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Kenksmingas pasyvumas
Esame jau senokai pastebėję, kad š. Amerikos spaudoje, 

televizijoje, radijuje vyrauja vadinamos “naujosios kairės” žmo
nės, kuriems sovietinė vergija yra “košer”, o nesovietinė — 

*■ tikras baubas. Tai patvirtino savo paskaitoje žymus Kanados 
žurnalistas P. Worthington savo paskaitoje etninės spaudos redak
toriams Toronte. Tik jis minėtos rūšies žmones pavadino “libe
raliniais akademikais”. Iš esmės tai tos pačios madingosios link
mės žmonės. Kai iškilo klausimas, kodėl taip yra, P. Worthing- 
tonas gilesnių šaknų neatskleidė. Toliau nuo spaudos stovintiem 
nelengva Įžiūrėti priežastis. Jas atskleisti galėtų tiktai patys 
žurnalistai, šiomis dienomis paaiškėjo, kad New Jersey baltie- 
čių komitetas gavo amerikiečių žurnalistės Edith Kermit Roose
velt laišką, 1971. III. 12, kuriame kaip tik tos priežastys yra 
išdėstytos. Ji nėra nei naujosios, nei senosios kairės veikėja, o tik 
profesijonalė žurnalistė, turinti drąsos atskleisti antrąją medalio 
pusę, būtent tikruosius faktus apie sovietinę-komunistinę vergiją. 
Savo laiške ji sakosi girdinti priekaištus iš įvairių tautinių gru
pių, esą amerikiečių laikraščiai palankiai rašo apie komunistus, 
bet vengia skelbti žinias apie tautines grupes. Toliau E. K. Roose
velt dėsto: “Pirmiausia kairiojo sparno žurnalistai... kviečiami 
universitetų studentų, verslininkų ir kitų grupių visoje Amerikoje 
gerai apmokamom paskaitom. Antra jie gauna lėšų iš fondų 
bei kitų specialių grupių ir tuo būdu susidaro pragyvenimą, nes, 
kaip žinote, spaudos darbas yra menkai atlyginamas.”

“Yra ir trečias veiksnys, — rašo E. K. Roosevelt, — būtent 
moralinė parama. Pvz. aš turėjau savo skilti “Newark Star Led
ger”, Waterburio “American” ir Huntingtono “Park Singal.” Visi 
tie laikraščiai atsisakė mano skilties. Aš nemanau, kad jie būtų 
tai padarę, jeigu butų susilaukę skaitytojų vizitų, telefonų ir 
laiškų, liečiančių mano skiltį. Taip pat nemanau, kad jie būtų 
tai padarę, jeigu redaktoriai būtų susilaukę skaitytojų telefoninių 
pasiteiravimų tais atvejais, kai skiltis nebūdavo atspausdinta. Šiuo 
metu mano skiltis spausdinama Springfieldo “State Journal”. Ne
trukus, atrodo, ir ten ji bus panaikinta ryšium su ekonominiu 
sulėtėjimu. Aš nekaltinu redaktoriaus, nes žinau, jis man pasa
kys, kad per septynerius ar aštuonerius metus spausdindami 
mano skilti negavo nė vieno laiško, telefono ar vizito jos reikalu, 
nors šioje srityje gyvena tiek daug tautinių grupių. Atsakymas — 
apsimoka būti kairiuoju. Ir tai ne tik finansiniu, bet ir organi
zuotos, paramos atžvilgiu. ... Yra ir dar vienas veiksnys. Skaityto
jai, net ir tais atvejais, kai gali, nesudaro progų žurnalistui pasi
rodyti televizijoj ir retai kviečia paskaitom, jeigu jis yra anti- 
komunistų pusėj. Mano rašiniai pvz. nepasirodo nė viename tau-
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Pasaulio Įvykiai

lijos laikraščiams, kuriems atstovauju ir kurių redaktoriai yra 
tokio pat politinio nusistatymo kaip ir aš, pastarieji pataria apie 
tuos dalykus neberašyti, nes niekas jais nesidomi.”

Toliau E. K. Roosevelt primena atveji su vengrais. Esą jų 
veikėjai prašė parašyti apie JAV vyriausybės pastangas grąžinti 
šv. Stepono karūną. Į jos rašinį ta tema niekas nereagavęs — 
nei vengrai, nei kitos tautybės. Dėlto ji daugiau tokiom temom 
nerašanti, o pasirenkanti dalykus, kaip maistas, vaistai, moterų 
problemos ir pan. Pagaliau žurnalistė padaro šią išvadą: “Esu 
tikra, kad mano atvejis yra būdingas kiekvienam sąžiningam žur
nalistui Amerikoje. Tai faktas. Aš tai žinau. Ateis laikas, jūs 
mano skilties niekur neberasit. Kai tai atsitiks, žinosite kodėl. Aš 
būsiu išstumta. ... Jūs, kaip bendruomenės veikėjas, turėtumėt 
žinoti, kaip ir kodėl spauda nerašo apie jūsų veiklą. Laikraštinin
kų dauguma yra sąžiningi žmonės ir antikomunistai, bet raudo
nieji yra labai organizuoti. Jie padeda ne tik saviem, bet ir visiem 
kitiem, kurie palinksta ju pusėn. Gerieji žmonės sėdi pasvvūs ir 
skatina mus “tęsti gerą darbą”. Jie kaltina “kairiuosius” laikraš
čius, kurie taip pat turi išsilaikyti, kai tos rūšies straipsniai nėra 
spausdinami.”

Tai labai atviras žodis, kuris turėtų atidaryti akis ir dau
geliui lietuvių. Gėrimės, kai didžiojoj spaudoj pasirodo straipsnis 
apie Lietuvą ar lietuvius, bet mažai kas pagalvoja parašyti laiš
kuti redakcijai ir parodyti savo susidomėjimą. Net ir tais atvejais, 
kai kuris nors laikraštis Užpuola lietuvius ar paskelbia klaidingą 
informaciją, mūsiškiai dažniausiai tyli. Tai blogiausia politika 
tokiais atvejais. Susirinkę būreliais tautiečiai diskutouja ištisais 
vakarais, bet kai reikia parašyti laišką redakcijai, tai “nėra laiko”. 
Lietuvos ir išeivijos bylai tai žalingas pasyvumas. Gyvybiniais 
klausimais mūsų reakcija turi būti greita, gausi, organizuota. Tik 
tokiu būdu paveiksime ir žurnalistus sau palankia linkme.

KANADOS ĮVYKIAI

PADIDĖJO BEDARBIŲ SKAIČIUS
Dominijos statistikos biuro 

duomenimis, bedarbių skaičius 
Kanadoje balandžio mėnesį pa
didėjo 9.000. Be darbo tada 
buvo 6,7% kanadiečių —659.- 
000. šiame pranešime nesima
to pavasario mėnesiam įprasto 
bedarbių skaičiaus mažėjimo ir 
būklės pagerėjimo. Iš tikrųjų 
kaltinti turbūt reikėtų statisti
ką, bandžiusią nuslėpti apie 25.- 
000 į profesinius kursus pasiųs
tų bedarbių. Įsigiję naują spe
cialybę, dabar jie vėl grįžta 
darbo rinkon. Kadangi tokių su- 
grįžėlių gegužės mėnesį bus ke
liolika tūkstančiu, gali būti pa
siektas naujas šio mėnesio be
darbių rekordas. Opozicijos va
das R. Stanfieldas reikalauja 
finansų ministerio E. J. Ben
sono atsistatydinimo, cituoda
mas jo optimistinius pareiški
mus nedarbo pašalinimo klausi
mu, kurie, deja, nėra išsipildę. 
Nerimą kelia po Naujų Metų 
padidėjęs kainų kilimas tokiu 

. mastu, kad pragyvenimas kana
diečiams šiemet gali pabrangti 
net 5%. Kaikurios darbo uni
jos, kaip pvz. Hamiltono elekt
rikai. išsikovojo pasakiškus at
lyginimus. Kainų ir atlyginimu 
neproporcingas a u g i m a s vėl 
graso nauja infliacijos banga. 
Premjeras P. E. Trudeau yra 
prisipažinęs, kad nedarbo pro- 

jo paskelbta

kova infliacijai. Būtų tikrai 
liūdna, jeigu jo panaudotos lig
šiolinės priemonės, padidinu
sios bedarbių skaičių, taptų ne
veiksmingomis ir nesustabdytų 
infliacijos. Federacinė konser
vatorių partija šią politinę kri
zę žada panaudoti sekančių rin
kimų propagandai, skelbdama 
naujus ekonominius planus in
fliacijai ir nedarbui sutramdyti. 
Liberalai tikisi sustiprinti savo 
pozicijas naujuoju finansų mi- 
nisterio E. J. Bensono biudže
tu, kuris bus paskelbtas sekantį 
mėnesį. Spėjama, jog E. J. Ben- 
sonas Įves mokesčių reformą.

Premjeras P. E. Trudeau šią 
savaitę pradėjo vienuolikos die
nų viešnagę Sovietų Sąjungoje, 
kur yra numatyti pokalbiai su 
sovietų kompartijos ir vyriausy
bės vadais Maskvoje, išvykos i

Švedų didžiojoje spaudoje to
liau pučia gaivus pavasarinis vė
jas, kuris žadina susidomėjimą 
Baltijos tautų likimu. “GHST” 
— plačiai skaitomas Goeteb.or- 
go prekybos ir laivininkystės 
laikraštis IV. 15 laidoje išspaus
dino platų straipsni apie sovie
tinio imperializmo kolonijinę 
politiką Baltijos kraštuose. 
Straipsnio autorius — mums

vietų kolonijizmo aptartimi.
Kolonijos — tai kraštai ar sri

tys, netekę valstybinės ir ūkinės 
nepriklausomybės, imperialisti
nių valstybių engiami ir išnau
dojami. Siekdami užvaldyti ko
lonijas, imperialistai paprastai 
jas okupuoja kariškai, sudaro 
administraciją iš savo valdinin
kų, atima pilietines teises iš vie
tos gyventojų, pasisavina svar
biausias ūkio šakas ir naikina 
engiamos tautos kultūrą.

Rusų figos lapas
Pasiremdamas šia aptartimi, 

autorius papunkčiui apžvelgia 
nūdienę Baltijos kraštų padėti. 
Kolonijizmas visų pirma reiš
kia, kad nėra kolonizuotuose 
kraštuose valstybinės ir ūkinės 
nepriklausomybės. Tuo tarpu 
sovietinė konstitucija Baltijos 
respublikoms pripažįstanti pla
čią savivaldą ir net teisę išstoti 
iš sąjungos, tačiau visiškai ne
numato, kaip toks išstojimas ga
lėtų virsti tikrove. Betkoks agi- 
tavimas už išstojimą yra bau
džiamas Įstatymu. Kas liečia so
vietinių respublikų savivaldą, 
tai ji net formaliai labiau apri
bota, negu betkokioje federaci
nėje valstybėje. Centrinė val
džia Maskvoje sprendžia ne tik 
užsienio politikos, prekybos ir 
gynybos reikalus, bet ir švieti

mo, ūkinio planavimo bei vidaus 
saugumo.

Tikrovėje sovietinės respubli
kos turi dar mažiau savivaldos. 
SSSR konstitucijos 15 str. ga
rantuoja kompartijos pirmumą 
valstybės reikalų tvarkyme. 
Kadangi augštesniųjų partijos 
organų nutarimai privalomi že
mesniesiems, tai ir formalioji 
respublikų savivalda virsta iliu
zija. Sūkiai apie ^oyietinĮ. inter
nacionalizmą ir darnią tautų 
sandraugą centralizuotoje sovie
tinės kompartijos sandaroje tė
ra tik figos lapas didžiarusių šo
vinizmui pridenkti.

Centro poskyriai
Sovietinių sąjunginių respub

likų kompartijos nėra tautiniai 
vienetai, bet visasąjunginės ru
sų kompartijos poskyriai, kurių 
pagrindinis uždavinys — vieto
je vykdyti iš Maskvos gautuo
sius nurodymus. Savo ruožtu 
respublikiniai planavimo orga
nai tėra tik teritorinis Maskvos 
planavimo organų padalinys. 
Nuolatiniai respublikų skundai 
rodo, kad centriniai valdžios or
ganai labai mažai paiso vietinių 
pageidavimų bei poreikių.

Savo teigimus autorius pa
iliustruoja pavyzdžiais iš dabar
tinio Estijos gyvenimo. Ketvir
toji dalis visos Estijos pramo
nės gamybos tenka įmonėms, 
kurios tiesiog priklauso Mask
voje esančioms bendrasąjungi- 
nėms ministerijoms. Jų tvarky
me respublikinė valdžia neturi 
jokio balso. Estijos kompartijos 
I sekretorius neseniai nusiskun
dė, kad jis net nepainformuoja
mas laiku, sprendžiant minėtų
jų įmonių reikalus. Estų ekono
mistai ir Įmonių vedėjai reiškia 
nepasitenkinimą, kad jie neturi 
teisės sava iniciatyva Įvežti iš

mų sujungimą, kalinamų gimi
naičių išlaisvinimą, muitų su
mažinimą dovanų siuntiniam. 
Jeigu bent dalis šių prašymų 
būtų teigiamai išspręsta, prem
jero* P. E. Trudeau kelionė Įgy
tu nemažos reikšmės.

JAV ir Kanados Rumunų 
Bendruomenės pirm. E. Popis* 
cu apkaltino komunistinę Ru
muniją propagandine veikla iš
eivijos gretose. Jo teigimu, Ru
munijos konfpartija nori kont
roliuoti rumunų kolonijas išei
vijoje, šiam tikslui panaudoda
ma Ortodoksų Bendriją, atsiun
čiamus profesorius bei kultūri
ninkus. šie svečiai propaguoja 
mintį, kad visi išeivijos rumu
nai yra komunistinės Rumuni
jos neatskiriama dalis. Iš tik
rųjų išeiviai rumunai. nenori 
turėti nieko bendro su komu
nistine santvarka Rumunijoje 
ir jai skelbia griežtą kovą, ši 
pareiškimą E. Popiscu padarė 
Kitchener mieste, Ontario pro-

manską. Dienraščio “The To
ronto Telegram” politinis ko
mentatorius L. Zink pasisakė vincijoje, kur rumunai šventė 
prieš šią kelionę, nes iš jos 94-tąsias metines Rumunijos iš

silaisvinimo iš Turkijos jungo.
Darbo Kanados šiaurėje se

kančiais metais studentams tu
rėtų parūpinti naujas projektas, 
kurio planus šią vasarą paruoš 
į Jukoną ir šiaurės-vakarų teri
toriją pasiųsti 9 studentai. Pri
žiūrimi šiaurinės srities komen- 

šei- danto brigados gen. R. Withers,

Kanada greičiausiai neturės jo
kios naudos, o Kremlius ją tik
riausiai

kitų kraštų reikalingų mašinų 
ir kitokių pramoninių prekių* 
Lygiai tik Maskva sprendžia, 
kiek, ko ir kokiomis sąlygomis 
reikia iš Estijos eksportuoti.

Turėdamas prieš akis švedų 
skaitytojus, kurie dėl savo jau
no amžiaus nežino, kaip buvo 
Įvykdyta Baltijos kraštų okupa
cija, pasinaudojant Europoje 
vykusiu karu ir tuometiniu Hit
lerio palankumu sovietams, au
torius plačiau nušviečia prie
vartini šių kraštų įjungimą Sov. 
Sąjungon* ir slaptosios sovietų 
policijos siautimą pirmaisiais 
okupacijos metais. Okupacinė 
kariuomenė, imperialistinės 
valstybės valdininkai, vietos gy
ventojų pilietinių teisių suvaržy
mas —-* tai vis kolonijinės poli
tikos požymiai.

Gamyba ne sau
Pastaraisiais metais daug kal

bama apie neišsivysčiusių pa
saulio kraštų ūkini išnaudojimą. 
Šiuo atžvilgiu mūšų dėmesį at
kreipia Maskvos ūkinė kontrolė 
Baltijos kraštuose. Sovietinė 
propaganda mėgsta nuolat pa
brėžti pramoninės gamybos au
gimo tempus. Bet gaminti yra 
vienas dalykas, o vartoti — ki
tas. Geras pavyzdys — Estijos 
elektros energijos gamyba. Ofi
cialūs sovietų šaltiniai skelbia, 
kad šiandien Estijoje pagamina
ma 40 kartų daugiau elektros 
energijos, skaičiuojant vienam 
respublikos gyventojui, negu 
paskutiniaisiais nepriklausomo
jo gyvenimo metais (1940). Per 
paskutinį dešimtmetį visame pa
saulyje elektros gamyba padidė
jo vos 5 kartus, kai Estijoje per 
tą pati laikotarpį — net 22 kar
tus. Bet gamybinių jėgų išaugi
mas krašte nedaug naudos at
neša, kai net % Estijoje pa
gamintos elektros energijos ati
tenka Leningrad™, Pskovui ir 
kitiems Rusijos miestams.

Pagaliau paskutinis kolonijiz
mo aptarties punktas liečia en
giamųjų tautų kultūros slopini
mą. Tai* ypač buvo ryšku Stali
no laikais. 1952 m. Estijoje bu
vo išleisti iš viso tik 3 origina
lūs grožinės literatūros veikalai. 
Šiuo metu ne tik Estijoj, bet ir 
kituose Baltijos kraštuose vyks
tąs labai įdomus kultūrinės kū
rybos procesas, tačiau tik sovie
tinės cenzūros rėmuose.

Laikas praregėti
Išvadoje tenka iškelti, kad so

vietų vykdomoji politika Balti
jos kraštuose yra kolonijinė ir 
imperialistinė ta prasme, kaip 
ją supranta patys sovietai, šve
dų viešosios nuomonės sudari
nėtojai šiuo metu yra labai grei
ti smerkti kolonijizmo ir impe
rializmo reiškinius vadinamoje 
trečiojo pasaulio dalyje. Ar ne
būtų pats laikas paskubėti ir pa
matyti, kad mūsų baltietiškieji 
kaimynai tyliai kenčia imperia
listinės didgalybės priespaudą?

NETIKĖTA POLITINĖ KRIZĖ SUKRĖTĖ SUEZO KANALO ATIDARYMO 
siekiantį Egiptą. Gegužės 2 d., JAV valstybės sekretoriaus W. P. 
Rogers vizito išvakarėse, prez. A. Sadatas atleido iš pareigų vice
prezidentą A. Sabry. Praėjusią savaitę staiga buvo paskelbtas še
šių ministerių atsistatydinimas ir Arabų Socialistų Sąjungos, vie
nintelės politinės partijos Egipte, trijų vadų pasitraukimas. Per 
radiją ir televiziją tartu žodžiu prez. A. Sadatas pranešė egiptie
čiams, kad šie asmenys iš tikrųjų buvo pašalinti iš valdžios ir ap
kaltinti sąmokslo rengimu. Kariuomenė jų pačių namuose laiko 
izoliavusi buvusį krašto apsaugos minister! ir kariuomenės vadą 
gen. Itn. Mohammed Fawzi, vidaus reikalų ministerį Sharawi Gu
mai! bei kitus žemesnio rango 
Sadatas sakėsi negalėsiąs pa
kęsti betkokio vienybės skaldy
mo. Nesutarimo priežastys gali 
liesti pokalbius su Izraeliu dėl 
Suezo kanalo atidarymo ar gal
būt Egipto, Libijos ir Sirijos fe
deraciją, prieš kurią buvo nu
sistatęs pašalintasis viceprez. A. 
Sabry. Kairo gatves užplūdę 
egiptiečiai reiškė viešą pritari
mą prez. A. Sadato politikai ir 
netgi reikalavo pašalintuosius 
ministeriųs nubausti mirtimi. 
Naujuoju krašto apsaugos mi- 
nisteriu ir kariuomenės vadu 
prez. A. Sadatas paskyrė gene
ralinio štabo viršininką gen. M. 
A. Sadeką, vidaus reikalų mi- 
nisteriu — Aleksandrijos guber
natorių M. Salemą. Pertvarky
tame ministerių kabinete pre
mjeru buvo paliktas M. Fawzi, 
užsienio reikalų ministerių — 
M. Riadas. šių dviejų politikų 
pasilikimas. Įtaigoja, kad ir to
liau bus siekiama taikos su Izra
eliu, nors jos galimybės yra la
bai ribotos. Paties prez. A. Sa
dato teigimu, taikos viltis ten
ka matuoti tik 1%.

ŽYDŲ TEISMAS

pašalintus pareigūnus. Prez. A.

propa- 
iš sovie-

diečiai 
deau ir

pagrindinį dėmesį jie skirs jau
nimo programon, į kurias numa
toma įtraukti istorinių vietovių 
priežiūrą, gamtos apsaugą ir 
dalyvavimą statybos darbuose. 
Otava devynių studentų kelionei 
ir jų planams finansuoti pasky
rė $25.000. Spėjama, jog sekan
čiais metais šiaurėje galės dirbti 
keli šimtai studentų. Tuo būdu 
bus atkreiptas Kanados jaunimo 
dėmesys į beveik neapgyvendin
tas šiaurines sritis.

Valstybės sekretoriaus G. Pel
letier pranešimu, Kanados ne
priklausomybės šventė liepos 1 
d. šiemet bus atžymėta visa eile 
renginių. Visą liepos mėnesį 
vyks Kanados festivalis. Otavo
je bus surengtas iškilmingas pri
ėmimas Britų Kolumbijos šimt
mečiui skirtoms lakūnų lenkty
nėms iš Britanijos Londono į 
Viktoriją. Iš Otavos bus pradė
tos automobilių lenktynės į Vik
toriją. Otavos valstybiniame me
no centre planuojami koncertai, 
operos, baleto ir dramos spek
takliai, Hull mieste — sielinin
ku lenktynės. Gatineau parke Taip kelia klausimą straipsnio 
CBC bendrovė surengs 12 kon- autorius ir primena, kad jau 
certų po atviru dangumi. Sekt. 1968 m. Pekingo oficiozas kri- 
G. Pelletier, pranešdamas šiuos tikavo sovietinį imperializmą 
ir visą eilę kitų renginių, kalbė- Baltijos kraštuose. Laikas pa- 
jo tik apie Liepos 1, nevartoda- sekti kiniečių pavyzdžiu ir pa- 
mas nei Dominijos Dienos, nei reikalauti apsisprendimo teisės 
Kanados Dienos ligšiolinių ter- taip pat ir Baltijos kraštams!.

publika pasiskelbusio R. Pakis
tano nepriklausomybę. Aukų 
skaičius ir šiandien tegėra ne
žinomas. Gegužės 6-11 d.d. še
šiem užsieniečiam laikraštinin
kam buvo leista lankytis R. Pa
kistano sostinėje Dacca. Jų pra
nešimu, V. Pakistano kariuo
menė Dacca universitete sušau
dė 15 dėstytojų ir apie 200 stu
dentų, sudegino ištisus miesto 
kvartalus. Po to prasidėjusiose 
abipusėse skerdynėse R. Pakis
tane žuvusiųjų skaičius gali pra
šokti milijoną. Terorą liudija 
net du milijonai Indijon pabė
gusių R. Pakistano bengaliečių. 
Indija buvo priversta šauktis 
Jungtinių Tautų pabėgėlių glo
bos komiteto pagalbos.

DARBIEČIŲ PERGALĖ
Britanijos vietinių tarybų rin

kimuose balsuotojai atsuko nu
garą kraštą valdantiems prem
jero E. Heath konservato
riams. Vien tik 300 rinkiminių 
apylinkių paskelbtais duomeni
mis, darbiečiai savo atstovų 
skaičių padidino daugiau kaip 
2.000, o konservatoriai prarado 

Leningrade vėl buvo pradėta 1.80Q.vNet ir . pačiame Londo- 
devynių žydų byla ryšium su 
1970 m. birželio 15 d. planuo
tu, bet neįvykdytu sumanymu 
pagrobti lėktuvą ir pabėgti Į 
Švediją. Bylą teko sustabdyti, 
kai kilo smarki reakcija dėl pir
mosios žydų grupės nuteisimo, 
ypač dėl mirties bausmės pa
skyrimo jos dviem vadam. Mir
ties bausmė vėliau buvo pakeis
ta 15 metų kalėjimo. Dabarti
niame teisme liudininkais buvo 
pristatyti minėti du pirmosios 
grupės asmenys — Mark Dym- 
šic ir Eduard Kuznecov. TASSo 
pranešimu, kaltais jau prisipa
žino trys teisiamieji — Michail 
Korenblit, Viktor Štibans ir 
Hillel Butman. Nors teismas 
yra viešas, lig šiol vakariečiai 
korespondentai Maskvoje nega
vo leidimo vykti į Leningradą. 
Spėjama, jog trečioji žydų byla 
vis dėl to paties nepagrobto 
lėktuvo bus Rygoje.. Britanijos 
Londone grupė žydų studentų 
demonstracijose prie Sovietų Są
jungos ambasados reikalavo vi
zų i Leningradą ir Rygą, norė
dami dalyvauti abiejuose savo 
tautiečių teismuose. Šios de
monstracijos baigėsi žydų stu
dentų muštynėmis su ambasa
dos tarnautojais.

TITO PROBLEMOS
Darbininkų tarnybų kongre

se Sarajeve Jugoslavijos prez. 
Tito aštriai kritikavo dabarti
nius nesutarimus tarp šio kraš
to. serbų, kroatų, makedoniečių, 
slovėnų, bosniečių, hercogovi- 
niečių ir montenegrų. Ruošda
masis švęsti 79 metų amžiaus 
sukaktį, prez. Tito yra susirū
pinęs Jugoslavijos ateitimi. Nu
matoma konstitucijos pataisa 
įves kolektyvini prezidento pos
tą su visų šešių respublikų at
stovais. Prez. Tito tikėjosi, kad 
reforma taps respublikų jung
timi po jo mirties, tačiau iš tik
rųjų jau dabar prasideda grum
tynės tarp įvairių tautybių dėl 
lemiamo balso, baugiausia ne
sutarimo yra tarp kroatų ir ser
bų. Konstitucijos pataisoje kro
atai mato viltį atsikratyti domi
nuojančios serbų įtakos, o pas
tarieji nuogąstauja, kad Kroa
tija sustabdys ekonominę para
mą Serbijai. Abipusė neapykan
ta yra persimetusi net i užsieni. 
Stockholme pvz. kroatai nušovė 
Jugoslavijos ambasadorių V. 
Rolovicą, artimą prez. Tito bi
čiulį, o V. Berlyne serbų bom
ba sužeidė kroatų nacionalistų 
vadą dr. B. Jelicą. *

MILIJONAI PABĖGĖLIŲ
Pakistano prez. A. Khanui pa

vyko numalšinti kovo 26 d. Ry- kMnio ai 
tų Pakistane prasidėjusį sukili- pusę —

ne, kuris yra laikomas-konser
vatorių tvirtove, pergalės jie te
susilaukė vos 32 rinkiminėse 
apylinkėse. Įtakos triuškinan
čiai darbiečių pergalei, matyt, 
turėjo 800.000 bedarbiiĮ, kylan
čios gaminių kainos ir mokes
čiai. Kaip tik šiuo metu pre
mjeras E. Heath jau yra pradė
jęs galutines derybas dėl Brita
nijos Įstojimo į Europos Bend
rąją Rinką. Šis žingsnis atida
rytų V. Europą Britanijos pra
monės gaminiams, bet pakeltų 
importuojamų žemės ūkio gami
nių kainas. Premjeras E. Heath 
iki sekančių rinkimų turi be
veik ketverius metus. Per tą 
laiką rinkėjai gali pakeisti savo 
nuomonę.

NUTEISĖ PAKARTI
Teismas Karachi mieste mir

ties bausmę paskyrė pakistanie
čiu! F. M. Abdullai, kuris per
nai rudenį bandė nužudyti ofi
cialaus vizito i Pakistaną atvy
kusi Lenkijos prez. M. Spy- 
chalski. Karachi aerodrome jis 
norėjo suvažinėti svečią, bet po 
sunkvežimio ratais žuvo tik 
prez. M. Spychalski lydėjęs Z. 
Wolniakas ir trys pakistanie
čiai. Atentato priežastis ir šian
dien tebėra neišryškinta.

TAISO ISTORIJĄ
Sovietų enciklopedijos naujo

ji laida visada susilaukia didelio 
dėmesio užsienyje, nes jos pra
leidimai ir pataisos atskleidžia 
paskutinę kompartijos liniją. 
Neseniai išėjusiame IV tome 
dėl nepasiruošimo II D. karui 
kaltinamas Stalinas, krašto ap
saugos komisaras S. Timošenka 

- ir generalinio štabo viršininkas 
maršalas G. Žukovas. Ryšium su 
II D. karo įvykiais minimas 
1957 m. Kremliaus vadų nema
lonėn patekęs V. Molotovas, bet 
nė žodžiu neužsimenama apie 
anuometinę N. Chruščiovo veik
lą. Enciklopedijon yra įtrauktas 
poetas I. Buninas, Nobelio pre
mijos laureatas, nors jis buvo 
pasmerkęs revoliuciją ir išvy
kęs Prancūzijon. Tuo tarpu Sta
lino sulikviduoto N. Bucharino, 
vieno pirmųjų kompartijos va
dų, ir dabar nėra enciklopedi
joje.

ETNOS UGNIKALNIS
Beveik 20 milijonų. tonų la

vos kalnų šlaitais pasiuntė stai
ga vėl atgijęs Etnos ugniakalni* 
Sicilijoje. Lavos jūra pamažu 
artėjo prie Sant’alfio ir For- 
nazzo miestelių. Ugnikalnių spe
cialistas prof. H. Tazieff Pary
žiuje siūlo bombarduoti Etnos 
kraterį ir lavą nukreipti į ne
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VAKARIETIŠKOJI LINKMĖ VILNIUJE
AL. GIMANTAS

Iš sovietinamos
spaudos puslapių sekant sosti
nės muzikini gyvenimą, galima 
tarti, kad jis yra labai gyvas ir 
Įvairus: koncertai, rečitaliai, ka
merinė ir simfoninė muzika, 
opera. Programos atliekamos ne 
tik vietinėmis jėgomis, bet ir iš 
užsienio atvykstančių meninin
kų. Ir vakarų pajėgūs solistai, 
instrumentalistai, dirigentai ne- 
taip jau reti svečiai Vilniuje. 
Muzikiniame gyvenime, progra
mose netaip lengva “visažinan
čiai ir visagalinčiai” akiai rody
ti savąjį budrumą. Gal todėl čia 
galima Įžvelgti bent kiek dau
giau laisvės bei rodomos inicia
tyvos.

Vieno gerai padėtį žinančio 
stebėtojo nuomone, Vilniuje tu
rima amerikinės muzikos biblio
teka tiesiog juokina savo turiniu 
ir nepilnumu. čia, žinoma, ne 
vilniečių muzikologų kaltė. Iš 
dalies čia kaltos tenykštės sąly
gos ir kaikurių mūsiškių abejin
gumas — kaikada mūsiškiai vi
siškai nereaguoja į prašymus 
(laiškais ar per asmenini ryšį) 
gaidų, muzikinių įrašų plokšte
lėse ir juostose. Tokioje paslau
goje vargiai būtų galima Įžiūrėti 
režimo stiprinimą. Priešingai, 
juk tai būtų vakarietiškų muzi
kinių tradicijų, kultūrinių ap
raiškų skleidimas.

Štai keleto simfoninių konce- 
tų Vilniuje programų metme
nys. Atlikėjas — valstybinės 
filharmonijos simfoninis orkest
ras. Dirigentai keičiasi. Rugsėjo 
30 d. koncertą dirigavo J. Do
markas, solistas — prof. L. Ko
ganas (smuikas). Programoje 
vien vakarietiškieji kūriniai: A. 
Vivaldžio koncertas smuikui G- 
molĮ L. van Beethoveno koncer
tas smuikui D-dur, I. Stravins-

AtA brangiam tėveliui

/ Jonui R u kš a i
Lietuvoje mirus, mielą bičiuli sūnų BALĮ RUKŠĄ 

nuoširdžiai užjaučia —

J. Jonikas B. Mackevičius

R. B. Karaliai K. Pakalniškis

P. Kozulis A. J. Visockiai

TĖVELIUI Lietuvoje mirus, mielam draugui

Stasiui R u k š a i
ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

H. E. Stepalčiai E. G. Kuchalskiai

S. E. Kėkštai

Klemui Baliunui
mirus, jo žmonai ELZBIETAI BALIONIENEI ir jos ketu

riom dukrom gilią užuojautą reiškia visų O a k. v i I I ė s 

lietuvių vardu —

KLB Oakvillės apylinkės valdyba

Lietuvos kio “šventasis pavasaris”.
Spalio 29 d. koncertą dirigavo 

prof. B. Dvarionas. Atlikta P. 
Čaikovskio “Romeo ir Džiulje
ta”, A. Chačaturiano koncertas
smuikui (solistas V. Klimovas) ir 
J. Bramsas — ketvirtoji simfo
nija.

Lapkričio 28 d. — svečias di
rigentas iš Prancūzijos Ž. K. 
Kazadezijus. Atrodo, jo parink
ta ir programa: ž. Orikas—uver
tiūra, A. Baro—koncertinė sim
fonija triūbai ir orkestrui, P. 
Kapdevilis — uvertiūra “Ap
gautas pedantas”, A. žolive — 
simfonija nr. 3.

Gruodžio 9 d. koncertą vėl di
rigavo J. Domarkas, dalyvau
jant pianistei iš Vokietijos A. 
Šmidt. šį kartą programoje: R. 
Ščedrino “Karmen siuita”, L. 
van Beethoveno koncertas forte
pijonui nr. 5 ir B. Bartoko “Už
burtas mandarinas”.

Gruodžio 19 d. koncerto diri
gentas — iš tolimosios Australi
jos Sir B. Hainzas. Kūriniai — 
Skaltorpo “Saulėtoji muzika”, 
B. Bartoko koncertas smuikui 
nr. 2 (solistas O. Kaganas), P. 
Čaikovskio ketvirtoji simfonija 
(kitataučių pavardės taip sulie
tuvintos, kad negalima atsekti 
originalities formos).

Gal didesnių išvadų iš tų pen
kių koncertų nereikėtų daryti. 
Akysna betgi krinta programų 
išbalansavimas ar net ir persva
ra vakarietiškumo link. Už Čai
kovskio ir Chačaturiano grojimą 
tik jau negalima kaltinti rusifi
kacija ar sovietizacija. Tie du 
kompozitoriai juk grojami viso 
pasaulio koncertų salėse. Toli
mesnis vilniškio repertuaro pra
turtinimas iš dalies priklauso ir 
nuo mūsų pastangų iš čia.

Okupacija Lietuvai esanti naudinga
Prieš 3-4 metus “Novosti” 

Publishing House, Moscow, iš
leido “USSR — Lithuania” kny
gelę, kuri yra skiriama turis
tams. Knygelė patogaus kišeni
nio formato, smulkaus šrifto 51 
psl. su 80 psl. vaizdų. Ji bando 
supažindinti su okupuotos Lie
tuvos žmonių socialine ir ekono
mine, kaip jie rašo, “pažanga”, 
o taip pat krašto geografija bei 
istorija nuo seniausių laikų iki 
šiandien. (Tokių knygelių yra iš
leista apie visas sovietines “res
publikas”).

Įdomu, kad knygelė neturi 
Įprastos sovietinės knygų ir kitų 
spaudinių metrikacijos: kada ir 
kiek išspausdinta, kas pasirašė 
spausdinti, redagavo ir t.t. Yra 
ir kita “naujovė”, bet tik so
vietų skaitytojams: kai rašoma 
apie Įvykius prieš Kristaus gi
mimą (A. D.), kai minimi baž
nyčių vardai (pvz. Šv. Onos ar 
šv. Petro), nerašoma, kaip 
įprasta sovietuose, “prieš mūsų 
erą” ar “po mūsų eros”, Onos, 
Petro ar Jono bažnyčios, bet lai
kosi Vakarų papročių ir istori
nės tiesos: Šv. Onos, Šv. Petro 
bažnyčia, prieš Kristaus gimi
mą (A. D.) ir t.t. Vadinas, vaka
riečiams skiriama knygelė, tai ir 
jų papročiai “pagerbti”,

Kai prieš keletą metų Vil
niuje buvo atidaryta “Novosti” 
agentūra, plačiai buvo paskleis
ta žinia, esą šios agentūros sky
rius Vilniuje steigiamas tam, 
kad atitaisytų skleidžiamą melą 
apie Lietuvą ir pan.

Tad įdomu, kokią gi “tiesą” 
“Novosti” agentūra minimoje 
knygelėje skleidžia angliškai 
kalbantiems turistams ir šiaip 
jieškantiems žinių iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ar dabarti
nio Lietuvos žmonių socialinio, 
ekonominio “progreso”?

Prie gintaro krantų
“USSR — Lithuania” knyge

lės turiny “prie gintaro krantų” 
rašoma, kad Lietuva yra didesnė 
už Belgiją, Daniją, Šveicariją ir 
Olandiją. Lietuvos pajūrio gro
žis esąs daugelio poetų apipin
tas dainomis ir legendomis. Už
simenama ir apie Jūratės ir Kas
tyčio legendą. Jūratė su Kasty

Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVENAS
. Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai J

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Veikė jaunimą
Tokie kelių liaudininkų pa

sakojimai bei" puolimai darė la
bai didelės Įtakos jaunesnio am
žiaus Antazavės ir apylinkių 
ūkininkams, kurie su dideliu ne
pasitikėjimu ėmė žiūrėti į LAF 
ir čia susibūrusius LF židinė
lius. Savaip jų kalbos veikė ir 
jaunuosius, daugiausia atėjusius 
kaip tik rezistenciniam darbui į 
LF. Tekdavo daug jiems aiškin
ti, kol tas kalbų nuosėdas galė
davai pašalinti. Antra, skubiai 
atremti kaikuriuos puolimus 
mums buvo gana sunku, nes 
Kauną pasiekdavome tik kartą 
per mėnesį: mes neturėjome sa
vo rankose tų susisiekimo prie
monių, kurias dažnai valdė liau
dininkų žmonės ir galėjo tuos 
sunkvežimius pajungti savo ke
lionėms, t.y. pasiųsti savo žmo
gų. Antra, jie pradėjo leisti 
“Nepriklausomą Lietuvą”, kuri 
paskleidavo ir iškreiptų žinių 
apie laikinąją vyriausybę bei ki
tus asmenis. “Nepriklausomos 
Lietuvos” į Antazavę atsiųsdavo 
apie 50 egz. Pradžioje ji turėjo 
labai didelės įtakos. LF tuo me
tu neturėjo dar slaptos spaudos, 
tik vieną kitą rotatorinį lapelį 
bei TT (Tautos Tarybos) atsišau
kimą, kuriuo gynėsi nuo prime
tamų kaltinimų, kad katalikai 
sabotuoja bendrą kovą, neside
da į bendrą rezistenciją.

“Laisvės Kovotojas”
Piktokas buvo ir Lietuvos 

Laisvės Kovotojų jaunasis spar
nas, kuris telkė" buvusius jau
nalietuvius ir kitus nepalan
kius katalikams jaunuolius. Jie 
irgi puldavo laikinąją vyriau- 

dęs “Laisvės Kovotojas” buvo 
čia gana Įtakingas, kartais Įta
kingesnis už liaudininkų “Ne
priklausomą Lietuvą”, "kurios 
Antazavės apylinkėse buvo 2-3 
kartus daugiau paskleidžiama 
nei “Laisvės Kovotojo”.

Laisvės Armija
Lietuvos Laisvės Armija pra

dėjo čia susirasti vyrų jau nuo 
1942 m. Velykų, nes tiek į An
tazavę, tiek į Dusetas, Antaliep
tę, Degučius ir Zarasus bei 
Imbradą atvyko iš Vilniaus jos 
narių. Ji būrėsi čia grynai ka
riniais pagrindais ir jtfu 1942 
m. rudenį surinko gražų būrelį 
jaunų vyrų, dažniausiai iš buv. 
LF žmonių. Tie vyrai jau turė
jo ginklus, bet netarnavę ka
riuomenėj. Todėl jie buvo pra
dėti apmokyti miško bei parti
zaninių kautynių, žaizdų tvarsty- 

oBNiu t Kazimieras veversKis, buvo sutarta ir tuos vyrus ati- 
žuvęs. Lietuvoje) buvome geri duoti Armijai, lai ir toliau juos

čiu gyvenę gintariniuose rūmuo
se jūros dugne. Jie nebuvę lai
mingi, nes gintaro pilis sugriu
vus ir dabar jūra išmetanti gin
taro gabalų* kuris yra renka
mas ir panaudojamas įvairiems 
dirbiniams.

Lietuvos pajūrio smėlis nepa
prastai švarus; puikūs palūdi- 
miai, kopos, tamsūs pušų miškai, 
ramūs žvejų kaimai, saulė ir 
vanduo. Tai idealiausia vasaro
jimo vieta, Lietuvos “Sahara”. 
Klaipėda — žvejų miestas, iš 
kur žvejai net Š. Amerikos kran
tus pasiekia.

Aprašomas Lietuvos žemės 
paviršius. Upės, ežerai, kalnai 
vadinami lietuviškais vardais, 
bet Nemunas —: “Neman”. Vi
sur kartojamas “Neman”, tik 
vienoje vietoje paminima, kad 
Lietuva dar yra vadinama ir 
“Nemuno kraštu” (The Land of 
Nemunas). Lietuvoje esą 816 
upių 17,1 tūkstančių mylių ilgio. 
Upės ir ežerai pasižymi žuvin
gumu. “Neman”, atseit, Nemu
nas yra Lietuvos upių tėvas, 
teikiąs poetams įkvėpimo. Savo 
ilgumu jis yra-J.4-.toji Europos 
upė (586 mylių). Miškai dabar 
užima 22% Lietuvos teritorijos 
ploto. Minimas 2.000 metų senu
mo Stelmužės ąžuolas, Punios 
melsvosios eglės (spruce) 158 pė
dų augščio. Dabar Lietuvos miš
kuose esą 6,000 stirnų, seniau 
buvę ir meškų. Lietuva nepasi
žyminti žemės mineralais.

Lietuva senovėje
Rašoma, kad iš 3,000,000 Lie

tuvos gyventojų 80% yra lietu
viai, kiti rusai, gudai, lenkai, 
žydai, latviai, totoriai, čigonai. 
Taip pat . esą azerbaidžanų, ar
mėnų ir kt.

Lietuviai esą priklauso baltų 
grupei. Jų kalba išsaugojusi se
nas kalbines formas, paveldėtas 
iš protėvių šnekamosios kalbos. 
Dar ir dabar, net ir studentai, 
kalba įvairiomis senosios formos 
tarmėmis.

Lietuviai gyveną miestuose, 
kaimuose ir kaimeliuose. Kai
muose namai dvejopi: rąstų su 
rusų tipo krosnimis rytinėje 
respublikos dalyje, o vakarinė
je — namai iš kelių kambarių 

pažįstami ir gal’ net draugai. 
Teko dalyvauti ir jo pradinio 
būrelio pasitarimuose Vilniuje. 
Jau tada tarėmės, kad nevilio
sime vieni kito slaptųjų karinių 
junginių narių. Taip pat pabrėž
tinai prašiau nekišti nosies į An- 
tazavės-Imbrado-Zarasų-Smalvų, 
taip pat Obelių, Juodupės apy
linkes, kad nesusidarytų nerei
kalingos trinties, kuri gali būti 
labai nenaudinga ir net pavojin
ga ginklų reikalams. Deja, prak
tiškai sunku buvo visa tai iš
vengti. Į Lietuvos Laisvės Ar
miją įsijungė vienas kitas iš šių 
apylinkių kilęs ir Vilniuje ar 
Kaune gyvenąs jaunuolis, grįžęs 
į tėviškę ir pradėjęs kurti savo 
draugų tarpe židinėli. Taip ir 
susidarė čia visai nelauktai ir 
Seniui nežinant jo Armijos bū
reliai.

Patraukli priesaika
Tie vyrai buvo tikrai veržlūs, 

jauni užsidegėliai. Gana santū
rus LF turėjo jiems užleisti vie
tą. Antra, Lietuvos Laisvės Ar
mijos priesaika buvo labai iškil
minga, patraukli, vietomis dar 
daugiau pakilninta.' Ji būdavo 
atliekama vėlai naktį prie sava
norio, žuvusio kautynėse su bol
ševikais ar lenkais, prie žuvusio 
partizano kapo, kartais papildo
ma dar prie savo tėvo kapo, už
dedant gėles ir prie žvakių švie
sos. Visa tai tuos jaunuolius su
rišdavo ir patraukdavo daugiau 
nei LF, kuris priesaikų veik ne
turėjo: nekartojo priesaikos, jei 
buvo karys (karininkas ar ka
reivis), šaulys, LAF buvęs na
rys ir 11. Tik mes vietoje, jau 
patiems vyrams pageidaujant, 
buvome prisaikdinę ginklų veži
mui pasiryžusius vyrus, o vėliau 
ir kelias ryšininkes mergaites. 
Jie visi padėjo gėlių vainikėlį 
ar paprastą puokštę ant kritusių 
kapo ir ištarė: “Gerasis Dieve, 
mūsų laisvės darbą globok ir už
čiaupk mūsų lūpas nelaimės me
tu”. Kažkodėl mes daugiau pasi
tikėdavome tų vyrų ir merginų 
sąmoningumu^ manydami, kad 
pats įsijungimas, tas tylus no
ras jau yra priesaika, nes tikin
čiam tėvynės meilė yra dorybė, 

mų, 
iroš 

išplaukianti iš Dievo Įsa' 
todėl nereikalinga nė at 
priesaikos, o jei žmogus netiki, 
tai jam ir priesaika telieka pa
sižadėjimu. Taip priesaiką su
pratę, jos nereikalavome ir, rei
kia pasakyti, išdavimų nebuvo.

Visi armijon
1942 m. rudenį LF Antaza

vės ir Imbrado apylinkėse ne
teko viso jaunimo — paliko tik

su ugniaviete kiekvieno kamba
rio viduryje. Dabar esą statomi 
namai miesto tipo visame kraš
te.

Iki 19 Š. pabaigos lietuviai kai
miečiai vilkėję namų darbo dra
bužius, austus iš vilnų ir linų. 
Moterys nešiojusios būdingus 
lietuviams tautinius drabužius, 
vyrai — lininius marškinius, li
ninį švarką, margas dryžuotas 
kelnes ir juostą. Mūsų laikais 
taut, drabužiai dėvimi tik šven
tadieniais, ypač kaimuose.

Dabartinė Lietuvos teritorija 
buvus pradėta apgyvendinti 
prie 13000 metų, žmonės gyvenę 
primityviomis bendruomenėmis 
ar padermėmis, mitę miško uo
gomis ir kitais augalais, žuvavę 
ir medžioję. Jau romėnų istori
kas Tacitas pirmojo šimtmečio 
pradžioje prieš Kristų (AD) ra
šęs, kad baltai yra darbštūs žem
dirbiai, moką rinkti medų ir iš
dirbti gintarą. Senąsis pasaulis 
žinojęs žemaičių, augštaičių, jot
vingių, prūsų ir letgalių gentis. 
Lietuva V. Europoje minima 
1009 m., o rusų kronikose 1040 
m. Apie 12 š. buvusi primityvi 
liet, bendruomenė, pradedanti 
skirstytis i feodalinę bendruo
menę. 1236-40 m. kunigaikštis 
Mindaugas sujungęs kunigaikš
tystes, priėmęs krikščionybę, ta
pęs pirmuoju Lietuvos karaliu
mi. Su Mindaugo vardu praside
danti Lietuvos valstybės istorija. 
Du šimtmečius jauna Lietuvos 
valstybė kovojusi su vokiečių 
kryžiuočiais. Įvairūs germanų 
ordinai, pasinaudodami Lietu
vos feodalų tarpusave kova, pul
dinėdavo ir plėšdavo Lietuvos 
kraštą. Toliau rašoma: “Maža 
lietuvių valstybė kovoj su kry
žiuočiais vis labiau jieškojo pa
galbos pas kaimynus: tai sąjun
gos su rusų kunigaikščiais, tai 
su lenkų karaliais.” Tikrumoje 
gi rusų kunigaikščiai, kovodami 
su totoriais ir kitais kaimynais, 
jieškodavo ‘globos pas Lietuvos 
kunigaikščius. Nuo Mindaugo — 
Gedimino laikų apie 400 — 500 
metų Lietuvos kunigaikščiai iki 
Juodųjų jūrų buvo išplėtę Lie
tuvos ribas ir valdė didžiulius 
Rusijos-Ukrainos plotus.

(Bus daugiau)

apmoko karinių dalykų. LF ta
da teliko vos 4, taip pat 7 vy
rai užslėpti ginklų tiekimo tar
nyboje. Dar daugiau Armijai 
buvo perduota Dusetų ir Anta
lieptės, Obelių apylinkėse, kur 
LF teliko vos po 2-3 vyrus, kurie 
turėjo stebėti, daugiau politine 
linkme veikti, o atėjus spren
džiamajam metui prisijungti 
prie karinių Armijos dalinių 
arba per vadovybę susigrąžinti 
LF kaip kęstutėnus ir veikti LF 
dalinių vardu, žodžiu, tada buvo 
sprendimas šiom apylinkėms 
dvilypis, nes su Lietuvos Lais
vės Armija LF karinis skyrius 
nematė reikalo varžytis ir ne
sivaržė.

Lietuvių Nacionalistų Partija 
iš seno turėjo šiame krašte ke
lis, tie ir išliko, bet naujų ne
prisikalbino. Kaikas skaičiavo 
tada šių kelių valsčių apylin
kėse tik 6 nacionalistus, nors 
kitų teigimu ir jie buvę Lietu
vos Laisvės Kovotojų žmonės.

Komunistinis raugas
1941 m. vasarą šiose apylin

kėse sujudo ir visoks likęs ko
munistinis raugas. Šmeižtų ban
ga prieš laikinąją vyriausybę 
buvo fabrikuojama Avilių ir Vė- 
darių apylinkėse, paprastai su
tirštinant valstiečių liaudininkų 
skelbiamas “žinias”. Taip pat 
buvo imtasi ir tam tikro teisi
nio kelio, t.y. pradėta rašyti 
skundai vokiečiams prieš buvu
sius partizanus, kad vokiečiai iš
tirtų kodėl buvo sušaudyti 
šeimos ar giminės nariai. Bet čia 
kaikas ir susikompromitavo, nes 
skundėsi, kad partizanai sušau
dę jų sūnų, o tas nelauktai pra
šneko per Maskvos radiją ... 
Kas rašė tuos skundus vokiškai 
Panevėžio komisarui ar net i 
Rygą Lohsei, liko neaišku. Vie
ni Įtarinėjo Dusetų gydytojo 
Švedo žmoną, kiti —"pasislėpusi 
Dusetų žydą (Altmano sūnų) ar 
ten gyvenušią kažkokią siuvėją. 
Kaikada tie siūlai vedė ir į 
Daugpilį. (Bus daugiau)

ČESNAKAS-

česnakas (garlic) yra natūralūs krau- 
re voiuniu ▼<ii>iQ> pooecra fwvw
laisviau teUH, apsaugoja nuo neiva- 
ramg, nuo puvimo bakteriją bei jas 
umaatlna. "ADAMS GARLIC FSARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos.

Rhl vartojo žetRokę kaip vaistę, Hki-

Dm Bendlm mnMrtt”ADAMS GARLIC 
PC ARLES" dčiuff vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir maliau slogu tu-
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Government 
Information

Iždo ir ekonomijos 
departamentas 

1971 BIUDŽETAS
1971 m. biudžetas rodo Ontario vy
riausybės rūpestingą peržiūrėjimą 
bei pertvarkymą visų planų ir jų 
poveikio šios provincijos gyvento
jams. Pateiktasis biudžetas parla
mentui yra tų planų bei programų 
atspindys, rodąs biudžetini Ontario 
apdairumą. Jis siekia keturių pa
grindinių tikslų:
• atstatyti Ontario provincijoj eko

nominę gerovę bei pilną įdarbini
mą, skatinant privatinės srities 
veiklą;

• išlaikyti tvirtą viešųjų išlaidų 
kontrolę, kad nebūtų keliami mo
kesčiai ir neatsirastų infliacinis 
spaudimas;

• užtikrinti kitus vyriausybės politi
kos siekius, būtent, didesnį kana
diečių dalyvavimą ekonominiame 
mūsų gyvenime, aplinkos apsaugą 
bei globą, augštą gyvenimo lygį 
visiems piliečiams.

šio biudžeto mokesčių ir išlaidų po
litika į tuos siekius labiausiai atsi
žvelgia.
Pagrindiniai biudžeto bruožai 

MOKESČIŲ PAKEITIMAI”
NĖRA JOKIŲ NAUJŲ MOKESČIŲ, 
O ESAMIEJI TAIPGI NEDIDI
NAMI.
Biudžetinė Ontario politika 1971 
Ontario vyriausybė nusprendė eiti 
keliu,, skatinančiu ekonomiją pir
miausia sumažinant mokesčius, bet 
kartu prilaikant išlaidų didėjimą il
galaikio finansinio pajėgumo ribose. 
Tuo būdu vyriausybė planuoja pa
didinti privačią ekonominę veiklą 
bei investavimą, išplėsti įdarbinimą, 
nesukeliant infliacinio pavojaus.
Slaugos namai kaip sveikatos 
draudos laimėjimas
Nuo 1972 m. balandžio 1 d. Ontario 
išplės sveikatos draudą ir apims 
slaugos namus (senelių prieglaudas) 
ir naminę slaugą. Nauda bus ši:
• sunki finansinė našta bus nuimta 

nuo paskirų šeimų ir perkelta ant 
visų gyventojų kaip kolektyvo;

• bus sumažintas pareikalavimas lo
vų ligoninėje;

• daugelis ligonių galės gauti gydy
mą savo namuose, savo bendruo
menėje.

Penkių nuošimčiu nuolaida _____ _________ į________ 
investavimo atveju
Provincijos bendrovių pajamų mo
kesčiuose Įvedama svarbi paskata 
padidinti investacijoms versluose ir 
pagausinti darbams Ontario provin
cijoj. ši paskata yra 5% mokestinė 
nuolaida (tax credit), taikoma in
vestacijoms į mašineriją, Įrenginius; 
kurie bus pirkti po vidurnakčio 
1971 m. balandžio 26 d., atgabenti 
Į savo vietą ir pradėti naudoti iki 
1973 m. kovo 31 d.
Sumažinami paveldėjimo 
mokesčiai
• Neapmokestinamos sumos našlėms 

ir našliams bus padidintos iš 
S125.000 iki S250,000;

• 15% pridėtinis mokestis (surtax) 
bus panaikintas artimiems pavel
dėtojams, Įskaitant vaikus ir vai
kaičius;

• privilegijuotiems paveldėtojams ne
reikės mokėti mokesčių už nuo
savybę iki $100,000, vietoje lig
šiolinės sumos $50,000;

• neapmokestinamos metinės pasto
vios rentos bus padidintos iš $1200 
iki $10,000.

Suvienodinamos alaus kainos
Siekiant suvienodinti alaus kainas 
šiaurinėje ir pietinėje Ontario da
lyje, šiaurinės dalies alaus kainos 
sumažinamos 11 centų didžiajai dė
žei, o pietinės — padidinamos 15 
centų. Tuo būdu kaina už 24 alaus 
bonkas mūsų visoje Ontario provin
cijoje bus vienoda — $4,65. Tai že
miausia kaina Kanadoje (įsigaliojo 
1971 m. gegužės 1 d.).
Panaikinami žvejybos leidimai 
gyventojams
Iki šiol Ontario gyventojai turėjo 
įsigyti meškeriojimo leidimus už 
$3,00 metinio mokesčio, kad turėtų 
teisę žvejoti šioje provincijoje. Nuo 
1971 m. sausio 1 d., žvejybos leidi
mai panaikinti, ir tie gyventojai, 
kurie jau įsigijo 1971 m. leidimą, 
gali gauti Įmokėtus pinigus atgal. 
Jie turi pasiųsti savo leidinius: The 
Department of Lands and Forests, 
Qaen’s Park, Toronto.
Ontario vyriausybė tiki, kad laiky
damasi naujos, drąsios programos, 
išreikštos šiame biudžete, Ontario 
provincija sukurs dar dinamiškesnę 
ir geresnę ateitį. 

-■
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* Dabartiniam Telšių vyskupi
jos ir Klaipėdos prelatūros apaš
taliniam administratoriui vysku
pui Juozapui Pletkui suėjo 50 
kunigystės metų. Jis gimė 1895 
m. gegužės 22 d. Kauno arkivys
kupijoje, Gujėnų kaime, Grin
kiškio parapijoje, Kėdainių aps
krityje. Kunigu įšventintas 1921 
m. gegužės 5 d. Ilgesnį laiką vi
karo pareigas ėjo Kaltinėnų pa
rapijoje, vėliau klebonavo Papi
lėje ir Gargžduose. 1966 m. mi
rus Telšių vyskupui P. Maželiui, 
kapitulos buvo išrinktas Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatū
ros valdytoju. Sekančiais metais 
popiežius Paulius VI paskyrė 
vyskupu ir pavedė valdyti Tel
šių vyskupiją ir Klaipėdos pre- 
latūrą apaštalinio administrato
riaus titulu. Vyskupo šventimus 
kun. Juozapas Pletkus gavo 
1968 m. vasario 25 d. Telšių ka
tedroje, gausiai dalyvaujant vys
kupijos tikintiesiems bei Lietu
vos dvasiškuos atstovams. Mi
nint vyskupo Juozapo Pletkaus 
kunigystės šventimų auksinį ju- 
bilėjų, lietuviai katalikai laisva
jame pasaulyje ir Tėvynėje lin
ki Augščiausiojo palaimos ir 
meldžia ištvermės atsakingose 
ganytojo pareigose. Sukakties 
proga nuoširdžius sveikinimus 
pasiuntė popiežius Paulius VI 
specialiu laišku, šventasis Tėvas 
aųgštai įvertino vyskupo Juoza
po Pletkaus didelį uolumą ir 
krikščioniškąją išmintį, parody
tą per tiek daug metų ištikimai 
tarnaujant Katalikų Bendrijai. 
Popiežiaus Pauliaus laiškas vys
kupui Pletkui buvo ištisai at
spausdintas Vatikano dienrašty
je “L’Osservatore Romano”.

* Popiežius Paulius VI laiške 
Taikos ir Teisingumo Komisijos 
pirmininkui kardinolui Maurice 
Roy, skatina visus krikščionis 
j ieškoti naujos demokratinės 
bendruomenės, kurioj'e būtų ap
saugotos moters, kaip asmens, 
teisės bei nepriklausomybė. Ta
čiau jis perspėja saugotis klai
dingos lygybės, kuri paneigia 
betkokį paties Kūrėjo Įdiegtą 
skirtumą tarp vyro ir moters, 
priešinasi specifiniam moters 
vaidmeniui šeimoje ir-bendruo
menėj e. Laiške jis paliečia tur
tingųjų ir vargingųjų kraštų san
tykius," rasinę diskriminaciją, 
jaunimo protestus, neleistiną 
prieauglio vengimą bei abortus, 
didmiesčių negeroves ir ypač 
perspėja krikščionis nepersiimti 
marksizmu bei nepažabotu libe
ralizmu, laikytis to paties krikš
čioniškojo tikėjimo, iš kurio 
plaukia įvairūs Įsipareigojimai.

* Prancūzų dienraštis “Le 
Monde” š. m. balandžio pradžio
je paskelbė duomenis apie dva
sinių pašaukimų mažėjimą 
Olandijoje. 1970 m. 470 kunigų 
pasitraukė iš pareigų, 1969 m.— 
350. Skaičiuojant procentais, 
nebūtų daug, nes aktyvioje tar
nyboje" yra 12.312 kunigų, ta
čiau padėtį Sunkina naujų pa
šaukimų mažėjimas. Praeitais 
metais čia buvo Įšventinta 48 
nauji kunigai, kurių tarpe tik 4 
vyskupijų kunigai, "kiti — vie
nuolijų nariai. 1969 m. buvo 
Įšventinta 110 naujų kunigų, o 
1950 m. — 312. Seminaristų 
skaičius taip pat sumažėjo. 1969^ 
70 mokslo metais seminarijose 
studijavo 719 seminaristų. Prieš 
20 metų seminarijose buvo 
3.000 studentų. 1970 m. 268 vie
nuolės pasitraukė iš vienuolynų. 
1968 m. tokių buvo tik 147. To
kie faktai kelia nemažo susirūpi
nimo Olandijos katalikams.

* Ar Vatikanas supranta ru
siškai? Klausia plačiai skaito
mas Romos dienraštis “11 Tem
po” balandžio 30 d. laidoje. Bū
tų naivu teigti priešingai, paste
bi dienraštis, tačiau viešoje opi
nijoje sukėlė nemažo dėmesio 
piktas sovietų žurnalo “Socialis- 
tičeskaja Industria” balandžio 
18 d. paskelbtas straipsnis pava
dintas “Vatikano milijardai”. 
Straipsnio autorius G. Tihonov 
nesigaili piktų žodžiu Vatikanui. 
Nors atrodo, "rašo Tihonov, kad 
Bažnyčia dabar pasidariusi daug 
liberalesnė ir “kairesnė”, tačiau 
būtų klaidinga manyti,- kad ji 
pasikeitė ideologiniu pažiūriu. 
Keičiamas tik stilius, bet ne 
tikslai, tvirtina autorius. Bažny
čia niekad nebuvusi revoliucinė 
ir niekad nebūsianti. Ji keičianti 
tik spalvą, bet ne formą... Ar 
tokius tvirtinimus supranta za
kristijų komunistėliai, “proere- 
sistai” ir visi, kurie siekia “dia
logo”, tvirtindami, kad komuniz
mas keičiasi, darosi visiems pri
einamas ir humaniškas, klausia 
“H Tempo”. Nedaug tereikia su
prasti rusiškai ... (Cleras)

* Milano socialiniu studijų 
centras, vadovaujamas jėzuitu, 
paskelbė, kad paskutiniųjų 20 
metų laikotarpyje šventinamųjų 
į kunigus skaičius Italijoje su- . 
mažėjo 29%. Kaikuriose srityse, 
kaip Piedmonte, Liguriioj, Tos
kanoj, Umbrijoj bei Kampank 
joj sumažėjimas viršila 40%.

AR JAU ATNAUJINOT
“TĖVIŠKES ŽIBURIU" 

PRENUMERATA?
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JUDRIOS TAUTOS JAUNAS PULSAS
SUNKU GINTARINIUOSE RŪMUOSE

R. MEDELIS

Sportininkų ir ateitininkų antplūdis Toronte tų patį savaitgalį
Negailestingas šiaurys vėjas, 

nenorėdamas paleisti iš savo 
rankų gražaus Toronto miesto, 
atskubėjęs vidurnaktyje visą 
miestą ir Ontario ežero pakran
tes pribarstė sniego. Pagal ka
lendoriaus datą, tikruoju laiko 
šeimininku yra pavasaris. Jis 
jau išprašė laukan kačiukus 
karklynuose prieš sniego išdai
gas. Nežiūrint šios gamtinės ne
santaikos, Torontas liko tarsi 
magnetas, kuris i savo glėbį su
traukė šešis šimtus lietuviško 
jaunimo iš didelių ir mažų mies
tų Šiaurės Amerikoje — 300 
sportininkų ir 300 ateitininkų. 
Tai skaičiai, kurie kalba patys 
už save. Keturiose salėse jaunie
ji sportininkai grūmėsi dėl pir
menybių, o atėitininkiškas jau
nimas net trijose erdviose patal
pose šventė gražią dvidešimt 
metų veiklos sukaktį.

— Pas mus žydi alyvos ir 
našlutės, — skaudina širdį gar
banotam torontiškiui liekna gra
žuolė iš Vašingtono.

— Sunkus drabužis, — sako 
torontietis, priimdamas žalią ka
rišką vatinį iš Baltimorės atvy
kusio sportininko.

— Dėdės Šamo dovana ... iš 
Vietnamo parsivežiau ...

— Eugenijus prašė, negalė
jau atsisakyti... jaunesnieji ne
turėjo laiko, — švelniu balsu 
kalba pūsdamas iš pypkės mėly
nus dūmus kun. prof. Stasys 
Yla.

— Prieš dvidešimt metų mes 
tris mylias vedėme mergaites 
namo pėsčias, bet jos pačios ne
buvo pėsčios, — sako kalbėda
mas apie “kavalierystės” laikus

SEKANČIAM SLA SEIMUI ARTĖJANT
Paskutiniu laiku mūsų spaudoje 

SLA adresu pasirodė gan apsčiai 
įvairių pasisakymų-kritikos. Kritika, 
jei tik pagrįsta konkrečiais argumen
tais, visuomet gali būti priimtina ir 
naudinga. Ir jei kas būtų naudinga 
SLA organizacijai ir aplamai lietu
viškam reikalui, tai kodėl nepaban
dyti ir neįgyvendinti reformų SLA 
veikloje. Turint prieš akis sekantį 
SLA seimą, kuopos jau iš anksto tu
rėtų gerai apgalvoti ir pasiųsti SLA 
centrui savo sugestijas. Tik SLA 
centras neturėtų pasikliauti vien 
įstatų komisijos vienašališku spren
dimu, bet turėtų leisti kiekvieną su
gestiją apsvarstyti seime, kaip tai 
pridera demokratinėje sistemoje.

Jei SLA struktūroje, konstitucijo
je rastųsi nepraktiškų ir šiuo metu 
sunkiai pritaikomų taisyklių, reikėtų 
pataisyti- ir kas~netinkama pašalinti. 
SLA vadovybė turėtų būti lanksti 
ir sugebanti prisitaikyti prie besi
keičiančių aplinkybių. SLA gretose 
yra įvairių kartų lietuvių ateivių, 
įvairaus amžiaus, išsilavinimo, su 
skirtinga patirtimi organizaciniame, 
ekonominiame bei visuomeniniame 
darbe. Tad ir netenka stebėtis, kad 
atsiranda nuomonių skirtumai vienu 
kitu klausimu.

Vienas svarbiųjų įvykių SLA veik
loje yra dvimetiniai seimai. SLA 
laikraštis “Tėvynė” 11 nr. jau pa
skelbė, kad sekantis SLA seimas 
Įvyks Floridoje ir kad St. Peterburg 
bei Miami kuopos jau patalpas yra 
numačiusios. Aišku savaime, kad Flo
ridoje gyvenantiems ir ten atosto
gaujantiems SLA nariams t šis sei
mas bus tik malonumas, bet nuva
žiuoti iš Kanados ir tolimesnių JAV 
vietovių bus sunku ir brangu. Toks 
nutarimas rengti seimą kontinento 
pakraštyje, kur gyvena tik saujelė 
SLA narių, yra nesusipratimas.

Kai 56-to seimo pranešimas buvo 
priimtas be diskusijų, nes taip reika
lavo viceprezidentas S. Gegužis, tai 
sekančiame seime pirmoj eilėj rei
kėtų iš naujo diskutuoti tą praneši
mą, nes jame yra daug neaiškumų ir 
klaidų. Vienas svarbiųjų klausimų, 
tai didelės išlaidos — virš $10.000 
1968 m. Čikagos seimo metu, šiuo 
atveju SLA vadovybė turėtų pateikti

Dalis Toronto šeštadieninę mokyklą baigusių mokinių tėvų, daly
vavusių pažymėjimų įteikime Motinos gavo rožes iš savo sūnų 
bei dukterų Nuotr. S. Dabkaus

ir ateitininkų kuopos įsikūrimą 
Toronte kun. Jonas Staškevi-. 
čius.

— Mes jau baigiame jūsų jau
nimą prisivilioti, teliks tik tė
veliams į Torontą persikelti, — 
kalba torontiškis “Amerikos 
Balso” skyriaus darbuotojui, ku
ris su gražia ir gausia šeima čia 
atbildėjo iš Vašingtono.

— Tikrai čia pas jus pasakiš
kai puiku ir tiek daug lietu
vių, — linksmai šypsosi vašing- 
tonietis.

Erdvioje Prisikėlimo parapi
jos salėje išilgai ir įstrižai išri
kiuotų, baltai dengtų stalų eilės, 
gausim apkrauti skaniais val
giais. Kiekvieno stalo viduryje 
gražių gėlių puokštė apgaubia 
baltą žvakę. Prie durų jaunos 
mergaitės nurodinėja vietas, sa
kydamos: tėveliai į šonus, jau
nimas vidurin.

Salei prisipildžius, įnešamos 
vėliavos. Išsirikiuoja scenoje 
duodantys įžodį — nuo mažiau
sių iki studentų. Kiekvienas len
kiasi bučiuoti vėliavą, prisiekia 
sekti Kristų, dirbti ir aukotis 
Dievui ir Tėvynei. Išnešamos vė
liavos. Seka kalbos ir sveikini
mai. Kalbos uždegančios ir pa
drąsinančios. Sveikinimai links
mi ir draugiški. Linksmoji prog
rama prajuokina visus salėje iki 
ašarų. Pabaigai galingai nu
skamba Tautos himnas.

Tai dar vienas gyvos ir jud
rios tautos pulsas. Tai dar vie
nas žingsnis, kur jaunoji karta 
perima senesnės kartos pareigą 
— tautos tęstinumą.

Zigmas Gudauskas

smulkesnę dokumentuotą atskiroms 
išlaidų pozicijoms apyskaitą.

56-tam seimui SLA 301 kuopa bu
vo įteikusi pasiūlymą, kad nors vie
nam iš kuopos seimo delegatui būtų 
apmokėtos faktinės išlaidos iš SLA 
centro. Bet įstatų komisija pasiūlė 
palikti taip, kaip buvo iki šiolei. 
Dėlto šis pasiūlymas, kaip kad ir 
dauguma kitų, nepraėjo, nes SLA 
sekretoriaus pranešimas buvo priim
tas be diskusijų.
- Jdomu būtų išgirsti iš SLA vado
vybės, ar SLA prezidentas ir vykdo
mosios tarybos nariai irgi patys ap
simoka savo išlaidas seimo sesijos 
metu? Jeigu jie patys nemoka, tai 
kiek jiems yra skiriama-iš SLA iždo?

SLA iždininkės 56-to seimo prane
šime yra pasakyta: nupirkti bonai 
(psl. 65) iš Bell Tel. Co. of Penn. 
1969 ml rugp. mėn. 4 d. sumoje 
50.000 dol. Debentures — 8% ir su
brendimo data 1009 m. rugsėjo mėn. 
1 d. Ką gi ši data reiškia ir ar ji yra 
teisinga? Jei tai yra klaida, tai kaip 
galėjo būti toks pranešimas priimtas 
ir kas gali tokiu pranešimu pasitikė
ti?

SLA sekretoriaus pranešime 56- 
tam seimui yra daug neaiškumų, ku
rie sekančiame seime reikės išsiaiš
kinti. Spaudoje buvo pasiūlymų, kad 
SLA paskirtų stipendijų -pašalpų 
mūsų studijuojančiam jaunimui. O iš 
kur SLA paims pinigų tam tikslui? 
SLA 56-to seimo pranešimo 39-40 psl. 
pajamose yra įrašytos sekančios 
skaitlinės: apdraudos mokesčio gau
ta — 1968 m. $135.599.24. ir 1969 m. 
— $144.831.84; iš viso per dvejus 
metus apdraudos mokesčio gauta 
$288.431.08. Nuošimčių už investuo
tą kapitalą 1968 m. gauta $134.322. 
60, o 1969 m. — $137.546.52. Iš viso 
per dvejus metus SLA gavo nuošim
čių $271.869.12. čia išvardintos tik 
stambios — pagrindinės pajamos, o 
kur dar įvairios smulkesnės pajamos 
bei aukos?!

žinoma, < niekas negali SLA pri
versti, kad ką nors šelptų savo pini
gais, bet kai SLA vadovai trokšta, 
kad lietuviai rašytųsi į SLA, tai tu
rėtų ir atitinkamai paremti lietuviš
kus reikalus. P. Z.

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mergai .u cnoras Motinos Dienos ir mokyklos užbaigtu- 
vių iškilmėje. Dirigentė — D. Garba!iauskienė, akompaniatorė — Pr. Šarkaitė Nuotr. S. Dabkaus

Krizė kariuomenėj pasiekė viešuma
Rašo J. KAIRYS, mūsų, bendradarbis V. Vokietijoje

Bene pirmą kartą istorijoj vo
kiečių kariuomenei prikišama 
daugybė trūkumų. įdomu tai, 
kad jos trūkumus į viešumą iš
kėlė specialiai su kariuomenės 
reikalais surišti asmenys. Re
miantis į viešumą patekusiais 
duomenimis, V. Vokietijos ka
riuomenė yra krizėje. Dėl dide
lio biurokratizmo kuopų vadams 
esą nelieka laiko apmokymui ka
reivių. Pastarieji neturį tikro 
supratimo apie savo paskirtį. 
Viršininkų teisės esančios su
varžytos, ir dėlto kareiviai yra 
nedrausmingi, nesuvaldomi, ne
šioja ilgus plaukus, nors tai ne
higieniška, savo spintose yra 
prikabinėję Che Guevaros, Mąo 
ir Lenino paveikslų, kareivinėse 
pardavinėjamas hašišas ir pan.

Karinė prievolė
Pagal V. Vokietijos konstitu

ciją, niekas negali būti prieš sa
vo sąžinę imamas karo tarnybai, 
surištai su ginklo vartojimu. 
Dėlto lengva atsisakyti karinės 
prievolės. Atsisakančiųjų skai
čius yra labai didelis ir nuolat 
auga. Spėjama, kad šiemet ven
giančių karinės prievolės gali 
susidaryti iki 35-40 tūkstančių. 
Daugelis atsisako jos greičiau
siai savo patogumų jieškodami, 
bet daugiausia tai padaro pa
veikti agitacijos, kuri vykdoma 
labai meistriškai ir intensyviai. 
Ji varoma ne vien tarp esančių ir 
būsiančių prievolininkų, bet ir 
tarp atliekančių karinę' prievo
lę. šita aplinkybė neigiamai vei
kia visą kariuomenę. Todėl augš- 

'tesnioji karininkija yra už pa
naikinimą dabartinės tvarkos ir 
už įvedimą visuotinės karinės 
prievolės.

Mano ir jūsų gimnazija
Nuotykiai Kauno "Aušros" gimnazijoj, kuri buvo tipiška Lietuvos mokykla

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Buvau vienas iš silpnesniųjų 

“Aušros” gimnazijos mokinių^ 
Bet tai nereiškia, jog gimnazi
jos vadovybė arba mokytojų 
personalas buvo • žemo lygioj 
Anaiptol, mokytojų reikalavi
mai būdavo dažnai labai dideli, 
tik nevisiems mokiniams rūpėjo 
mokslas... Mums stigo stropu
mo, gerų norų, o rūpėjo sportas, 
pokštai, išdaigos, nuotykiai, pa
šaliniai užsiėmimai, tik ne 
mokslas. Tokie, kaip aš, neįver
tinome mokslo, negalvojome 
rimčiau apie ateiti. Užtat mano 
populiarumas mokinių tarpe bu
vo didelis. Kone visi mane ži
nojo esant sportininku, su palin
kimu į literatūrinę kūrybą.

Įdomus faktas. Gimnazijoje 
nuo pat pirmosios klasės buvo 
dėstoma vokiečių kalba. Bet ar
gi visi mes ją praktiškai mokė
jome? Juk nė vienas nemokė
jome suregzti vokiško sakinio! 
Tik atsidūrę tremtyje, pama
tėme, jog dar daug žinių trūks-. 
ta arba jas praleidome neišmo
kę pamokos ... Visai kitaip bu
vo man su anglų kalba. Jau iš
ėjęs iš gimnazijos, lietuvių pa
saulinės olimpiados metu susi
tikęs su sportininkais iš Ameri
kos, galėjau neblogai susikalbė
ti su jais angliškai. Tai Įrodo 
tik paties mokinio stropumą, at
skiro dalyko besimokant. Kaž
kaip anglų kalba man buvo mie
lesnė, lengviau sekėsi, todėl jos 
uoliau mokiausi. Buvau linkęs 
daugiau i meną, literatūrą, mu
ziką, bet “kietieji” mokslai ma
nęs nežavėjo.

Gili nostalgija apėmė mane, 
kai išleidžiamajame baliuje pus
tuštėje salėje aidėjo komerci
nius mokslus baigusio Uzdono 
Įrengti garsiakalbiai... Jie ne
sudarė baliaus atmosferos. Stigo 
orkestro, gyvumo... Kartu liūd
na buvo palikti tuos rūmus, ku
riuose eilę metų teko vargti, 
prakaituoti, pereinant iš klasės 
Į klasę. Dar žvelgė iš salės sie
nų “Aušros” gimnazijos didvy
rių portretai, Kurių tarpe atsi
menu Jasaičio veidą. Jis žuvo 
Klaipėdos atvadavime.

* • •

Užnugaryje — Maskva
Kariuomenei nutylima aplin

kybė, jog bolševikinė Rusija 'di
dina nuolat savo apsiginklavi
mą. Varšuvos Sąjungos valsty
bės turi 700 vidutinio nuotolio 
raketų, nukreiptų į V. Europą, 
1500 tarpkontinentinių raketų 
ir 85 divizijas, o šiaurės Atlanto 
Sąjungos valstybės teturi 24 di
vizijas.

Kariuomenėje nutylima ir 
apie R. Vokietijos karinį pasi
rengimą, kuris yra Įvestas net 
mokiniams—berniukams ir mer
gaitėms, mokoma ne vien varto
ti ginklą, bet ir skiepijama ne
apykanta Vakarams. Praeitų 
metų liepos 17 d., vietoje aiški
nimo kareiviams apie rytų zo
nos vokiečių sukilimą prieš ko
munistinį režimą, buvo kalbama 
apie socializmą.

V. Vokietijos kariuomenė nie
kad nebuvo ir nėra tinkama jėga 
puolimui svetimųjų kraštų. Ji 
tenkinasi saugumo užtikrinimu 
savo respublikai. Maskva betgi 
su savo satelitais kalbėjo ir te
bekalba apie ją kaip apie revan
šistinę jėgą ir kiekviena proga 
prieš ją agituoja. Tai irgi silpni
na ją, silpnina ir šiaurės Atlan
to Sąjungą, kuriai ir V. Vokieti
ja priklauso. Be to, Į V. Vokieti
jos ardomąjį darbą yra vienaip 
ar kitaip įsijungę ir vietos ko
munistai.

Visuomenės nuotaikos
Labai didelę reikšmę kariuo

menei turi visuomenės nusitei
kimas jos atžvilgiu. Deja, V. Vo
kietijos visuomenė nerodo entu
ziazmo savo kariuomenei, kai 
kur net prieš ją nusistačiusi. To
kios nuotaikos bus susiformavu

ANDRIUS MIRONAS
Toje pačioje salėje kadaise, 

man dar neperėjus mokytis i 
“Aušrą”, buvo mano mirusiojo 
brolio Romualdo Mirono mir
ties metinių vakaras. Jo klasės 
draugai tada deklamavo jo ei
lėraščius, vaidino jo parašytą 
vaidinimą “Eglė žalčių karalie
nė”. Aš, su savo tėvais, sesu
te Monika ir broliu Ričardu, sė
dėjau priekyje. Gilų įspūdi pa
liko tasai vakaras. Nebeatsime
nu, ar tai to paties pomirtinio 
vakaro metu, ar anksčiau jo 
draugai suvaidino linksmą ko
mediją iš moksleivių gyvenimo 
— “Fašistai”. Dabar tie mano 
brolio kūriniai kažkur nusime
tę, visų užmiršti, niekieno ne
paskelbiami spaudoje. Lyginda
vau save su jo raštais, su jo ga
bumais, ir to lyginimo rezulta
tas visada buvo šimtas prieš vie
ną brolio naudai! Deja, buvęs jo 
klasės draugas Jonas Aistis sa
vo knygoje “Apie laiką ir žmo
nes” tik vienu kitu sakinėliu te
prisiminė Romualdą. Tuo tarpu 
tada mano brolis, palyginus su 
Aisčiu, jau buvo subrendęs ra
šytojas, iškilęs ir gerokai žino
mas, nes rašinėjo ir į periodi
nę spaudą. ♦ * *

Kiekvienas “aušrokas” turi 
liūdnų, įdomių, gražių ar blogų 
atsiminimų iš savo mokymosi 
laikotarpio. Per 50 metų gimna
ziją pabaigė šimtai asmenų, vė
liau gyvenimo pakopose pakilę Į 
garso, garbės ir augštos padė
ties lygi ne tik mūsų nepriklau
somoje valstybėje, bet ir svetur. 
Tačiau daugelis jaunuolių nega
lėjo baigti mokslo ne vien dėl 
savo nesugebėjimų, bet dėl kie
to gyvenimo sąlygų reikalavi
mu. Visdėlto ir baigusių “Auš
rą”, ir nebaigusių jos buvusių 
mokinių atmintyje visada aiš
kiai švytės tos gražiausios jau
nystės dienos, su taip “svar
biais” rūpesčiais dėl rytojaus 
pamokų neparuošimo ar baimės 
būti nelauktai iššauktam... su 
dūsavimais apie nužiūrėtos mer
gaitės šaltumą, su svajonėmis 
tapti gyvenime svarbiu žmogu
mi... su nesuvaldoma energija 

sios greičiausia dėl nepasiseku
sių abiejų pasaulinių karų ir dėl 
komunistų vedamos akcijos 
prieš krašto ginklavimąsi. V. 
Vokietijos jaunimas tesirūpina 
pirmoje eilėje savo uždarbiais ir 
geru gyvenimu. Kad Maskva su 
savo satelitais ne vien grasina 
laisvajam pasauliui, bet ir inten
syviai ruošiasi, jis nekreipia dė
mesio. Visa tai veikia į kariuo
menę neigiamai.

Nepatenkinti karininkai
Apie trūkumus kariuomenėje 

1969 m. gale kariuomenės ins
pektorius buvo pranešęs krašto 
gynybos ministeriui. š. m. kovo 
mėnesį panašų pranešimą pada
rė ir parlamento Įgaliotinis ka
riuomenės reikalams. Ministeris 
nenorėjo apie tai kalbėti, o ir 
pranešėjam Įsakė tylėti. Kai mi
nisteris atsisakė jų pasiūlymus 
išklausyti, tai būrys augštųjų ir 
augštesniųjų karininkų paskel
bė viešai apie padėti kariuome
nėje. Seniau Į viešumą tepra- 
smukdavo nusiskundimai apie 
karininkų ir puskarininkų trū
kumus ir apie atsisakančius at
likti karinę prievolę. Dėl tokios 
būklės kariuomenėje minėti 
pranešėjai ir kariuomenės vado
vybė pirmoje eilėje kaltina vy
riausybę.

Aplamai, ši kariuomenės kri
zė padidino ir šiaipjau gana gi
lią V. Vokietijos politinę krizę. 
Dabartinės vyriausybės posūkis 
i rytus, kol kas sustojęs pusiau
kelėje, aštrina opozicijos laiky
seną ir piliečių nerimą. O ir 
pačios vyriausybės nuotaika pa
blogėjo, nes susidūrė su nesėk
mėmis tiek viduje, tiek užsieny-, 
je.

žaisti, išdykauti ir džiaugtis ta 
nepriklausomo Lietuvos gyveni
mo palaima!

Dabar, pergyvenant šiame 
kontinente jaunimo vadinamą
ją revoliuciją, nejučiomis paly
ginu savo meto moksleivius su 
išlepintais civilizuoto Amerikos 
žemyno palaidūnais. Visdėlto, 
nepaisant siautusių viduje išdy
kavimo, siautėjimo polinkių, 
ano meto jaunimas gerbė vy
resniuosius, lenkėsi drausmei, 
nes jautė, kad nesubrendę, nors 
ir veržlūs, vaikėzai negali vado
vauti ir solidžiai protauti. Ano 
meto jaunimas naudojosi savo 
amžiaus džiaugsmais ir nerū
pestinga jaunyste, užtat vėliau 
brandžiai Įsijungdami Į valstybi
ni ar visuomenini darbą.

Daug buvusių “Aušros” moki
nių yra mirę. Vien tik mano kla
sės draugų tarpe galiu suskaityti 
net kelis mirusius. O ką jau be
kalbėti apie mūsų mokytojus. 
Jų gal tik vienas kitas gali pa
sidžiaugti 50 metų sukakties su
važiavimo nuotaikomis, nors ir 
negalėdamas pats dalyvauti...

* * 5*:

Aš pats, baigęs gimnaziją, 
daugeliui metų praslinkus, susi
tikdamas su buvusiu “aušroku”, 
jausdavau tam tikrą sentimentą, 
tarytum brolį ar sesę susitikęs. 
Gi su buvusiais klasės draugais 
suėjęs, jausdavausi esąs vėl lyg 
savoj šeimoj. Visus “aušrokus” 
jungia kažkas bendro, kažkas 
malonaus ir gyvo. Tai ir yra 
pats brangiausias jausmas! Ne- 
vien tai, jog mes esame lietu
viai, nevien, kad esame tremti
niai arba išeiviai svetimoje že
mėje, bet svarbiausias ryšys, 
jog esame iš tos pačios gimna
zijos. Tai tarytum giminystės 
ryšys, lyg kildinimas iš to paties 
kaimo. Tik tas mūsų “kaimas” 
garbingo “Aušros” vardo, gar
bingos praeities ir kilnaus tiks
lo. Iki šiol tebenešioju ir ma
nau, kad tebenešiosiu savyje tą 
pasididžiavimą buvusia gimnazi
ja, ir žinau, kad tasai pasididžia
vimas yra jungtimi su visa tau
ta, netgi ir su ateinančiomis 
kartomis!
Santa Monica, California, 
1971 m. kovo 20 d.

Galima dar rasti ir čia vieto
vių, kur gana skaidrus dangus, 
kur skaisčiai šviečia saulutė. 
Nevisur gula tas naujas siaubas 
“pollution”. Dar daug vietovių 
uz Toronto randama be dūmų, 
be dujų, be fabrikų ir greitke
lių.

Bet... Ne tas lietuviškas pa
vasaris, su kuriuo kartu juokda- 
vaisi, su švelniu vėjeliu lėkda- 
vai atgimusiais laukiais. Čia ne
rasi nei tos mėlynosios kuklios 
žibutės, nei purienos, nei rūtų 
darželio, čia nepasveikins tavęs 
paukščiai. Taip. Sunku buvo Eg
lei gintariniuose žalčio rūmuose. 
Čia, “svetima duona”, “svetimi 
kalnai”, “meta žuvėdros spar
nus”, kaip sako mūsų poetai. Ir 
norisi su širdies skausmu už
traukti: “Svetimoj padangėj ne
malonu, ne... ”

Tai galbūt jau nostalgija — il
gesys savųjų namų, artimųjų, 
kurie dažnai* aplanko sapnuose 
be nemalonių palydovų, širdis 
dažnai suskausta, bet dar veža, 
nes priešo siūlomi pyragai iš ten 
yra raganos kepti. Jie nepaso
tins alkanos sielos, bet dar dau- 
gia ją įskaudins.

Mes daug keliavom, daug ma
tėm. Neviena skausmo ašara iš
krito, neviena alkio diena pergy
venta, neviena naktis neišmiego
ta. Su pakeleivio lazda perbri- 
dom Vyslą, perplaukėm Dunojų 
ir Reiną, bet neradom gražesnio, 
skaidresnio ir sraunesnio už mū
sų Nemunėli, kurio vandenys 
nevieną priešą nuplukdė atgal i 
tėviškę, kurios jo akys nebema
tė. Jis amžius sruveno kraujumi. 
Jis girdėjo mūsų atodūsius, mū

v v v •

LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ ŠVENTOVE
Nuostabi mažos lietuvių kolonijos veikla 

ALGIRDAS GUSTAITIS

Paplojama gražiai didelių lie
tuviškų kolonijų ir parapijų 
veiklai' Kartais net perdaug. 
Tikrai verta paploti mažai, bet 
nuostabiai gražiai susitvarkiu
siai šv. Kryžiaus parapijai Day- 
tone, Ohio. Ką tik gavau du jos 
leidinėlius ir puikiai atspaus
dintus tris atvirukus: trys kry
žiai, šventovė iš toliau, jos vi
dus. Viskas dvelkia mielu lietu
višku stiliumi.

Apie 380 parapijiečių
Niekad nepamiršiu nepriklau

somoje Lietuvoje veikusio kun. 
N. švogžlio-Milžino, kuris, pa
skirtas kad ir į užkampį, suge
bėdavo atlikti neįtikėtinai daug. 
Tasai palyginimas prisiminė be
vartant minėtąją literatūrą. 
Apie parapiją išleistas leidinė
lis 50 metų (1914-1964) jubilėjų 
minint.

Daytone pirmieji lietuviai 
buvo Jonas Bačėnas ir Andrius 
Žitkus, atvykę 1886 m. 1914 m. 
gegužės d d. arkivyskupas H. 
Moeller paskiria lietuvį kun. 
Juozą Gricių parapijos kunigu, 
nors bažnyčia pradėta statyti 
1912 m. 1930 m. surengtas Vy
tauto Didžiojo minėjimas. 1937 
m. Lietuvos vyčių 25-tas sei
mas. 1952 m. Lietuvos vyčių 39- 
tas seimas, kuriame dalyvavo ir 
vysk. V. Brizgys. 1960 m. rug
sėjo 10 d. kun. dr. Titas Narbu
tas paskirtas administratorium. 
Prieš tai tos parapijos kunigais 
buvo eilė kitų.

Mažutėj parapijoj veikia de
šimt draugijų. Džiugu matyti ir 
buvusių veiklą: nuo 1920 iki 
1930 veikė Lietuvos vyčių dūdų 

sų raudas. Jo krantų pušynai 
slepia mūsų kovotojus. Jis neap- 
kurto nuo daugelio kovų dunde
sio, amžinai neša į svečias šalis 
mūsų laimės ir skausmų bangas.

Perkopėm Alpes, Andus, Kor- 
deljerus su plėšriųjų erelių liz
dais, su jų pilimis. Nekartą jų 
snieguotos viršūnės, jų šaltos 
granito pašlaitės mus Šildė ir 
guodė. Bet ramiau būdavo su ra
ganomis kalbėtis ant Šatrijos, su 
Margiu ant Punios, su mūsų 
karžygiais prūsais nuo Ramby- 
no. čia Nemunas, kaip laumės 
juosta, patiestas po Rambyno ko
jom. Čia Ragainė, Tilžė, o dar to
lėliau ir Karaliaučius, čia Jan
kus irVydūnas. Nebekels Montė 
savų sukilėlių pulkų ties “gar
siuoju” Kaliningradu, nežadins 
būrų Donelaitis liaupsinti Vieš
paties lietuviškai iš “čystyje 
prudy”. Ko nepadarė 700 metų 
nelaisvė, padarė per trejus me
tus vergija...

Mes nardom po pasauly kaip 
žuvys. Visur mus sutiksi. Visuos 
žemynuos jau rasim mūsų ka
pus. Okupantas taip pat neatsi
lieka — varo penkmečiais pa
greitintu tempu. Greit iš Alias
kos pamatysim savų brolių ka
pus.

Lėktuvais, mašinomis raižom 
žemynus, laivais skrodžiam van
denynus, o geležinkeliais bai
giam trumpesnes keliones. Šian
dien mums milijoninis miestas 
yra daug aiškesnis už mūsų ap
skrities miestą.

Taip. Dar nepaklydom pava
sario ūkanose. Nesudužo dar vil
tis pamatyti tikrą, gražų ir sau
lėtą laisvos Lietuvos pavasari.

orkestras iš 15 asmenų. Ant 
būgno nupieštas Lietuvos Vytis 
su mūsų trispalve vėliava. Lie
tuvos vyčiai 1956 m. pasirodė 
televizijoj ne tik su Lietuvos vė
liava, bet ir su didžiuliu kili
mu ar pan., kuriame matėsi Lie
tuvos vardas su lietuviškais or
namentais. 1937-1938 m. Day- 
tono krepšinio čempijonai — 
Lietuvos vyčiai krepšininkai. Ki
tur reikia gėrėtis turbūt medy
je išpjaustytu Lietuvos Vyčiu 
ir stambiu užrašu virš jo: 
“Lai Gyvuoja Lietuva”. Tai pa
darė 1921 m. A. Lukoševičius 
ir J. Razanauskas. Tokių lietu
viškų darbų dabar lietuviai, at
rodo,' tingi imtis. Daugelis pasi
nešę Į kažin koki savo tautos, 
Lietuvos niekinimą, žeminimą, 
nenorą pasiaukoti.

1964 m; šv. Kryžiaus parapi
jos chorą sudarė 10 asmenų. 
1915-1935 m. Daytone veikė 
“Teatrališkas ratelis”. Surašyta 
jame dalyvavusieji, gaila, nėra 
atliktų veikalų, autorių, režiso- 
rių, dekoratorių. Tokie faktai 
reikalingi pilnesnei JAV-ių teat
rinei veiklai patirti. Gal dar nė
ra pervėlu surasti pilnesnius 
duomenis. (Parapijos istorija su
rašyta J. Jaškausko, kun. T. 
Narbuto, P. Gudelio).

Parapijos šventovė pagrindi
nai atremontuota pagal archit. 
Jono Muloko projektą. Staty
bos darbus atliko V. Sodeika. 
B. Mačiukevičius atliko staty
mo ir dailidės darbus. Skaldy
to stiklo vitražą ir langus su
kūrė dail A. Valeškos studija.

(Nukelta į 7-tą)



GYVENTOJŲ STATISTIKA
1970 m. sausio 15 <L gyventojų su

rašymo smulkius duomenis “Tiesa”

Tada Lietuva turėjo 3.128.236 gyven- 
tojus, kurių 1.467.950 buvo vyrai, 
1.660.286 — moterys. Taigi, Lietuvo
je vis dar tebėra 192.336 moterų per
teklius, kuris 1959 hl siekė 222. 
000. Kaltė suverčiama kanu. Dėl ka
ro pastebimas neproporcingai didelis 
Lietuvos gyventojų sumažėjimas: 
1940 m. buvo 2.925.000 gyventojų, o 
1950 m. tik 2.573.000. Didoką 352.000 
gyventojų nuostolį, be abejonės, su
darė sušaudytieji, žuvusieji partiza
ninėse kovose, Sibiro tremties aukos 
ir pasitraukusieji i Vakarus. Prieš
karinis gyventojų lygis buvo atstaty
tas ir pralenktas maždaug 203.000 tik 
1970 m., bet džiaugsmui nėra pagrin
do, nes šį prieauglį sudarė nelietu
viai. Iš bendro Lietuvos gyventoju 
3.128.000 (skelbiamo pilnais tūkstan
čiais) 1970 m. sausio 15 d. surašymo 
lentelėje lietuvių yra 2.507.000, rusų 
— 268.000, lenkų — 240.000, gudų — 
45.000, ukrainiečių—25.000, žydų — 
24.000, latvių — 5.000, totorių — 
3.000, čigonų — 2.000, kitų tautybių 
asmenų — 9.000.

1959 m. Lietuvos miestai turėjo
l. 046.000 gyventojų, kaimai — 1.665. 
000. Kaimo gyventojai miestiečius 
tada viršijo 22%. Pernykščiame gy
ventojų surašyme miestas pirmą kar
tą pralenkė Lietuvos kaimą 0,4%. 
Lietuvos miestuose tada buvo užre
gistruota 1.572.000 gyventojų, kai
muose — 1.556.000. Šį pasikeitimą 
atnešė pramonės plėtimas, miestų au
gimas, kolchozų ir sovehozu mechani- 
zavimas, reikalaujantis mažesnės 
darbo jėgos. Procentais pateikiama 
gyventojų sudėtis trijuose pagrindi
niuose Lietuvos miestuose — Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje. Vilnius 1970
m. sausio 15 d. turėjo (skliausteliuo
se — 1959 m. duomenys): lietuvių 
42,8% (33,6), rusu 24,5% (29,4), len
kų 183% (20,0), gudų 6,5% (6,2), žy
dų 4,4% (6,9), kitų tautybių 3,5% 
(3,9); Kaunas — lietuvių 84,3%

§ (82,0), rusų 10,5% (11,6), lenkų 1% 
(1,3), gudų 0,8% (0,9), žydų 1,4% 
(23), kitų tautybių 2% (2); Klaipė
da — lietuvių 60,8% (55,2), rusų 
30,9% (35,7), lenkų 0,7% (0,5), gu
dų 23% (3,0), žydų 0,6% (0,8), ki
tų tautybių 4,1% (4,8).

1970 m. sausio 15 d. surašyme be
raščių Lietuvoje buvo rasta apie 
5.100, t. y. 2.300 vyrų ir 2.800 mote
rų. Augštąjį mokslą tada Lietuvoje 
buvo baigę 89.700 gyventojų, nebai
gę — 23.900, baigę specialųjį viduri
nį mokslą — 149.000, bendrąjį vidu
rinį — 199.200, nebaigę vidurinio 
mokslo — 505.400. Nebaigusiųjų 
augštojo ir vidurinio mokslo skaičių 
sudaro dar tebesimokantys mokslei
viai ir studentai. Taip atrodo pagrin
diniai 1970 m. sausio 15 d. Lietuvos 
gyventojų surašymo duomenys.

SLAPTOJI SPAUDA
Sovietų Sąjungoje vis labiau plin

ta mašinėle perrašomas pogrindžio 
laikraštėlis ‘^Dabartinių įvykių kro
nika”, kurio puslapiuose yra žinių ir 
apie nuteistus lietuvius. Pvz. 1970 
m. balandžio 6 d. trejiem metam sun
kiųjų darbų stovykloje buvo uždary
tas Kauno botanikos instituto dėsty
tojas Albinas Telkenis už komparti
jos žemės ūkio politiką “šmeižiantį” 
laišką. Iš tikrųjų jis tik buvo surašęs 
vieno senuko ūkininko skundą, kuris 
po ūkininko mirties pateko į KGB 
rankas. Minimas ir kun. Antanas 
Šeškevičius, S J, nubaustas 1970 m. 
rugsėjo 9 d. vieneriais metais sunkių
jų darbų už religijos dėstymą jauni
mui. Finansų ministerijos socialinių 
tyrinėjimų įstaigos tarnautojas Al
girdas Statkevičius 1970 m. lapkričio 
viduryje buvo uždarytas psichiatri
nėje ligoninėje. Kompartija jį apkal
tino kaip autorių jai nepatikusių 
leidinių “Komunistų manifesto kriti
ka” ir “Išvados sociologinių studijų 
Lietuvoje”.

MOTINOS DIENOS minėjimas įvy
ko pirmą gegužės sekmadienį. Kartu 
įvyko ir šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaiga. Minėjimą ati
darė apyl. pirm. J. Statkevičius. Mo
tinoms pagerbti sugiedota “Marija, 
Marija”. Paskaitą skaitė Hamiltono 
dramos vieneto “Aukuras” vadovė p. 
Kudabienė. Tema originali ir įdomi: 
“Poetai apie motiną”. Paskaita pati
ko, nes jautrūs mūsų poetų žodžiai, 
gerai parinkti, padarė gerą įspūdį. 
Malonu buvo ir tai, kad abiejų greti
mų apylinkių — Londono ir Delhi 
klebonai kun. B. Pacevičius ir kun. 
dr. J. Gutauskas pasveikino visas 
motinas, šeštadieninės mokyklos mo
kiniai su savo kūryba, skaitymais, ei
lėraščiais, muzika dalyvavo progra
moje. Nors mokykla negausi, bet 
programai buvo gerai pasiruošusi. Ją 
atliko K. Kereševičiūtė, L. Rastapke- 
vičius, D. Gaidauskakė, P. Jocius, R. 
Narbutaitė, V. Jakubaitis ir A. Cipa- 
rytė. Išskirtinai ir įdomiai pasirodė 
jauna A. Ciparytė su akordeonu. Ha
miltono “Aukuras” suvaidino B. 
Sruogos komediją “Dobilėlis penkia
lapis”. Prieš vaidinimą p. Kudabienė 
paaiškino, kad šis dalykas nelabai 
tinka Motinos Dienai, bet šiais laikais
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PAVOJINGAS KELIAS
“Tiesa” 103 nr. paskelbė kelių 

priežiūros Panevėžio grupės vyr. ins
pektoriaus J. Bagdonavičiaus skun
dą: “Ne pirmi metai vairuotojus ka
muoja kelias Panevėžys — Šeduva, 
ypač jo nedidelė atkarpa prie Smil
gių. čia pravažiuoja žymiai mažiau 
mašinų, negu kitomis kryptimis, ta
čiau autoavarijomis ši vietovė pra
lenkia pačias judriausias magistrales. 
Mažyčiame 43 kilometrų ruože Pane
vėžys — Šeduva pernai įvyko 37 ava
rijos — 9 žmonės žuvo, 23 sužeisti, o 
dešimties kilometrų atraižoje už 
Smilgių — net šešiolika avarijų. Ne 
kartą kalbėta, kad šioje atkarpėlėje 
netikusi ir klastinga asfalto danga — 
ji slidi net vasarą, o palijus čia ga
lima čiužinėti kaip ledu. Išdaužyti 
kelkraščiai. Tokiame kelyje nelaimė 
ištinka net ir prityrusius, ir vietovę 
pažįstančius vairuotojus...” Kreipi
masis į kelininkus lig šiol nieko ne
padėjo, nes jie iki planuose numaty
to remonto nieko nežada daryti.

PALANGOS PROBLEMOS
Palangos džiaugsmus ir rūpesčius 

“Tiesos” 63 nr. paskelbtame rašinyje 
svarsto Leonas Kiauleikis ir Edvar
das Uldukis. Pernai prie Palangos 
miesto buvo prijungtos Vanagupės, 
Kunigundos, Šventosios ir Būtingės 
gyvenvietės. Taigi, Palanga jau pa
siekė Latvijos sieną. Pernykščio se
zono metu Palangoje nuolat buvo 
60.-70.000 vasarotojų, šventojoje — 
35.000, neskaitant laikinai atvykstan
čių turistų. Eiles valgyklose turėtų 
užbaigti Palangos prekybos centras, 
kuriame bus daug įvairių parduotu
vių, kavinių ir banketų salių, šią 
vasarą dalį valgyklų vakarais numa
toma paversti kavinėmis, bet kasmet 
vis dar trūksta gėlo vandens. Pernai 
buvo numatyta išgręžti du artezinius 
šulinius, kurių vienas jau pradėtas, 
o kitas taip ir liko planuose. L. Kiau- 
leikio ir E. Uldukio teigimu, Palan
gai būtinai reikia naujo viešbučio. 
Nors planai jau seniai paruošti, sta
tyba kažkodėl atidėliojama. Nema
žą problemą Palangai sudaro pri
jungtos šventosios “kraitis” — be jo
kio plano išmėtyti namukai, įsibrovę 
į pušynus ir į paplūdimį, bloga gat
vių danga, nebuvimas vandentiekio 
ir kanalizacijos. Nors pernykštis ku
rortinis sezonas buvo pradėtas dainų 
švente ir “Lietuvos” ansamblio kon
certu, lietuvių liaudies muzikos der
lius vėliau buvo užmirštas. Koncer
tus rengė tik prof esi jonalūs ir savi
veikliniai estradiniai ansambliai, 
nors nevisi poilsiautojai domisi est
radine muzika. Vasarotojų aptarnavi
mui kenkia iš kitų Lietuvos miestų 
atsiųsti žmonės, kurie kartais nelau
kia net komandiruotės pabaigos. Pvz. 
“Baltijos” valgyklą pernai teko už
daryti dar sezono metu, iš jos išvy
kus Vilniaus valgyklų tresto atsto
vams. Kiti to paties tresto žmonės 
“grubiai pažeidinėjo tarybinės pre
kybos taisykles”.

SOVIETINEI “TAIKAI”
Sovietų “taikos” gynimo komiteto 

nariai Maskvoje buvo supažindinti su 
jiems kompartijos numatyta misija. 
Lietuviams atstovavo vadinamojo 
respublikinio taikos komiteto pirm, 
rašytojas J. Baltušis. Grįžęs Vilniun, 
jis ėmė telkti lėšas tos sovietinės 
“taikos” gynimui. Specialiam fondui 
buvo paskirtas Vilniaus operos ir ba
leto teatre surengto literatūrinio- 
muzikinio vakaro pelnas. Savo eilė
raščius skaitė Justinas Marcinkevi
čius, E. Matuzevičius, J. Lapašinskas 
ir V. Jasukaitytė, prozą ir poeziją — 
dramos aktoriai M. Mironaitė, G. Ur
bonaitė, L. Noreika ir A. Rosenas. 
Koncertinę programos dalį atliko Vil
niaus pedagoginio instituto ansamb
lis “Šviesa”. Sovietinės “taikos” šali
ninkų veiklą nušvietė komiteto pirm. 
J. Baltušis. Kur ir kaip bus panaudo
ti to fondo pinigai, uždirbti lietuvių 
menininkų, neskelbiama 
vakaro aprašymuose.

trumpuose
V. Kst. .

Vaidinimasir jį galima pritaikinti.
atliktas gerai, atskiri artistai buvo 
įsijautę į savo vaidmenį,, gera tarse
na. Ir aplamai, ši komedija yra pri
imtina ir suprantama žiūrovams. Tik 
aštrūs ir netikėti žodžiai kelia ne 
tiek juoką, kiek nustebimą. Po vai
dinimo programos vadovas J. Statke- 
vičius visam vienetui padėkojo ir vi
sų vardu p. Kudabienei įteikė gėlių. 
Jaunimo tautinių šokių ir dainos 
mokytojams D. ir E. Bliskiams buvo 
įteikta atskira dovana. Malonu, kad 
kaimynės apylinkės nepamiršta mū
sų ir savo apsilankymu pagyvina vie
tinį gyvenimą. Minėjimas baigtas T. 
himnu ir bendromis vaišėmis.

JAUNIMO IŠVYKA Į DELHI su
rengta gegužės 9 d. Tą dieną įvyko 
Delhi - Tillsonburgo apylinkių Moti
nos Dienos minėjimai ir jų šeštadie
ninės mokyklos mokslo metų užbai
ga. Programai atlikti buvo pakvies
tas mūsiškis jaunimas kartu su vie
tos jaunimu. Dalyvavo ir vyresnieji. 
Visi buvo patenkinti priėmimu ir pa
rodytu vaišingumu. Buvo malonu ste
bėti abiejų grupių pažangą, nors Del- 
hi-Tillsonburg jaunimas pradėjo mo
kytis tautinių šokių prieš nepilnus 
metus. K.

DEŠROS
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Jaunimo sambūris "Baltija" Londone, Ont., atlieka kun. B. Pacevičiaus paruoštą montažo "Nemunas". 
Deklamuoja Saulius Dragūnevičius Nuotrauka St. Kero

“Ontario Place”, kurio statyba kai
navo virš 23 milijonų dol. Birželio 
13, sekmadienį, choras koncertuos 
Čikagoje. Vyksta dviem autobusais. 
Išvyksta penktadienio vakarą, birže
lio 11 d., grįš pirmadienio rytą. Bir
želio 30 d. choras dainuos Toronte 
tautybių karavane. Liepos 4 d. cho
ras vyks vėl Čikagon ir dalyvaus IV 
dainų šventėje. Rugsėjo 18 d. “Ai
das” yra pakviestas Tautos Fondo 
Hamiltono skyriaus atlikti programą 
Tautos šventės minėjime. Spalio 10 
d. jis atliks dalį programos Lietuvių 
Dienos koncerte St. Catharines.

M. KLEVAITE dalyvavo Kiwanis 
muzikos festivalyje pianino klasėje 
ir laimėjo augščiausią aukso medalį 
iš moderniosios muzikos. Margarita 
daug kartų yra laimėjusi įvairiuose 
konkursuose pirmąsias vietas. Ji nuo 
pat mergaičių choro įsisteigimo yra 
jo akompaniatorė. Šiuo metu Mar
garita baigia XIII gimnazijos klasę 
ir žada studijuoti muziką. Sveikina
me su laimėjimu. J. P.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA. 
Keletas šimtų žmonių rinkosi į Pri
sikėlimo par. bažnyčią Toronte paly
dėti į lietuviškos šeimos kelią žen
giančius Rūtą Nausėdaitę iš Toronto 
ir Edmundą Norkų iš Hamiltono. Jų 
santuoką palaimino kun. P. Barius, 
OFM, ir tarė atitinkamą žodį. Solo 
giedojo sol. V. Verikaitis, palydimas 
vargonais muz. kun. B. Jurkšo. Ves
tuvines vaišes Prisikėlimo salėje, kur 
dalyvavo apie 300 asmenų, pradėjo 
pokylio vedėjas J. Šarūnas, pakvies
damas kun. P. Barių sukalbėti maldą. 
Svečiai džiaugėsi lietuviška jaunųjų 
pora, jaunimas, kurio buvo nepap
rastai daug, sudarė jaunatvišką nuo
taiką. Pirmasis pabrolis stud. M. Sa
kas savo sveikinimo kalboje visus 
linksmai nuteikė įpindamas daug hu
moro. Sveikino K. Mileris — KLB 

. Hamiltono apylinkės valdybos pirm., 
, J. Mikšys, kuris taip pat perdavė - 

mons. dr. J. Tadarausko linkėjimus, 
ir kiti. Buvo gauta xdaug sveikinimų 
raštu ir telegramomis, kuriuos per
skaitė pokylio vedėjas. Po visų svei
kinimų žodį tarė jaunosios tėvelis V. 
Nausėda ir jaunojo — J. Norkus. 
Paskutinysis žodį tarė šio vakaro 
kaltininkas — Edmundas Norkus, pa
dėkodamas savo žmonos tėveliams už 
išaugintą jam gražią, lietuviškos šir
dies mergaitę ir už šias puikias ves
tuvines vaišes. Kai vestuvinės vaišės 
jau ėjo į pabaigą, jaunuosius apsupo 
palyda ir svečiai. Skambėjo dainos— 
paskutinis atsisveikinimas. Svečiai 
dar kartą reiškė savo nuoširdžiau
sius sveikinimus Rūtai ir Edmundui, 
spaudė rankas, linkėdami gražaus šei
myninio gyvenimo ir laimės lietuviš
kos šeimos ratelyje. Tegu šią lietu
višką Rūtos ir Edmundo šeimą jun
gia gražusis lietuviškojo gyvenimo 
pasaulis, kur patriotų tėvelių globo
je jie taip gražiai išaugo. Tėvams 
tenka didelė garbė, kad jie sugebėjo 
įskiepyti lietuviškumą.

Šia proga visų dalyvių mintys su
kosi apie lietuvių ateitį, kurią gali 
užtikrinti tiktai lietuviškos šeimos.

J. P.

® HAMILTON
A. URBONAVIČIENEI draugės 

suruošė šaunias išleistuves. Ji išvyks
ta aplankyti savo sergančių tėvų Lie
tuvoj. Su ja kartu vyksta ir St. Sa
mus su mama. Jos abi Lietuvos ap
lankyti važiuoja jau antrą karta.

VYSK. M. VALANČIAUS šeštadie 
ninė mokykla, mokslo metus užbai
gus, išleido savo laikraštėlį su moki
nių kūryba ir jų iliustracijomis. Gai
la, kad jaunieji redaktoriai nežinojo, 
kad du numeriai mokyklos laik
raštėlio, pavadinto “Mūsų Mokykla”, 
anksčiau jau yra buvę išleisti. Da
bar su nauju pavadinimu jie nutrau
kė laikraštėlio “Mūsų Mokykla” tęs
tinumą.

J. MIKŠYS yra pakviestas šią vasa
rą būti Dainavos stovyklos komen
dantu. Ten rengiama JAV ir Kana
dos lituanistinių mokyklų mokytojų 
studijų savaitė K. M.

“GYVATARAS” Hamiltono miesto 
125 metų įsteigimo sukakties proga 
rengia tautinių šokių ir dainų kon
certą gegužės 30 d. Scott Park audi
torijoje — 1055 King St. East, 4 v. 
p. p. Programoje dalyvaus Čikagos

BALTIEČIAI buvo susirinkę ap- 
tarti Birželio išvežimų paminėjimo. 
Iš lietuvių dalyvavo Bendruomenės 
pirm. K. Mileris, J. Krištolaitis ir 
Lietuvių Studentų Sąjungos skyr. 
pirm. A. Gutauskas. Iš Estų Federa- 
cijos buvo du atstovai, latvių — vie
nas. Lietuviai studentai sutiko šie
met rengti Birželio trėmimų minėji
mą. Minėjimas įvyks birželio 20, sek
madienį, 7 v. v., McMaster universi
teto patalpose. Programoje numato
mas filmas ir parodėlė, simpoziumas 
—diskusijos, į kurias bus įtraukti 
Pabaltijo tautų kalbėtojai ir keli 
visuomenei daugiau žinomi kanadie
čiai.

ORGANIZACIJŲ PIRMININKŲ ir 
naujai išrinktų tarybos narių susi
rinkime, kurį sukvietė Bendruome
nės v-ba, dalyvavo beveik visi pirmi
ninkai bei jų įgaliotiniai ir 7 mūsų 
apylinkės KLB tarybos nariai. Ka
dangi nebepavyksta sušaukti visuoti
nio apylinkės lietuvių susirinkimo, 
tai dabar praktikuojama šitokio po
būdžio susirinkimai, kuriuose Bend
ruomenė pateikia savo veiklos apys
kaitą ir pasitaria su visais dėl mūsų ' Jaunimo Centro studentų ansamblis, 
ateities lietuviškojo darbo bei jo ko
ordinacijos. Dabartinė apylinkės val
dyba sukvietė jau du tokius susirin
kimus. Šiame susirinkime buvo per
skaitytas revizijos komisijos aktas, 
kur komisija, susidedanti iš St. Sa
mus, V. Kėžinaičio ir J. Bajoraičio, 
patikrinusi Bendruomenės knygas, 
rado viską be priekaišto ir pagyrė 
Bendruomenės ižd. O. Stasįulį už 
pavyzdingai tvarkomą knygvedybą. 
Buvo tariamasi, kiek lietuviai gali 
prisidėti kultūriniu ir finansiniu po
žiūriu prie miesto įsteigimo 125 me
tų sukakties iškilmių. Gyvai buvo 
diskutuojama, ar lietuviams reikia 
turėti savo gyvąjį paveikslą — plat
formą didžiajame miesto parade lie
pos 1 d. Tokios platformos paruoši
mas surištas su nemažom išlaidom. 
Daugumas minčiai pritarė. Bendruo
menės v-ba žiūrės, kiek bus galima 
tam reikalui sutelkti pinigų ir kiek 
pavyks rasti jos paruošimui tinkamų 
žmonių. Stud. A. Gutauskas papasa
kojo, koks šiais metais numatomas 
rengti Birželio išvežimų minėjimas. 
Stud. Aid. Volungytė kalbėjo apie 
šią vasarą iš Bostono per Amerikos 
kontinentą vykstančią lietuvių stu
dentų ekskursiją, kuri Hamiltone pa
sirodys birželio 20 ir 21 dienomis. 
Bendruomenės pirmininkas kreipėsi 
į mūsų apylinkės atstovus KLB kraš
to taryboje, prašydamas juos rūpin
tis ateity apylinkės valdybos rinki
mais. Tas reikalas pas mus visada 
yra buvęs pripuolamas—keleto žmo
nių nenoromis prisiimtas darbas ir 
bandymas kuo greičiau juo atsikra
tyti, surenkant bent keletą parašų 
kandidatų sąrašui sudaryti. Gera 
apylinkės lietuvių reprezentacija 
turėtų būti visiems labai svarbus rei
kalas, ypač tiems, kurie yra išrinkti į 
augščiausią Kanados lietuvių repre
zentacinį organą — krašto tarybą.

LIETUVĘ MOTINĄ gegužės 9 d. 
hamiltoniečiai paminėjo su jai pri
derama pagarba. 11 v. motinų inten
cija buvo atnašautos Mišios, po to už 
mirusias buvo atgiedota Libera ir 
įneštas vainikas. 4 v. p. p. į Jaunimo 
Centro salę prisirinko apie 200 žmo
nių išgirsti paskaitininkės dr. M. Ra- 
mūnienės iš Otavos ir pamatyti, ką 
mūsų mažieji menininkai šiais me
tais yra paruošę mamytėms. Prie 
įėjimo kiekvienai motinai buvo pri
segamas gvazdiko žiedas, o gausių 
šeimų motinos buvo papuoštos rau
donom rožėm. Paskaitininke palygi
no mūsų susikurtą senų laikų lietu
viškos motinėlės vaizdą su dabarti
nių laikų modernia lietuve motina. 
Abiejų pašaukimas tebėra tas pats 
ir abi siekia to paties gero tikslo, tik 
skirtingose aplinkybėse. Paskaita bu
vo paįvairinta poezijos ištraukomis, 
šeštadieninės mokyklos mokiniai, sa
vo mokytojų paruošti, ir šoko, ir dai
navo, ir deklamavo. Po minėjimo 
mamytės ir visi svečiai Bendruome
nės buvo pavaišinti kava ir pyragais. 
Viešnią iš Otavos globojo V. M. Kaz
lauskai. *

ALBERTAS JANKŪNAS atsikvie
tė iš Lietuvos savo žmoną. Karo iš
skirta šeima po didelių pastangų ir 
ilgo laukimo galų gale laimingai su
sijungė.

lyrinis-dramatinis sopranas Birutė 
Kemėžaitė iš Čikagos, solistas Jonas 
Vaškevičius iš Toronto, Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas’’ ir “Gyvata
ras”. Panašius koncertus rengia ir 
kitos Hamiltono tautybės. Hamiltono 
sukakties proga numatyta dar kele
tas “Gyvataro” pasirodymų: birželio 
12 — tarptautiniame festivalyje Mo
hawk College; birželio 13 — Gage 
Parke. Be to, jaunesniųjų šokėjų 
grupės pasirodys Greater Shopping 
Plaza ir Confederation parke. Birže
lio 6 d., 8 v. v., “Gyvataras” kartu su 
Hamiltono mergaičių choru “Aidas” 
duos pilną koncertą “Ontario Place” 
Toronte. Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono ir apylinkių lietuvius mū
sų parengimuose dalyvauti ir parem
ti mūsų pastangas. \ “Gyvataras” 

“LITHUETTES” mergaičių grupė, 
vadovaujama Rožytės Vass, atstovaus 
lietuviams sekančiuose paraduose: 
gegužės 24 d. — Jarvis miestelyje, 
birželio 12 d. — Stoney Creek, liepos 
1 — Hamiltone (125 metų sukakties 
paradas).

ATEITININKŲ METINE IŠKYLA 
įvyks birželio 5 d. Niagara Falls. 
Autobusai išvažiuos 11 v. r. nuo Jau
nimo Centro ir grįš 9 v. v. Prašome 
registruotis pas Joną Trumpicką tel. 
385-7887. Smulkesnių informacijų 
teirautis pas iškylos vadovę p. Gu- 
dinskienę tel. 547-1967. Kviečiame 
visus jaunučius, jaunius ir mokslei
vius. J. T.

MERGAIČIŲ CHORAS “Aidas” 
balandžio 28 d. dalyvavo Kiwanis mu
zikos festivalyje. Dainavo “Kas su
batėlę”, “Ateisiu, bernužėli” ir su
rinko 86 ir 87 taškus, laimėdamas I 
vietą. Sveikiname chorą ir jo vado
vą sol. V. Verikaitį. — Choras birže
lio 6, sekmadienį, dainuos Toronte

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

J. A. Valstybės
VLIKO PIRMININKAS dr. J. K. 

Valiūnas, lydimas Lietuvos atstovo 
Vašingtone J. Kajecko, gegužės 6 d. 
lankėsi Valstybės Departamente. Ke
lių valandų pasikalbėjime buvo pa
liesta daug tarptautinių klausimų, 
ypač ryšium su pastaraisiais įvy
kiais Europoje bei Rytuose. Valst. 
Departamentas domėjosi dr. Valiūno 
paskutinės kelionės Europon įspū
džiais. Dr. Valiūnas Vašingtone lan
kėsi Valstybės Departamento inicia
tyva. E.

VLIKAS JAU NE KARTĄ kreipė
si į laisvuosius lietuvius ir prašė juos 
siųsti laiškus ar telegramas Bražins
kų, Kudirkos ir Simokaičių reikalu. 
Buvo paskelbti ir laiškų pavyzdžiai. 
Tūkstančiai lietuvių tai jau yra 
įvykdę. Tačiau buvo ir tokių, kurie 
rašė ilgus “memorandumus”, juose 
įtraukdami visai nereikalingų daly
kų. Prašoma nerašyti ilgų laiškų, 
bet pasitenkinti trumpais bei kon
krečiais laiškais. E.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE 
Dainavoje šiemet bus rugpjūčio 15-
22 d.d JAV LB švietimo tarybos pa
kviestas, lituanistiką mokytojams ir 
akademiniam jaunimui vėl sutiko 
dėstyti prof. Antanas Salys. Pernai 
jis skaitė lituanistikos paskaitas ir 
vadovavo pratyboms.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU
TŲ SEIMO tautinių komitetų pir
mininkai gegužės 5 d. išskrido į Eu
ropą, kur Paryžiuje įvyko PET Sei
mo delegatūros Prancūzijai posėdis. 
Lietuviam išvykoj atstovauja Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas. Tautinių komitetų pirmi
ninkai Strasburge susitiko su Euro
pos pataramosios tarybos ir ministe- 
rių komiteto sesijos nariais. Danijos 
delegacijos narys K. Boegholm yra 
pažade jas iškelti Baltijos valstybių 
rusinimo klausimą Europos pataria
mosios tary bos posėdžiuose. V. Sidzi
kauskas planuoja su Turkijos atstovu 
aptarti P. A. Bražinskų problemą. 
Kelionės tvarkaraštin yra įtraukta 
Bonna, Haga, Bernas, Madridas, Lon
donas ir galbūt Stockholmas. Specia
lų pranešimą V. Sidzikauskas pada
rė Vokietijos lietuvių veikėjams Va
sario 16 gimnazijoj.

ČIKAGOS MENO INSTITUTO 
studentė Genovaitė Dambrauskaitė 
laimėjo šios mokyklos madų skyriaus 
paskelbtą originalių drabužių projek
tų konkursą ir gavo vienos audyklos 
piniginę premiją už jos audinių pa
naudojimą. Instituto studentų sukur
tų drabužių paroda rengiama gegužės
23 d. Goodman teatre.

N. PR. MARIJOS SESELIŲ vado
vaujamas lietuvaičių bendrabutis 
laukia gimnazisčių ir studenčių se
kantiems mokslo metams. Informaci
jos teikiamos šiuo adresu: Lietuvai
čių bendrabutis, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam. Conn, 06260, 
USA.

LOS ANGELES LB APYLINKES 
valdyba 1.000 egz. tiražu pradėjo 
leisti biuletenį “Los Angeles Bend
ruomenės žinios”, kuriame skelbia
mi pranešimai bei kolioniją liečian- 
šios vietinės žinios. Redaguoja E. N. 
Radvenis, 1118 N. Coronado Terr., 
Los Angeles, Calif. 90026. Biuletenio 
vinjetę sukūrė architektas V. Rad
venis.

AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBES suvažavimas šiemet bus 
rugpjūčio 25-26 d. d. Marianapolyje, 
Thompson, Conn.

Urugvajus
KUN. PETRAS DAUKINTIS, SJ, 

grįžo Brazilijon, į Sao Paulo miestą. 
Beveik pusę metų jis talkino Monte
video lietuvių parapijoj ir rinko me
džiagą knygai “Urugvajaus lietuvių 
istorija”, kurios juodraštis jau yra 
paruoštas. Į šį leidinį įtraukiami visi 
Urugvajaus lietuviai, pradedant pir
maisiais imigrantais ir baigiant po
kario ateiviais.

BRONE IR ANTANAS ČIRPAI 
gegužės 1 d. Montevideo mieste pa
minėjo vedybinio gyvenimo penkias
dešimtmetį vaikų ir anūkų būryje.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ kolo
nijos atostogų namui Edvardas Jusys 
yra padovanojęs sklypą Shangrila va
sarvietėje. Kolonijos susirinkime 
jau patvirtintas namo planas ir 
telkiamos lėšos statybai. Fonde turi
ma 150.00h pezų. šią sumą 50.000 
pezų pasižadėjo padidinti pats E. 
Jusys.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ organiza- 

cijų ir spaudos tarybos iniciatyva Bu
enos Aires centre esančiam Kanados 
banke buvo surengta dvi savites tru
kusi lietuvių tautodailės paroda. Ren
gėjų komitetas — V. Survilienė, A. 
Jablonskytė, A. Mikelionienė, O. Kai- 
relienė, kun. V. Palubinskas, H. Le- 
vanavičius, K. Kliauga, kun.' A. Steig- 
vila ir L. Sruoga sutelkė nemažai

talento gerbėjų. 
Australijoj, bet 
kraštuose.

A. Banaitis ir KI. Za-

I

EUGENIJUS KRONAS,

Royal Bonk Building, 
suite 614,

tel. 522-8781
Homilron, Ontario

audinių, medini Rūpintojėlį, lietuviš
kas kankles, velykinių margučių, tris 
spalvotus Lietuvos žemėlapius, di- 
delį Vytį ir Lietuvos vėliavą. Nuo
traukos parodos lankytojus supažin
dino su Gedimino kalnu, Aušros Var
tais, Vilniaus universitetu ir bažny
čiomis, Kauno karo muzėjumi, pa
minklais, moderniąją statyba ir Klai
pėdos vaizdais. Specialia programa 
buvo atžymėtas Lietuvos diplomati
nio pripažinimo penkiasdešimtmetis. 
Argentinos vyrausybė oficialius ry
šius su nepriklausomybę atgavusia 
Lietuva yra užmezgusi 1921 m. ko
vo 14 d.

MINDAUGO DRAUGIJA, vado
vaujama pirm. Osvaldo Bakano, ba
landžio 25 d. šventė veiklos 40 me
tų sukaktį. Šia proga buvo atnašauja
mos Mišios Maria Auxiliora bažny
čioje už mirusius draugijos narius ir 
surengti bendri pietūs draugijos pa
talpose.

Australija
ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 

valdybos sudarytas komitetas paskel
bė konkursą a.a Pulgio Andriušio 
antkapiui. Ant betoninio pagrindo 
užkeltas antkapis turi būti neplates- 
nis kaip 38”, neaugštesnis kaip 33” 
ir nestoresnis kaip 11”. Medžiaga — 
natūralus kietas akmuo. Projektų 
autoriai turi laikytis lietuviškų mo
tyvų, įjungti įrašą: AJA PULGIS 
ANDRIUŠIS - ANDRUSEVIČIUS, ra- 
šytojas-laureatas, 1907. III. 18 — 
1970. XII. 19, Lietuva-Australia”. 
Projekto braižiniai turi būti nema
žesni kaip ketvirtadalis antkapio dy
džio. Laimėtojas gaus $100 premi
ją. Slapyvardžiu pasirašytus projek
tus su autoriaus pavarde ir adresu 
atskirame užklijuotame voke siųsti 
iki š. m. liepos 27 d. šiuo adresu: 
Pulgis Andriušis Fund c/o J. Riauba, 
9 Harrow St., Dover Gardens, S. A. 
Australia, 5048. Šiuo adresu taip pat 
laukiama ir aukų iš velionies bičiulių 
bei jo literatūrinio 
gyvenančių ne tik 
ir kituose pasaulio

Vokietija
KORESPONDENTINIU BŪDU 

vykdomi VLB tarybos rinkimai bus 
š. m. lapkričio 23 d. Rinkimų komi
siją sudaro: pirm. dr. J. Gurklevi- 
čius, vicepirm. J. Nevulis, sek. J. Ve
nys, nariai -
kis. Visais rinkimų reikalais prašo
ma rašyti Juozui Veniui, 6796 Schoen- 
berg-Kuelberg 1, Postfach 242.

EUROPOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ suvažiavimą š. m. gegužės 28-31 
d. d. Braunshardte, netoli Darmstad- 
to, rengia vyriausioji lietuvių kata
likų sielovados vadovybė V. Euro
pos lietuviams. Bus svarstomos reli
ginės problemos ir sprendžiami orga
nizaciniai klausimai. Parapinės tary
bos ir kitos lietuvių bendrijos šuva- 
žiaviman siunčia po 24 rinktus at
stovus. Pragyvenimo išlaidos kiek
vienam dalyviui atsieis po 14 DM už 
parą. Suvažiavimo reikalų vedėjas 
yra kun. A. Bernatonis, 611 Dieburg, 
Minnefeld 34.

DARMSTADTO VOKIEČIŲ jaunų
jų socialistų vadovybėn išrinktas šios 
LB apylinkės pirm. Arminas Lipšys, 
Vokietijos lietuvių socialdemokratų 
revizijos komisijos narys.

Lenkija
BALSTOGĖS LAIKRAŠČIO “Gaze- 

ta Bialostocka” pranešimu, Punsko 
gimnazijos mokinė Teresė Bansevi- 
čiūtė laimėjo I vietą dainininku kon- 
kure ir atstovavus Seinų apskričiai 
vaivadijos varžybose. Seinų apskri
ties šachmatininkų turnyro vyrų gru
pėje II vietą laimėjo Juozas Kubi
lius, III—Jonas Karčiauskas. Moterų 
grupėje II vietą išsikovojo Teresė 
Dapkevičiūtė.

LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 
KULTŪROS Draugijos Vroclavo klu
be prieš Velykas buvo surengta lie
tuviškų margučių parodėlė ir rodomi 
lietuviški dokumentiniai filmai, šią 
žinią paskelbė savaitraštis “Magazyn 
Tygodniowy”, skyręs platoką infor
maciją “Palmės ir margučiai” Vroc
lavo etnografinime muzėjuje sureng
tai velykinei parodai. Joje buvo iš
statyti margučiai, tešlainiai, džiovin
tų gėlių puokštės, šiaudinės figūrė
lės. Daug margučių buvo gauta iš Su
valkų apylinkių, taip pat ir tradici
nių šiaudinukų puokščių “Vilniaus 
palmės”.

EMILIJA GLUŠAUSKAITĖ- 
CHŠANOVSKA Vroclave sėkmingai 
apgynė magistro diseraciją, nagrinė
jančią lietuvių ir lenkų santykius 
1831 m. sukilime.

PUNSKO LIETUVIŲ GIMNAZI
JOS mokytojas J. Vaina pats pasista
tė namą ir jame sutelkė kelis šimtus 
etnografinių lietuviškų eksponatų, 
surinktų pas apylinkės ūkininkus. 
Jo namas dabar yra tapęs savotišku 
muzėjumi ir senosios lietuvių kultū
ros pavyzdžių saugykla ateisiančiom 
kartom. Punsko Lietuvių Kultūros 
Namuose taip pat yra nemažas lie
tuvių tautodailės rinkinys, kurio eks
ponatus Lenkijoj gyvenančių tauti
nių mažumų parodai buvo pasiskoli
nęs Krokuvos etnografijos muzėjus,

Prancūzija
PARYŽIUJE gegužės 8-l» d. ivyko

Tarptautinės Valstiečią Sąjungos 
(žaliojo Internacionalo) konferenci-

kams atstovavo Europoje gyveną na
riai. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų

čią Sąjungos narė nuo 1924 m. E.



Spausdintas paminklas diplomatui
DR. MARTYNAS ANYSAS

Latvijos valstybininko dr. Alf
redo Bilmanio atminimui jo ger
bėjai išleisdino veikalą anglų 
ka 
velionies asmuo yra nušviestas 
keliolikos asmenų straipsniais. 
Įvadinis rašinys, kuri parašė 
1970 m. amerikietis prbf. L. W. 
Hendersonas, supažindina skai
tytojus su A. Bilmanio asmeniu. 
Autorius pastarąjį susitiko Lat
vijoj 1919-20 m. kaip Raudonojo 
Kryžiaus narys. Tada Pabaltijo 
kraštuose vyko atšiaurios kovos 
su bolševikais ir vokiečiais už 
nepriklausomybę. Kai L. W. 
Hendersonas 1927 m. sugrįžo 
Latvijon kaip JAV pasiuntiny
bės narys, nustebo radęs nepa
prastą pažangą. A. Bilmanis ta
da buvo užsienio reikalų minis
terijos spaudos skyriaus vedėjas 
— gabus, išradingas, išsilavinęs, 
energingas. Iki 1929 m. JAV ne
turėjo diplomatinių santykių su 
Sov. Sąjungą. Jų pasiuntinybei 
Latvijoj teko rinkti žinias ir 
apie Sov. Sąjungą, šiame darbe 
talkino A. Bilmanis. 1930 m. 
Hendersonas buvo atšauktas į 
Vašingtoną ir paskirtas tarnau
toju R. Europos departamente. 
1934 m. jis buvo perkeltas Į 
Maskvą, kur atidarė JAV pa
siuntinybę. Ten vėl jis bendra
darbiavo su A. Bilmaniu, kuris

ba “Res Baltica”, kuriame 

tada buvo Latvijos pasiuntiniu 
Maskvoje. 1935 m. Bilmanis bu
vo pašiurtas pasiuntiniu ir įga
liotu ministeriu Vašingtone. 
Hendersonas grįžo į Vašingtoną 
1938 m. ir tęsė savo draugystę 
su Bilmaniu, kuris buvo gana 
populiarus diplomatinėje tarny
boje ir veiklus amerikiečių vi
suomenėje, ypač informacijos 
srityje. Hendersonui vėl teko 
dirbti R. Europos skyriuje — 
rinkti medžiagą, informuoti vir
šininkus bei jiems patarti. Jis 
paruošė pirmąjį projektą istori
nio pareiškimo, padaryto tuome
tinio užsienio reikalų ministerio 
Sumner Welles 1940 m. liepos 
23 d. Jame buvo pasakyta, kad 
JAV vyriausybė smerkia Sov. 
Sąjungos žygius Pabaltijo vals-~ 
tybėse ir atsisako pripažinti Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos anek
siją. A. Bilmanis tuo metu buvo 
labai aktyvus: protestavo, argu
mentavo, informavo, davė pasi
kalbėjimus spaudos atstovams, 
rašė straipsnius, knygas, ginda
mas Pabaltijo valstybių teises. 
Hendersonas primena prez. D. 
Roosevelto žodžius, pareikštus 
1940 m., kai Hitleris užėmė Da
niją ir Norvegiją. “Jeigu civili
zacijai lemta gyvuoti, tai mažų
jų tautų .teisė į nąpriklausomy-; 
bę, teritorinę neliečiamybę ir 
nekliudomą galimybę patiem 
valdytis turi būti pripažinta jų 
didžiųjų kaimynų” (Department 
of State Bulletin, April 13, p.
373).

Baigdamas savo įvadinį žodį, 
Hendersonas pabrėžia, kad bal- 
tiečių tautos turi nemažesnę tei
sę į nepriklausomybę kaip bel
gai, olandai, Afrikos ir Azijos 
tautos. Pabaltijo kraštų likimas

M. Gudaitienė, Toronto Mairo
nio šeštadieninės mokyklos mo
kytoja, dirbanti joje 20 metų, 
taria sudiev savo šių mokslo me
tų auklėtiniams dešimtokams

L. Jagėlaitė, Toronto Maironio 
šeštadieninės mokyklos dešimto 
— baigiamojo skyriaus mokinė, 
atsisveikina su mokykla abitu
rientų vardu Nuotr. S. Dabkaus

Atsiųsta
Zenonas Ivinskis, DIE BALTT- 

SCHE FRAGE IM 17. JAHRHUN- 
DERT. Atspaudas iš “Der Ostsee- 
raum im Blickfeld der deutschen 
Geschichte” p. 119-140. Boehlau Ver- 
lag Koeln-Wien 1970.

žuvėdra nr. 1(18), balandžio 1 d. 
Ošavos medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Ešerys" neperiodinis laikraš
tėlis. Oshawa, Ont

Mitteilnngen aus baltischem Le- 
ben Nr 4(72), Dezember 1970. Lei
dėjas — Baltische Gesellschaft in 
Deutschland, žurnalas gaunamas pas 
šios draugijos gen. sekr. Adam 
Gruenbaum, 8 Muenchen 15, Les- 
singstr. 5. W. Germany.

Studijų Dienos — 1970. Išleido 
ALB Kultūros Taryba. Redagavo 
Andrius Garelis. 1970 m. gruodžio 
17 d.

turįs būti sprendžiamas pagal 
visuotinai priimtus tarptauti
nius principus.

Knygos paruošė j ai Adolf 
Sprudzs ir Armins Rusis supla
navo specialiu leidiniu pagerbti 
A. Bilmanį bei iškelti Pabaltijo 
valstybių problemą 1964 m. Iš A. 
Sprudzs rašinio sužinome, kad 
velionis A. Bilmanis gimė 1887 
m. penkių vaikų šeimoje. Klasi
kinę mokyklą baigė 1905 m., 
Maskvos universitetą 1910 m. 
(istoriją ir teisę). Dar mokėsi ka
ro mokykloje. Po to profesoria
vo Armėnijoj ir Lenkijoj. 1914 
mobilizuotas kaip atsargos kari
ninkas rusų kariuomenėn. Iš 
fronto buvo perkeltas i imperi
nės gvardijos štabą ir paskirtas 
to vieneto spaudos redaktorium. 
1918-19 m. dėstė Rownos gim
nazijoj ir vadovavo tautiniam 
latvių komitetui. Ten jis vedė 
lenkę Haliną Salnicką. Sugrįžęs 
Latvijon, Bilmanis reiškėsi 
spaudoje kaip žurnalistas ir ta
po užsienio reikalų ministerijos 
spaudos skyriaus vedėju. Už sa
vo teisinio pobūdžio darbą “Lex 
Salica et capitularia” gavo filo
sofijos daktaro laipsnį Vilniaus 
universitete. Okupavę Latviją, 
sovietai Bilmanį atleido iš pa
siuntinio pareigų 1940 m. liepos 
29 d. kartu su K. Zarinš Londo
ne. Abiem atimta Latvijos pilie
tybė, o jų turtas konfiskuotas.

Beveik visi šio leidinio 
straipsniai kalba apie A. Bilma
nio veiklą prieš sovietinę okupa
ciją. Kaikuriose vietose mini
mos ministerio žadeikio ir jo 
estų kolegos pavardės. Iš A. 
Sprudz straipsnio apie A. Bilma
nio rašinius matyti, kad pasta
rasis iš viso yra parašęs dides
nių ir mažesnių darbų apie 200. 
Lietuviams gali būti ypač įdo
mus jo rašinys apie rusų carienę 
Kotryną I, kuri'buvusi latvaitė 
(žiūr. Latvijas Kareivis 1927 m. 
174 - 176 psl.) Kaikurie lietuvių 
istorikai aiškino, kad Kotryna 
I buvusi lietuvių kilmės. Taipgi 
lietuviams įdomus G. Ginsburgo 
straipsnis apie Klaipėdos lais
vąjį uostą.

Baigiant šias pastabas, prisi
mena mano teisės profesoriaus 
vokiečio posakis apie tuo metu 
pasirodžiusią Čekoslovakijos 
prezidento J. Masaryko knygą 
— atsiminimus. Profesorius sa
kė: ši knyga rodo, kaip rei
kia atlikti valstybinio išdavimo 
aktus (prieš Austro-Vengriją), 
norint laimėti nepriklausomybę 
savajam kraštui. Panašiai galė
tume pasakyti apie “Res Balti
ca”: norint pažinti visas galimy
bes bei metodus kovoje su kraš
to pavergėju, reikia skaityti ir šį 
leidinį, ir A. Bilmanio raštus.

Res Baltica. A Collection of Es-
says in Honor of the Memory of 
Dr. Alfred Bilmanis (1887 — 
1948). Edited by Adolf Sprudzs 
and Armins Rusis. Preface by 
Professor Loy W. Henderson. 
Leyden—A. W. Sojthoff 1968, 
303 psl.
n—win h i n w if

paminėti
Aidai nr. 2, vasaris. Dr. J. Gir

niaus redaguojamas mėnesinis kul
tūros žurnalas. Leidžia Tėvai pran
ciškonai, administruoja T. B. Ra
manauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, USA.

CATALOGUS CUSTODIAE LI- 
TUANIAE SANCTI CASIMIRI FRA
TRUM MINORIUM. Kennebunkport, 
Maine, USA §v. Kazimiero kusto- 
dijos lietuvių pranciškonų sąrašas ir 
adresynas.

Mintis nr. 1; 1971 m., Londonas. 
Politikos ir kultūros žurnalas. Kny
gos formato 190 psl. Kaina $2. Lei
dėjas — lietuvių socialdemokratų 
partijos užsienio delegatūra, Vyr. 
red. — J. Vilčinskas. Viršelis — E. 
Matuko. Adresas: "Mintis”, Lithua
nian House, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W 11 Britain.

Vietoj paskaitos — montažas Motinos Dienos proga. Jį sudarė ir atliko Toronto šeštadieninės mo
kyklos dešimtokai. Iš kairės: Linas Čepas, Gina Draudvilaitė, Andrius Gaputis, Aldona Jasinevi- 
čiūtė, Juozas Grigonis, M. A. Vingelytė, Paplius Tarvydas Nuotr. S. Dabkaus

Antroji Škėmos raštų rinktinė
1970 metams besibaigiant, 

knygų lentynas pasiekė antrasis 
Antano Škėmos raštų tomas. 
Bendrąjį Škėmos raštų redaga
vimą tvarko A. Landsbergis, A. 
Nyka - Niliūnas ir K. Ostraus
kas. šiame tome įdėtos (chrono
logine veikalų tvarka): Vilniuje 
1943 m. parašyta trijų veiksmų 
pjesė “Julijana”, Vokietijos sto
vyklinio periodo sąmyšyje 1947 
m. parašyta draminė legenda 
“Živilė”, Amerikoje parašyti 
veikalai “Pabudimas”, “Vienas 
ir kiti”, “Žvakidė”, “Kalėdų 
vaizdelis” ir “Ataraxia.” Tomą 
užbaigia K. Ostrausko “Pasta
bos.”

“Škėma yra suaugęs su scena 
ir jo kūryboje stipriausia yra 
drama”, tvirtina J. Kaupas Lie
tuvių Enciklopedijoje. Tai yra 
šioks toks rašytojo nuvainikavi
mas, teikiąs neabejotiną pirme
nybę tiktai vienam kūrybiniam 
žanrui. Dėlto, pasak J. Kaupo, 
šis tomas turėtų sudaryti visos 
rinktinės branduolį. O visdėlto 
kaip tik intensyviausią eksperi
mentinį novatoriškumą Škėma 
■parodė “čelestoje”. Tas frag
mentinis veikalas sudaro jo 
ankstesnės gana neišbalansuotos 
kūrybos sintezę tarp simbolinių 
ir natūralistinių nuokrypų.

Antrojo tomo medžiaga, sudė
ta chronologine tvarka, rodo, 
kaip autorius brendo scenos žan
re. Nuo “Julijanos” iki “Ata
raxia” yra toks didelis nuotolis, 
kad. nejučiomis pastaruosius 
Škėmos veikalus norisi laikyti 
lyg ir kito autoriaus darbais. At
kaklus žmogaus veržimasis tikė
ti savo dievu ar stabu priverčia 
Škėmą nuolat prilaikyti savy 
žmogaus, kaipo tokio, apoteozę 
žmogaus — bestijos akivaizdoje. 
Tai artistiška pastanga išlaikyti 
pusiausvyrą tarp dviejų niekad 
nesusibėgančių savo ribomis pa
saulių. To, atrodo, dar nebuvo 
j ieškota Škėmos kūrybos visu
moje.

Dar nebuvo įtarta, kad St. 
Przybyszewskio dramos “Meilės 
ir mirties šokis” idėjiškumas tar
tum išsemia Škėmos temų rubri
kas. Lenkų dramaturgo alegori- 
ką bei simbolius Škėma intensy
vina, išnešdamas į j ieškančio ir 
ciniškb žmogaus pasaulį tas idė
jas, kurias jis apreiškia kitais 
simboliais, vos sugaunamais, nes 
jie yra arti mūsų ir skleidžiasi 
realistinėje dirvoje.

Skirtingas betgi buvo Škėmos 
metodas, teikiąs pirmenybę vie
nur J. P. Sartre, kitur J. Joyce 
įtakoms. Yra pagrindo netgi ma
nyti, kad jei 1961 metų tragiš
koji mirtis nebūtų jo ištikusi, 
būtų nutolęs nuo Sartre bei Joy
ce ir pasinešęs į prancūziškojo 
avangardizmo nirvaną, “čeles
toj” jau matyti šio kelio gairės. 
Jean-Jacques Bernardo “Tylos 
teatras”, jieškąs subtiliausio idė
jos traktavimo, gal ir būtų bu
vęs Škėmos eksperimento rezul
tatas. Antrame tome kaio tik ir 
matyti gairės, kurių laikėsi au
torius savo jieškojimuose, bet 
netoli tenuėjo — dar neįžengė į 
drastiško eksperimento pasau
lius. Lietuviškųjų auditorijų 
konservatyvumas buvo čia geras 
stabdys.

Škėmos didžiausia vertė sce
nos kūryboje ir buvo jo neri
mas, siekiąs atrasti savus stabus 
bei dievus ir tą atradimą at-

Emilija Cekienė, KAD JI BUTŲ 
GYVA. Spaudoj skelbtų straipsnių 
rinkinys, 413 psl. Kaina $5. Aplankas 
ir iliustracijos — Pauliaus Jurkaus. 
Išleido 1971 m. “Vilties” Draugijos 
leidykla, 6907 Superior Ave., Cleve
land, Ohio 44103, USA.

Šaltinis nr. 2(1285), balandis, šv. 
Kazimiero Sąjungos ir Tėvų marijo
nų leidžiamas žurnalas. Adresas: 16 
Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NGZ 6AH, Britain.

Akiračiai nr. 2(26), vasaris. Atvi
ro žodžio mėnraštis, 6821 So. Maple
wood Ave., Chicago, Hl. 60629, USA.

JURGIS GLIAUDĄ 
skleisti scenos žmoguje, šiuo ne
rimu jis labai artimas Aloyzo 
Barono atradimams beletristiko
je.

Škėmos avangardizmas (jeigu 
ta sąvoka gali apimti žanrą ir 
metodą) glūdi jo veikalų vitališ
kume,” kuris, kaip it J. čonrado 
pasaulis, skendėja melsvame 
santėmyje. Chronologinė Škė
mos veikalų rodyklė, nors ir ne
gausi, visdėlto veda autoriaus 
jieškojimo takais, kurie bu
vo pastanga atrasti “amžinus es
minius dramos kontūrus” (Io
nesco citata). Tai vis stiprėjanti 
ir ryškėjanti pastanga plėstis sa
vo scenoje, kurion jis dar nesu
skubo įvesti “Čelestos” motyvų. 
Jo susidūrimas su būties filoso
fija, su dažnu konfliktu, jo klai
dos, kartais pertempiant protes
to vadeles, mums neatrodo es
miniu jo kūrybos bruožu. Tai 
buvo tik neišvengiami novato- 
rizmo palydovai ir jam, ir dau
geliui kitų. Esminė jo pastanga 
— būti nuolat nauju. Jį tartum 
degino paniška baimė pasikarto
ti. Tačiau laikotarpis, kuriame 
jis keitėsi, buvo pertrumpas pil
nam išsivystymui. Kaip antrojo 
tomo chronologija rodo, tai bu
vo dešimtmetis, o jo užmojai ir 
įtakos buvo kalnų dydžio.

Modernus jo veikalų nerviš
kumas anaiptol nerodo nei idė- 
jingumo, nei metodo. Tas ner
viškumas klaidingai supranta
mas kaipo tam tikro avangardiz
mo žymė. Tai tiktai autoriaus 
temperamentas, jo asmeninis 
įnašas į veikalo koloritą. Jau se
nieji klasikai buvo mėgę ap
reikšti tam tikrą nerviškumo 
vaivorykštę. Pvz. Strindbergo 
“Panelė Julija” (parašyta 1888 
m.) yra nepralenktas modernaus 
nerviškumo veikalas.

Škėmos modernumas glūdi jo

DAILĖS PAŠA
Dail. Antano Tamošaičio mintys atidarant Vytauto Trečioko 

parodą Toronte
Betkurio kontinento žmonių 

rasės, tautos ar atskiro individo 
dailė rėmėsi estetiniais pagrin
dais. Taip buvo nuo seniausių 
iki šių laikų. Dėl skirtingų gecn 
grafinių, istorinių, kultūrinių, 
religinių, socialinių ir kitų įvai
rių sąlygų bei priežasčių’dailė 
buvo ir yra nepaprastai ’ įvairi 
bei šakota savo stiliais, temati
ka, turiniu ir kūrinių atlikimo 
technika. Meno aptarė j ai — fi
losofai bei istorikai ją vertino, 
konservavo ir rinko į muzėjus 
pagal jos estetinę — kūrybinę 
vertę. Vienų kūrėjų darbai buvo 
labiau iškelti, kitų kiek mažiau. 
Dailės srityje nebuvo ir nėra 
griežtų, aprėžtų taisyklių jai 
įvertinti, nes kūryba, kaipo hu
manistinė sritis, priklauso jaus
mų, o ne matematinių taisyklių 
pasauliui.

Įvairūs dailės stiliai istorijos 
eigoje formavosi dešimtmečiais 
ir net šimtmečiais, dalyvaujant 
— bendradarbiaujant daugeliui 
menininkų. Istorinius stilius, 
kaip romaninį, gotiką, renesan
są, baroką, rokoką ir kitus, išug
dė visa eilė didžiųjų menininkų 
bendromis jėgomis. Iki 19 šimt
mečio pabaigos ir net 20-tojo 
pradžioje taip buvo Įprasta, kad 
užsibrėžtos dailės idėjos, stiliai, 
siekiai buvo vykdomi daugelio 
dailininkų sutartinai, kaip pvz. 
impresionizmas, futurizmas, ku
bizmas, ekspresionizmas ir kiti.

Tik 20-tojo šimtmečio pra
džioje ir iš dalies 19-to pabaigo
je eilė menininkų, atmetę cechų 
sistemą, realizmą, akademizmą 
ir sistemingą dailės mokymą 
mokyklose, pradeda kelti indivi
do kultą — atskirą talentą dailė
je. Čia ir iškyla visa eilė talen
tingų menininkų, kurie buvo ma
žai mokęsi arba ir visai nesimo
kę dailės mokyklose. Jie iškilo 
savo talento bei išradingumo dė

žmogaus konfrontacijoje su ne
atrandamais stabais ir dievais. 
Tos konfrontacijos spąstuose 
žmogus žmogui kartais pavirsta 
žvėrimi, kartais šventuoju. Dva
sios glūdumoje slypinčios ver
tybės tampa milžinais arba pa
baisomis. “Živilėje” vaizduoja
ma reinkarnacijos idėja, sukėlu
si savo laiku polemikos ir netgi 
protestų, išeina iš mūsų dėsto
mų avangardizmo apraiškų. Juk 
ta idėja yra archainė, galbūt 
labiausiai lietuviška (jeigu ji iš
reiškia senovės lietuvių tikėji
mą). “Živilės” drama buvo pats 
pirmas Škėmos jieškojimų laip
tas’ Archaiškumas jam dar buvo 
atradimas. Tačiau, kaip rodo kū
rinių chronologija, jieškojimas 
užlūžo ties įžanga į mistinių, re
liginių temų labirintą ir nukry
po į konfrontaciją žmogaus su 
jo idėjiniu pasauliu. Neišvengia
mi asmeniniai žmogaus su žmo
gumi konfliktai sudaro veikalų 
turinį, bet toli gražu ne veikalo 
svorį.

Antrojo tomo pabaigoje pri
dėtos K. Ostrausko “Pastabos”. 
Tai yra tam tikro pietizmo po- 
reiškis, kiek tai liečia įdėmų 
rašymo metodo nagrinėjimą, 
teksto keitimą, netgi jo konflik
tinius protestus dėl konkursų, 
kuriuose jis mėgo dalyvauti. 
Pastabos yra gana scholastiškos, 
pedantiškai registruojančios gy
venimiškus autoriaus reiškimosi 
faktus, tačiau neįžengiančios į 
kūrybinės esmės sferą. Galbūt 
Škėmos kūrybos aptarimai bus 
visų raštų paskutiniame tome? 
Bet leidėjai ir redaktoriai nepri
valo rūpintis autoriaus darbų 
įvertinimu. Jų pareiga — pa
teikti veikalą.

Antanas Škėma. RAŠTAI, II to
mas. Chicago 1970. Išleido A. 
Mackaus Knygų Leidimo Fon
das. Tiražas 800 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė.

LIO KELIAI

ka į genijus, kaip pvz. V. Van 
Gogh (1853 — 1890), P. Gaugin 
(1848—1903), H. Matisse (1869 
—1954) ir kiti. Į anų didžiųjų 
menininkų grupę galėtume įri- 
kiuoti mūsų M. K. Čiurlionį 
(1875—1911). Jeigu iki 19 šimt
mečio pradžios buvo tradicija 
rengti kolektyvines — bendras 
dailininkų parodas, tai 20-tame 
šimtmetyje prasideda pavienių 
dailininkų parodų rengimas, vis 
keliant atskirus talentingus me
nininkus. Net kitų įvairių profe
sijų asmenys, jau suaugę,' bet at
radę savo palinkimus — gabu
mus į meną, metasi į dailę ir iš
auga į genialius menininkus: H. 
Matisše, Vasilij Kandinsky 
(1866—1944; abu buvę teisinin
kai), F. Leger (1881 — 1955), 
Leo Corbusier (1887—1969; abu 
buvę architektai), M. K. Čiurlio
nis (išsimokslinęs muzikas) ir ki
ti. Taip pat iškyla į dailės geni
jus ir visiškai savamokslių, kaip 
H. Rousseau (1844—1910X kuris 
laikomas primityvistų tėvu.

Naujieji laikai dailėje daug ką 
įnešė, papildė. Dailininkai savo 
įkvėpimo šaltinių, šalia gamtos, 
surado liaudies dailėje, folklo
re, mechanikoje, abstrakte, dva
siniame ekspresionizme, simbo
lizme ir kt. Paįvairėjo — pratur
tėjo ne tik tematika, bet ir tech
ninis paveikslų išpildymas.

Ir Vytautas Trečiokas — ar
chitektas ateina į lietuvių daili
ninkų eiles. Mano nuomone, jo 
kūrybos linkmė—simbolinė (de
koratyvinio charakterio simbo
lizmas). Tapybos paveikslai yra 
Šviesaus kolorito. Dėmių bei for
mų kompozicijos darniai, nuo
saikiai išbalansuotos.

Tolimesnis V. Trečioko kelias 
Į dailės pasaulį priklausys nuo 
jo pastangų, t. y. dar gilesnių 
studijų.

Sofija Butkevičienė
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$ Kili JIIKIH VEIKLOJE
LITUANISTIKOS INSTITUTO SU

VAŽIAVIMAS įvyks gegužės 28—31 
d. d. Čikagoje, Mid-America Inn, 5001 
W. 79th St. Programoje yra visa ei
lė dėmesio vertų paskaitų, jų tarpe 
dr. Pr. Skardžiaus — “Kilminė lietu
vių kalbos žodžių daryba”, dr. W. R. 
Schmalstiego — “Jono Kazlausko 
lingvistiniai darbai”, dr. J. Puzino — 
“Lietuvių kilmė ir jų gyvenamieji 
plotai naujausių tyrinėjimų švieso
je”, kun. dr. V. Gidžiūno — “Lietu- 
vos istorijos šaltiniai Vatikano ar
chyve”, kun. V\ Bagdanavičiaus, 
MIC, — “Lietuviško koplytstulpio 
genezės klausimu”, dr. Z. Rekašiaus 
— “Lietuvos gyventojų kaita pokario 
metu”, J. Dainausko — “Įrodymų 
teisė Lietuvos Statute”, R. Misiūno— 
“Švedijos politika Lietuvos - Lenki
jos padalinimų atžvilgiu” ir kt. Dė
mesio yra vertas ir JAV LB centro 
valdybos rengiamas simpoziumas “Iš
eivijos kultūrinės politikos proble
mos ir kryptys”, vadovaujamas JAV 
LB tarybos nario dr. K. Keblio. Sim
poziume dalyvaus “Aidų” red. dr. J. 
Girnius, “Metmenų” red. dr. y. Ka
volis, JAV Fondo valdybos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis ir JAV LB švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas. Bus 
svarstomos sąlygos kultūriniam dina
miškumui išlaikyti, turimų išteklių 
racionalus panaudojimas, kultūrinių 
reikalų skirstymas į pirmaeilius ir 
antraeilius.

ORIGINALŲ TRIJŲ MENININKŲ 
koncertą Bostono Jordan Hall salėje 
surengė smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas, pianistas Vytenis Vaisyliūnas 
ir sopranas Aušra Vedeckaitė-Riegle, 
kuri yra baigusi Julliard muzikos mo
kyklą Niujorke, dainavimą studijavu
si Vokietijoje ir Austrijoje. Bendro-, 
mis jėgomis trys menininkai atliko 
Mocarto ariją “L’amero” iš operos 
“II re pastore”, koncertinę ariją “Jau 
šypsosi pavasaris”, tris Bacho kanta
tų arijas, B. Godardo “Joselyn” ope
ros “Lopšinę”, P. Čaikovskio roman
są “Tiktai kas ilgesį pažįsta”, A. Fo
ote “Airių liaudies dainą”, J. Žilevi
čiaus dainą “Močiute, širdele”. Kon
certo dėmesio centre buvo J. Gaide
lio penkių dalių siuita sopranui, 
smuikui ir fortepijonui “Klajūno 
maldos”, kuriai jis panaudojo Leo
nardo Andriekaus tekstą. Pirmą kar
tą koncertinėje scenoje nuskambėju
sios “Klajūno maldos” buvo pilnos 
tragizmo, nusivylimo, šauksmo tam
soje, šio kūrinio paruošimas pareika
lavo daugelio valandų nelengvo dar
bo, kol buvo išgautas trijų atlikėjų 
puikus derinys. Koncertas užbaigtas 
J. Naujalio ir Maironio daina “Oi 
neverk, motušėle”.

SOL. STASĖ KLIMAITĖ-PAUTIE- 
NIENĖ, sopranas, lankėsi Čikagoje, 
kur “Columbia Recording” studijoje 
įrašė lietuviškų dainų rečitalį, akom
panuojama Aleksandro Kučiūno. 
Plokštelę Čikagoj išelis J. Karvelis. 
Joje bus keturiolika dainų šių kom
pozitorių: Banaičio, Gaidelio, Jaku- 
bėno, Sodnio, Naujalio, Gruodžio, 
Laumenskienės, Šimkaus, Vanagai
čio,, Tallat-Kelpšos ir Petrausko. 
Plokštelės aplankas — dail. Alf. Do- 
ciaus. Sol. S. Klimaitė - Pautienienė 
gyvena Kalifornijoje, Santa Monika 
mieste, yra Kalifornijos lietuvių ra
dijo klubo pirmininkė ir programos 
vedėja.

BOSTONO KULTŪRINTAME SU- 
BATVAKARYJE skaidrėmis ilius
truotą paskaitą apie moderniąją 
skulptūrą skaitė jaunosios kartos 
skulptorė M. Kairiūkštytė-Balkuvie- 
nė.

PETRO VIŠČINIO VADOVAUJA
MA radijo valanda “Laisvės varpas” 
surengė pavasarinį koncertą Bosto
ne, programai atlikti pasikvietusi 
Montrealio menininkus — kolaratū- 
rinį sopraną G. Butkutę-čapkauskie- 
nę ir Aušros Vartų parapijos vyrų 
oktetą, kurio vadovas yra sol. A. 
Keblys, dirigentė ir akompaniatorė 
Madeleine D. Roch. G. Butkutė-čap- 
kauskienė bostoniečiams atvežė porą 
G. F. Haendelio kompozicijų, Offen- 
bacho, Mocarto, Verdi operų arijų ir 
pluoštą lietuvių kompozitorių dainų. 
Didžiausio dalyvių dėmesio susilau
kė Vyt. Klovos praplėstos liaudies 
dainos “Rūta žalioji”, “Močiutės dva
rely”, VI. Jakubėno “Mėlyni varpe
liai”, “Gėlės iš šieno”. “Keleivyje” 
paskelbtoje recenzijoje džiaugiamasi 
viešnios iš Montrealio gražiu, išlygin
tu, skambiu ir pakankamai stipriu 
balsu, tobula atliekamų kūrinių in
terpretacija. Keliama mintis, kad jos 
atskirą rečitalį turėtų surengti Bos
tone koncertus organizuojanti Bal- 
tiečių Draugija. Šiltai buvo sutiktas 
ir vyrų oktetas su sol. A. Kebliu, 
dainavęs tarptautinius ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

DR. HERMANNO BUDDENSIEGO 
išverstus K. Donelaičio “Metus” 
(“Die Jahreszeiten”) R. Vokietijos 
skaitytojam išleido Insel Verlag lei
dykla Leipcige. Viršelį puošia pagal 
Tolminkiemyje rastą kaukolę atkur
to portretinio biusto nuotrauka. K. 
Donelaičio “Metų” pirmosios dr. H. 
Buddensiego vertimo laidos buvo su
silaukta Miunchene. Dalį šio vertimo 
paskelbė prof. V. Gimus redaguo
jamas R. Vokietijos literatūros žur
nalas “Šinn und Form”. Antrajai pil
nai vertimo laidai Leipcige dr. H. 
Buddensiegas parašė specialų įvadi
nį straipsnį, supažindindamas skai
tytojus su K. Donelaičiu, pabrėžda
mas jo “Metų” savitumą Europos 
XVTII š. literatūros istorijoje, jų 
reikšmę lietuvių kalbos ir literatūros 
raidai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS SKAIČIAVIMO MAŠI

NŲ SKB gamyklos kraštotyrininkų 
klubas “Alkas” M. K. Čiurlionio me
no mokyklos salėje surengė kurtu
vėniškių etnografinę vakaronę. Se
novinių dainų, liaudies šokių ir žai
dimų programą atliko iš Kurtuvėnų 
atvykęs ansamblis, vadovaujamas aš
tuonmetės mokyklos vedėjo pavaduo
tojos Janinos Čepulytės.

VYRIAUSIOS FARMACIJOS VAL
DYBOS vaistažolių skyriaus vadovė 
Eugenija Šimkūnaitė sėkmingai ap
gynė biologijos mokslų daktaro di
sertaciją “Lietuvos vaistingųjų au
galų resursų naudojimo biologiniai 
pagrindai”. Mokslų kandidato diser
tacijai ji taip pat buvo pasirinkusi 
vaistažolių temą. Dr. E. Šimkūnaitė 
yra turbūt vienintelė šios srities spe
cialistė Lietuvoje.

KULTŪROS PAMINKLŲ FONDUI 
buvo skirtas Vilniuje įvykusio ber
niukų choro “Ąžuoliukas” ir vargo
nininko B. Vasiliausko koncerto pel
nas. H. Perelšteino vadovaujamas 
“Ąžuoliukas” atliko B. Dvariono 
“žvaigždutę”, P. Čaikovskio “Uolą”, 
eilę lietuvių dainų, B. Vasiliauskas—' 
A. Račiūno ir J. Brahmso kompozici
jas vargonams. Koncertą suorganiza
vo Lietuvos paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos Vilniaus sky
rius.

BUDAPEŠTO RADIJAS laidoj 
“Kelionė po literatūrą” vengrų dra
maturgams skirtą programą papildė 
Kazio Sajos pjese “Pranašas Joną”, 
vengrų kalbon išversta Endrės Boj- 
taro, radijui pritaikyta poeto Ištva- 
no Ejoršio. Pernai Budapešto radijas 
savo klausytojus buvo supažindinęs 
su K. Sajos pjese “Maniakas”. Veng
rijos leidykla “Europa” jau yra pa
ruošusi spaudai K. Sajos penkių pje
sių rinkinį, kurį išvertė E. Bojtaras 
ir L. Marazas.

BIBLIOTEKININKŲ ŽURNALAS 
“Čitatel”, leidžiamas Čekoslovakijoj, 
Bratislavos mieste, paskelbė Vilniaus 
universiteto docentės G. Raguotienės 
straipsnį “Apie estetinį vaikų auklė
jimą bibliotekoje”.

TARPTAUTINĖJE KONFEREN
CIJOJE Miunchene dalyvavo Kauno 
fizikinių - technikinių energetikos 
problemų instituto mokslinis sekr. 
Vytautas Eva.

VILNIAUS UNIVERSITETO me
dicinos fakulteto bendrosios chirurgi
jos katedros vedėjas prof. dr. Algi- ' 
mantas Marcinkavičius dvi savaites 
viešėjo Italijoje. Paduvos universi
teto profesoriam ir studentam jis 
skaitė paskaitas apie Lietuvos kar
diochirurgų pasiektus laimėjimus 
Vilniaus klinikose, pagrindinį dėme
sį skirdamas širdies, kraujagyslių 
operacijoms, audinių ir organų per
kėlimui.

“HERKŲ MONTŲ”, dviejų serijų, 
keturiolikos dalių filmą, jau kuria 
rež. Almantas Grikevičius. Pagrindi
nius vaidmenis atliks: Herkaus — 
Vilniaus dramos teatro aktorius An
tanas Šurna, Katrynos — estė Reine 
Lio, Tartu Vanemuinės teatro ak
torė. ' Scenarijų parašė Saulius Šal
tenis, pasinaudodamas kryžiuočių 
metraštininko P. Dusburgo kroniko
mis. Filme bus daug masinių sce
nų, vaizduojančių kautynes su kry
žiuočiais. Nemaža jų bus filmuoja
ma prie Marienburgo. Rež. A. Grike- 
vičiui talkina jo pavaduotoja R. Vo
syliūtė, operatorius J. Tomaševičius 
ir dail. V. Kalinauskas, pasižymėjęs 
grafikas. Filmas “Herkus Montė” 
yra pirmasis Vilniaus studijos ban
dymas atskleisti žiląją senovę. Ek
ranus jis turėtų pasiekti sekančiais 
metais.

KETVIRTĄ KARTĄ SURENGTĄ 
estradinės dainos konkursą “Vilniaus 
bokštai — 71” laimėjo vilnietė Zina 
Jurgutytė ir panevėžietis Gintautas 
Steponavičius. Diplomais buvo atžy
mėti vilniečiai Silvija Zinkevičiūtė, 
Benediktas Gudeikis ir šilutiškis Ro
mas Balčytis. Konkurso laureatai dai
navo: Z. Jurgutytė — T. Sadausko 
“Prie didelio kelio”, R. žygaičio 
“Devintąjį fortą”, G. Steponavičius 
— T. Makačino “Kalnų sakmę”, M. 
Vaitkevičiaus “Pokalbį su gluosniu”. 
Šių estradinių dainų teksto autoriai 
yra poetai S. .žlibinąs, J. Nekrošius, 
V. Bložė ir V. Barauskas. Baigmines 
konkurso varžybas transliavo Vil
niaus radijas ir televizija.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ kultūros 
rūmų tautinių šokių grupė “Sukti
nis” gegužės pradžioje turėjo dvi sa
vaites trukusią koncertinę išvyką 
Jugoslavijoje — Belgrade, Zagrebe, 
Liublianoje ir Adrijos pajūrio ku
rortuose. Kauno muzikinio teatro sol. 
G. Jasiūnaitė “Suktinio** pasirody
mus papildė lietuvių kompozitorių 
dainomis, skaitovė L. Surginienė — 
S. Nėries, E. Mieželaičio ir jugosla
vų poetų kūriniais. Tuo pačiu metu 
Čekoslovakijos miestuose gastrolia
vo Panevėžio estradinis ansamblis 
“Ekranas”, vadovaujamas E. Karpio.

K L AIP Ė D OS STATYBININKŲ 
kultūros rūmuose gegužės 5 d. įvyko 
mokslinė teorinė konferencija “Bal
tijos jūra ir jos tyrimai”. Pranešimus 
apie Baltijos jūros praeitį, dabartį 
ir ateitį, jos dugną, pajūrio kopas, 
krantus ir jų vystymąsi skaitė Lietu
vos mokslų akademijos zoologijos ir 
parazitologijos fizinės geografijos 
skyriaus vadovas prof. dr. V. Gude
lis, geografijos mokslų kandidatai V. 
Minkevičius, V. Kirlys ir akademijos 
mokslinis bendradarbis V. Lukoševi
čius. V. Kst i



SWANSEA, $6,900 įmokėti. 7 
kambariai. Du augštai, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu-alyva 
šildomas, 2 prausyklos, dideli 
kambariai.

t

HIGH PARK — BLOOR, $15,000 
įmokėti. Trys butai (triplex) 
naujesnės statybos. 3 garažai ir 
įvažiavimas. Viena skola. Arti 
visko.

ROYAL YORK, $20,000 įmokėti. 
Keturių butų pastatas su priva
čiu įvažiavimu ir garažais. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Geras 
nuomosimas. Viena skola.

BLOOR — LANSDOWNE, $2,500 
įmokėti, 6 kambarių namas su ga
ražu ir įvažiavimu, dvi virtuvės ir 
dvi prausyklos. Viena atvira sko
la. Už mėnesio galima užimti.

ISLINGTON, $9,500 įmokėti. 
Vieno augšto, 3-jų miegamųjų 
mūrinis namas su dvigubu garažu 
ir privačiu įvažiavimu. 5% % 
mortgičius. Arti susisiekimo.
SWANSEA, $2,900 įmokėti, 5 
kambarių, atskiras mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Mo
derni virtuvė ir prausykla. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
RONCESVALLES, $5,900 įmokė
ti. 8 kambarių mūrinis namas su 
garažu ir įvažiavimu. Dideli kam
bariai. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Viena skola balansui. Pra
šo $29,500.
BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia

vimas. Geros nuomos su sutarti
mis. Butai po 2 ir 3 miegamuo
sius. Prašo $25.000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

TEL 762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

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

Kasos valandos:
Pirmad.  ....... 10-3
Antrad. 10-3
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 2 metam.... ...7%
už term, indėlius 1 metam....... 6 Vi %
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas......... 5 Vi %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 . 8p^% 
nekiln. turto — iki $30.000 .814%

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534*9286
DUNDAS ST. W.— RONCESVALLES, 6 kambariai, mūrinis, vieta 
dviejų automobilių garažui. Arti puikaus susisiekimo ir krautuvių. 
Įmokėti $5.000.
HOWARD PARK AVE. — RONCESVALLES. Atskiras, 9 kambariai,
2 prausyklos, gilus sklypas. Didelis garažas ir dirbtuvė, tinkama ama- 

Į tininkui. Namas be skolų; įmokėti $8.000.
BLOOR — JANE, 7 gražūs kambariai, 2 modernios virtuvės, 2 prau- 

į syklos. Du įrengti kambariai rūsyje, šoninis įvažiavimas, garažas. Na
mas arti požeminio susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo įmokėti apie 

į $10.000.
ANNETTE — DURIE ST., 10 kambarių dvibutis. Viskas įrengta 
dviem šeimom, šoninis privažiavimas, du garažai. Namas be skolų, 
įmokėti $10.000.
MIMICO — LAKESHORE RD., naujos statybos 14 kambarių, 3 ats
kiri butai (triplex) vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas. Atvi
ra skola 7% %. Įmokėti apie $15.000.
JANE — BLOOR. Originalus 10 kambarių dvibutis (duplex). Idealus 
dviejų seimu namas. Įmokėti $10.000. Viena skola. Puikus pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286—namų; 537-2869 Į

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pogrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage J** 2 ?rKcoVs«e>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ j

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BLOOR — DUNDAS, $5,000 įmokėti, 8 kambarių namas, garažas. 
Prašoma $26.000.
JANE—ANNETTE, $15.000 įmokėti, 3 butų namas. Prašoma $51.900. 
ETOBICOKE, $10.000 įmokėti, gražus 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow). Prašoma $32.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

AtA 
mielam Tėvui

Lietuvoje mirus, nuoširdų užuojautos žodį BALIUI, 
JONUI ir STASIUI RUKŠOMS taria -

Kun. Pr. Gaida Vyt. Kastytis

AtA

mylimai Motinai
mirus Lietuvoje, liūdesio valandoje sūnui JUOZUI 
GLIZICKUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą — 

J. E. Stoikai < J. R. Šleiniai
J. Bataitis A. B raskys A. Grigutis

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE VYČIO ŽINIOS

Ateitininkų žinios
Tėvų komitetas dėkoja visoms po

nioms, kurios kepė ir paaukojo py
ragus išpardavimui. Tik visiems kar
tu dirbant ir prisidedant tėra įmano
ma ką nors pasiekti. Ačiū labai!

MAS centro valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Toronto tėvų komitetui už 
$100 auką. Centro valdyba rūpinasi 
visomis moksleivių kuopomis JAV ir 

> Kanadoje. Toronto tėvų komitetas, 
kurio tikslas yra remti tik Toronto 
ateitininkus, kiekvienais metais pa
remia centro valdybą. Tai yra ypa
tingai gražu ir panašios aukos sustip
rina jaunimą ir moraliai. Vienas To
ronto gydytojas paaukojo $50. Ypa
tingai brangi auka buvo O. Pabedins- 
kaitės, kuri gyvendama tik iš kuk
lios pensijos paaukojo centro valdy
bai $10. O. Pabedinskaitės paramos 
susilaukiame jau nebe pirmą kartą. 
Dėkojame Dievui, kad tokių žmonių 
yra.

Wasagos stovykla artėja ir daug 
kas 16-17 metų jaunuolių, kurie ne
dirba kreipiasi, ar negalėtų padėti 
vadovauti. Vadovų pareigos nėra 
lengvos ir jom reikia pasiruošti. Be 
to, vadovų skaičius yra ribotas. Ta-

Berlyne kartu su R. Vokietijos 
plaukikais rungtyniavo ir grupė spor
tininkų iš Lietuvos. Septyni Lietuvos 
plaukikai iškovojo 9 pergales. B. Už- 
kuraitytė iškovojo dvi pergales ir pa
gerino 2 Lietuvos rekordus. Taip pat 
dvi pergales iškovojo V. Tiknius. 
Vilnietis A. Juozaitis laimėjo 100 m. 
krūtine plaukimą ir pagerino Lietu
vos berniukų rekordą.

Lietuvoje viešėjo Poznanės Lecho 
krepšininkai, kurie žaidė porą drau
giškų rungtynių. Kaune juos nugalė
jo Žalgiris 82:67 ir Vilniuje Staty
ba 87:69.

Tarptautinėse sunkiosios atletikos 
varžybose, kuriose dalyvavo ir 3 Lie
tuvos atstovai, I vietą laimėjo V. 
Savickis, iškėlęs 450 kg., ir J. Gied
raitis, sunkiam svory iškėlė 500 kg.

Trys Vilniaus Kibirkšties moterų 
krepšinio komandos žaidėjos L. Vin- 
čaitė, N. Vačiulėnaitė ir A. Jankū- 
naitė šiuo metu yra Maskvoje ir ruo
šiasi pasaulio moterų krepšinio pir
menybėms.

Į Sov. Sąjungos rinktinę ruoštis 
1971 m. baidarių ir valčių Europos 
bei pasaulio pirmenybėms pakviesti 
3 atstovai. Iš jų du yra lietuviai — 
vilniečiai V. česiūnas ir Z. Survitas.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė 
išvyko į Jugoslaviją, iš kur vėliau 
vyks į JAV. Rinktinėje žaidžia ir 
žalgirietis M. Paulauskas.

PROFESIJONALŲ FUTBOLAS 
TORONTE

Toronte įsisteigė profesijonalų fut
bolo komanda “Metros”. Ji sudaryta 
iš Įvairių Europos tautybių žaidėjų 
ir yra verta dėmesio. Komanda da
lyvauja N. American Soccer League, 
kuri apima visą š. Ameriką. Toronte 
rungtynės visuomet vyksta Varsity 
stadijone. Praėjusį sekmadienį “Met
ros” sužaidė su “New York Cosmos” 
lygiomis 2:2. Sekančias rungtynes 
“Metros” žais Vašingtone. “Metros” 
comanda yra jauna ir labai spalvin
ga — sudaryta iš jaunų italų, grai
kų, portugalų, anglų ir škotų žaidėjų. 
Jauniausias žaidėjas komandoje yra 
Brian Talbot, kuris yra tik 17 m. 
amžiaus. “Metros” tuo tarpu turi du 
pralaimėjimus ir dvi lygiąsias. Ly
giosios su “New York Cosmos”, ku
rie dar neturi pralaimėjimo, turėtų 
būti augštai vertinama. A. S.

Vytautui ir Vincui Baliūnams, Vy
čio pasižymėjusiems sportininkams, 
mielam broliui netikėtai mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.

Vyčio sporto klubas gavo iš Onta
rio taip vadinamą “charter” ir yra 
pilnai registruota organizacija, šis 
“charter” daug pagelbės Vyčio klu
bui materialiniuose reikaluose.

Krepšinio stovyklai vadovaus bu
vęs garsiosios Globe Trotters koman
dos žaidėjas H. Singelton. Stovyklą 
žada aplankyti ir vadovauti iškiles
nių JAV ir Kanados mokyklų trene
riai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždarame golfo turnyre dalyvavo 

virš 30 golfininkų. Pirmoji vieta su 
84 smūgiais teko R. Strimaičiui, V. 
Ubeikai ir Al. Simanavičiui. Toliau 
sekė Aug. Simanavičius 85, R. Ba
rauskas 87 ir R. Šimkus 88. Trims 
pirmiesiems peržaidus, Kundroto 
pereinamoji taurė teko AL Simana
vičiui. Su išlyginamais smūgiais kun. 
P. Bariaus, OFM, pereinamoji taurė 
ir I vieta teko D. Laurinavičiui, II —- 
A. Zalagėnui, III — M. Slapšiui. Dr. 
S. Kazlausko pereinamoji taurė, skir
ta geriausiai sužaidusiai dvejeto ko
mandai su išlyginamais smūgiais, te
ko D. Laurinavičiui ir Aug. Simana
vičiui, II v. — A. Zalagėnui ir* L. 
Baziliauskui, III — R. Gaižučiai ir 
R. Barauskui. Jaunių grupėj geriau
siai sužaidė R. Barauskas 87 ir gavo 
vienkartinę taurę. A. Smolskis lai
mėjo premiją už primetimą sviedi
nuko arčiausiai prie iš anksto nuro
dytos skylės. Kadangi niekas ne
įmušė į skylę iš vieno smūgio, J. 
Aukštaičio skirta dovana nebuvo 
įteikta. Iš turnyre žaidusių svečių ge
riausiai pasirodė jaunis A. Simin- 
kevičius 83, V. Siminkevičius 85, R. 
Shipula 87.

Kanados Rytų atvirame stalo te
niso turnyre Paulius Klevinas išsi
kovojo tris pirmas vietas — vyrų B, 
vyrų dvejete ir 17 m. amžiaus gru
pėj. B. Plučaitė šiame turnyre lai
mėjo II v. 17 m. grupėj ir II v. 15 
m. grupėj.

Kviečiame savo narius bei rėmė
jus įsigyti 15 m. jubilėjinį Aušros 
klubo leidinį ir tuo paremti klubo 
veiklą. Leidinį galima užsisakyti ir 
paštu: PPSK Aušra, 1011 College St., 
Toronto 4, Ont.

čiau bus sudaryta atskira vyresniųjų 
berniukų ir mergaičių grupė, kurie 
stovyklos metu bus ruošiami ateities 
stovyklom vadovauti ir kartu būre
liams globoti. Visi vyresnieji, kurie 
tuo suinteresuoti, kviečiami tuo pa
sinaudoti.

Skautų veikla
• Antrame priešstovykliniame po

sėdyje gegužės 16 d. aptarti vadovy
bės ir programų klausimai. Regist
ruotis per draugoves į IX Romuvos 
stovyklą ligi liepos 1 d., sumokant 
$3 reg. mokesčio, kuris yra stovykla- 
pinigių dalis. Stovyklautojų registra
cija su reg. mokesčiu siunčiama: s. 
L. Sendžikienė, 19 Bermuda Ave., 
Tor. 18, tel. 2334188. Stovyklos mo
kestis: 1 asm. 1 sav. — $23; 2 sav.
— $40; 2 asm. 1 sav — $40; 2 sav.
— $70; 3 ar daugiau asm. 1 sav.
— $50; 2 sav. — $90.

• “Rambyno” tunto skautai, vad. s. 
J. Dambaro, gegužės 16 d. dalyvavo 
kanadiečių skautų “Church” parade.

• Ps. P. ^Butėnas, ėjęs “Rambyno” ' 
tuntininko pareigas, LS Brolijos VS 
paskirtas tuntininku dvejų metų ka
dencijai. Jo tel. 769-1489.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dyje gegužės 11 d. svarstyti unifor
mų sutvarkymo, draugovių turto įsi
gijimo ir stovyklos reikalai. Vadija 
papildyta jaunaisiais vadovais sk.- 
vyčiais: A. Kobelskiu, A. Simanavi
čium ir R. Marijošium.

• Lietuvių Skautų Sąjungos tary
bos pirm. v. s. A. Saulaitis balan
džio 24 d. bendraraščiu praneša, kad 
Lietuvių Jūrų Skautija įsijungia į 
LSS. Lietuvių Jūrų Skautija nustoja 
egzistavusi kaip atskira organizacija. 
Kviečiami visi LJS vadovai-vės, na- 
riai-rės įsijungti į LSS vienetus, su
sisiekiant su vietovių' tuntininkais, 
vietininkais ligi š.m. gegužės 31 d. 
Grįžtančų į LSS vadovų-vių sąrašą 
tarybos pirmi j a paskelbs netrukus.

C. S.

“The Globe a. Mail” gegu
žės 9 d laidos sporto skyriuje 
įdėjo platoką rasinį apie jau
niausią Nesukaičių šeimos narę 
Gloriją, turinčią 9 metus am
žiaus. Pasak tėvo, ji būsianti ge
riausia stalo teniso žaidėja. Vy
riausioji Violeta yra laimėjusį 
daug pergalių, kiek mažiau vi
durinė — Flora.

TAISOME AUTOMOBILIŲ SULANKSTYMUS, PERDAŽOME NAUJAI IR I 

ATLIEKAME KITUS AUTOMOBILIŲ IŠVIRŠINIUS TAISYMO DARBUS

FUTBOLO ŽAIDYNĖS

Varsity Stadium Varsity Stadium (1

METROS 'METROS-I

- H E A R T S LANEROSSI |
IŠ ŠKOTIJOS IŠ ITALIJOS J

Gegužės 24, Gegužės 28, ■
pirmadienį, penktadienį, ®
3 vai. p. p. 8 vai. vakaro J

Bilietai: $2.00, $2.50 Bilietai: $2.00, $2.50 |||
Iš anksto parduodami visose Iš anksto parduodami visose
"MACs MILK" krautuvėse "MAC's MILK" krautuvėse

NATION WIDE AUTO BODY
332 High Park Ave. (prie St- w>

■■■ ■ Toronto 9, Ontario
! CELLI BROS. Telefonas 767-2125

r=----—--- - ---- - i
TORONTO MIESTAS

Pranešimas
atmatų išvežimo reikalu

Kadangi pirmadienis, GEGUŽES 24, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, tą dieną atmatos nebus iivežamos. 

PIRMADIENIO išvežimas bus atliktas ANTRADIENI, 

o antradienio — TREČIADIENI-

H. F. Atyeo, P. Eng., 
gatvių priežiūros viriininkos

. ‘ "

Kanados Lenku Bendruome
nė, pasivadinusi kongresu, ap
ima visus Kanadoje gyvenančius 
lenkus. Ji veikia ne tik savo 
viduje, bet ir bendrame Kana
dos gyvenime. Apie savo veiklą 
ji informuoja plačiąją visuome
nę specialiu spausdintu biulete
niu anglų ir prancūzų kalbomis. 
Pvz. 1971 m. 4 nr. informtioja 
apie „lenkų nusistatymą dviejų 
kalbų ir kultūrų komisijos dar
bų atžvilgiu, apie Winnipege 
įvykusį visuotinį suvažiavimą, 
apie pasižymėjusius lenkus Ka
nados gyvenime, apie lenkų ty
rimų institutą, jaunimo veiklą, 
skautus, apie lenkų meną bei 
kultūrą užsieniuose.- 
"“I^kt^oTrang^as I

Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros

1
 įrengimo darbus Toronte

923-7194. Sav. A. Čeponis

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

• Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Bloor St. W.

INDIAN RD. — BLOOR, 12 kambarių dvibutis, 3 virtuvės, vandens 
šildymas, arti Bloor, puiki vieta nuomojimui, apie $10.000 įmokėti, 
nuosavybė be skolų. Pilna kaina $38.900.
HIGH PARK — RONCESVALLES, 9 kambarių per du augštus atski
ras mūrinis namas, garažas su plačiu įvažiavimu, 2 virtuvės, 1 atvira 
skola 10-čiai metų.
SWANSEA, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, moder
niai įrengtas, pilna kaina $32.900, arti Bloor.
BLOOR — SIX POINT gražus 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti ir vie
na skola 10-čiai metų.

f

ROYAL YORK — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis su dviem 
užbaigtais kambariais rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavi
mu, apie $10.000 įmokėti ir viena skola 10-čiai metų.
ANNETTE — INDIAN RD., apie $10.000'įmokėti, atskiras 10 kam
barių namas, 3 virtuvės, gera vieta, viena atvira skola 10-čiai metų.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis

IMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A Al A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VIA 

KREDITO KOOPERATYVE
MOKA

5Y2% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!£% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

3Y2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių 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. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. o Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEBEC — DUNDAS, $2.500 įmokėti, 6 kambarių, per visą namą 
koridorius, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis, rūsys, įvažiavimas; 
prašoma $18.000.
BLOOR — WINDERMERE, atskiras plytinis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, moderni krosnis, platus įvažiavimas su garažu; pra
šoma $29 900
PRINCESS MARGARET — MARTIN GROVE apylinkėje, $10.000 
įmokėti, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 4 miegamųjų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus.
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, 2 saulės kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 2 garažai, mort
gičius 8%; prašoma $38.900.
10 KELIAS — ROSEWOOD AVE., $5.000 įmokėti, atskiras plytinis, 
6 šviesūs kambariai su saulės kambariu, nauja krosnis, privatus įva
žiavimas, garažas, vienas mortgičius 9%.

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.

I
 Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių. - 

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

A A A A A JL A + A

' Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą ‘
< Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036 < 

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; < 
didelis pasirinkimas skarelių, megrtinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės it draugai Europoje tikrai džiaugsis. <
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Tas pat

rikadjos gyvensi; ar pradėsi 
dirbti, ar įsijungsi į gamybą; ar 
trys kambariai su uošve, ar vie
nas kambarys be uošvės; ar 
degtinę parduoda nuo 8 vai., ar 
nuo 10 vai.; ar turgelyje, ar iš 
prekystalio; ar barzdą auginsi, 
ar nesiskutęs būsi; ar prakalbą 
pasakysi, ar patylėsi; ar vienas 
dirba — du prižiūri, ar du dirba 
— keturi prižiūri; ar pirma rū- 

siūlų nėra, ar siūlų atvežė, o 
adatų nėra; ar užmiestyje vila, 
ar antra žmona; ar iš neišneštų, 
ar iš sutaupytų žaliavų.

Adolfas Grigas
(“Šluote”, 1971, nr. 5)

ŠYPSENOS
______________________ t

Pasiskundimai
Vienoj Afrikos valstybių, Gvi

nėjoj, susitiko amerikiečių ir 
sovietų atstovai. Amerikiečių at
stovas pradėjo skųstis, kad ki
niečiai komunistai amerikiečius 
vadina “purvinais kapitalistais”. 
Į tai sovietų atstovas atsakė:

— Ko jūs, amerikiečiai, jau
dinatės? Mus, sovietus, tie pa
tys kiniečiai vadina “purvinais 
šunimis”, purvinų kapitalistų 
tarnais, bet mes nesijaudina
me...

Nepasiduok...
— Tu nepasiduok komanduo

jamas žmonos! Parodyk dantis- 
— pataria draugas.

— Ačiū už patarimą, bet ne
galiu. Kartą bandžiau ir nete
kau trijų dantų!

• Prie taurelės žmonėms grei
čiau proto, negu pinigų pri
trūksta (“šluota”).

Protiniai dantys
B. K-ienė iš Kauno rašo:

— Mano vyras pastaruoju me- 
- tu skaudžiai pergyvena, kad jam 

iškrito paskutinis protinis dan- 
: tis. Jis bijo, kad tai sudarys 

jam sunkumų ateityje išsilaiky
ti vadovaujančiame protiniame 
darbe. Kaip ji nuraminti?

— Pasakykite, kad' neretai 
panašiame darbe sėkmingai dar
buojasi net ir visiški bedančiai.

Sutaupė 6 centus
— Mamyte, aš sutaupiau 6 

centus!
— Puiku, sūneli, kokiu būdu?
— Aš nunešiau tavo anonimi

ni laišką poniai Petraitienei.
• Krentant stačia galva į be

dugnę, belieka viena paguoda: 
galvoti, kad ji neturi dugno.

• Kai Brisiaus kaimynystėje 
duodama katėms lakti, šuo ba
du nesiskundžia.

Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave..

Tel. 531 -6165 

Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v.
Ket. ir penkt. 9—9 v.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų rr kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 48O roncesvalles avė.,
IŠTAIGA oaitlC exporting CO. TORONTO 3, Ontario 

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

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

E A R - V I S I O N T V - Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733
1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai.« Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St, Toronto, Ont

ASTUONIŲ. SEIMŲ KLUBAS

daurSrT’^wSk^no amtadjM.elUM4vidrilmtle. il>. į ta SwuJ mdlau >Slmdų. Lo taiu^e tai
skelbimą: “Jeigu jūsų nertinis 
platus, saugokitės mašinų; jei
gu jis siauras, saugokitės maši
nistų!”

Greičiausiai žmona...
— Tu tikras donžuanas! Va

kar mačiau tave su viena mote
rimi, su kuria tu niekad ne
vaikščiodavai.

— Tai greičiausiai buvo mano 
žmona!

Ar dalyvausi?
— Ar dalyvausi mano vestu- 

vėse?
— Tu tuokiesi? Su kuo?
— Su tavimi!
— Gerai, ateisiu!

Per dvidešimt metų Buffalo Lie

tų jubilėjų. Jos vardas — Buffalo Pinigai buvo surinkti iš įvairių pa- 
Lieturių Klubas — kaikam gali pri- rengimų, rinkliavų, nario mokesčių 
minti kažkada Lietuvoje, paplitusius ir kt. Štai kaip paskirstytos didžio- 
“piliečių” ar “inteligentų” klubus, sios išlaidų sumos:
kur žmonės užsakydavo “gimnazistę t Bendrajai šalpai (Vasario 16 
su silkute”, t y. kur galima daugiau gimnazijai, BALFui ir kt.) $4,603.00,
nugerti nei pavalgyti. Bet šis klubas 2. Lietuvos laisvinimo reikalams
gal ir pats gerai nežino, kodėl taip (ALTai, Tautos Fondui, Rezoliucijų
pasivadino. Steigėjai prisimena, kad Komisijai) $1,905.00, 3. Kultūriniams
Buffalo Tarptautinis Institutas paža- reikalams (Lietuvių Fondo klubo
dėjo patalpas lietuvių suėjimams, vardu ir individualiai, Kultūros Fon-
tik negalėjo bevardės draugijos pri
imti, tai greitosiomis pasirinktas klu
bo vardas. Gal kas ir daugiau slepia
si už to pavadinimo. Besikuriant rei
kėjo galvoti apie prieškarinės ir po
karinės išeivių kartos bendravimą, 
dėlto klubo įvaizdis galėjo visus ma
sinti. Pradžioje tad buvo pusiausvy
ra: pusė dipukų, kita pusė — anksty
vųjų ateivių.-Deja, bendrauti nebuvo 
lengvą — skyrėsi abiejų pusių išsi
mokslinimas ir patirtis. Pirmieji 
ateiviai, gal kaikas neradę tikro 
“klubo”, atšoko, tik keletas šeimų iš
liko. Dabar į jubilėjinius pietus at
silankė tik viena ankstyvųjų imigran
tų pora. O ir pokarinė dipukų karta 
spėjo nunokti, tariant J. Bačiūno žo
džiais. Bet klubas gali didžiuotis, kad 
tebeturi porą su trupmenom jauno
sios kartos šeimų. Ir aplamai, tik 
pačioje pradžioje klubui priklausė 
keliolika šeimų, o jau koks dešimt
metis, kai jo branduolį sudaro aštuo
netas šeimų su kaikuriom trupme
nom. Tai kaikas paklaus: kam apie 
tai ir rašyti? Teatsako skaitytojas, ar 
verta, — pasiskaitęs duomenų.

BARR1Ę, ONT.
KAZYS ŽALTYS, 59 m. amžiaus, 

prieš dvejus metus sunegalavus šir
džiai, gydėsi Royal Victoria ligoninė
je Barrie ir Toronto General ligoni
nėje. 1970 m. vasarą praleidęs Bar
rie mieste, specialistų patariamas 
grįžo į Toronto General ligoninę ty
rimams ir tolimesniam gydymuisi. 
Tų pat metų lapkričio mėn. pergyve
no sunkią ir sudėtingą širdies ope
raciją. Praleidęs apie septynias sa
vaites ligoninėje, grįžo į namus. Jo 
sveikata šiek tiek pagerėjo, bet spe
cialistų gydytojų pripažintas nedar
bingu. Jis dirbo Mansfield-Denman 
General Co. Ltd. Tires Division Bar
rie mieste. Kaip nedarbingą nuo š. 
m. vasario 16 d. įmonė paleido į pen
siją. Jis ten išdirbo 15 metų. Barrie 
mieste jis turi įsigijęs namelį ir 5 
mylios nuo Wasaga Beach vasarna
mį. Jis yra didelis žuvavimo sporto 
mėgėjas.

Barrie lietuvių gyvena labai mažai 
—.3 šeimos. Dauguma jų yra pen
sininkai. Apylinkėje yra keletas ūki
ninkų. Vieni jų yra seni ateiviai, kiti 
naujai atvykę. Mieste visi lietuviai 
yra^ įsikūrę labai gerai, ftaikurie tu
ri net po kelis namus. Kaimynai bei 
draugai žvejai naujam pensininkui 
Kaziui linki geriausios sėkmės. J-s

dui, Bendruomenės Centrui, tauti
niams drabužiams, istorijos muzėjui, 
Vašingtono koplyčiai ir kt. $2,130.00, 
4. Vietos veiklai $4,044.00. Aplamai, 
kasmet pajamų vidurkis siekia $643. 
00. Ir visa tai atlikta maždaug aštuo
neto šeimų. Ar yra JAV ir Kanado
je kita tokio pobūdžio aštuonių šei
mų organizacija su tokiais piniginiais 
rodikliais?

Klubas 1957 m. įstojo į Lietuvių 
Bendruomenę kaip atskiras vienetas, 
davęs sektiną pavyzdį kitoms organi
zacijoms. Bet turėta vargo, džiaugs
mo ir staigmenų. Viena bendroji 
organizacija iš tolimo centro suges- 
tijonavo, kad klubas galėtų jai dau
giau aukoti, nes, taip sakant, “likerio 
biznis” visada geras. O kai į valdybą

pietūs, raiškia reklama iŠ gatvės svei
kino jubilėjaus dalyvius. Iškilmei va
dovavo dr. Algirdas Gamziukas, klu
bo pirmininkas. Pirmąjį klubo proto
kolą perskaitė buvęs to susirinkimo 
sekretorius, dabar gyvenąs RoČeste- 
ry, V. žmuidzinas, kuris iš ryto šią 
iškilmę pagarsino per Ročesterio lie
tuvių radijo valandėlę. I garbės na
rius pakelti klubo steigėjai — Vik
torija ir Antanas Jasaičiai (Jensen), 
o taip pat ir klubui nusipelnęs Jaszlo 
Hajos, buvęs Kauno Valstybinės ope
ros orkestro smuikininkas, dabar gy
venąs Buffalo mieste. Romas Masiu- 
lionis buvo atžymėtas kaip klubo 
“premjeras” ir apdovanotas trijų 
prezidentų medaliu. Jis yra vienin
telis, nei vieną kartą nedrįsęs atsisa
kyti renkamas ir per visus 20 metų 
ėjęs įvairiausias valdybos pareigas. 
Pagerbti mirusieji klubo nariai: Juo
zas Daugilis, Petras Gamziukas, My
kolas Kajokas, Vincas Katilius, Ona 
Valickienė ir Rožė Vaitulevičienė 
(Voit). Sveikino kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM, St. Catharines lietuvių kle
bonas, Dalyvavo 36 asmenys. Ad mul- 
tos annos! A. Mst.

TORONTO NAMŲ

Visas Toronto Hydro - Electric sistemos perso
nalas ir pagal sutartį dirbantieji Toronto Hyd
rui, kuriems yra leista įeiti į jūsų namus, yra 
aprūpinti ir turi nešioti visą darbo metų oficia
lų ženklų.

(NATŪRALAUS DYDŽIO)
Tai piniginėje nešiojamo dydžio tapatybės kortelė 
su asmenine nuotrauka auksinės spalvos fone, kuri 
yra išduota visiems skaitliuką tikrintojams ir ki
tiems sistemos tarnautojams, turintiems teisę pa
tikrinti skaitliukus ir kitus elektros įrengimus var
totoją pastatuose.

LIETUVIŠKŲ ...
(Atkelta iš 3 psl.)

Bendras atnaujintos šventovės 
vaizdas atrodo labai gražiai. Ji 
atremontuota kun. T. Narbuto 
pastangomis.

Trijų kryžių šventovė
Trys kryžiai primena Vilniaus Tri

jų Kryžių kalną, kur žiaurūs okupan
tai komunistai kryžius sunaikino. Ši 
lauke pastatyta šventovė yra pirmo
ji pasaulyje, primenanti visiems lie
tuviams taip brangų Trijų Kryžių 
kalną, ši šventovė yra taip pat visų 
Lietuvos kankinių garbei. Apie 400.- 
000 Lietuvos gyventojų okupantai 
komunistai ištrėmė ar išžudė. Daug 
jų tūkstančių yra tikri kankiniai už 
tikėjimą ir tėvynę. Prie šių kankinių 
prisimintini ir visi kiti komunistų 
okupuotų kraštų kankiniai, šventovė 
pastatyta minint 25 metų žiaurią so
vietų komunistų okupaciją Lietuvo
je. Tebūna ji kaip mūsų šauksmas, 
jog mes, laisvojo pasaulio lietuviai, 
neužmirštame kankinamos Lietuvos 
ir kviečiame visus susimąstyti ir pri
siminti visus kankinius ir ryžtis ką 
nors daryti pavergtųjų išlaisvinimui.

Tai dalis kun. dr. Tito Nar
buto įrašo leidinyje apie tuos 
Tris Kryžius tolimoje Ameriko
je, dabartinėje jo parapijoje 
Dayton, Ohio. Vietovė pašven
tinta vysk. V. Brizgio 1965 m. 
birželio 27 d. Leidinėlis papuoš
tas puikiomis tų kryžių detalė
mis.

Iš tolo atrodo, tai yra švento
vė, kur galėtų melstis ir senie
ji mūsų ainiai* anų tolimųjų lai
ku senoliai. Čia visa taip lietu
viška, kad ir Dievas atrodo ar
čiau.

Garbė kun. dr. T. Narbutui ir 
visiems daytoniečiams. O jų nė
ra nė keturių šimtų.

^l-RAC'0

• Jei varlė atsisako sparnų, 
tai dar nereiškia, kad ji kukli.

• Metus kaulą, šunų lenkty
nių skatinti nereikia.

• Nori vienminčio — pirk 
papūgą-

Viršuje — parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės 
spalvos ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens 
šildymo tarnautojų ir pagal sutartį dirbančiųjų To
ronto Hydrui, siųstų atlikti darbą vartotojų patal
pose.
Jei kas nors sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnau
tojas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jū
sų namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, 
prieš {leidžiant į savo namus.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI- 
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS

Šis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

toronto

14 CARLTON STREET

1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
YORKDALE shopping centre

Fairview Mail, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

o teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

trūksta kandidatų, pasitaiko, kad kar- DELHI, ONT.
STASIO ŠKUDOS SUKAKTIS. Šio-

bako ūkiuose keletas šimtų lietuvių. 
Tai daugiausia senesnės kartos atei
viai, atvykę po I D. karo. Lietuviai 
čia turi ne tik šimtus tūkstančių do
lerių vertus ūkius, bet ir gerą vardą 
kaip tabako augintojai.

Visi ūkininkai yra solidarūs, gra
žiai sugyvena, vieni kitiems ruošia 
įvairius pobūvius gražiuose namuo
se ir viešbučiuose. Gegužės 8 d. vie
tos ūkininkai, D. Bartullenei vado
vaujant, suruošė vaišes 70 metų ir 
vardinių proga Stasiui škudai. Vieno 
restorano salėn susirinko kelios de
šimtys draugų ir giminių. Vaišėms 
vadovavo Stasio senas draugas, taba
ko augintojų pionierius, visuomenės 
veikėjas, gerų darbų rėmėjas Julius 
Strodomskis. Sveikino kun. dr. J. 
Gutauskas parapijos ir troškūniečių 
bei anykštėnų vardu, Stp. Jakubic- 
kas KLB apylinkės vardu, pabrėžda
mas, kad St. škuda ne tik jam, bet 
ir kitiems ateiviams yra padėjęs įsi
kurti, išmokęs tabaką auginti. Gimi
nių vardu kalbėjo pusbrolis J. Kar
ka iš Toronto. Svečių tarpe buvo 
tautiečių iš Montrealio (Vilimai), 
Hamiltono, Toronto; Londono ir kt. 
Sukaktuvininkui sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir palinkėta kartu'švęsti 
80-tį. J.

LIETUVIS ŠACHMATŲ MEISTE
RIS. Delhi lietuvių kolonija nedide
lė, didelių sukakčių nešvenčia, reikš
mingų politinių demonstracijų irgi 
neįstengia suorganizuoti, tai ir ko
respondencijos “Tž” nebūna perdaž- 
nos. Bet laikas nuo laiko randame 
angliškuose laikraščiuose nuotraukų 
su įvykių aprašymais, kur laimėto
jais būna lietuviai. Gaila, kad vietos 
korespondentai daugybės šitų laimė
jimų nepastebi, lietuviškosios visuo
menės nepainformuoja, ypač besimo
kančio jaunimo. Neseniai bent trijų 
apylinkės miestelių laikraščiuose bu
vo įdėta fotografija šachmatų turny
ro čempijonų 1970 ir 1971 m. su 
laimėtomis taurėmis. Šių metų čem
pionas yra Stasys Kairys. Ten pat 
paminėte, kad praėjusiais metais jis 
buvo laimėjęs II vietą. Stasys šach
matuose nėra naujokas, bet dideliuo
se turnyruose mažai dalyvavęs. Prieš K 
porą metų meisterių turnyre Detroi
te jis, nors ir nežinomas tarp meiste
rių, įvarė baimės meisteriams su 
“rating” virš 2000, keletą jų nugalė
damas. Stasys yra judrus žmogus ne 
tik šachmatų, bet ir eilėje kitokių 
sporto šakų, taip pat vienas veikles
nių lietuviškajame gyvenime. Svei
kinimai ir geriausios sėkmės linkėji
mai šachmatuose.

. Irgi kaimynas

SAULT STE. MARIE, ONT.
tuviai turėtų panašiai reaguoti į pro
komunistinius reiškinius, klaidinan
čius nenusimanančią visuomenę, 
ypač jaunimą. Ta linkme daug kal
bame, mažai padarome. K.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO
JŲ klubas “Briedis” gegužės 23 d., 
5 v.- p. p., Lock City viešbučio pa
talpose, 874 Queen St. E., šaukia me
tinį susirinkimą. Bus renkama nau
ja valdyba ir revizijos komisija. 
Darbotvarkėje numatyti svarbūs . 
klubo ateities planai (žemės sklypo 
įsigijimas ir t.t.). Narių dalyvavimas 
būtinas. Tuoj po susirinkimo bus ro
domas trumpas filmas iš Hamiltono 
medžiotojų ir meškeriotojų klubo 
“Giedraitis” veiklos. Po to visi bus 
pavaišinti klubo pirmininko keptais 
tortais ir kitais skanumynai. Susi
rinkimas bus viešas. Prašome atsi
lankyti visus, kurie nori susipažinti 
su mūsų klubo veikla ir ateities pla
nais. Prašome nesivėluoti, nes susi-

VIETINIS DIENRAŠTIS, “The 
Sault Daily Star” 1971. IV. 29 laido
je atspausdino G. S. (Jurgio Skar
džio) ilgoką laišką, kuriuo jo auto
rius reagavo į prokomunisto ameri
kiečio dr. Spock paskaitą, skaitytą 
Sault Ste. Marie mieste. G. S. fak
tais atremia propagandinius dr. Spock 
tvirtinimus ir primena Lietuvą: “Jei 
dr. Sopck paklaustų komunistą iš 
Lietuvos ar kitų Baltijos kraštų apie 
rusų įvykdytą Baltijos kraštų oku
paciją 1944 m., gautų atsakymą, kad 
tai buvo ne okupacija, o “išlaisvini
mas”. Visas laisvasis pasaulis žino 
apie tuos sovietinius “išlaisvinimus”. 
Dr. Spock galėtų tai panaudoti savo 
paskaitom kaip tikrus faktus.”. Baig
damas laišką, G. S. rašo: “Siūlau iš
tremti jį (dr. Spock) iš š. Ameri
kos į kraštą, turintį geresnę politi
nę sistemą, geresnę valdžią, geres
nę slaptąją policiją, laisvus rinki
mus (tik su viena partija!) ir dides
nę “laisvę”!” Ir kitose apylinkėse lie- rinkimas prasidės punktualiai. V-ba

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA
3828 BLOOR W., ISLINGTON (6 - POINTS PLAZA) ,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai; 
programą sj 
visi verslo bei; 
r e k I a m i n i a į 
s p a u d i n i a i;

(NATŪRALAUS DYDŽIO)

B.A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wlktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

DR. E- ZUBRĮENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. L I S A US KAS,

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintus 
kilimus. - P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3 -4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How* 
•rd Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo Ii 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

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 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbas. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St, Toronto 4, Ont 
Telefonas 534 - 0563

2231 Bloor Street W
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadieni, 4 v.p.p., specia

lios pamaldos Springhurste gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje. Parapijos 
bažnyčioje pamaldos įprasta sekma
dienio tvarka. Sekmadienį švenčia
ma Viešpaties Dangun Žengi
mo šventė. \

— Ilgojo savaitgalio proga Spring
hurste stovyklavietėje organizuojama 
talka paruošti pastatams po žiemos 
sezono vasaros stovykloms.

— Parapijos kunigų ir parapijie
čių padėka ilgametei klebonijos šei
mininkei Marijai Borstienei už ilgų 
metų darbą klebonijoje. Jos tvar
kingumas, darbštumas bei sąžiningu
mas vertas augščiausios padėkos. 
Šiuo metu M. Borstienė gydosi Wo
men’s ligoninėje 843 kambary.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota: a-a. Benediktas Baronas iš 
Hamiltono ir a.a. Emą Janauskienė 
iš Toronto. Velionių šeimoms ir ar
timiesiems nuoširdi užuojauta.

— Mišios: šeštadienį 8 v j. už a.a. 
Marijoną Gudienę. Sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Praną Žuklį, 11 v. už a.a. Leo
ną Korių, 12 v. už a.a. Klemensą 
Baliūną; Springhurste — už a.a. Ur
šulę Pautienienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šeštadienį 11 v. r. konfirmandų 

pamokos. Sekmadienį 9.30 v. r. pa
maldos. Gegužės 30, sekmadienį, 
12.30 v. p. p. Sekminių pamaldos, 
konfirmacija bei pirmoji komunija.

— Gegužės 14 d. šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Ema (Stanai- 
tytė)Johnson, 67 m. Velionė paliko 
liūdinčius: vyra Leoną, dukras 
Tilley, Penny ir Hellen Peters. Apei
gas atliko kun. Alg. Žilinskas.

— Ligoniai: Jieva Povilaitienė, Wo
men’s College ir Silvija Tarailaitė 
Šv. Juozapo ligoninėj.

— Birželio 6 d. tarp lietuviškų ir 
angliškų pamaldų 10.30 v.r. šaukia
mas susirinkimas ryšium su anglų 
kunigo atsikvietimu. Ta proga taryba 
siūlys parduoti parapijos kleboniją.

— Nuoširdžiai dėkojame Petrui 
Šturmui, tarybos nariui bei par. var- 
goninkui už pamaldas gegužės 9 d. 
ir Pranei Sarkutei už vargonavimą.

— Gegužės 6-9 kun. Žilinskas lan
kėsi bažnytiniais reikalais Čikagoje, 
pasakė pamokslą Tėviškės liut. baž
nyčioje, kalbėjo Tėviškės bei Ziono 
liut. lietuvių parapijų Motinos Die
nos minėjime. Gegužės 8 d. Įvyko 
Čikagoj Amerikos ir Kanados Lietu
vių Evangelikų Tarybos posėdis, ku
riame vienbalsiai priimtas siūlymas 
išleisti vieną mėnesinį protestantų 
laikraštį. Šiuo metu lietuvių liute
ronų bažnyčia išleidžia 4 kartus Į 
metus “Svečią”, liet, reformatai 2 
kartus — “Mūsų Sparnus”, ir lie
tuvių susirinkimų bažnyčia 6 kar
tus — “Evangelijos Šviesą”, šis ta
rybos siūlymas bus svarstomas šią 
vasarą minėtų vienetų.

PADĖKA

Prisikėlimo par. žinios
— Parapijos vakarienė pr. sek

madienį paliko gražiausius įspūdžius 
savo nuotaikinga programa, gardžiais 
patiekalais, trumpomis ir negausio
mis kalbomis bei savo jaukiu ir šei
mynišku iškilmingumu. Malonu dė
koti meninės programos dalyviams: 
sol. J. Sriubiškienei, sesutėms Lili
jai, Anitai ir Silvijai Klibingaity- 
tėms, Eug. Krikščiūnui ir akompa
niatoriams p. Freimanienei ir kun. 
Br. Jurkšui. Vakarienę ruošė par. 
taryba, vadovaujant jos visuomeni
nei sekcijai.

— šį šeštad., 9 v. Mišios už a.a. J. 
Dambrauską, kurias 10 mirties meti
nių proga užprašė velionies žmona 
ir Birštonu bei Puzerių šeimos; šį 
sekmad., 8 v. — už a.a. A Stauską, 
užpr. N. Baltakienės; 10 v. — už a.a. 
J. Bučą, užpr. S. Laurušaitienės; 
11.15 v. — už a.a. M. Dervinį, užpr. 
p. Rekščių; 12.15 v. — už a.a. miru
sias motinas, užpr. A. Č. Pažerūnų.

— Choro bendra repeticija — ket
virtadienį, 7.30 v.v.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
sekmadieniais ir šeštadieniais — 9 v., 
kt. dienomis — 8 vjt.

— Gegužinės pamaldos sekmadie
niais — po Sumos, šeštadieniais — 
po 9 v. , Mišių, kitomis dienomis — 
po 8 v. Mišių.

— Parapijos salės 1972 m. sezonui 
įvairiems parengimams rezervuoja
mos dabar. Nuo birželio mėn. pra
džios rezervacijos atidaromos ir ki
tataučiams.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Indian Rd.

— Lankėsi iš Brooklyno kun. P. 
Baltakis, OFM,' ir kun. P. Giedgau- 
das, OFM.

— Pensininkų laisvavakaris — 
trečiadienį, gegužės 26 d., 6 v. v. 
parodų salėje.

— Laimingo gyvenimo linkime 
jaunavedžiams Algiui Sapijoniui ir 
Romualdai Bilkytei.

— Pakrikštyta Kenneth ir Ramu
tės McDonald dukrelė Margaret He
len.

J. ir V. Skrebutėnai grįžę iš 
kelionės po P. Ameriką; aplankė 
Venecuelą, Braziliją ir Argen
tiną, kur išbuvo visą mėnesį.
JIEŠKOMA 5-6 KAMBARIŲ atskiro 
buto ir 2 kambarių, virtuvės ir at
skiros vonios. Bloor-Jane apylinkėje. 
TeL 425-9577 arba RO 2-0489.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė. TeL LE 4-8056.

BRONĖS GAJAUSKAITĖS jieško ir 
prašo atsiliepti A. Balasevičius, 
17 Quebec St., Apt 9, Oshawa, Ont

HIGH PARKRAJONE, Quebec gat- 
vėje, netoli autobuso ir požeminio 
stočių, ramiame name, antrame augš- 
te be baldų išnuomojamas 3-jų kam
barių ir virtuvės butas. Pageidauja
ma be vaikų, senesnio amžiaus du ar 
3 žmonės. Tel. 7664940.

Jungtinis Toronto Prisikėlimo parapijos choras, peši ruošęs dalyvauti IV JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventėje Čikagoje š. m. liepos 4 d. Viduryje — parapijos klebonas kun. P. Barius. OFM, 
ir choro vadovas kun. Br. Jurkšas Nuotr. B. Tarvydo
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Reiškiu padėką Toronto ateitinin
kams, kurie š. m. balandžio 24 ir 25 
d. d., savo metinės šventės proga su
ruoštoje jaunųjų talentų parodoje, 
kartu globojo ir mano sūnaus Ma
riaus darbus. Taip pat dėkoju paro
dos lankytojams ir vietos spaudai bei 
jos bendradarbiams, objektyviai įver
tinusiems jo piešinius. Nuoširdi pa
dėka priklauso Dalindų šeimai, ypač 
p. Dalindienei, kuri tarpininkavo ir 
motiniškai rūpinosi savo jaunuoju 
svečiu, ir taip pat daug pagelbėju- 
siam Dainiui Vaidilai. Ačiū visiems!

Klemas Galiūnas
VIENINTELĖ KANADOS VAL

DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.NJL 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaRes AveM Toronto 154, Ont

WASAGOJE — SPRINGHURST va
sarvietėje, lietuvių rajone, išnuomo
jami kambariai su atskiru įėjimu. 
Galima virtis. Teirautis Toronte tel. 
534-8112 arba Springhurste — Lin
dale Grocery, teL (1-705) 429-5142, 
E. Kulys.

JIEŠKAU PENSININKŲ (vyro ir 
žmonos) vasarnamio priežiūrai prie 
Lake Simcoe birželio ir liepos mė
nesiais. Dėl sąlygų skambinti tel. 
481-6560.

IŠKERTAM IR APKARPOM me- 
džius, gyvatvores ir tt? Nemokamas 
įkainojimas. Pilnai apsidraudę. 
Skambinti teL 489-8220, vakarais 
699-1203.

JEIGU GALVOJATE PIRKTI VA
SARNAMĮ, sklypą bei nekilnojamą 
turtą Barrie arba Wasaga apylinkė
se, dabar yra pats geriausias laikas. 
Mielai jums patarnaus J. Grybas,

KLB Taronto apylinkės tary
bos posėdis įvyko gegužės 16 d. 
būsimuose L. Namuose Bloor 
gatvėje. Pirmininkaujant adv. 
G. Balčiūnui, sekr. K. Asevi- 
čiui, praėjusio posėdžio proto
kolą perskaitė G. Urbonas. Nau
josios valdybos veiklos planą 
pateikė apyl. pirm. J.Karpis. 
Jis suminėjo valdybos užsimo
jimus: rūpintis jaunimo lietu
viškumu, siekti, kad visi lietu
vių vaikai lankytų šeštad. m-lą, 
suregistruoti visus mokyklinio 
amžiaus vaikus, rengti švenčių 
minėjimus, neišskiriant Tautos 
šventės rugsėjo 8 d., padėti 
studentams rasti vasaros dar
bus, rūpintis ligoniais, sociali
niais reikalais, dalyvauti laido
tuvėse, atstovauti apylinkę tarp
tautiniuose pasirodymuose, or
ganizuoti Įvairias sekcijas, rink
ti solidarumo Įnašus per orga
nizacijas ir kitais būdais. Svars
tant ši planą, ilgiau sustota ties 
lėšų telkimu, švenčių minėji
mais. Ryšium su tuo pasiūlyta 
minėti 1941 m. sukilimo su
kakti. Iš kitų pranešimų paaiš
kėjo, kad tautybių savaitėje — 
karavane šiemet dalyvaus ir lie
tuviai su stipresne kultūrine 
programa, kurioje pasirodys 
Hamiltono “Gyvataras”, Londo
no “Baltija” ir Toronto “Var
pas” su “Gintaru” Kanados pa
rodoje Toronte numatomas ir 
lietuvių skyrius, kurio Įrengi
mu rūpinsis apyl. valdyba ir 
ūkinė sekcija. G. Urbonas pra
nešė apie sėkmingą 8 tautybių 
surengtą antilenininę parodą 
miesto rotušėje. Ją rengęs komi
tetas veikia ir toliau — orga
nizuoja Kanados Laisvės tarybą, 
kuri bus išrinkta specialiame 
suvažiavime rudeni. Apie Lie
tuvių Namų užsimojimą Įsigyti 
naujas patalpas pranešė ^'. Kar
pis, kuris yra ir LN pirminin
kas. Kadangi dauguma tarybos 
narių dalyvavo LN susirinkime, 
pranešėjas tepabrėžė, kad LN 
bus atviri Bendruomenei ir kad 
jie bus lietuvių nuosavybė. B.

J. ir S. Šmaižiai iš Winnipego 
keletą dienų viešėjo Toronte; 
aplankė savo dukrą, gyvenan
čią Thornhill, “Tž” ir savo pa
žįstamus. V. šmaižienė yra spau
dos bendradarbė, visuomenės 
veikėja, o J. šmaižys — rango
vas. Šiuo metu juodu džiaugiasi 
pensininkų gyvenimu.

Namų savininkams Įsidėmėti
na. Toronto Hydro tarnautojai 
turi visuomet su savimi nešiotis 
savo tapatybės pažymėjimus, 
kuriuose yra tarnautojo spalvo
ta fotografija ir pavardė, algos 
mokėjimo numeris ir parašas. 
Visi tarnautojai, norintieji Įeiti 
į jūsų namus, paprašius turi pa
rodyti savo tapatybės pažymėji
mą. Vandens šildymo Įrengėjai 
yra aprūpinti didoku mėlynu ir 
aukso spalvos ženklu, kuri turi 
visą laiką viešai nešioti atlikda
mi Toronto Hydro pareigas.

Studijų diena, rengta Katali
kų Centro, buvo gana sėkminga. 
Ji Įvyko gegužės 15 d. Prisikėli
mo par. patalpose ir buvo skir
ta gvildenti dabartinės lietuviš
kosios parapijos klausimam. Da
lyvavo 28 asmenys, sukviesti iš 
parapijų: Toronto Šv. Jono Kr., 
Toronto Prisikėlimo, Montrealio 
Šv. Kazimiero, Montrealio Auš
ros Vartų, Hamiltono, St. Ca
tharines, Delhi. Nebuvo atstovų 
iš Londono, Windsoro, Otavos, 
Sudburio ir V. Kanados vieto
vių. Paskaitiniai pranešimai ir 
dalis diskusijų užrekorduota. 
Plačiaiu apie tai bus rašoma 
“TŽ” ir kituose laikraščiuose.

“Varpo’’ choras nuoširdžiai 
sveikina dirigentą muz. A. Amb- 
rozaiti, sėkmingai išlaikiusį mu
zikos mokytojo kurso egzami
nus. Muz. A. Ambrozaitis ši ru
denį pradės dirbti kaip muzikos 
mokytojas Scarboro gimnazijoj. 
Linkime Jums, maestro, daug 
sėkmės. “Varpas”

Lietuvių Namų narių visuoti
nis susirinkimas Įvyko" gegužės 
15 d. buvusioje United Church 
bažnyčioje, kuri numatyta pa
daryti naujais Lietuvių Namais. 
Susirinkimą pradėjo LN pirm. 
J. Karpis ir pakvietė pirminin
kauti J. Strazdą, sekretoriauti 
Pr. Kvedarą. Susirinkime daly
vavo apie 140 asmenų, kurių 
110 buvo nariai. Jie išklausė 
pranešimų, vienbalsiai priėmė 
naujų patalpų Įsigijimo projek
tą, Įgaliojo valdybą parduoti se
nąsias patalpas, priėmė Įstatų 
pakeitimo projektą, kurį refe
ravo advokatas A. Rušėnas-Rush, 
asistuojamas advokato Henriko 
Steponaičio. Perkamojo pastato 
teisiniai formalumai dar nėra 
baigti. Paskutinis terminas — 
š.m. birželio 15 d. Susirinkimo 
proga pastatą aplankė apie 300 
asmenų. Jo vidus reikalingas 
didelių remontų. Iniciatorių lau
kia kietas darbas.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
ruošiami pamatai naujiem pa
minklam visos eilės asmenų bei 
šeimų. Dauguma paminklų nu
matoma pastatyti prieš kapinių 
lankymą gegužės 30 d.

Tautybių savaitė “Metro 
International Caravan” Įvyks 
birželio 24 — liepos 1 d.d. Ji 
rengiama jau treti metai iš ei
lės. Rengėjai tikisi, kad šiais 
metais ji bus dar sėkmingesnė 
ir lankytojų, ir paviljonų atžvil
giu. Jau numatyta 40 paviljonų 
Įvairiose Toronto vietose. Tiki
masi apie 500.000 lankytojų. Už 
gražiausiai Įrengtą paviljoną 
rengėjai paskyrė specialią pre
miją. Atrenkant bus atsižvel
giama į paviljono puošmenų, 
dekoravimo, muzikos, šokių, pa
tiekalų ir rankdarbių suderini
mą. Lankytojai, nusipirkę kara
vano pasą, galės nemokamai 
lankyti visus paviljonus ir dar
gi dalyvauti loterijoje, kurioje 
numatytos nemokamos atostogi
nės kelionės. Be to, karavano 
proga numatomas tautybių pa
radas, kuriame tautinės grupės 
pasirodys su savo muzika ir 
taut, drabužiais. Jaunimui pla
nuojamos maratotinės eitynės 
liepos 1 d. į rotušės aikštę. Jų 
pelnas bus skiriamas labdarai. 
Eitynių užbaigoje Įvyks muzikos 
ir tautinių šokių festivalis. Ka
ravano pareigūnai numato dar
bą šimtui studentų per dvi sa
vaites. Vykdomąjį karavano ren
gėjų komitetą sudaro: pirm. L. 
Kosšar, Z. Kossar, J. Novak, S. 
Vojtech, W. Ingram. Rengėjų 
raštinės telefonas 363-2389. Jo
je dirba gener. direktorius W. 
A. Ingram ir reikalų vedėjas 
G. Maddox, jr. Taipgi sudary
tas garbės komitetas ir globėjų 
komitetas. Į juos pakviesti To
ronto Įvairių sričių žymūnai.

“Canadian Freedom Council” 
— tokio vardo organizacija pla
nuojama kelių tautinių grupių, 
daugiausia ukrainiečių iniciaty
va. Pradininkų komitetas, Į kurį 
iš lietuvių Įeina G. Urbonas, ge
gužės 18 d. Ukrainiečių Namuo
se sukvietė Įvairių organizacijų 
atstovų pasitarimą, kurio užda
vinys — išrinkti specialų komi
tetą ir Įgalioti jį sušaukti rudeni 
plačią konferenciją. Pastaroji 
priims konstituciją, kurios pro
jektas jau paruoštas, ir sudarys 
Kanados Laisvės Tarybą, kurios 
tikslas — kova už tautų laisvę.

Aušros Vartų par. žinios
— Gegužės 8 d. mūsų parapijos 

choras koncertavo metiniame savo 
pasirodyme. Didesnė dainų dalis bu
vo naujai paruošta. Nuoširdi padėka 
visoms choristėms ir choristams, va
dovui sol. A. Kebliui, choro seniū
nui H. Celtoriui ir choro dirigentei 
Mme. M. Roch. Choras ruošiasi į 
dainų šventę Čikagoje. Jis yra pri
verstas vykti lėktuvu. Pusė visų cho
ristų yra dar tebestudijuojąs jauni
mas. Jiems reikia pagalbos. Mes krei
piamės į mielus tautiečius, prašyda
mi choristams finansinės pagalbos.

— Gegužės 20 d., 7 v.v., mūsų pa
rapijos salėje įvyks Montrealio lietu
vių seimelio posėdis.

— Gegužės 22 d., L. K. Mindaugo 
šaulių kuopa rengia suvažiavimą — 
savo veiklos minėjimą. Sekmadienį, 
gegužės 23 d., 11 v., visi iškilmingai 
dalyvaus pamaldose.

— Gegužinės pamaldos trečiadie
niais ir penktadieniais 7.30 v.v.; 
sekmadieniais — po 11 v. pamaldų.

— Lietuvoje mirė Veronika Žurke- 
vičienė. Velionės artimiesiems reiš
kiame gilią užuojauta.

— Šv. Onos Draugija paaukojo pa
rapijai $75. Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $228.52.

Abiejų parapijų klebonai — 
kun. F. Jucevičius ir kun. L. 
Zaremba buvo nuvykę į Toron
tą dalyvauti studijų dienoje, ku
rioje buvo gvildenamos lietuviš
kosios parapijos problemos. 
Abu klebonai skaitė tais klausi
mais atitinkamus pranešimus. 
Gaila, kad iš Montrealio nedaly
vavo nė vienas pasaulietis. Kitų 
parapijų pasauliečiai dalyvavo.

TORONTO, ONT.
Prisikėlimo Parapijos Kredito Ko

operatyvo balansas balandžio mėn. 
vėl padidėjo ir jau pasiekė S3.252.- 
892.00. Šiais metais padidėjo: indė
liai $194,340.00, paskolos -inves
tavimai — $188,265.00. Balandžio

Montrealio jaunimo ansamb
lis “Gintaras” savo metinį kon
certą surengė gegužės 15 d, 
Verdun Catholic High School 
auditorijoje. “Gintaras” grabai 
bendradarbiauja su kitų koloni
jų ansambliais. Pernai Į meti
nį koncertą buvo pasikvietęs 
Toronto “Birbynę”, o šiemet 
Londono “Baltiją”. Pirmąją kon
certo dalį išpildė “Gintaras”. 
Programoj buvo Z. Lapino nau
jai paruoštas lietuviškos muzi
kos, dainos ir šokio montažas: 
tautiniai šokiai “Aštuonytis” ir 
“Lenciūgėlis” po to — Įvairių 
instrumentų ir mergaičių kvar
teto pasirodymai. Be jau turi
mų kanklių, skudučių, ragelių 
ir trimitų, pirmą kartą sceno
je pasirodė naujas liaudies inst
rumentas — skrabalai. Aktorės 
talentą turinti Rasa Lukoševi- 
čįūtė deklamavo ir pasakojo le
gendą “Kaip žemaitis apgavo 
velnią”, šokėjų grupės šį kar
tą buvo sumažintos dėl nepa
kankamai didelės scenos. “Gin
taro” pasirodymas buvo sklan
dus ir gerai paruoštas. Antroje 
dalyje pasirodė Londono jauni
mo ansamblis “Baltija”. Savo 
tikrąjį veidą jis atskleidė jau po 
poros dainų. Montrealiečiai bu
vo taip sužavėti, kad ilgai plo
jo, o gintariečiai kėlė ovacijas. 
“Baltija” neturi liaudies inst
rumentų. Jos specialybė yra šo
kis ir daina. “Baltijos” šedev
ras — “Lietuviškos vestuvės” ir 
šokis su juostomis. Grupės lai
kysena scenoje buvo laisva, di
namiška, pagaunanti žiūrovą, šį 
lygi ji yra pasiekusi savo vado
vų p.p. Chainauskų dėka. “Gin
taras” metinių proga susilaukė 
sveikinimų ir dovanų iš an
samblio kūmų: sol. E. Kardelie
nės, p. Jonynienės ir p. Rudins- 
ko. Linksmoji d ai’s ir šokiai 
jaunimui buvo perkelti i Auš
ros Vartų par. salę. J. Ladyga

Tel. LE 3-8008.

TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegamojo kam-, 
borto baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

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

dirbantis gerai apylinkes žinančioj 
firmoj Emory Miller Realtor Ltd., 
67 Dunlop St W., Barrie, Ont Skam
binkite Juozui Grybui tiesiogine li
nija iš Toronto teL 364-7941, Barrie 
— tel. 726-1881 ir namu tel. 728- 
8868.
ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B any Ii s.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles Ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.

I BARONESSA BEAUTY SALON | 
| Sov. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 5

$ 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių |

| Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, g 

j perukai ir t. t. Prieinamos kainos |

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

1 R K S I D E
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

įvairios savo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, lietuviški sūriai. pariHn- 
Ikąj. rūkyti unguriai, Importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros Ir kt

Užsakymai priimami Ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Naujas advokatas
HENRIKAS STEPONAITIS, b.Sc.ll.b. 

šį pavasarį baigęs teisės mokslus, dirba Chester Smith 
patalpose ir priima klientus 2489 Bloor St. W.z suite 207

Toronto 9Z Ont. Telefonas 763-4366

NUO L 0 J N O S IKI D A*N G O R A I 2 1 O ! 

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2S01

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

KLM EKSKURSIJA EUROPON

Liepos 5 - 26, is viso 21 diena 
Maskvoje 2 dienos 

Vienoje 2 n 

Romoje 4 z/ 
įskaitant lėktuvę, viešbučius, 
maistę ir pervežimę.

Skambinti KLM arba atstovui iki š. m. birželio 5 dienos

Amsterdame

Vilniuje

Druskininkuose 3

Kaina $790.50,

2 dienos

All Season Travel 323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont.

31 d. bendra indėlių suma — S3.O9O.- 
018.00, paskolų- investacijų — 
S3.179.977.00, nepaskirstyto pelno — 
$51.100.00. Infliacija Kanadoj šiek 
tiek sulėtėjo, bet dar nesustabdyta. 
Kanados Bankui sumažinus palūka
nas už paskolas, komerciniai bankai 
irgi sumažino, bet dar daugiau su
mažino mokamas palūkanas už in
dėlius ir pakėlė mokesčius už pa
tarnavimus. Bankai dabar ima: už 
kiekvieną čekį — 14 et., už kiekvieną 
įrašą, taup. sąskaitoje — 20 et., už 
patvirtintą čekį — 75ct., už dujų, 
elektros ir kt. s-tas — 20 et. Mūsų 
bankelis ima už čekius — 10 et., už 
dujų, elektros ir kitas s-tas — 15 et, 
kiti patarnavimai — nemokamai. Mū
sų bankelio palūkanos už paskolas 
yra žemiausios, o už indėlius — augš
čiausios. Mokame: už depozitų — če
kių s-tas — 516%, už taupomąsias 
s-tas — 6%, termininius indėlius — 
iki 7%. Už paskolas imame: mortgi- 
čių — 8%%, asmenines — 8%%. 
Bankelis turi pakankamai pinigų pa
skoloms. Nepatartina pirkti skolon ir 
mokėti augštas palūkanas finansų 
bendrovėms bei krautuvėms. Geriau 
pasiskolinti iš mūsų kredito koopera
tyvo žemu nuošimčiu. Paskolų davi
mas paskutiniu metu yra palengvin
tas. Mes nesiekiame pelno —- norime 
padėti visiems lietuviams sutaupyti 
nelengvai uždirbtus pinigus. Laiky
kimės kooperacinio principo: savi 
pas savus, vienybė—galybė. Vedėjas

Kun. J. Gaudzė, prieš keletą 
metų vikaravęs Šv. Kazimiero 
parapijoj, porą savaičių viešėjo 
klebonijoj. Jis buvo čia susto
jęs grįždamas iš Romos. Šiuo 
metu jis gyvena Meksikoje.

“Lito” jaunieji nariai kviečia
mi užpildyti dviračio loterijos 
bilietą. Loterija Įvyks birželio 
24 d., prieš išvykstant ekskursi
jai i Otavą. Mažiausias indėlis — 
$1.00. Loterijoje gali dalyvauti 
visi jaunieji nariai nuo 0 iki 16 
metų. Dviratis mergaitei išsta
tytas Aušros Vartų par. salėje, 
tačiau jis bus pakeistas Į dvira
ti berniukui, jeigu laimės ber
niukas.

Jaunųjų “Lito” narių ekskur
sija Įvyks birželio 24, ketvirta
dienį, Į Otavą. Registracijos for
mos ir visa informacija bus iš
siuntinėta paštu. Ekskursijoje 
galės dalyvauti visi senieji ir 
naujai Įstoję nariai, nuo 6 iki 16 
melų amžiaus. Pr. R.

Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 17 d. ir truks iki liepos 
24 d. Stovyklos mokestis — $23, 
registracijos mokestis — $2. 
Esant iš tos pačios šeimos dau
giau vaikų, bus daroma nuolai
da. Į stovyklą priimami berniu
kai ir mergaitės nuo 7 iki 16 
metu amžiaus. Registruotis pas 
seseles, 1464 De Sėve St. Mont
real 205, P.Q. J. L.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
Tel." Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I T A O U ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I A U MONTREAL 205, QUE-, TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ........... 8.5%
Nekilo, tarto ___ _________8.75%
čekių kredito____________ 9.0%
Investacines ... nuo 9.0% iki 12% 

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

MOKA Už:

Einamąsias s-tas---------— 5.0%
Taupomąsias s-tas _______  6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams ....... 6.75% 
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas. 

* ---
Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10-30 iki 1230 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, ižskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai 
3907 Rosemount BlvtL, tet 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
8 vaL ir vakarais — pinnad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. 11d rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgallns.




