis
— gražus laukas. Priešais gražus re
ginys. Prašo $10.700.

50 AKRŲ KAMPINIS ŪKIS su ge
ru gyvenamu namu (visi patogumai) 
ir naujais tvartais. Graži aplinka. Pra
šo $29.500.

77 AKRAI ŽEMĖS su 6 kambarių 
mūriniu namu, tvartais ir daržine. 
Teka gražus, žuvingas upelis. Labai 
jaukus lietuviškas kiemas, bet apleis
tas, reikalingas tvarkymo. Prašoma 
kaina $17.500.

120 AKRŲ ŪKIS be pastatų su tri
mis keliais ir gražiu tvenkiniu. Pra
šo $15.000, įmokėti $3.500.

Visos šios nuosavybės yra Dundalk 
Fleshertono rajone ir arti 10 plento. 
Smulkesnių informacijų teirautis 
skambinant ST. DARGIU!, 231-6226, 
FRANK BARAUSKAS, Realtor.

PARDUODAMA lova su dvigubu 
matracu ir vienas atskiras matracas. 
Taip pat — gerame stovyje skalbia
ma mašina, tinkama vasarvietei. Tel. 
233-7693.

PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN- 
DŲ specialistas atlieka grindų at- 
naujinimo darbus. Ant naujų grin
dų uždedu vamišą, kurio nereikia 
valsuoti. Darbas atliekamas pigiai 
ir sąžiningai. Telefonas 653-3738.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir {rengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.

Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmadienį — Motinos Die

na. Viešas minėjimas, sujungtas su 
šeštadieninės mokyklos mokslo me
tų užbaigimu ir konkurso premijų 
įteikimu — 3 v. p. p, šios para
pijos auditorijoje.

— Gegužės 3 d. iškilmingų pamal
dų metu pirmąją Komuniją priėmė 
35 vaikučiai. Ačiū N. Pr. Marijos 
seserims už pavyzdingą vaikų paruo
šimą, tėveliams — už rūpestį atga
benant vaikus į pamokas, šventės 
tėvų komitetui — už iškilmių tvar
kingą pravedimą.

— 25 metų vedybinės sukakties 
proga nuoširdžiai sveikiname Povilą 
ir Verą Dunderus.

— Mirus a.a. Vladui Navalinskui, 
velionies brolį Vladą ir visus arti
muosius giliai užjaučiame. Laidotu
vės — gegužės 6 d., 10 v.r., iš Pri
sikėlimo bažnyčios.

Mišios: penktad., 8.20 — už a.a. 
J. Švėgždą, užpr. p. Hatt; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. J. Bučą, užpr. p. 
Laurušaitienės; 9 v. — už a.a. B. 
Lukauskienę, užpr. p. Mačiulienės; at. 
sekmad., 11.15 v. — už a.a. M. Stui- 
kienę, užpr. šeimos bičiulių; 12.15 v.
— už a.a. V. Ciškų, užpr. p. Aukš
taičių.

— Motinos Dienos novenos Mišios
— kasdien, 8 v. ryto.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių; sekmadie
niais — po Sumos.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — studentų; ketvirtadienį, 7.30 
v.v. — suaugusių; penktadienį, 6.30 
v.v. — vaikų.

— Pensininkų laisvavakaris— 
gegužės 13, trečiadienį, 6.30 v.v., pa
rodų salėje. Dalyvius su dainomis, 
eilėmis, kanklėmis ir vaišėmis aplan
kys vyr. skautės ir jūros skautės 
“Gintarės”. Kviečiame gausiai daly
vauti.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Muir Avė. ir Sylvan Ave.; užmiesty
— Willowdale.

— Sutuokta: Birutė Bailey ir Eric 
Beard; Vera Ramas ir William 
Kurck.

A. a. Vladas Navalinskas, 54 
m., mirė staiga gegužės 3 d. 
savo brolio Broniaus namuose. 
Velionis ilgesnį laiką skundėsi 
sveikata. Kilęs nuo Birštono. Pa
laidotas iš Prisikėlimo bažnyčios 
lietuvių kapinėse gegužės 6 d. 
Velionį" paskutiniaisiais metais 
globojo nevedęs brolis.

“T. ŽIBURIAMS” AUKOJO:
$20: K. L. K. Moterų Draugi

jos Delhi skyrius; $10: KLB Ed- 
montono apylinkė; rėmėjo pre
numeratas po $10: K. Kudulis, 
St. Žvirblys, W. Dauginis, A. 
Masaitis, J. Simanas, A. Evans, 
L. A. Jurjonas; $2: P. Šutas, J. 
Juzėnas, B. Petronis; $1: P. Au- 
gustaitis, J. Malskis, J. Mickie
nė. Ačiū visiems.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLL 
NIKĄ. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. f el. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponį*

“Varpo” choras intensyviai 
ruošiasi pavasario koncertui, ku
ris įvyks šį šeštadienį, 8 v.v., 
West Park Vocational School sa
lėje. Pirmą kartą programoje 
dalyvaus ir pučiamųjų orkest
ras, pakviestas iš Danforth Tech 
mokyklos. Jis atliks kaikuriuos 
dalykus vienas, o ištrauką iš J. 
Sibelijaus poemos “Finnlandia” 
ir B. Jonušo “Ramovėnų mar
šą” — kartu su choru. Trys 
“Gintaro” šokėjų grupės pašoks 
rinktinių, gyvų tautinių šokių. 
“Varpo” choras atliks keletą vi
sai. naujai sukurtų lietuviškų 
dainų. Be to, atskirai pasirodys 
moterų ir vyrų chorai. Tai verta 
visuotinio domesio programa. 
Nuo visuomenės domesio pri
klausys choro ateitis.

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla mokslo metus už
baigs šį šeštadienį, gegužės 9. 
Mokiniai bus paleisti namo 12 v.

Vedėjas 
Motinos Dienos ir Toronto 

Maironio šeštadieninės mokyk
los mokslo metų užbaigimo iš
kilmės įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 10 d., 3 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Lietuvos gėn. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas įteiks 
mokyklą baigusiems mokiniams 
pažymėjimus, bus trumpi sveiki
nimai, mokinių atliekama pro
grama: paskaitėlė, dainų, tauti
nių šokių bei deklamacijų pynė. 
Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti. Įėjimas — laisva auka.

Mokinių konkursuose laimė
jusių pirmas tris vietas vietinėse 
mokyklose ir visos Kanados 
mastu darbų paroda (lietuviškos 
veiklos, iškarpų ir rašinių) bus 
gegužės 10, sekmadienį, Prisikė
limo parodų salėje. Ją bus gali
ma apžiūrėti dar prieš visų 5 
konkursų premijų įteikimą bei 
Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos mokinių mokslo metų 
užbaigimo iškilmes pradžią.

SLA 236 kuopos paskutinis 
prieš vasaros atostogas susirin
kimas — gegužės 10, sekmadie
nį, 1 v.p.p., Liet. Namuose. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. V-ba

Kepinių ir gėlių išpardavimą 
Motinos Dienos proga organi
zuoja ateitininkų tėvų komitetas 
gegužės 10, sekmadienį, nuo 
9.30 v.r., Prisikėlimo parapijos 
kavinėje. Pyragai ir gėlės bus 
gaunami, kol viskas bus išpar
duota.

Dar viena radijo programa 
lietuviškai pradėta transliuoti 
gegužės 6, trečiadieni, 7.30 v.v. 
iš CHIN stoties banga 101 FM. 
Ji bus transliuojama kiekvieną 
trečiadienio vakarą nuo 7.30 iki 
8.30. Tai tęsinys J. R. Sima
navičiaus “Tėvynės Prisimini
mų” programos.

KLK Moterų Draugijos Delhi 
skyrius per H. Kairienę atsiuntė 
“TŽ” $20 auką su šiuo priera
šu: “Atsidėkodamos už mums 
suteiktą pagalbą siunčiame kuk
lią 20 dol. auką. Linkime ištver
mės ir stiprybės tremties keliuo
se.” “TŽ” leidėjai už šią pa
ramą reiškia nuoširdžią padėką.

“Pumpurėliai” — tai Toron
to Maironio šeštadieninės mo
kyklos laikraštėlio antras nume
ris, išleistas 1970 m. balandžio 
mėnesį. Jį prirašė, suredagavo ir 
iliustravo devintųjų skyrių mo
kiniai. Laikraštėlis atspaustas 
duplikatoriumi ir turi 26 psl. Ja
me sudėti mokinių rašinėliai 
įvairiom temom. Kaikurie jų 
gana gyvai, įdomiai parašyti. 
Pirmajame puslapyje surašyti 
redaktoriai: G. Andrulis, Ž. ši- 
lininkaitė, M. A. Vingelytė, N. 
Žulytė, L. Jagėlaitė, P. Tarvy
das, R. Ledas. D. Misevičiūtė, 
J. Grigonis. Iliustracijos — D. 
Misevičiūtės ir Ž. Šilininkaitės. 
Laikraštėlio globėjai — M. Gu
daitienė, L. Senkevičienė ir A. 
Vaičiūnas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Prisi

kėlimo parapijos bankui už 
$250 auką ir “Paramai” už $50 
auką. N. Pr. Marijos seserys

I BARONESSA BEAUTY SALON 8 
| Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

§ 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 8

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, | 
S ,<r
;■ perukai ir t. t. Prieinamos kainos B

Žuvo a.a. stud. R. Laurinavi
čius. Telefonu gauta žinia, kad 
eismo nelaimėje gegužės 5 d., 
3 v.r., prie Windsoro žuvo a.a. 
stud. Raimundas Laurinavičius, 
22 m. amžiaus. Velionies kūnas 
pergabenamas į Torontą į Tur
ner ir Porter laidotuvių namus. 
Laidojamas šį šeštadienį 10 v.r. 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios lie
tuvių kapinėse. Velionis anks
čiau su tėvais gyveno Toronte, 
ir gražiai reiškėsi lietuvių jauni
mo veikloje. Windsore jis studi
javo humanistinius mokslus ir 
galvojo apie medicinos studijas. 
Visų buvo mėgiamas dėl savo 
gero, socialaus, draugiško būdo. 
Velionies tėvai Windsore turi 
viešbutį. Tai jau bene penktas 
lietuvių jaunuolis žuvęs auto
mobilio nelaimėje pastaraisiais 
metais.

Apylinkės valdyba savo posė
dyje balandžio 30 d., be einamų
jų reikalų, svarstė Vasario 16 
minėjimo pagrindines gaires. 
Numatoma per mūsų nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį ka
nadiečiams svečiams suruošti 
kultūrinę parodą iš mūsų tauto
dailės ir trumpą meninę progra
mą, bendrąjį minėjimą trumpin
ti, tenkinantis vien lietuviška 
programa. Nutarta pakviesti į 
kapinių iškilmes gegužės 31 d. 
organizacijas su vėliavomis, or
ganizuoti gėlių padėjimą laisvės 
aikštelėje. Pamaldų metu gie
dos “Varpo” ir Šv. Jono Kr. 
par. jungtinis choras, dalyvau
jant pučiamųjų orkestrui. Jau
nimo sekcijos vadovai valdybą 
informavo apie studentų mokslo 
metų užbaigos parengimą, kuris 
numatytas gegužės mėn. pabai
goje. Naujoji apyl. valdyba šį 
ketvirtadienį daro vizitą gen. 
konsului dr. J. Žmuidzinui.

Toronto lituanistikos semina
ras užbaigė šiuos mokslo metus 
balandžio 24 d. Seminaro stu
dentai yra daugiausia paskuti
niųjų gimnazijų klasių mokiniai. 
Įsisiūbavus egzaminams ir įvai
riems užbaigimų parengimams 
gegužės mėnesį, seminaro lan
kymas gerokai sumažėja. Pro
grama yra suplanuota dvejiem 
metam. Ją išklausę studentai lai
komi seminarą baigusiais, šiais 
metais lankė virš 30. Dvejų me
tų kursą iš lietuvių kalbos, lite
ratūros ir lietuvių kultūros iš
klausė šie studentai:

1. Beniušytė, Nijolė
2. Besąsparytė, Dalia
3. Danaitytė, Danutė
4. Deksnytė, Danguolė
5. Nakrošius, Algimantas
6. Paliulytė, Brigita
7. Rovas, Eugenijus
8. Ulbaitė, Ramunė
9. Vadauskas, Viktoras

10. Vaišvilaitė, Rūta
Baigimo pažymėjimai bus 

įteikti šį rudenį. Kursų vedėjas 
V. Taseckas, atsisveikindamas 
su studentais, palinkėjo ateity
je neužmiršti to, ką išmoko, gy
vai įsijungti į lietuvišką darbą 
ir neužmiršti tų gražių draugys
čių, kurios susiformavo semina
rą "belankant. Taip pat padėko
jo ir svečiams paskaitininkams 
už paskaitas: A. Abromaitienei, 
K. Manglicui, A. Rinkūnui, D. 
Rautinš ir kun. J. Staškevičiui. 
Baigiant darbą, visi dalyviai buvo 
pavaišinti saldumynais ir kava. 
Nuolatiniai seminaro mokytojai 
šiais metais buvo: V. Taseckas, 
S. Bubelienė, A. Kuolienė, A. 
Sungailienė. Jį globojo ir patal
pomis rūpinosi Tėvai pranciško
nai. Ateinantį rudenį darbas bus 
tęsiamas toliau. Į seminarą kvie
čiami visi praėjusiųjų mokslo 
metų studentai ir šiais metais 
šeštadieninę mokyklą baigusieji 
abiturientai.

Seminaro vadovybė

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel WA 2-7981,261-0537

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” narių metinis susirinki
mas įvyko gegužės 3 d. salėje 
virš “TŽ” redakcijos. Atidarė 
pirm. P. Bražukas ir pirminin
kauti pakvietė dr. S. Čepą, se
kretoriauti — V. Sondą. Prane
šimus padarė valdybos pareigū
nai, revizijos komisija ir redak
torius. Aptarti finansiniai, ad
ministraciniai ir kiti laikraščio 
reikalai, konstatuotas žymus iš
laidų padidėjimas, priimta 1970 
m. sąmata. Kultūros draugijos ir 
spaudos bendrovės sujungimo 
formalumai nusitęsė dėl advoka
tų delsimo. Valdomieji organai 
perrinkti tie patys. Valdybon 
įeina: P. Bražukas, kun. P. Ažu
balis, kun. P. Barius, OFM, A. 
Bumbulis, V. Sonda, V. Aušro
tas, J. Andrulis; revizijos komi
sijom V. Montvilas, V. Birie- 
ta, V. Sendžikas.

Dail. N. Vedegytės-Palubins- 
kienės darbų parodą gegužės 2-3 
d.d. Prisikėlimo parodų salėje 
surengė KLK Moterų Prisikėli
mo skyrius. Jai atidaryti buvo 
pakviestas dail. T. Valius. Ati
daryme dalyvavo pati dailininkė 
su savo vyru iš Klevelando ir 
gana gausus būrys meno mėgė
jų. Parodą torontiečiai gausiai 
lankė šeštadienį, ypač sekma
dienį, ir keliolika jų įsigijo dai
lininkės paveikslų.

Lenino šimtojo gimtadienio 
proga surengtoji paroda miesto 
rotušės bibliotekoje susilaukė 
gana aštrios reakcijos. Įvairūs 
asmenys ir organizacijos pareiš
kė protestą miesto burmistrui 
ir paskiriems miesto tarybos na
riams. KLB pirmininkas dr. S. 
Čepas gavo atsakymus raštu iš 
3 pareigūnų. Burmistro įstaigos 
pareigūnas balandžio 28 d. laiš
ke tarp kita ko pastebi: “Toron
to viešosios bibliotekos taryba 
yra atsakinga už šią parodą. Jo 
Malonybė dėl jos gavo daug 
skundų, kuriuos perdavė tos ta
rybos pirmininkui.” A. E. O’Do- 
nohue balandžio 27 d. laiške pa
reiškė smerkiąs tą parodą ir esąs 
pasiruošęs tą klausimą iškelti 
miesto tarybos posėdyje. Atsi
liepė ir D. Rotenberg, patarda
mas protestuoti bibliotekos ta
ryboje ir pareikšdamas savo ne
pritarimą Lenino parodai. Pa
našų atsakymą iš miesto bur
mistro gavo ir Baltiečių Fede
racijos pirm. J. R. Simanavičius. 
Į minėtą viešųjų bibliotekų ta
rybą įeina ir lietuviams pažįsta
mas W. Archer, kuris pareiškė 
Lenino parodoje nematąs nieko 
blogo.

Toronto miesto taryba gegu
žės 1 d. vienbalsiai priėmė savo 
nario ukrainiečio W. Boyčuko 
pasiūlymą leisti surengti mies
to rotušės patalpose antilenini- 
nę parodą. Tarybos posėdyje W. 
Boyčukas pareiškė esąs pats su 
šeima nukentėjęs nuo Lenino re
žimo. Toronto gyventojų tarpe 
tokių esą daug. Lenino parodos 
surengimas miesto rotušės bib
liotekoje esąs įžeidimas tūkstan
čių torontiečių, nes Leninas yra 
vienas didžiausių pasaulio tiro
nų, o parodoje jis rodomas kaip 
humanistas. A. E. O’Donohue, pa
pildydamas W. Boyčuko pasiū
lymą, pasiūlė miesto tarybai iš
reikšti užuojautą Toronto mies
to gyventojams, kurie yra nu
kentėję nuo Lenino ir jo įpė
dinių režimo. Pasiūlymas buvo 
priimtas 19:1. Prieš pasiūlymą 
balsavo John Sewell.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

už suruoštą mums 20 metų vedybi
nės sukakties proga pobūvį. Dėko
jame mūsų brangiems tėveliams, te
tai Monikai ir pusseserei Gitai, sese
riai Nijolei bei jos vyrui iš taip toli 
atvykusiems, taipgi kitiems gimi
nėms už sveikinimus ir dovanas. Dė
kojame Tėvui Rafaeliui už sveikini
mus bei sukalbėtą maldą, J. Šarū
nui, sveikinusiam visų vardu. Ypa
tingą padėką reiškiame O. Girdaus- 
kienei ir A. Gaidelienei už pobūvio 
suorganizavimą. Dėkojame: Z. O. Gu
dauskams. S. A. Gaideliams, J. J. 
Šarūnams, M. P. Žymantams. S. A. 
Baltrušaičiams, P. Bacevičiui, L. Dar
gienei, N. žolpienei, V. Tamašaus
kui, K. P. Daulenskiams, J. M. Radze- 
vičiams, K. M. Janeliūnams. A. E. 
žemaitaičiams. J. S. Juodikaičiams, 
P. L. Imbrasams, AA Birgelienei, K. 
I. Penthor, V. M. Anfsimowicz, K. T. 
Gough. Visiems ačiū už vaišes ir do
vaną. Jūsų nuoširdumo niekada ne
užmiršime. Ačiū.

Alėfcan ir Valentina Grybai

Aušros Vartų par. žinios
— Balandžio 29 d. Kvebeko pro

vincijoje įvyko labai svarbūs rinki
mai. Šia proga mūsų miesto arkivys
kupas išleido atsišaukimą į tikin
čiuosius.

— Montrealio šeštadieninė mokyk
la savo darbą baigs gegužės 9 d.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
mūsų parapijoje — gegužės 10 d.

— Lankėsi kun. Kazimieras Kuz
minskas, Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos atstovas.

— Kun. Kazimieras Raudeliūnas, 
SJ, dalyvavo Saulių Sąjungos suva
žiavime Detroite, JAV.

— Nauji pakeitimai Šv. Mišiose 
yra nedideli ir neliečia dalykų es
mės. Pakeitimai parapijiečiams buvo 
paaiškinti balandžio 12 d. Kadangi 
jie yra oficialiai Bažnyčios patvir
tinti, bus vykdomi ir mūsų bažny
čioje.

— Kanados vyskupai yra gavę lei
dimą iš popiežiaus dalinti Komuni
ją padedant tikinčiajam ant rankos. 
Kiekvienas tikintysis yra laisvas ap
sispręsti, kad jam Komunija būtų 
įdedama i burną, kaip iki šiolei, ar
ba, kad jam būtų padėta ant rankos. 
Šia proga šitai pranešame kaip faktą. 
Kita proga plačiau paaiškinsime, 
kaip tai padarytina. Iš anksto kvie
čiame visus mielus tautiečius gerai 
susipažinti su šiuo reikalu ir apie 
nieką piktai nespręsti. Kur yra lais
vė, džiaukimės Dievo vaikų laisve.

— Mūsų bažnyčios vajui (dažy
mams ir remontams) aukojo L 
Gentman $50, B. Kirstukas — $25; 
po $20: M. Kirkus, A. Kreivys, P. 
Vaupšas; po $15: B. Pilipavičienė, 
A. Ptašinskai, A. Tamasonis; po $10: 
J. Budrevičius, J. Dalmantas, M. Ga- 
putytė, K. Giedraičiai, A. Gražiai, K. 
J. Jagminai, B. Jungmeisteris, J. 
Kasberuk, A. Keblys, J. A. Kisie
lius, J. Lukoševičius, I. Mališka, L. 
Polichauskaitė, S. Reutas, D. Rupšys, 
A. Stanke, V. Stankevičienė, V. Po
vilams, I. Tauteras, P. Verykis, Vi- 
leniškiai.

— Parapijos vajaus vakarienė nu
matyta gegužės 16 d.

— Gegužinės pamaldos būna tre
čiadieniais ir penktadieniais 7.30 v.v., 
sekmadieniais — po 11 vai. Mišių. 
Labai pageidaujama didesnio žmonių 
dalyvavimo.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $211.37.

Metinis katalikių moterų 
draugijos vakaras praėjo su di
deliu pasisekimu. Aktorius Leo
nas Barauskas, buvęs montrea- 
liškis, atliko pagrindinę progra
mos dalį. Po šešerių metų per
traukos visiems buvo malonu 
vėl išgirsti jį ir pamatyti. Su di
deliu įsijautimu ir artistiškumu 
padeklamavo iš Kristijono Do
nelaičio, Juliaus Kaupo, Jono 
Meko ir tikra žemaitiška tarme 
iš Kymantaitės-Čiurlionienės ir 
Butkų Juzės kūrybos. McGill 
universiteto studentė E. Pet
rauskaitė nuotaikingai paskam
bino kelis dalykus. Programos 
pranešėja buvo Regina Staske
vičiūtė. Tą patį vakarą p. Lapi
nų namuose Akademinis Sambū
ris Leonui Barauskui suruošė 
šaunų priėmimą.

Sekmadienį, balandžio 25, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
A. Mažeikai ir Nancy Lee Grif
fin mamos ir sesutės Albinos
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iniciatyva buvo suruošta didelė 
priešvestuvinė staigmena. Tur
tingi valgiais stalai ir geras or
kestras sudarė beveik vestuvi
nį įspūdį. Linkime sėkmės būsi
mai porai ir tikimės, kad Algi
mantas ir toliau bus veiklus lie
tuvis mūsų kolonijoje. Br, L.

Kvebeko imigracijos ministe* 
rija kartu su kultūros ministe
rija balandžio 25 d., 8.30 v.v., 
valstybinėje bibliotekoje, 1700 
rue St. Denis, surengė lenkų 
dainų ir šokių vakarą. Pasali 
lenkų spaudos, tai vienas iš 
spektaklių serijos, kurioje Kve
beko buvusi valdžia siekė suar
tėti su etninėmis grupėmis ir 
tuo būdu rasti bendrą kalbą 
su jomis. Šia apleista sriti
mi buvo pradėjęs rūpintis tau
tinės vienybės partijos narys ir 
Kvebeko imigracijos ministeris 
Mario Beaulieu. Tikimasi, kad 
ši iniciatyva bus vykdoma ir to
liau. Ja derėtų susidomėti ir lie
tuviams — sueiti į kontaktą su 
atitinkamais pareigūnai.

Dr. Ilona Gražytė JAV ir Ka
nados mokytojų studijų savai
tėje skaitys paskaitą tenia: “Da
bartiniai mūsų rašytojai, kurių 
veikalus turėtų skaityti lietuviai 
moksleiviai”. Stovykla įvyks 
Dainavoje prie Detroito.

Vienas torontiečių, dalyvavu
sių Montrealio ateitininkų šven
tėje, rašo: Montrealio ateitinin
kų šventė Įvyko balandžio 19 d. 
Sekmadienį 11 v. Mišiose daly
vavo organizuotai visi ateitinin
kai. Po Mišių įvyko šventės pa
grindinė dalis — įžodžio davi
mas. Po sveikinimų meninėje 
dalyje pasirodė moksleiviai. 
Ypač gražiai ir įdomiai pasirodė 
jaunučiai, nors jų kuopoj ne
daug narių. Studentai gal šiek 
tiek apsnūdę. Žinoma, daugelis 
jų šiuo metu ruošiasi egzami
nams. Po programos buvo vai
šės, po kurių visi išsiskirstė sa
vais keliais, ateitininkiškos dva
sios vedami, šventėje dalyvavo 
ir iš Toronto: moksleivių atsto
vas A. Kuolas ir centro valdy
bos — A. Juzukonis, kurie taip 
pat pasveikino davusius įžodį. 
Montrealiečiai labai nuoširdžiai 
priėmė atstovus.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyko gegužės 3 d. Aušros Vartų 
par. salėje. Mišias už mirusias ir 
gyvas motinas atnašavo kun. L. 
Zaremba. Minėjimą atidarė S. 
Piečaitienė.pakviesdama paskai
tai Vyt. A. Jonyną. Paskaita bu
vo įdomi. Paskaitininkas davė 
mokslinių faktų apie motinystę, 
moterų kovą už lygias teises, pa
citavo poezijos ištraukų apie mo
tiną. Meninę dalį atliko moki
niai. Bendram chorui vadovavo 
p. Navikėnienė. Publikos atsi
lankė nemažai. J. L.

šv. Onos draugija kun. kle
bono L. Zarembos vardinių pro
ga suruošė jam pagerbti "vaka
rienę. Montrealio organizacijų 
atstovai kleboną sveikino ir įtei 
kė dovanų. Puikią meninę pro
gramą atliko AV par. vyrų ok
tetas. Jis publikos buvo sutik
tas ilgais plojimais. Kun. L. Za 
remba dėkojo rengėjoms ir da
lyviams už jo prisiminimą. J. L.
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Einamąsias s-tas________5,0%
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Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams___ 7.25%
Term. ind. 2 metams___7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




