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Pasaulio įvykiai
POLITINIAI NESUTARIMAI EGIPTE BAIGĖSI BEVEIK VISIŠKA PREZ. 
A. Sadato diktatūra. Šiandien jis jau yra ne tik prezidentas, bet 
ir kariuomenės bei policijos vadas. Iš pareigų buvo pašalintas 
septintas ministerių kabineto narys — ryšių ministeris K. H. Ba- 
diras, kalėjimuose atsidūrė beveik 200 politikų, organizavusių są
mokslą prez. A. Sadatui nuversti. Jie netgi buvo numatę nužudyti, 
prez. A. Sadatą Aleksandrijoje, tačiau šis vizitas buvo atšauktas. 
Valymo banga daugiausia yra palietusi vienintelę Egipto politinę 
partiją Arabų Socialistų Sąjungą, kurios gen. sekr. A. Nuras ir 
parlamento pirm. L. Shiukairas jau suimti. Kalėjiman pasodintas 
ir buvęs viceprez. A. Sabry, pagrindinis suokalbio prieš prez. A. 
Sadatą vadas. Kaltę dėl visų neramumų prez. A. Sadatas suvertė 
Arabų Socialistų Sąjungos kai- • 
riajam sparnui, parlamento po
sėdyje šios grupės politikus pa
vadinęs komunistais. Sąjungos 
vadovybę perėmė prez. A. Sada
to vicepremjeras A. Sidky ir de
vynių narių sekretoriatas. Prez. 
A. Sadatas pažadėjo pravesti 
naujus Arabų Socialistų Sąjun
gos vadovybės rinkimus, prade
dant jos mažiausiais vienetais 
ir baigiant centrinėmis institu
cijomis. Jis taipgi nori įgyven
dinti visą eilę reformų Egipte 
ir pasirašyti taikos sutartį su Iz
raeliu, jeigu pastarasis sutiks 
pasitraukti iš visų okupuotų sri
čių. Gyventojų reakcija yra pa
lanki prez. A. Sadatui — pirmą 
kartą po G. A. Nasserio mirties 
Kairo gatvėse jo paveikslus pra
lenkė A. Sadato atvaizdai bei 
jam palankūs šūkiai. Spėjama, 
jog prez. A. Sadatas nori laimė
ti prez. R. Niksono paramą ir 
atnaujinti diplomatinius ryšius 
su JAV, kurie buvo nutraukti 
po nesėkmingo 1967 m. karo. 
Tai įtaigoja prez. Sadato atsisu- 
kimas prieš Arabų Socialistų 
Sąjungos Maskvą garbinantį 
sparną ir jo vadą A. Sabry, pa- 

,pS.’ grindinį’sovietų tūzą Egipto po
litinių kortų kaladėje.

STRATEGINIAI GINKLAI
Naujos vilties strateginių 

ginklų kontrolei teikia Vašing
tone ir Maskvoje paskelbtas pa
reiškimas, kad JAV ir Sovietu 
Sąjunga šiemet pasirašys sutar
tį, mažinančią antiraketinių ir 
kaikurių kitų strateginių ginklų 
gaminimą. Šią žinią televizi
jos žiūrovams pranešė pats prez. 
R. Niksonas, turėjęs pasitarimą 
Baltuosiuose Rūmuose su ameri
kiečių delegacijos vadu G. C. 
Smith, kuris dabar vėl grįžta į 
Vieną, o rudenį derybas tęs Hel
sinkyje. Apie penkerius metus 
trukusios derybos lig šiol nebu
vo davusios jokių rezultatų. 
Pastaraisiais metais jos buvo at- 
sidūrusios visiškame akligatvy- 
je, nes Maskva norėjo kalbėti 
tik apie antiraketinių ginklų ap
ribojimą, kai tuo tarpų Vašing- 
tonui daugiau rūpi atominiais 
užtaisais ginkluotos puolamosios 
tarpkontinentinės raketos.

NERVŲ KARAS
Turkijoje vyko nervų karas 

tarp vyriausybės ir Izraelio gen. 
konsulą E. Elromą pagrobusios 
kairiųjų teroristų pogrindžio or
ganizacijos, kuri save vadina 
Turkijos liaudies išlaivinimo ar
mija. Ji palaiko ryšius su arabų 
teroristais. Už Istanbule pagrob
to E. Elromo gyvybę teroristai 
reikalavo paleisti iš kalėjimų 
visus lig šiol suimtus revoliuci- 
ninkus. Vyrausybė šį reikalavi
mą atmetė ir pagrasino priimti 
naują įstatymą, kuris visiem to
kiem grobikam, jų rėmėjam bei 
saugotojam skirtų mirties 
bausmę. Pasibaigus teroristų ul
timatumui, konsulas buvo ras
tas nužudytas trim šūviais į 
galvą. Turkijos vyriausybė pra
dėjo masinius kairiųjų suėmi
mus. Atrodo, šis išsišokimas te
roristams padarys daugiau žalos 
nei naudos.

PASIBAIGĖ TEISMAS
Devynių žydų teismą Lenin

grade teisėja Nina Izakova už
baigė griežtomis bausmėmis — 
nuo dešimt iki vienerių metų 
kalėjimo. Didžiausia 10 metų 
bausmė buvo paskirta inž. G. 
Butmanui, mažiausia 1 metų — 
dr. V. Štilbansui. Kiti kaltina
mieji gavo po kelerius metus. 
Iš TASSo pranešimu neaišku, 
kurie iš jų buvo kaltinti plana
vimu pagrobti lėktuvą ir kurie 
susilaukė švelnesnio sionistinės 
propagandos kaltinimo. Teismo 

>asaulio Lietu- salėn žiūrovai buvo įsileidžiami 
lyer pareiškė, kad jis sutelks kur ta upė prasideda, vadinama atstovu, busimojo jaunimo kon- vio” reikalai ir kiti. tik su teisėjos Ninos Izakovos
eilinių kanadiečių grupę iš įvai- “Nioman”. “Niemen” yra len- greso komiteto pirmininkas Sa- Daugiausia laiko buvo skirta raštiškais leidimais. Vakariečiai 
rių specialybių žmonių daryti kiška forma, kuri čia visai ne- kadolsHs, JAV Lietuvių Fondo diskusijoms apie Bendruomenės žurnalistai negavo leidimų iš nuo F. Castro planų atsili-

(Nukelta i 9-tą pri.) tinka, nes autorė kalba apie atstovas dr. Razma, visa eilė (Nokelt į »ta p»D Maskvos vykti į Leningradą. Dvi ko 40%.

Rašydami ar kalbėdami apie okupuotą Lietuvą ir išeiviją, 
dažnai vartojame žodžius “anapus” ir “šiapus”. Tai geografinės 
sąvokos, rodančios, kad tarp tautos kamieno ir išeivijos daugumos 
yra įsiterpęs Atlantas, kuri tragiškai nugalėjo du išeiviai — Da
nus ir Girėnas. Jų žygis buvo kova su fiziniu nuotoliu. Tą kovą 
modernioji civilizacija laimėjo, ir nuotolis dabar jau nebėra izo
liacijos veiksnys. To laimėjimo dėka vyksta pasaulyje ir dvasinis 
žmonių suartėjimas. Šiuo procesu naudojasi visų laisvų tautų 
išeiviai — jie nebekenčia tos ilgos ir slogios izoliacijos, kurią 
seniau sudarydavo sunkiai įveikiami geografiniai nuotoliai. Kitaip 
klostosi reikalai su pavergtom tautom. Jų išeiviją nuo gimtojo 
krašto izoliuoja ne Atlantas, o pavergėjas — imperialistinė Mask
va. Jeigu ne ši politinė užtvara, visos išeivijos lietuviai labai leng
vai ir dažnai galėtų lankyti savo tėviškes, bent tokias, kokios dar 
yra išlikusios. Tai būtų stipri atgaiva abiem pusėm. Deja, šiuo 
metu tiktai labai maža dalis gali lankytis savo gimtajame krašte, 
nes okupanto yra viskas suvaržyta. Lietuvis patriotas, vykstąs į 
savo kraštą, jaučiasi važiuojąs lyg Į kalėjimą, kuriame reikia lenk
tis viršininkams, kad galėtų šį tą pamatyti. _ O pasiekti buvusias 
savo tėviškes gali tiktai privilegijuoti. Tuo budu net ir lankytojas 
daromas vergu. Okupacinėms įstaigoms rūpi tik nauda — piniginė 
arba propagandinė. * * *

Neskiria mūsų nuo Lietuvos vandenynas ir kitu požiūriu, 
būtent, tautos laisvės troškimu. Tai pagrindinė, egzistencinė gija, 
apjuosianti visus tautiečius — išeivius ir pavergtoj Lietuvoj gyve
nančius. Tai bendras rūpestis, kuris reiškiasi skirtingais pavida
lais. Žvelgiant pro sovietinės propagandos šydą, žinoma, jis nema
tomas, nes giliai paslėptas, bet praskleidus dengiantį šydą, matyti 
lygiai ta pati lietuviška širdis. Antai, užtenka paskaityti Putino 
“Sukilėlius”. Ten iš sukilėlio kunigo Mackevičiaus lūpų sklinda 
žodžiai: “Tik aš nesutinku... kad be laisvės jau nebūtų gyve
nimo. Ir pavergta tauta kartais esti nepaprastai kūrybinga. Skaus
mas sutelkia pajėgas dideliems darbams ir dar didesniems pasi
ryžimams. Laisvės idealas vėl pasirodo savo aukštybėse ir su
spindi nesuteptu skaistumu. Jis gaivina, Įkvepia ir kelia ne tik 
išrinktuosius, bet ir minias” (416 psl.). Kitoje vietoje tas pats 
Putino kun. Mackevičius taria: “Kad ir vergovė taptų kūrybinga, 
tauta turi būti stipri, atspari, sąmoninga. Tauta turi būti priau
gusi ne tik nepriklausomybei, bet ir vergovei” (417 psl., m. pabr.). 
Tai labai aiškus liudijimas, išreikštas pavergtos tautos rašytojo

Okupuotos Lietuvos kaime sekmadienį kai dirbti nereikia A. Kunči us

Taip rašo rusai apie Lietuvą

kitos žydų grupės dėl to paties 
pagrobti norėto, bet nepagrobto 
lėktuvo laukia teismo Latvijoje 
ir Moldavijoje. Į psichiatrinę li
goninę Maskvoje buvo pasiųstas 
gydytojas Vasilijus Nikitenko- 
vas, kuris kovo mėnesį su žmo
na ir vaikais buvo atėjęs į JAV 
ambasadą prašyti vizos. Milici
ninkai tada suėmė žmoną ir vai
kus, o ji patį pavyko išsaugoti 
milicijai pasipriešinusiems ame
rikiečiams. Vakariečius žurnalis
tus pasiekusiame V. Nikitenko- 
vo laške rašoma, kad jis vėliau 
buvo suimtas ir su žmona užda
rytas psichiatrinėje ligoninėje. 
Stalinas įėjo istorijon kaip žiau
riausias koncentracinių stovyk
lų propaguotojas, o L. Brežne
vas tikriausiai išgarsės kaip ne
pakeičiamas psichiatrinių ligo
niniu užvaizdas.

BAIGIASI SUKILIMAS
Ceilono premjerei S. Banda- 

ranaikei pavyko numalšinti jau
nųjų maoistų kovo 16 d. pradėtą 
sukilimą. Specialiose stovyklose 
jau uždaryta apie 10.000 suki
lėlių. Dvi stovyklos yra įrengtos

Angliškoji "Sputniko" laida apie ^Lietuvą kaip pažangos kraštą
tistikai, tai Lietuvoj turėtų bū
ti geriau nei Amerikoj. Faktai 
betgi sako ką kita — mūsų tau
tiečiai tebegyvena kukliai*, yra 
reikalingi pagalbos. Ir kurgi 
dingsta toji milžiniška gamyba?

Lietuvos upę. Kitus vietovar
džius autorė rašo lietuviškai — 
Vilnius, Neris, Palanga ir t.t. 
Taigi, keistas autorės nenuo
seklumas.

Maskvinė propaganda nesigai
li nei lėšų, nei pastangų pro
pagandinei miglai. Įvairiomis 
kalbomis atsiranda periodinių 
ir neperiodinių leidinių, kuriuo^ 
se stengiamasi rodyti sovietinį 
gyvenimą kaip modernų, pa
trauklų, pažangu modelį. Juose 
tikrovė taip pridengiama, kad 
nematyti nė šešėlio vargo, o 
tik žydintis, klestintis, laimin
gas gyvenimas.

Nepavyko pridengti
Vienas tokio pobūdžio leidi

nių yra “Sputnik”. Tai mėnesi
nis žurnaliukas “Reader’s Di
gest” tipo. Š.m. kovo numerio 
žymi dalis skirta okupuotai Lie
tuvai. Jame atspausdintas raši
nys “The Niemen Country” už
ima 32 puslapius (84-116). Be 
to, keletas puslapių skirta paš
to ženklams, humorui ir vai; 
giams. Rašinio pradžioje įdėta 
spalvota Kauno miesto nuotrau
ka su užrašu “The Lithuanian 
Soviet Socialist Republic” ir so
vietinė emblema su kūju bei 
pjautuvu. Nepasakyta, kodėl čia 
atsirado sovietiniai ženklai, bet 
atvertęs lapą randi nuotrauką 
paminklo su penkiakampę 
žvaigžde, komunistų ženklu ir 
paaiškinimu: “Monument to the 
liberator-soldiers in Lenin Squa
re, Klaipeda”. Straipsnio autorė 
Yelena Katasonova, matyt ne
apsižiūrėjusi, atskleidė istorijos 
lapą, paaiškinantį, kaip nepri
klausoma Lietuva tapo Sovietų 
Sąjungos dalimi, būtent, liko 
rusų kariuomenės “išlaisvinta”. 
Laisvasis pasaulis yra pakan
kamai jau girdėjęs apie tokius 
rusų “išlaisvinimus”, ir skaity
tojas lengvai įžvelgia jų reikš
mę. Autorė 115 psl. rašo, kad 
nuvertus “Smetonos valdžią” 
buvo įvykdyti “liaudies seimo” 
rinkimai, paskelbta sovietinė 
respublika, kuri pasiprašiusi 
priimama į Sovietų Sąjungą. 
Sujungus autorės pradinę min
tį apie “išlaisvintojus” su “Sme
tonos valdžios” nuvertimu, ma
tyti, kad tie nuvertėjai buvo tie 
patys maskviniai rusai ir kad 
jie “prašė” Lietuvą priimti į 
Sov. Sąjungą. Autorė, laikyda
masi propagandinės linijos, no
rėjo pridengti faktus, bet jai 
tai nepavyko.

Nepavyko jai ir geografinis 
poskyris, čia ji cituoja poetą 
E. Mieželaitį, kalbantį apie nuo
latinį lietų Lietuvoje (“everlas-

Paul Hellyer pranešė federaci- ting rain”), bet čia pat sumini 
niam parlamentui, kad jis pasi- metereologų apskaičiavimą, kad 
traukia iš kraštą valdančių libe- Lietuvos dangus būna giedras 
ralų eilių ir planuoja veikti du mėnesius į metus. Kam tad 
kaip nepaklausomas liberalas, sudaryti klaidingą įspūdį apie 
Priežastis — nusivylimas vy- lietuje mirkstančią Lietuvą ir 
riausybės planais bei jų įgy- čia pat paneigti?
vendinimu. čia jis, be abejonės, Matyt, autorė Lietuvos reika- 
turėjo galvoje ekonomines Ka- luose nelabai tesusigaudo. Tai 
nados problemas, rekordinį be- patvirtina ir rusiško vardo 
darbių skaičių, kurio neįstengė “Niemen” vartojimas. Tokios 
žymiau sumažinti net ir atėjęs upės Lietuvoje juk nėra. Yra

mus suprasti daugeli reiškinių dabartinėje Lietuvoje. Laisvės pa
stangos ten yra apgaubtos sunkiai permatomu šydu, slepiančiu 
ugnį ne tik nuo priešo, bet ir nuo daugelio savųjų.

Minėtais rašytojo Putino žodžiais yra atskleista gULmūsų tau
tos dabartinė tikrovė, kurią dengia ne tik savasis ‘šydas, bet ir 
sovietinė propaganda. Dėlto daug kas lieka- suklžhHmas. Net ir 
tie, kurie nuvyksta Lietuvon, pabuvoja keletą dienų. Jie ten girdi, 
mato, skaito tik oficialiąją pusę, kuriai viskas klesti, gyvenimas 
pienu ir medumi teka. Dėlto nėra ko stebėtis naiviųjų įspūdžiais 
ir jais grindžiama politika. Stebėtis reikia tais išeivijos veikėjais, 
kurie ir sovietinį, ir pačių pavergtųjų šydą laiko tikrove ir ta iliu
zija remia savo politiką. Šaukti į taktą kartu su pavergėju ar jo 
valios vykdytojais tėra nesusipratimas. Eiti talkon sovietinei ran
kai ir ją laikyti savos tautos ranka yra politinis naivumas. Išeivi
jos tautiečiai turėtu išmokti žvelgti giliau, pastebėti tikrąsias tau
tos aspiracijas ir jomis gristi savo politiką. Jeigu pavergtos tautos 
laikysena šiuo metu yra kūrybinga ir tyli, tai laisvosios tautos 
dalies politika turi būti nuolatinio šauksmo laikysena: “mes be 
laisvės nenurimsim”. Jeigu pavergtame krašte visos pastangos yra 
nukreiptos i tautini išlikimą esamuose rėmuose, tai išeivijos veik
la turi būti nukreipta į Lietuvos valstybinės nepriklausomybės bei 
laisvės atgavimą, nemažiau rūpinantis ir tautiniu aspektu. Jei 
pavergtas lietuvis turi gyventi prisitaikymu, tai laisvasis — atvi
rumu, t. y. sovietinio imperializmo atskleidimu pasaulio viešumai. 
Taip, abiejų pusių laikysena turi būti skirtinga, bet savo esmi
niame siekime vieninga, šia prasme vandenynas neskiria. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PREMJERAS SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Premjeras P. E. Trudeau 

Maskvoje turėjo pakartotinius 
pasitarimus su sovietų premje
ru Kosyginu, buvo priimtas 
kompartijos vado L. Brežnevo 
ir prezidentu vadinamo augš- 
čiausiojo sovieto pirm. N. Pod- 
gorno. Grįždamas iš viešnagės 
Sovietų Sąjungoje, P. E. Tru
deau parsiveš su A. Kosyginu 
pasirašytą sutartį, kuri įparei
goja Kanadą bent kartą i me
tus turėti reguliarius pasitari
mus abu kraštus liečiančiais po
litiniais, ekonominiais ir kultū
riniais klausimais. Pasitarimai 
gali būti ir dažnesni, jeigu būtų 
grėsmė pasaulio taikai ar kiltų 
kuri nors kita problema. Tokių 
reguliarių pasitarimų tarpusa
vio ir pasauliniais klausimais 
Kanada neturi nė su geriausiu 
savo kaimynu JAV. Spaudos 
konferencijose P. E. Trudeau 
pabrėžė, kad jam rūpi didinti 
prekybą su Sovietų Sąjunga, 
keistis sovietų įgyta patirtimi 
šiaurinių sričių apgyvendinime. 
Ar Maskvos patarimai bus nau
dingi Kanadai, tenka labai abe
joti. Pagrindą Sibiro kasyklom, 
miestam ir miesteliam sudarė 
jau carų laikais pradėtas politi
niu kalinių trėmimas, kurį tęsė 
ir labiausiai ištobulino Stalinas. 
Sibire pasiekti laimėjimai yra 
grįsti milijonų aukų baigian
čiais trūnyti kaulais. Tiesa, pas
taruoju metu didžiąją Sibiro gy
ventoju dalį jau sudaro savano
riai, viliojami gero atlyginimo, 
namų ir butų. Tačiau ir šian
dien Sovietu Sąjungos šiaurinė
se srityse tebeveikia koncentra
cinės stovyklos, kurios dabar 
vadinamos Švelnesniu darbo sto
vyklų vardu. Premjerui P. E. 
Trudeau viešint Maskvoje, teis-

mas paskyrė trejus metus to
kioj stovykloj Ortodoksų Bend
rijos kun. Anatoliui Levitin- 
Krasnovui, religinių rašinių au
toriui, kurio atviras laiškas po
piežiui Pauliui VI neseniai bu
vo skelbtas “Tž” nr. 8, 9, 10, 
11. Kaip jau Įprasta tokiais at
vejais, jis buvo apkaltintas So
vietų Sąjungos “šmeižimu”. P. 
E. Trudeau yra pirmasis Kana
dos premjeras, aplankęs Sovie
tų Sąjungą. Jį lydėję keliasde
šimt žurnalistų smulkiai ir kar
tais net saldžiai aprašinėjo 
premjero ir žmonos Margaritos 
aprangos, reakcijos, sutikimo 
detales, tačiau nė vienas jų ne
užsiminė nei apie kun. A.* Le
vitin - Krasnovo, nei apie 9 
žydų teismą, liudijantį, kad So
vietų Sąjunga vis dar tebėra di
delis kalėjimas. Ar gali būti ko
kia nauda iš reguliarių pasita
rimų su Maskva, kai Otavą nuo 
jos skiria esminiai teisingumo 
ir demokratijos principai?

Otavon sugrįžusio premjero 
P. E. Trudeau laukia nemaloni 
staigmena. Buvęs vicepremje
ras ir susisiekimo ministeris

ma vokiškoji okupacija, Rosen- 
bergo direktyvos.vokietiiti Bal
tijos kraštus, žiaurumai ir t. t. 
Sakoma, kad vokiečiai Lietuvo
je sunaikino 80.000 karo be
laisvių iš Įvairių kraštų, bet 
nė vienu žodžiu neužsimenama 
apie sovietinius žiaurumus — 
deportacijas, kalėjimus, žudy
mus. Juk šimtai tūkstančių lie
tuvių buvo deportuota Sibiran, 
kur daugybė jų mirė iš bado 
ar ligų iškankinti.

Mini autorė partizanus, bet 
tiktai sovietinius. Esą buvusi 
sudaryta lietuvių šešioliktoji di
vizija sovietinėje armijoje, o 
šalia jos veikė 600 partizanų 
brigada kaip talkininkė. Kad ten 
ji divizija iš esmės buvo nema
žiau rusiška, kaip ir kitos, auto
rė negali pasakyti. Keletas lie
tuvių karininkų ir kareivių tarp 
kitų tautybių dar neduoda tei
sės* vadintis lietuvių divizija, 
juoba, kad jai vadovavo ne Lie
tuvos valdžia, o Kremlius, vyk
dąs imperinę rusų politiką. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
partizanus. Sovietiniai partiza
nai, kurių tarpe tik nedidelė 
dalis buvo lietuviai, vykdė 
Maskvos, o ne Lietuvos politi
ką. Jie neturi teisės vadintis 
lietuvių partizanais. Lietuvos 
partizanai, kurių buvo ne šim
tai, o tūkstančiai*, ir kurie kovėsi 
prieš sovietinę invaziją, straips
nyje net nepaminėti.

Pažanga — vergijos dėka
šiame “Sputniko” straipsny

je liaupsinami sovietinės Lie
tuvos laimėjimai Įvairiose sri
tyse. Esą 1963 m. Lietuvos pra
monė tiek pažengusi, kad per 
mėnesi pagamindavusi daugiau 
nei 1940 m. per ištisus metus. 
Labai galimas dalykas, kad pa
žanga buvo padaryta. Nė viena 
šalis nestovi vietoje — net ir 
blogiausioje sistemoje žmonės 
stengiasi daryti pažangą. Juk ir 
kalėjimai progresuoja. Kokią 
pažangą padarė sovietų okupuo
ta Lietuva, niekas negali patik
rinti. Jei tikėti sovietinei sta-

nio vedamoji mintis — Lietu
va, sovietų “išlaisvinta”, pasie
kė nepaprastos gerovės, didelių 
laimėjimų visose srityse tiktai 
Maskvos dėka. Jeigu ne ji, Lie
tuva nuo 1940 m. nebūtų pa
dariusi jokios pažangos ir būtų 
likusi skurdeivų kraštu. Kitaip 
sakant, laisvė tautai yra kenks
minga. Daug naudingiau jai gy
venti vergijoje — ji teikia 
gerovę. Konkrečiau tariant, 
žmones reikia uždaryti didelia
me kalėjime, nes tik jo virši
ninko — Kremliaus dėka atsi
randa pažanga ir gerovė, 
sovietinė logika, vedanti į 
surdą.

Popierinė laisvė
Keisčiausias “Sputniko” tvir

tinimas yra tas, kad dabartinė 
Lietuva yra “suvereni sovietinė 
respublika” (115 psl.), kad ji 
turi teisę išstoti iš Sovietų Są
jungos. Visas laisvasis pasaulis 
norėtų, kad taip būtų. Deja, 
Maskva drįsta meluoti pasaulio 
akivaizdoje — yra juk visiškai 
atvirkščiai. Jokio Lietuvos suve
renumo nematyti, o sovietinės 
respublikos vardas reiškia ne
palyginti mažiau "nei Kanados 
provincijos. Kad Lietuva lais
vai gali pasitraukti iš Sov. Są
jungos, tėra popierinė utopija. 
Jei būtų galėjusi, seniai būtų 
pasitraukusi. Juk Lietuvos par
tizanai tą norą net savo gyvy
bėmis antspaudavo, bet jokio 
Maskvos respekto nelaimėjo. 
Visa eilė kraštų buvo jėga in
korporuoti Sov. Sąjungon, bet 
dar nė vienas nepajėgė išsi
jungti. Net tokie kraštai, kaip 
Vengrija, Čekoslovakija, kurie, 
tebūdami satelitais, bandė išei
ti iš sovietinės orbitos, buvo 
žiauriai sutramdyti sovietinių 
tankų. Taigi, kalbos apie soviet 
tinės Lietuvos suverenumą tėra 
maskvinė migla, bandanti pri
dengti vergiją. Deja, vergijos 
vadinimas laisve, skurdo — ge
rove tikrovės nepakeičia. Rojų 
mato tiktai sovietinė propa
ganda. Ms.

Tai 
ab-

Bendruomenės vadovybių konferencija
§. m. gegužės 22-23 d. d. Fi

ladelfijoj įvyko Lietuvių Bend
ruomenės vadovybių konferen
cija aptarti einamiesiems veik
los reikalams. Dalyvavo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dyba su pirmininku St Barz- 
duku priešakyje, JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba* 
pirmininkaujama rašytojo Vyt.

rti einamiesiems veik- 
ams. Dalyvavo Pasau-

Bendruomenės ryšininkų ir vei
kėjų — iš viso apie 30 asmenų.

Konferencijoj buvo aptarti ir 
sutarti rekomendacinėje formo- 
Bšie klausimai: Bendruomenė 

etuvos laisvinimo darbe, lė
šos, jaunimo kongreso darbo
tvarkė bei jos suderinimas su 
1972 m. rengiama tautinių šo-tautinių Šo- 

pirmininkaujama rašytojo Vyt' kių švente, Lietuvių Bendruo- 
Volerto, Kanados Lietuvių menės fondo organizacinei veik-

se, budistų Vudyodaya ir Vidya- 
lankara universitetuose. Suimta 
ir gimnazistė Sumana, kuri save 
vadino sukilėlių premjere, rū
pinosi ginklų ir maisto tiekimu. 
Premjerė S. Bandaranaike pa
ramos susilaukė iš Sovietų Są
jungos — ginklų ir visos eskad
rilės “MIG-17” turbininių nai
kintuvų su lakūnais. Keletą ma
lūnsparnių buvo atsiuntusi In
dija.

NEUŽTENKA PINIGŲ
Britanijos karalienė Elzbieta, 

grįžusi iš viešnagės Britų Ko
lumbijoje, pasiuntė raštą parla
mentui, prašydama savo valdi
nius padidinti jos atlyginimą, 
kad ji geriau galėtų atlikti pa
reigas. Kasmet ji gaudavo $1. 
140.000 vertės sumą padengti 
asmeninėm išlaidom ir trijų šim
tų tarnautojii algom Buckingha- 
mo rūmuose. Jos motinai Elz
bietai buvo skiriamas $168.000, 
vyrui princui Pilipui — $96.000. 
Karalienė priminė parlamento 
nariams, kad jos atlyginimas ne
buvo padidintas nuo pat karalia
vimo pradžios 1952 m. Lordų rū
mai jau sudarė specialų komite
tą karalienės Elzbietos atlygini
mui nustatyti, bet parlamente 
nemažą triukšmą sukėlė du dar- 
biečių atstovai. Jie reikalauja, 
kad karalienė pristatytų Buckin- 
hamo rūmų išlaidų sąskaitas ir 
pateiktų pilną savo asmenininio 
turto apyskaitą. Tas asmeninis 
turtas yra sukauptas visos kara
liškos giminės paveldėjimų 
keliu.

GĘSTANČIOS ŽVAIGŽDES,
Buvęs lenkų kompartijos va

das W. Gomulka dėl darbininkų 
prieškalėdinių riaušių prarado 
šias pareigas ir buvo atleistas iš 
centrinio komiteto. Dabar pasi
traukė ir iš valstybės tarybos, 
pasilikdamas tik eiliniu deputa- 
tatu seime. Neoficialiomis žinio
mis, jis serga ir gydosi ligoni
nėje. Iš viešojo gyvenimo yra 
dingęs ir saugumo viršininkas 
M. Moczar, tautinių pažiūrų ko
munistas, rimčiausias dabarti
nio kompartijos vado E.Giereko 
varžovas. Kalbama, kad jį yra 
ištikęs širdies priepuolis.

MAŽINA PLANUS
Kubos diktatorius F. Castro 

kasmet yra priverstas keisti 
cukraus gamybos planus, šie
met buvo numatyta pagaminti 
7.000.000 tonų cukraus, bet Re
tus sutrukdė cukrašvendrių nu- . 
ėmimą. Cukraus gamybą teks 
sumažinti iki 6.650.000 tonų. 
Garsi savo, cigarais Kuba vėl 
yra priversta normuoti gyvento
jam parduodamas cigaretes, 
nes šiemetinis tabako derlius

jcialybių žmonių 
(Nukelta i 9-ta pd.)
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® RELIGINIAMI: GYVENIME
eity pasitraukiančių kunigų skai-* Vatikano sekretoriatas neti

kintiesiems išleido dokumentą, 
kuriame sakoma, kad modernie
ji klierikai turėtų būti puikiai 
susipažinę su marksistiniu bei 
sekuliaristiniu mintijimu, jei at
eityje norima turėti laiko prob
lemoms tinkamų kunigų. Doku
mente minima visa eilė komu
nistų autorių, kurių knygas 
kiekvienas klierikas turėtų per
skaityti.

* Olandijos katalikai nenori 
nutraukti ryšių su Vatikanu, ta
čiau nenori ir tokios vienybės, 
kuri remtųsi vienodumu. Šias 
mintis pareiškė “Informations 
Catholiques Internationales” 
žurnalui Olandijos vyskupų kon
ferencijos sekr. kun. Louis Ter 
Steeg. Bendrija ir tikėjimas vai
dina pagrindinį vaidmenį olan
dų kasdieniniame gyvenime. 
Nors kaikurie olandų katalikai ir 
nėra patenkinti dabartine Bend
rijos tvarka bei atsinaujinimo 
pobūdžiu, dauguma yra pasiryžę 
likti vieningais su Roma, jei ir 
daug ko reikėtų atsisakyti.

* Vakarų Kanados kunigų 
konferencija paskutiniame suva
žiavime Regina mieste pasisakė 
už celibato panaikinimą kuni
gams, leidimą eiti kunigo parei
gas dėl vedybų iš-kunigystės pa
sitraukusiems ir šventinimą ve
dusių vyrų į kunigus. Taipgi pa
sisakyta, kad kiekvienam vysku
pui būtų apribotas vyskupavimo 
laikas ir* kad jo rinkimuose turė
tų balsą visi tos vyskupijos ti
kintieji. Skatinta steigti Vakarų 
Kanados tyrinėjimų bei pasiruoš 
Šimo centrą kunigams.

* Misijų kongregacijos pot
varkiu, Sidnėjaus naujojo vys
kupo paskyrimo reikalu bus at
siklausta visų tos vyskupijos ku
nigų bei tikinčiųjų. Atsistatydi
nęs iš tų pareigu kard. Norman 
Gilroy buvo priešingas tokiam 
atsiklausimui.

* Pašaukimų krizė, pasak 
kun. John L. Paprocki knygos 
“Priest — the Universal Man”, 
kyla ne dėl dabartinio jaunimo 
pasiaukojimo, drąsos ir meilės 
trūkumo, bet dėl nepakankamai 
augštų ir uždegančių uždavinių. 
Jiems dažnai statomi peržemi 
reikalavimai. Tai būtų galima 
pasakyti ir apie tuos, kurie me
tė kunigystę ar vienuolinį gyve
nimą. Jie jautė, kad tuo savo gy
venimu vykdo ne perdaug, o 
permažai.

* Kunigų celibato klausimas 
Š. Amerikoje nėra pagrindinė 
problema kunigo gyvenime, re
miantis išsamiais sociologiniais 
bei psichologiniais tyrinėjimais, 
kurie buvo užsakyti Amerikos 
vyskupų konferencijos ir truko 
4 metus. Sociologinė studija re
miasi 5.200 kunigų ir 800 kuni
gavimo atsisakiusiųjų apklausi
nėjimu, o psichologinė studija— 
271 kunigo pilnu apklausinėji
mu bei tyrimu. Nors dauguma 
kunigų ir pritaria celibato įstato 
pakeitimui, tai dar nereiškia, 
kad jie nori vesti. Vestų tik 
20%, jei būtų atleisti nuo celi
bato įsipareigojimų. Dauguma 
celibatą laiko labai naudingu as
pektu savo pareigose. Jie tik no
ri laisvės asmeniniam kiekvieno 
apsisprendimui vesti ar nevesti, 
nes tokia laisvė duodanti kiek
vienam geresnę emocinio su
brendimo galimybę. Autoriteto 
atžvilgiu kunigai pasisako už 
stiprią vyskupo asmenybę, bet 
tuo pačiu nori dalyvauti jo 
sprendimuose. Kiti apklausinė
jimų duomenys rodo, kad ir at- 
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čius nesumažės. Kunigai labai 
pritaria vedusių diakonų min
čiai ir virš 70% nori, kad popie
žius būtų renkamas vyskupų, o 
vyskupai — kunigų. '

* Portlando kunigų senate, 
kurį sudaro 26 atstovai, 18 pa
sisakė už celibato palikimą kuni
gams, 2 — prieš, 6 susilaikė. At- 
siklausimas buvo padarytas ry
šium su bendruoju Amerikos 
Kunigų Federacijos pasisakymu 
už celibato panaikinimą.

* Klevelando vyskupijos netB 
70% kunigų pasisakė už privalo- * 
mą celibatą kunigams, nors apie 
75% pageidavo, kad jo nesilai
kantiems garbingai pasitraukti 
iš kunigavimo.

* Kunigų už celibato palikimą 
draugija, organizuojama mons. 
Alphonse Popek ir turinti 40 
jam pritariančių kunigų, bandys 
į savo narių skaičių įtraukti vi
sus Amerikos kunigus, kurie 
pritaria minčiai, kad kunigai ir 
ateityje turi likti nevedę.

* Suomijos liuteronų vyskupų 
komitetas savo paskelbtame do
kumente rekomenduoja, kad vi
si ne Bendrijos plotmėje esan
tieji reikalai būtų išbraukti iš 
Bendrijos įstatymų ir kad to 
krašto liuteronų augščiausiu val
dančiuoju organu ateityje nebū
tų Suomijos krašto vyriausybė, 
o vyskupų konferencijas ar ku
ri nors kita tos Bendrijos tikin
čiųjų išrinktas vienetas.

* Liuteronų religija Danijoje 
ir toliau turi pasilikti oficialia 
valstybine religija, kol daugu
mas piliečių jai priklausys. Taip 
pasisakė Danijos Bendrijos rei
kalų ministeris Arne Fog Peder
sen,* pabrėždamas, kad šį reikalą 
reikėtų naujai persvarstyti, jei 
mažiau kaip 50% gyventojų lik
tų Bendrijos nariais. Šiuo metu 
91% Danijos gyventojų yra liu
teronai.

* Anglijos ir Valijos kunigų 
draugija atstovaujanti 1.000 ka
talikų kunigų, kreipėsi į abiejų 
konferencijų vyskupus, skatin
dama juos drąsiau ginti kata
likiškąsias tikėjimo tiesas bei 
moralinius principus. Jų teigi
mu, dabar jaučiamas sąmyšis 
tikinčiųjų tarpe, kai jie mato 
kaikuriuos tos pačios Bendrijos 
narius, paneigiančius tikėjimo 
tiesas arba abejojančius pagrin
diniais katalikiškosios moralės 
principais. Ypatingai esą skau
du, kad tai dažnai vyksta ka
talikų švietimo centruose.

* Pop. Paulius VI, kalbėda
mas Europos tautinių vyskupų 
konferencijų atstovams Romo
je, džiaugėsi* vyskupų konferen
cijų augančiu tarpusavio bend
radarbiavimu ir priminė dieviš
kąją institucinės Bendrijos kil
mę. Ji dabar dažnai turi būti 
ginama nuo tokių, kurie nori 
grynai charizmatinės Bendrijos. 
Paulius VI pareiškė, kad šiais 
laikais reikia labai lanksčių ins
titucinių struktūrų, glaudaus 
bendradarbiavimo tarp vysku
pų konferencijų ir bendrų 
sprendimų svarbesniuose pasto
raciniuose* reikaluose kartu su 
popiežumi. Baigdamas jis pa
brėžė, kad institucinės religinės 
bendruomenės negali būti to
kios, kaip civilinės, ekonominės 
ar politinės bendruomenės. Pas
tarųjų augštieji vadovai yra lin
kę siekti perdidelės galios ir 
pažeisti žemesniųjų vadovų val
džią. Tokia laikysena esanti 
visiškai priešinga Bendrijos pri
gimčiai. Kun. J. Stš.

Okupacija Lietuvai esanti naudinga
(Tęsinys iš pr. n-rio)

imperijon

Rusijos imperiją (“Finaly in 
1795 Lithuania joined the Rus
sian Empire”). Rusijos carai 
nors ir buvo tautos prispaudėjai, 
bet Lietuvos unija su Rusija bu
vusi naudinga (Lithuani’s 
union with Russia was a histori
cal positive fact).

Lietuva, tapusi Rusijos impe
rijos dalimi, ekonomiškai pradė
jusi sparčiai vystytis. Tikrovėje 
gi 1795 m. įvykdžius trečiąjį ' 
Lietuvos — Lenkijos padalini
mą, rusams atitekusioje Lietu
vos dalyje baūdžiaunininkų pa
dėtis dar labiau pasunkėjo ne tik 
privatiniuose, bet ir valstybi
niuose dvaruose. Daugelis jų bu- ___ „ -
vo išdalyti rusų generolams bei verstas vyskupo M. Valančiaus 
pareigūnams, kurie įvedė daug •- ’----- ’----------
sunkesnę rusišką baudžiavą. Be 
to, gerai žinoma, kad socialiniu 
ir ekonominiu požiūriu tais lai
kais, kaip ir šiandien, Rusija bu
vo daug labiau atsilikęs kraštas, 
negu Lietuva ir Lenkija. Pvz. 
1772 m. iš Rusijos okupuotos 
Lietuvos—Lenkijos srities vals
tiečiai masėmis bėgo į vakarines 
Lietuvos žemes. (LE XV t., 326 
psl.). Pačių rusų redaguoto met- 
račio “Lietuvos TSR ekonomika 
ir kultūra 1969 m.” skyriuj apie 
vad. sąjunginių nacionalinių pa
jamų procentinį didėjimą I960 
—1969 m. randame, kad RTFSR 
(Rusijoj) 1965 — 1969 m. iš 
135% pakilo iki 171%, kai tuo , siems laikams betkurių teisių į 
tarpu Lietuvoje per tą patį laiką Lietuvos teritoriją.
— iš 152% iki 203%.............. “Draugai” iš rytų
tariama molT T 1940 m- lietuvių tauta nuver-
ltt3i Lr rilJ;?* tusi Smetonos valdžią, ir Lietu-AlTVT^ IT* ri O KOllnAniAll . i-’vos liaudies seimas liepos 21 d. 

paskelbęs Lietuvą sovietine res
publika. Deja, ši Sovietų Sąjun
gos “draugiška” ranka lietuvių 
tautai yra perdaug gerai žinoma* 
todėl čia neverta ir kartoti. Apie 
pokarinį Lietuvos laikotarpį 
knygelėje rašoma, kad jis nebu
vęs švelnus ir lengvas (neither 
smooth nor easy), nes didieji 
prekybininkai, dvarininkai ir 
fabrikų savininkai pasitraukę. 
Tikrumoje jie drauge su tūks
tančiais ūkininkų ir darbininkų 
1941 m. birželio 13—14 naktį, 6 
taip pat ir okupacijos pradžioje,

eityje ir dabartyje. Raudonieji 
rusai nacionalistai lengvu 
plunksnos pabraukimu pateisina 
ir carų okupaciją, o kaip vėliau 
pamatysime, ir raudonųjų.

Rusija, užgrobdama Lietuvą 
—Lenkiją, panaudojo tokią pat 
suktą apgaulę bei smurtą, kaip 
ir 1940 m. okupuodama Baltijos 
kraštus.

1831 m. gegužės 1 d. uždarė 
Vilniaus universitetą, jo turtą 
išblaškė Kievo ir Charkovo uni
versitetuose. Rusų nacionalistai, 
slopindami lietuvių bajorų tauti
nį judėjimą, po 1863 m. sukilimo

Nesurašyti susitarimai
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

bėris su jaunesniais. Tada buvę 
šnekėtas! su “naujaturkiais” (tą 
vardą parvežė iš Vilniaus), kaip 
prof. J. Ambrazevičiumi, a.a. dr. 
Pr. Dielininkaičiu, prof. Ad. 
Damušiu, dr. VI. Viliamu ir kt. 
Visi jie buvo užsispyrę ir rei
kalavę daug daugiau nei didžio
sios partijos galėjusios sutikti... 
Ypač tie visokie šnekėjimai bu
vo įžūlūs vienų laidotuvių metu, 
į kurias atvažiavo ir dr. Juozas 
Buzelis (mirė apie 1959 m., Lie
tuvoje). Mes dviese prašėme šį 
savo tolimą giminaitį (Buzelį) 
paprašyti tuos senuosius mūsų 
apylinkės veikėjus nekaltinti at
skirų žmonių ir svarbiausia ne
minėti slaptų pasitarimų pavar
džių, nes tokie prasiplepėjimai 
ir pasiplepėjimai gali pąsiekti ir 
vokiečių ausis. Jis laikė teisinga 
informuoti savo partijos žmo
nes apie pasitarimus, nors jis ir 
kiti netikėję, kad šie seni vei
kėjai taip laisvai tabaluotų lie
žuviais.

Buzelio nuomonė
Dėl visos eilės kaltinimų lai

kinajai vyriausybei jis laikėsi 
kietos linijos, kaltindamas ypač 
už tai, kad ji neįspėjusi parti
zanų nešaudyti, t. y. neteisti vie
toje suimtųjų komjaunuolių ar 
kitų prisidėjusių prie bolševikų, 
o taip pat nieko nepadariusi gel
bėti vokiečių šaudomiems žy
dams, nedavusi nurodymų juos 
slėpti ir t.t. Aš priminiau, kad 
tada jau laikinoji vyriausybė ne
begalėjo nieko daryti, nes jos 
nebebuvo, kai vokiečiai pradė
jo masiškai naikinti žydus, t.y. 
žydų masinis naikinimas visoje 
Lietuvoje įvyko po 1941. VIII. 
15, taigi po daugiau kaip 10 die
nų, kai laikinoji vyriausybė sa
vo* veiklą sustabdė. Taip pat jam 
priminiau, kad ir tada dar bu
vo protestuota dėl Lietuvos pi
liečių be teismo naikinimo, kad 
tokį protesto raštą dar įteikė 
laikinosios vyriausybės 1. e. pir
mininko pareigas prof. J. Amb
razevičius, susilaukęs dėl to ga
na daug nemalonumų...

Ir reikia pasakyti, kad pasi
kalbėjimas su dr. J. Buzeliu 
buvo labai naudingas, nes tikrai 
jis pritildė tuos įsitabalavusius 
vietos liaudininkus, ir šie vėliau 
veik nebeminėdavo pavardžių. 
Vienas jų betgi tiek įniršo, kad 
savo giminaitį, kuris buvo su 
manimi ir atėjo į svečius, išvijo 
iš savo namų, nes “negalįs leis
ti naujaturkiui slenksčio per
žengti”. .. Dr. J. Buzelio garbei 
tenka dar pridėti, kad jis nuo
širdžiai padėjo vienam žydui gy
dytojui (rodos, iš Salako) pasi
slėpti ir išlikti dusetiškiuose 
dar 1944 m.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nesutarimų atorūgose
1941. VIII. 5 laikinoji vyriau

sybė sulaikė savo veiklą, nes 
betkoks bendradarbiavimas su 
vokiečių komisarais buvo nebe
įmanomas. Laikinosios vyriausy
bės netekimas mano apylinkių 
kaimo žmones labai prislėgė* 
nes iš vadinamųjų “Ratų” (tary
bos) visi juokėsi.* Dar daugiau 
vokiečiai juos suerzino^ kai 
1941 m. rugsėjo mėn. galutinai 
uždarė LAF. Tokia neaiški ir ne- 1 
tikra padėtis buvo patogi sklis
ti įvairiems gandams ir gande
liams, o kartu ir jiems kurti. 
Prasidėję slapti pasitarimai su
daryti slaptą Lietuvos “vyriau
sybę” ar kokiu kitu vardu vado
vaujamą vienetą, kuris apjung
tų išsiskyrusius vadovavusius 
žmones ar vienetus, nusitęsė, 
todėl senųjų partijų žmonės kar
tais ir labai neleistinai malė lie
žuviais. Jau kiek anksčiau minė
jau, kaip juodino mūsų laikiną
ją vyriausybę, kaip ją kaltino 
nedemokratiškumu ir t.t. Da
bar tie visi kaltinimai buvo dar 
daugiau pagražinti ir 1942 m. 
spalio mėn. Antazavės apylinkė
je teko girdėti ir tokių svaičio
jimų, esą “naujaturkiai”, t. y. 
jąunieji krikščionys demokratai, 
nedemokratiškai buvo pasigrie
bę laikinojoje vyriausybėje dau
giausia vietų, visai nenorėdami 
pripažinti, kad krikščionys de
mokratai jau 1926 m. pralaimė
jo rinkimus valstiečiams liaudie 
ninkams, taigi vėl padarę antrą 
1926 m. perversmą. Kaip nesu
brendę valdyti valstybę, krikš
čionys demokratai turėtų susi
prasti ir dabar visas vietas slap
tame jungtinyje perleisti libera
lams (socialdemokratams ir 
valstiečiams liaudininkams), o iš 
šių malonės kr. demokratai gau
tų tik vieną vietą. Tokios slap
tos Lietuvos vyriausybės suda
rymo turįs imtis tikrasis prezi
dentas dr. K. Grinius, kuris bu
vo 1926 m. perversmininkų nu
šalintas, bet jo išrinkimas nepa
naikintas ir tebegaliojąs. Taip 
pat slaptoji vyriausybė turinti 

kariuomenės gintis prieš oku
pantus. Drauge reikią nubausti 
ir visus augštuosius karininkus, 
kurie temokėję nešioti baltas 
pirštines...

Kaltinimai politikams
Prie tų svaičiojimų dar nepa

grįstai buvo minimos krikščio
nių demokratų ir LAF žmonių 
pavardės. Pvz. buvo pasakoja
ma, kad dėl tos naujos ir slaptos 
vyriausybės būta tartasi su adv. 
A. Tumėnu, kuris pataręs kal- 

teką, bet hr visas kitas, net ir pri
vačias dvarų bibliotekas. (Pla
čiau — J. Jurginis, “Vilniaus 
miesto istorija”, Vilnius, 1968 
m., 327 psl.). Net vienintelis Vil
niuje veikęs senienų muzėjus 
buvo uždarytas. Jo vietoje 1901 
m. balandžio 17 d. Vilniuje buvo 
iškilmingai atidarytas koriko 
Muravjovo muzėjus. Jame buvo 
surinkti visi Muravjovo koriko 
dokumentai n* istoriniai faktai, 
susiję su slopinimu 1863 m. su
kilimo.

Tai štai kokią “šviesą” ir “pa
žangą” atnešė Lietuvai Rusijos 
carai.

Toliau skaitome, kad 1905 m. 
revoliucija privertusi carą at
šaukti Lietuvoje spaudos draudi
mą. O iš tikrųjų, caras buvo pri-

ir daugybės knygnešių, gabenu
sių knygas iš Prūsijos per sieną 
ir jas visoje Lietuvoje platinu
sių. Tai vienas iš žymiausių lie
tuvių tautos prieš carą pasiprie
šinimo faktų.

Sovietinėje knygelėje rašoma, 
kad 1917 m. spalio revoliucijos 
banga užplūdusi ir Lietuvą. O 
ištikrųjų tai raudonosios armi
jos nevykęs bandymas vėl oku
puoti Lietuvą. Tik jaunos Lietu
vos savanorių ir visos Lietuvos 
žmonių atkaklus pasipriešinimas 
sutrukdė Sovietų Rusijos bandy
mą okupuoti Lietuvą. Tada rau
donieji Maskvos carai pasirašė 
taikos sutartį, atsižadėdami vi- 

sipriešinimą sovietai sutiko ne 
iš pasiturinčiųjų, bet iš viso 
krašto žmonių, iš visų luomų. 
Tas pasipriešinimas truko apie 8 
metus ir buvo vienas iš atkak
liausių visoj Lietuvos istorijoj. 
Jis truko nuo 1945 iki 1952 m.

Lietuvos pogrindžiui esą va
dovavo emigravę į užsienius. Iš
tikrųjų gi Lietuvos vidaus pasi
priešinimo pogrindis tik keliais 
atvejais bandė užmegzti ryšius 
su užsienyje apsigyvenusiais lie
tuviais, bet iš jų tegavo moralinę 
paramą. Tai ir viskas. Jokios ak
tyvios, medžiaginės paramos per 
visą 8 metų pasipriešinimo laiko
tarpį jie negavo. (Plačiau apie 
tai — N. E. Sūduvio knygoje 
“Vienų vieni”,- 1964 m.).

Dabar Lietuva esanti penkio
liktoji sovietinė respublika, tu
rinti savąją konstituciją ir galin
ti iš So v. Sąjungos išstoti kada 
tik norinti. Deja, užtenka tik 
prisiminti 1968 m. vasaros įvy
kius Čekoslovakijoj, kuri turėjo 
100% savesnę konstituciją ir 
savo kariuomenę, bet kai paban
dė savarankiau tvarkytis, Sov. 
Sąjungos raudonoji kariuomenė 
kraštą okupavo.

Pokarinė Lietuvos pažanga 
esanti neapsakoma. Žemė dabar 
priklausanti visiems žemdir
biams. Bet iš tikrųjų ta Lietuvos 
žemė priklauso ne artojams, o 
kolektyvams, kuriuos valdo 
Maskvoje sėdintieji nauji dvari
ninkai. Tai liudija ir J, Avižiaus 
romanas “Kaimas kryžkelėje”, 
išleistas Vilniuje, J. Paukštelio 
ir kitų romanai. Juos pasiskai
čius, nereikės ir patiems važiuo
ti Lietuvon bei j ieškoti slaptų 
kelių į dabartinį sukolchozintą 
Lietuvos kaimą.

Visa “USSR — Lithuania” 
knygelėje iškraipyta istorija bai
giama labai viliojančiai. Esą sve
timšaliai, atvykę Lietuvon, turė
sią geriausias sąlygas pažinti da
bartinę Lietuvą, jos žmonių eko
nominį, politinį ir kultūrinį gy
venimą, galėsią laisvai lankyti 
kraštą ir kalbėtis su žmonėmis. 
Kaip iš tikrųjų tas Lietuvos 
“laisvas” lankym'as galimas, apie 
tai plačiai gali papasakoti visi 
tie, kurie yra jau buvę. A. Sb.

Pr. N. SAVČNAS W

Rašomoji mašinėlė
Jau 1942 m. lapkričio mėn. 

Antazavės apylinkės LF židinys 
įsigijo slaptai rašomąją, mašinė
lę. Pradžioje per kalkę nuraši- 
nėjo įvairius atsakymus kaiku- 
riems šmeižtams ir taip paleis
davo po kokius 30 egz. vieno 
lapo teksto. 1942 m. gruodžio 
mėn. pavyko išleisti rotatorinę 
“Apžvalgą”, kuri turėjo 4 psl. 
Ji atspausdinta Utenoje, o pir
mieji egzemplioriai paleisti Ro
kiškyje. Joje buvo atsakyta į vi
sokius kaltinimus ir. duota siek 
tiek žinių pagal anglų radiją vo
kiečių kalba. Taip pat 1943 m. 
čia buvo perspausdintas ir TT 
atsišaukimas, taip pat daugintos 
ir atskiros “Į Laisvę”, “Baltijos” 
ištraukos. 1943 m. buvo įsigytas 
atskiras rotatorius, kuriuo buvo 
padauginamas ir “Lietuvių Biu
letenis”.

Slaptoji spauda
Apskritai, jau 1943 m. pra

džioje šis tolimas Lietuvos pa
kraštys gaudavo tvarkingai visą 
slaptąją spaudą, nors kiekvienas 
politinis centras turėjo savus 
pristatymo kelius. Taip gauda
vome “Į Laisvę”, “Vardan Tie
sos”, “Pogrindžio Kuntaplį”, 
“Vieningą Kovą”, “Atžalyną”, 
“Laisvės Kovotoją”, “Baltiją”, 
“Nepriklausomą Lietuvą”, “Ap
žvalgą”, “Lietuvos Laisvės Tri
mitą” (pradžioje jis klaidino 
daug ką kaip slaptas šaulių 
“Trimitas”). Dar kartais užklys
davo ir “Lietuvos Kelias”, “Lie
tuva”, “Laisvas žodis”, kažkoks 
iš Vilniaus “Moterų Talka ar 
Dirva” (pavadinimą esu primir
šęs), taip pat ir įvairių iš Kauno 
rotatorinių spaudinių, daugiau
sia jaunimo leistų. Daugiausia 
pasisekimo turėjo* nors kaikas 
gali įžiūrėti ir pasigyrimą, “Į 
Laisvę”, po jos — “Laisvės Ko
votojas” ir “Apžvalga”. Šiaip 
jau įtakingiausias buvo “Pogrin
džio Kuntaplis”, nes jo atskiras 
vietas visi prisimindavo, padai
nuodavo.

Vokiečių kėslai
Kiek vokietis buvo puikus ir 

narsus karys, tiek namie pasili
kęs ir sočiai prisirijęs partietis 
okupuotame krašte — kvailys. 
Jų civilinė valdžia darė visa, 
kad Lietuvos, Latvijos, Estijos,. 
Gudijos ir Ukrainos gyventojus 
padarytų savo priešais. Visų šių 
kraštų gyventojai dabar tikėjo^ 
si gyventi laisvai, nes padėjo nu
sikratyti rusiškuoju bolševizmu. 
Visi jie išgyveno ilgiau ar trum- 

sumanydamas griovė žmonių pa-

A t A, 
Povilui Savickui 

minis, didelio liūdesio prislėgtų žmonų ONUTĘ 

užjaučiame ir kartu liūdime —

P. V. Koveliai O. J. Adomauskai
M. M. Chrolavičiai A. G. Repčiai

Povilui Savickui, 
• 9 ■

“TALKOS“ revizijos komisijos buvusiam pirmininkui 
mirus, jo žmonai ONAI SAVICKIENEI reiškiame nuo
širdžią užuojautą —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA“ 
Valdyba, kredito komitetas ir revizijos komisija

Poetę Bali Rukšę,
jo TĖVELIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Hamilton, Ont. Adelė ir Aleksas Dudoniai

Lietuvą skraidins Piety Amerikon
V. MARIŪNAS

Šiemet birželio mėnesį Ve- 
necuela švęs savo 150 metų ne
priklausomybės sukaktį. Mūsų 
Čiurlionio Ansamblio koncertai 
sudarys dalį jų pagrindinių iš
kilmių.

Praeitų metų pavasarį Vene- 
cuelos ir* Kolumbijos lietuviai 
pasikvietė gastrolėms mūsų žy
miąją tautinių šokių grupę 
“Grandinėlę”.* Išvykos vaisiai 
buvo netikėtai įspūdingi. Ji iš
kėlė tų kraštų lietuvių vardą 
ir garbę, atidarė jiems duris į 
valdines ir visuomenines. įstai
gas, jieškant paramos ir užta
rimo mūsų tautos bylose. “Gran
dinėlė” sulaukė padėkos bei 
įvertinimo iš VLIKo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybių. Didelę išvykos reikšmę 
suprato ir amerikiečių įstaigos. 
“We get a lot more* mileage 
out of a cultural exchange such 
as this than a $100 milion 
loan” — pareiškė JAV ambasa
dos atstovas Kolumbijoje spau
dos atstovams.

Patyrusios, kokią neįkainoja
mą vertę lietuvybei išlaikyti, 
tautos vardui, garsinti ir jos 
laisvės kovai turi mūsų tautinės 
kūrybos tinkamas pristatymas 
laisvajam pasauliui, Venecuelos 
ir Kolumbijos lietuvių organiza
cijos šiais metais pasikvietė 
Čiurlionio Ansamblį. Nėra ko 
nei abejoti, kad jis irgi sugrįš 
su išliekančios vertės laimėji
mais.

Misijos svarbos jautimas la
bai sustiprino čiurlioniečių en
tuziazmą. Norima pasirodyti 
kuo įspūdingiausiai ir pietiečių 
temperamentui parinkta pro
grama, ir jos geru išpildymu. 
Todėl jau keli mėnesiai ruošia
masi nei laiko, nei jėgų nesi
gailint, O juk niekam negalė
tų ateiti pagunda suabejoti An
samblio dirigento muz. Alfonso 
Mikulskio ir jo žmonos — kank
lių vadovės sugebėjimais, sko
niu ir ištverme. Jiems visa 
energija padeda chorų mokyto
jas R. Babickas. Keturis tauti
nius šokius su 22 šokėjais ruo
šia Kavaliūnaitė ir Leknickas. 
Ansamblį lydės ir rež. P. Ma
želis, kuris tvarkys sugrupavi
mus ir apšvietimą.

Ansamblis yra sustiprėjęs ne 
tik pasiryžimais, bet ir naujais 
nariais. Todėl po šitos išvykos 
jis galės dar įspūdingiau pasi

PAMINKLAS A.A. STEPUI KAIRIUI
Prieš daugiau kaip vienerius 

metus su mumis labai nelauktai 
išsiskyrė žinomas bendruome
nės ir skautų veikėjas a.a. Ste
pas Kairys. Arčiau prie visuo
meninio darbo stovintieji dar ir 
šiandien negali susigyventi su 
to staigaus išsiskyrimo realybe, 
bet vienerių metų velionies ne
tekimo patirtis teleidžia žvelgti 
tikrovėn, kurioje mes randame 
šv. Jono lietuvių kapinėse drau
gų ir bičiulių eilėje įrikiuotą 
a.a. Stepo Kairio kapą.

Mes netikime granito grožiu, 
netikime jo verte ir amžinumu 
— mes tik norime įprasta tvar
ka atžymėti vietą, kur yra palai
dotas velionis. Manydami, kad 
tą vietą atžymėti paminklu yra 
platesnės visuomenės uždavi
nys, sudarome progą kiekvie-

sitikėjimą ir už viešai skelbia
mos didžios vokiečių kultūros 
rodė vietos gyventojams paruoš
tus kapus. Lietuvoje skirtos py
liavos slėgė ūkininkus, bet dar 
daugiau slėgė netikrumas, kai 
sužinojo, kad ir toliau lietuvis 
ūkininkas nebėra žemės savi
ninkas, bet tik laikinis nuomi
ninkas, kad ir toliau paliktas 
Maskvos įsakytas ir paskelbtas 
žemės nusavinimas. Pirmiausia 
tai pamatė išvežtųjų ūkių globė
jai, nes jau 1942 m. reikėjo gau
ti leidimus juos toliau nuomoti 
iš kažkokios vokiečių bendro
vės. (Bus daugiau) 

rodyti, gastroliuodamas poJung- 
tinių Valstybių bei Kanados lie
tuvių kolonijas.

Venecuelos vyriausybės ir ka
riuomenės vadovybės paprašy
tas įsijungti į iškilmių progra
mą, Ansamblis neišvengiamai 
paklius į pasaulio atstovų ir 
spaudos, radijo bei televizijos 
dėmesio centrą.

Karakas bazilikoje iškilmingų 
arkivyskupo celebruojamų pa
maldų metu Ansamblis giedos 
lietuviškas Mišias su kanklėmis 
ir pučiamaisiais liaudies instru
mentais. Venecueloje Ansamb
lis duos iš viso septynis koncer
tus trijuose miestuose.

Kolumbijos sostinėje Bogoto
je duos du koncertus; vieną jų 
amfiteatre labdaros tikslams* 
dalyvaujant krašto vyriausybės 
nariams. Paskutinis koncertas 
bus Medelline, kun. Tamošiū
nui globojant.

Išvykai čiurlioniečiai įsigyja 
naujus tautinius drabužius, o ke
lionėms siūdinasi specialias vi
siems vienodas aprangas su žy
meniu LITHUANIA. Norima sa
vo tėvynei tinkamai atstovauti 
kiekviena proga, kiekvienoje 
vietoje.

Už keliones ir drabužius dir
bantieji čiurlioniečiai užsimo
kės patys. Bet tam tikras jų 
skaičius dar tebėra moksleiviai* 
Jiems aprūpinti yra suorgani
zuotas komitetas aukoms rinkti.

Čiurlionis pasitiki mūsų vi
suomenės patriotiniu sąmonin
gumu. Ansamblio ilgų metų pa
tirtis liudija, kad tėvynės nete
kę lietuviai, visur ir visada pri
pildę jo koncertų sales, karš
tais pritarimais jį sutikę ir pa
lydėję, pripažino jo pasiaukoji
mo ir meno svarbą. Ir dabar 
pagrįstai tikimasi, kad lietuvis 
supras savo pareigą nors ir ma
ža auka paremti Čiurlionio An
samblio išvyką į Pietų Ameri
ką, išvyką, kuri yra reikšminga 
mūsų tautos menui garsinti ir 
jos bylai draugų įsigyti. Aukas 
prašoma siusti komiteto iždinin
ko adresu:* ČIURLIONIO AN
SAMBLIO IŠVYKAI, c/o Mr. J. 
MALSKIS, 17904 INGELSIDE 
AVE., CLEVELAND, OHIO 
44119, USA.

Ansamblis į Venecuelą išskris 
birželio 19 d., grįš į Klevelandą 
liepos 4 dieną.

nam lietuviui, kiekvienai visuo
meninei grupei prisidėti prie 
šio uždavinio atlikimo.

Mirusiojo šeimai pasirenkant, 
dail. T. Valius, panaudodamas 
vieną savo kūrinių, paruošė 
projektą, pagal kurį* paminklas 
užsakytas ir numatytas baigti š. 
m. birželio pabaigoje.

Projektui įgyvendinti sudary
tas specialus komitetas šios su
dėties: kun. P. Ažubalis, 941 
Dundas St. W., Toronto 3; dr. 
S. Čepas, 194 Lloyd Manor, Is
lington, Ont.; S. Krašauskas, 32 
Pasadena Gdns., Toronto 325; 
A. Kuolienė, 102 Beresford 
Ave., Toronto 9; P. Molis, 72 
Topsfield Circle, Shrewsbury, 
Mass. 01545, USA; B. Sakalas, 
3 Norma Dr., Toronto 9; Č. 
Senkevičius, 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont.; A. ščepavičienė, 
130 Evelyn Cres., Toronto 9; G. 
Valiūnienė, 34 Kennedy Ave., 
Toronto 9; T. Valius, 84 Pine
crest Rd., Toronto 9.

Aukos gali būti įteikiamos ar 
siunčiamos komiteto nariams 
arba deponuojamos Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve, 999 College St., 
Toronto 4, Ont Ein. sąskaitos 
nr 2433. čekius rašyti: “Stepo 
Kairio paminklui statyti komi
tetas”.

Už dėmesį ir paramą iš anks
to dėkojame.

Stepo Kairio paminklui 
statyti komitetas
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Ontario provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris J. Yaremko palaiko glaudžius ryšius su tauti
nėmis grupėmis. Neseniai jo ministerija įsteigė specialų biurą naujiems ateiviams priimti bei in
formuoti. Nuotraukoje matyti ministeris minėto biuro atidarymo iškilmėje vaišinasi įvairių kraštų 
patiekalais

Vis tos pačios švietimo
Pasibaigus mokslo metams, ir 

vėl pravartu bent paviršutiniš
kai peržvelgti mūsų lietuviškojo 
švietimo padėtį. Kiekvienam juk 
rūpi kokioje būklėje šiuo metu 
yra jaunųjų lietuviuku tautinis 
susipratimas, jų lietuviškoji kal
ba, na, ir visi kiti lietuviškieji 
nusiteikimai, žodžiu, ar šiemet 
yra geriau ar blogiau. Tiek daug 
tuo kasdien rūpinamės, apie tai 
kalbame ir rašome, tad, regis, 
bendrieji rezultatai neturėtų bū
ti jau taip blogi. Ar tikrai taip? 
Ar yra čia vietos šviesiam opti
mizmui? Ir taip, ir ne. šalia 
džiuginančių reiškinių, neišnyks- 
tamai žengia besikartojančios ir 
neišdildomos problemos. Kaiku
rių stebėtojų nuomone, nėra jau 
taip ryški pažanga, bet nesimato 
ir ryškesnio pablogėjimo. Maž
daug, lyg ir stovima vietoje. Vai
kai ir toliau maišo linksnius, mo
terišką ir vyrišką giminę. Jų žo
dynas lieka be galo ribotas. Ir 
toliau mažai kas jų skaito lietu
viškas knygas, periodinius leidi
nius.

Vienas mokytojas neseniai 
pasakojo paprašęs savo mokinu
kus surašyti kokias lietuviškas 
knygas šeima turi namuose. Ga
vęs atsakymus gailėjęsis, kad iš 
viso tokį klausimą davęs: perne
lyg menka, tiesiog gėdinga bu
vusi tiesa... Kitą kartą vyres
niųjų klasių mokiniams, moky

šia aktualia tema spausdinom “T. 
Ž.” prof. A. Maceinos straipsnius, iš 
kurių išaugo knyga “Bažnyčia ir pa
saulis”. Į tuos klausimus plačiu už
simojimu atsiliepė kun. dr. T. žiū
raitis, domininkonas, pabrėždamas 
skirtingai kaikuriuos dalykus bei pa
pildydamas. Visą atsakomybę palie
kame autoriui. Red.

Mūsų žymiausias religijos fi
losofas ir kultūros teologas prof, 
dr. Antanas Maceina, dabar
ties didžiųjų klausimų nagrinė- 
tojas, pernai paskelbė* ypatingo 
dėmesio vertą knygą “Bažnyčia 
ir pasaulis”. Joje svarstomi 
klausimai: priešingybių provar- 
ža Bažnyčioje, Bažnyčios šian- 
dienėjimas, Bažnyčios demokra
tėjimas, Bažnyčios tautėjimas ir 
Bažnyčios vieta pasaulyje. Ka
dangi dabartinis Bažnyčios šian- 
dienėjimas yra demokratinio ir 
tautinio pobūdžio, paryškintas 
išsamia knygos užsklanda — 
Bažnyčios vieta pasaulyje, tai 
toje knygoje yra svarstomi iš 
tikrųjų du pagrindiniai klausi
mai: L priešginybių proveržą 
bažnytiniame gyvenime ir II. 
Bažnyčios šiandienėj imo prob
lemos prasmė.

L Priešingybių proveržą 
bažnytiniame gyvenime

Antrajai Vatikano santarybai 
pasibaigus, daug kam atrodė, 
kad dabar jau visomis jėgomis 
mėginama arba grįžt net du 
tūkstančius metų atgal į vadina
mą pirminę krikščionybę, arba 
veržtis priekin į vadinamą 
ateities Bažnyčią. Vieniems toks 
tariamas grįžimas ir veržimasis 
labai patiko, kitiems — ne. Pa
galiau netrūko ir tokių, kurie 
buvo ir yra visiškai atsidavę Va
tikano II nuosprendžiams, nežiū
rint savo asmeninių nuotaikų 
ar pageidavimų. Pastarieji gu
riausiai suprato tai, kas pačiai 
Katalikų Bažnyčiai esminga — 
būti autentiškai katalikiška ir 
nuolat tobulėjančia Bažnyčia 
(popiežius Paulius VI). Ir visdėl- 
to po Vatikano II santarybos 
prasidėjo dviejų priešingybių 
sąjūdžiai: vadinamų progresy-

AL. GIMANTAS

tojas bandęs aiškinti moderniuo
sius mūsų rašytojus, norėjęs pa
gvildenti jų stilius, temas; indi
vidualias būdingas savybes. De
ja, tą užsimojimą reikėjo nu
traukti, nes paaiškėjo, kad dau
guma mokinių nežinojo, kad iš 
viso yra tokie rašytojai, o ką jau 
bekalbėti apie jų kūrybą. Taigi, 
darbas sunkus, daug kantrybės 
ir disciplinos reikalaująs tiek iš 
mokytojų, tiek iš mokinių pu
sės. Čia tik dar kartą ryškėja 
toji tiesa, kad be atitinkamo 
darbo talkos pačioje šeimoje 
vien šeštadienine mokykla pa
sikliauti negalima. Mokyklai, 
norint likti ryškiu veiksniu lie
tuvių švietimo darbe, neužtenka 
tų labai jau ribotų šeštadieninių 
valandų.

Tautinio auklėjimo darbe'rei
kalinga ir lietuviškoji daina, ir 
tautinis šokis, ir papročiai ir 
sportas ... Tad kiek gi laiko lie
ka lietuvių kalbai, literatūrai, is
torijai, geografijai, tikybai? 
Reiškia, turimos problemos pa
čios nesisprendžia. Kasmet jos 
kartojasi, kaikurios jų net ir di
dėja.

Vis dažniau girdisi balsų, rei
kalaujančių šioje srityje pagrin
dinių reformų. Gaila, kad tos 
nuomonės, bent kol kas, labai 
kraštutinės. Vieni šaukia, kad 

Maceinos "Bažnyčia ir pasaulis
viųjų arba pažangininkų ir tra- 
dičininkų arba atžangininkų, 
kaip juos tie progresyvieji mė
gina pajuokti (p 14).

Tai dabartinė dviejų priešgy
nybių pro verža ne pačioje Baž
nyčioje, bet bažnytiniame gyve
nime, kaip vėliau matysime. To
ji proverza daugiausia paskatos 
randa jau daug anksčiau atsira
dusioje “autentiškos krikščiony
bės” proveržoje — teilhardizme 
arba teilhardininkų proveržo
je. Kas yra ir ką reiškia tos prie
šingybių ir sykiu “nuostabaus 
panašumo” (p. 14) proveržos?
1. Pažangininkai ir tradicininkai

Nors vieni ir kiti sudaro prie
šingybių proveržą Vatikano II 
atžvilgiu, tačiau “jų nuotaika ir 
veiklos priemonės yra nuosta
biai panašios” (p. 14).

Pažangininkai skelbia, kad po 
Vatikano II įtampa esanti Baž
nyčios atsinaujinimo 
ženklas. Bažnyčia pagaliau nusi
kračiusi visokio tradicinio su
stingimo, pradėjusi visiškai mo
demų atgimimą, vis labiau artė
janti prie modernaus ir dinamiš
ko, o ne statiško žmogaus bei jo 
pažangių reikalavimų. Dabar ti
kėjimo, meilės ir vilties samp
ratos bei išraiškos esančios be
veik visai kitokios, negu prieš 
Vatikano II laikus. Dabar ir ki
tokie Įstatymai saistą nelygsta
mą sąžinės laisvę, modernią 
mąstyseną, paprastumu 
dvelkiančią 1 i t u r g i j ą ir t, t. 
Suptantama, pasak jų, kodėl da
bar ir tomistine tradicija 
baigiama atsikratyti, nes ji mo
derniam žmogui sausa, nesu
prantama, perdaug statiška, o 
ne dinamiška savo logiškumu, 
sistemingumu, amžiais vyravu
siu Bažnyčios mokslo tradicijo
je. Tomistinė tradicija “baigia” 
savo dienas, vis nusilenkdama 
ekumeniškos dvasios Vatikano 
II talkininkui — teilhardizmui. 
Pagaliau tokiu ar panašiu būdu 
Bažnyčia, būdama “ne iš pašau*

problemos 
būtinai reikia pridėtinių dienų 
savaitėje (teisingiau — vakarų) 
programai nuodugniau išeiti, ki
ti teigia, kad esamas programas 
būtina dar daugiau apkarpyti, 
mažinti, t. y. padaryti šeštadie
nio mokyklas jaunųjų pasižmo- 
nėjimo institucija, teatliekančia 
patį minimumą lietuvių švieti
me, pabrėžiant socialinį tarpusa
vio bendravimo požiūrį. O kur 
tas pats tinkamiausias aukso vi
durys, kas šiandien atsakys?

Šią vasarą Dainavos stovykla
vietėje iš visur suvažiavę mūsų 
mokytojai vėl turės savo studiji
nes dienas. Jie, taip arti būdami 
prie mūsų bręstančio jaunimo, 
geriausiai jį gali ir suprasti. Mo
kytojų balsas ir nuomonė turėtų 
svariai prisidėti prie: turimų 
problemų sprendimo.

• Belgijoje leidžiamas, biule
tenis “Eglise - Temoin” 73 nr. 
paskelbė, kad Barcelonoje, Is
panijoje, veikianti organizacija 
maldai ir informacijai “L’Alian
za del Credo” paskelbė infor
maciją apie K. Bendrijos per
sekiojimą Lietuvoje ir atpasa
kojo 40 Lietuvos kunigų memo
randumo min. pirm. A. Kosy
ginui turinį. Pabrėžiama, kad 
“Bendrijos persekiojimas nie
kuomet nėra buvęs sustabdytas. 
To persekiojimo taktika kinta, 
bet nekeičiamas jo tikslas. E.

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, 0. P.

lio” (Jon. 17, 14), privalanti pri
siderinti, kaip teilhardizmas, 
prie šio pasaulio “ekumeniškų” 
reikalavimų, kad galėtų eiti “į 
visą pasaulį” (Mork. 16, *17). To
kių reikalavimų pasaulį galinti 
suprasti ir išganyti tik “ateities 
Bažnyčia”, kuriai kelią paruošė 
Vatikano II, turėdama* mintyje 
ir Teilhard de Chardino, SJ, vi
suotinės aiškiaregystės “vizi
jas”, nušvietusias visuotinės 
evoliucijos prasmę ir jo “naujo
sios religijos” nuostabų dina
miškumą, būtiną “ateities Baž
nyčiai” daug sėkmingiau tobu
lėti.

Tradicininkai, savo ruožtu iš- 
kreipią Vatikano II nuospren
džius, yra įsitikinę, kad po Va
tikano II prasidėjo Bažnyčios ne 
atgimimas, atsinaujinimas, bet 
kaip tik priešingai — Jos išda
vimas, vis labiau prisitaikant 
prie šio pasaulio ir laiko dvasios 
užmačių. Tradicininkai esą ko
voja net už popiežiaus primatą, 
Bažnyčios autentiškos tradicijos 
tęstinumą, už lotynų kalbos 
“anttautišką” visuotinumą litur
giniame gyvenime. Jiems ma
žiau rūpi “pažangiųjų” prover- 
ža ir tėilhardinis “dinamišku
mas”. Jiems pilnai užtenka, kad 
Katalikų Bažnyčia laikytųsi to
kios savo autentiškos pažangos, 
kuria ji pasižymėjo iki Vatikano 
II, neišskiriant, aišku, ir tomis
tinės tradicijos būtinumo — to
mizmo, kuriuo Bažnyčia reiškė 
savo mokslą, geriausiai prakal
bindama kiekvieną jai atsidavu
si, gyvenimo išminties siekiantį 
žmogų.

Ir visdėlto tradicininkai pripa- atskiras knygas ir puslapius, 
žįsta tik tokią Bažnyčios mokslo 
autentišką tradiciją ir tik tokius 
tos tradicijos atvejus, kurie 
jiems patiems labiausiai priim
tini. Jie tik iš dalies priima 
kaikuriuos 
mus 1

Kadangi Vatikano II, supran
tama, yra ištikima autentiškai 
Bažnyčios mokslo tradicijai, to
dėl ji ir eina praeities Bažny
čios sinodų taku, kad aiškiau at-

duos Vatikano II pakeiti* skleistų katalikišką — visuotinę 
bažnytiniame gyvenime, paskirti kaip Jos dievažmogišką-

Aušrokų dainas ir nuotaikas prisimenant
Aušrokai dainuodavo daug 

linksmų, liūdnų, karingų dainų, 
kurių dauguma buvo charakte
ringos to laikotarpio nuotaikai. 
O nuotaiką jautė atgimusios 
Lietuvos jaunimas, ypač laikino
je sostinėje Kaune, čia neminė
siu dainų, kurias mokė dainavi
mo mokytojai. Noriu sugrįžti at
gal praeitin ir paminėti dainas, 
kurias dainuodavome mes su se
serimi ir puseserėmis taip pat 
aušrokėmis, ar kokia proga susi
rinkusi grupė gimnazistų arba 
visa “Aušra” ekskursijoj bei žy
gyje medelių sodinti ir pan. Ma
no minimos dainos yra is 1919— 
1927 m. laikotarpio, kai aš lan
kiau šią šaunią valstybinę gim
naziją. Dauguma jų buvo pa
prastos liaudies dainos, kaiku
rios sukurtos nežinomų autorių 
su būdingais tam laikotarpiui 
žodžiais ir senom melodijom. 
Tai tarsi liaudies dainos, kilu
sios iš širdžių, norinčių išsakyti 
savo jausmus. Iš to aišku kuri ir 
kuųiam gyvenimo laikotarpiui 
buvo sukurta vieno asmens ar 
visos grupės aušrokų. Tiesa, kai
kuriuos “epus” sukūrė talentin
gasis aušrokas Pulgis Andriušis 
— šepšelių šepšelis, apdainuo
damas aušrokų gyvenimą.

Praradus Vilnių atsirado mū
sų tarpe atitinkamos dainos — 
sarkastiškos ir ryžtingos:
Tupi lenkas ant kalniuko, 
Viens, du, trys, 
Tupi lenkas ant kalniuko, 
Žiba akys kaip velniuko, 
žiba akys kaip velniuko 
Viens, du, trys. 
Oi, broliukai ką darysim, 
Kai mes lenkus pamatysim? 
Vysim, vysim ir šaudysim, 
Savo žemėj nelaikysim. 
Oi, sesutės ką darysim, 
Kai mes lenkus pamatysim? 
Vysim, vysim ir spjaudysim, 
Visus špygom išbadysim.

(Viens, du trys ir atitinkamos 
eilutės kartojamos, kaip pirma
me posmelyje).

Arba štai pagal dainos “Eina 
garsas nuo rubežiaus” melodiją 
sukurtas tekstas:
Ei sukruskim visi broliai 
Tėvynę vaduoti, 
Gėda būtų mums per amžius 
Lenkam pasiduoti.
Vadus turim kuo puikiausius, 
Narsią kareiviją, 
Vysim lenkus mes iš Vilniaus 
Į pačią Lenkiją. 
“Prošepanai” dums iš Vilniaus, 
Kitaip negal būtį 
Turi Vilnių paliuosuoti, 
Kitaip reiks jiems žūti. 
Mato Dievas ir tėvynė 
Ką nuveikti galim, 
Užtat gelbėkim lietuviai 
Mūsų brangią šalį.

Mielai gimnazistai-ės dainuo
davome, ypač eidami pėsčiomis, 
kariškas, Lietuvos kareivių dai
nuojamas, dainas. Pavyzdžiui: 
Rytas išaušo netoli diena, 
Ruošiasi Į kovą visa Lietuva. 
Vilniaus kalneliai sveikiname jus, 
Ruoškite narsuoliam tinkamus 

kapus. Ir t. t.

GRAŽINA GUSTAITYTĖ-KRIVICKIENĖ

bernyčiai, jūs petruškos, lūs be 
mūsų kai be druskos...T’ ir t. 
t. Įdomiausia ekskursijos dalis 
būdavopasilinksminimai, žaidi
mai. Sifcdavosi rateliai prita
riant dainoms: mes ėjom, mes 
ėjom per kalnus ir per slė
nius ... zur zur malūnėlis, šiau
dų kūlio bernužėlis... ir daug 
kitu. Šilti žvilgsniai, nepasakyti 
žodžiai. Taip greit bėgo laikas. 
Grįžtame namo. Sužiba žvaigž
dės. Jaunystė, svajonės ir dai-

___ __________________  nos liūliuoja su Nemuno bango- 
jautėme tarsi būtų žuvę tikri mis.

Į mažą šaričių bažnytėlę daž
nai rytais prieš * pamokas, ypač 
prieš rašto darbus ar egzaminus, 
užsuka aušrokai pasimelsti. Už
lipus mediniais laipteliais, prie 
mažo altoriaus, Marijos paveiks
las, apkabinėtas mažomis meta
linėmis širdelėmis, rankomis, 
kojomis. Tai padėkos ženklai iš
klausytų maldavimų. Išeini pa
simeldusi iš bažnytėlės ir leng
viau pasidarydavo, o rašto dar
bai, atrodo, tada geriau pavyk
davo.

Aušrokų gyvenimas buvo ap
dainuojamas linksmomis daino
mis, į kurias įėjo ir “didieji rū
pesčiai”. Pora tokių dainų buvo 
su savotišku, aušrbkišku prie
dainiu: tumba, tumba, be kurių, 
rodos, ir daina turėtų mažiau 
prasmės.
Greitai baigsis mokslo metai 
Tumba, tumba,
O mes gausim pataisų
Tumba, tumba.
Jei paliksim antriems metams 
Tumba, tumba,
Tai mes eisim po velnių 
Tumba, tumba.
O nuėję mes Į peklą 
Tumba, tumba
Būsim ponais ant velnių
Tumba, tumba,
Nusikaltusiems velniukams 
Tumba, tumba,
Tai mes duosim antausių 
Tumba, tumba.

Kita žinoma mūsų mergaičių 
klasėje apdainuojanti porą mo
kytojų buvo vėl su priedainiu — 
tumba, tumba po kiekvienos ei
lutės:
Mūsų Aušra yr’ garbinga — 
Turi daktarą protingą.
Jis nestoras, nekuprotas, 
Tiktai plikas ir pilvotas.
Kai jis juokias, susiraukia, 
Vis deguonį nosin traukia.

plaukti garlaiviu pro žaliuojan- •_
čias lankas, gojus, istorines vie- ’ * * 
toves. Ir dabar tartum per mig
las matau, kaip garlaivio varik
lis tada mušė, drumstė Nemuno 
vandenį drauge su jaunystės 
svajonėmis. Skambėjo dainos. 
Liaudiškos ir jaunatviškos: “Ša
lia kelio vieškelėlio gyveno šal- 
tyšius ...” “Atlėk’ sakalėli per 
žalią girelę ...” “Plaukia sau 
laivelis piliakalnio link...” 
Labai mėgiama buvo berniukų 
ir mergaičių pasierzinimo dai
na: “Jūs mergytės jūs aguonos, 
jūs be mūsų kaip be duonos. Jūs

Arba daina, kurioje tarsi būg
nu mušamas taktas “dra, ta, ta, 
drata, drata dra, ta, ta” ir nuo
lat kartojamas prie dainos žo
džių. Ten sakoma: Stipriuos mū
ruos sėdi lenkas, bet narsumas 
jųjų menkas. Plati žemė Vokie
tijos, mergelės kaip lelijos. 
Prūsų žemę išmieruosim, jų 
mergeles išbučiuosim ir t. t.

Atėjo Klaipėdos atvadavimo 
laikas. Išėjo tan karan keli auš- 
rokai savanoriais. Du iš jų ne
grįžo: Dovydaitis ir Jesaitis. Mes 

mūsų broliai. Visa “Aušra” ly
dė j ome juos j kapus. Orkestras 
grojo gedulingus laidotuvių mar
šus. Vienai tų melodijų buvo pri
taikyti žodžiai. Jie liūdna daina 
išsiveržė iš aušrokų krūtinių (de
ja, ne visą atsimenu):
Kovoje jūs žuvot, 
Mielieji draugai, 
Už mūsų tėvynės liuosybę: 
Už Klaipėdą brangią 
Draugai karžygiai 
Aukojote savo gyvybę. 
Nors Vilnių dar turi 
Pagrobę lenkai, 
Mes ji atvaduot pasiryžę. 
Jūs žuvot, draugai, 
Nepražus jūs darbai, 
Išrinkot sau kelią garbingą.

Ilgai svetimųjų valdomoje 
Lietuvoje buvo diskriminuoja
ma jos kalba, papročiai. Dalis 
miestečių aplenkėjo, aprusėjo. 
Dauguma prekybininkų buvo žy
dai. Vis dar buvo krautuvių su 
rusiškomis, lenkiškomis, žydiš
komis iškabomis. Žydai daugiau-' 
šia kalbėdavo pusiau rusišku-vo- 
kišku žargonu “jidiš“. Aušrokų 
reakcija ir čia ne pikta, bet kan
di pasireiškė dainomis:
Drei Juden fahren nach Jerusalem, 

lem, lem, 
Drei Juden fahren nach Jerusalem, 

lem, lem.
Je, jė, je ru, ru, ru, za, za, za, 

lem, lem, lem, 
Drei Juden fahren nach Jerusalem, 

lem, lem.
Vienas jų buvo Matuzelem, 

antras Izaak, trečias — Abra
ham. Tie vardai panašiai išskie
menuojami. Buvo daina, kurio
je sakoma, kad “muš žydelį” ir 
pan.

Kokios įdomios būdavo gim
nazijos ruošiamos ekskursijos! 
Lankydavome pilis, piliakalnius, 
miestus. Ypač malonu būdavo 

ją pasiuntinybę ne praeities, bet 
dabarties tautoms išganyti... 
Kur gi kitur rasi tas tautas, jei
gu ne šiame pasaulyje? “Todėl 
Bažnyčia nusileidžia prie žmo
gaus ir pasaulio, bet kartu kyla i 
Dievo Karalystę... Norint pil
nai pažinti žmogų, tikrąjį, neiš
kreiptą žmogų, pirma reikia pa
žinti Dievą” (VtDK., III., p. 180; 
plg. p. 181). Pažindami žmogaus 
Kūrėją — Dievą, geriausiai ga
lime pažinti ir Jo kūrinį — žmo
gų, nekalbant čia apie kitų kū
rinių pažinimo atvejus. Ir toji 
nelygstama sąžinės laisvė yra 
saistoma tų pačių Bažnyčios 
mokslo įstatymų, visiškai prie
šingų pažangininkų ir tradici- 
ninkų samprotavimams: “For
muodami savo sąžinę, krikščio
nys privalo stropiai žiūrėti šven
tojo ir tikrojo Bažnyčios Moks
lo” (VtDk., II., p. 302). Visų pir
ma “popiežius Bažnyčioje turi 
augščiausią, pilną, betarpišką ir 
visuotinę ganytoj avimo gailą” 
(VtDk., II., p. 62), nuo kurios 
priklauso ir visų vyskupų 
augščiausia galia Bažnyčioje 
(plg. VtDk., p. 63). Lygiai tas pats 
tradicinis, tik aiškiau Vatikano 
II pateiktas mokslas apie Bažny
čios būtinumą išganymui: “Ne
gali būti išganyti tie, kurie ž i- 
no, jog Katalikų Bažnyčia yra 
Dievo per Kristų įsteigta ir išga
nymui reikalinga, bet a t s i s a - 

Kadangi Bažnyčia esanti ne “iš 
pasaulio”, todėl ji turinti ir 
veikti taip, lyg ji būtų visiškai 
svetima šiam pasauliui. Priešin
gu atveju Bažnyčia supasaulė- 
sianti, pasidarydama sava šiam 
pasauliui, bet svetima anam pa
sauliui, iš kurio ji yra kilusi.

2. Vatikano II pavyzdys
Pati II Vatikano santaryba 

kaip ir visi kiti šios rūšies Baž
nyčios susirinkimai, reiškia ly
giai tos pačios Katalikų Bažny
čios susirinkimą: popiežiaus — 
Kristaus Vietininko sušauktą, jo 
vadovaujamą, tiesiogiai tik jo 
atsakomybei priklausantį, vei
kiantį Šv. Dvasios tiesoje ir mei
lėje. Savaime aišku, kad šv. 
Dvasia nėra vien tik tokių ar pa
našių susirinkimų lankytoja. Ji 
lankosi ir tuo pačiu veikia visur 
ten, kur Jai patinka, kaip tai ži
nome iš dieviškojo Apreiškimo, 
paliudyto Kristaus pavyzdžiu. 
Tačiau šv. Dvasia negali nebūti 
ten, kur Ji pati tiesiogiai veikia
— Kristaus įsteigtoje Bažnyčio
je.
a. Autentiška Bažnyčios pažanga

Todėl Vatikano II pakartoti
nai pabrėžė štai kokį Bažnyčios 
pažangos, jos tobulėjantį auten
tiškumą: “Dėl to šis (Vatikano, k o i ją’iėiti’arba joje pasilikti 
II, — T. 2.) Susirinkimas, eida- ----- “ ------  -
mas praeities sinodų taku, siekia 
aiškiau atskleisti tikintiesiems ir 
visam pasauliui jos (Bažnyčios,
— T. Ž.) prigimtį ir visuotinę jos 
paskirtį” (II Vatikano Doku
mentai, L, p. 15, — visur mano 
pabr.). Dar keletą šiuo reikalu 
svarbesnių pavyzdžių iš tų doku
mentų, kuriuos žymėsime san
trumpa “VtDk.”, nurodydami jų

(VtDk., I., p. 33-34). Šia prasme 
“tik Katalikų Bažnyčioje, kuri 
yra bendroji pagalba išganymui, 
galima rasti visą išsigelbėjimo 
priemonių pilnybę” (VtDk., II., 
p. 28, — visur mano pabraukta 
— praretinta). Visi tie, kurie 
visiškai be savo kaltės nepri
klauso Katalikų Bažnyčiai, bet 
nuoširdžiai garbina Kristų, pra
šydami išganymo malonės, netie
siogiai trokšta iš tikrųjų Kris
taus įsteigtos — Katalikų Bažny
čios (plg. VtDk., II., p. 28). Tai 
tik svarbesni Vatikano II pavyz
džiai, kurie mažiausiai rūpi tiek 
pažangininkams, tiek tradicinin- 
kams, neliečiant tuo tarpu teil
hardininkų. (Bus daugiau)

Visas mokines kankina.
Higiena, higiena! — 
šaukia globėja per dieną. 
Turit pertraukos metu 
Atidaryt abu langu 
Ir iš klasės iškeliauti 
Išprašinėjimų nelaukti.

Gimnazijos gyvenimą apdai
nuojančių dainų buvo daugiau, 
bet kaikurių tik nuotrupas atsi
menu. Pvz. už mus vyresnės sep
tintos klasės dainos dalis: 
Trečiame augšte, pačioj pastogėj
Septinta klasė gyven patogiai. 
Septinta klasė didi ir slauna, 
Pasižymėjus ant viso Kauno.

O kiek įvairiausių pokštų iš- 
krėsdavome! Įdomūs būdavo ir 
gimnazijos vakarai su vaidini
mais, šokiais. Pradžioje, kartais 
gusarų dūdų orkestras grodavo 
šokiams. Tada net visa “Aušra” 
virpėdavo (vėliau atsirado savas 
orkestras).

Laimingo dešimtoke džiaugiasi gavusi šeštadieninės mokyklos bai
gimo pažymėjimą Nuotr. S. Dobkous

Įdomios man būdavo Zigmo 
Kuzmicko psichologijos ir logi
kos pamokos, kartais baimės su
keldavo Račiukaičio—fizikos ar 
matematikos pamokos. O mate
matikos mokytojus turėjome ke
lis iš eilės. Buvo mūsų mokyto
jais visi trys broliai profesoriai 
Biržiškos. Jie buvo tarsi patriar
chai, barzdoti trys karaliai, ku
rių buvimu ir žiniomis “Aušra” 
gali didžiuotis. Visus mūsų var
gus ir rūpesčius išklausydavo ir 
derindavo mūsų mielas kapelio
nas “kunigėlis”*, prelatas Jaku
bauskas. Daug ir kitų mokytojų 
prisimenu iš anų laikų: Spudą, 
Katche, Valavičiūtę (mūsų kla
sės globėją) ir t. t.

Dar tenka paminėti sėkmin
gai “Aušros” gimnazijoje veiku
sią, mūsų klasės mergaičių ir 
berniukų* grupės įsteigtą Tėvy
nės pažinimo kuopelę. Jos tiks
las buvo, ypač atostogų metu, 
rinkti tautosaką, keliauti po Lie
tuvą, pažinti jos istorines vietas. 
Bene L. Dargio iniciatyva buvo 
įsteigtas gimnazijos kooperaty
vas.

1927 m. išsiskirstė mūsų kla
sės abiturientai — 33 mergaitės 
ir 44 berniukai. Likimas išblaš
kė mus įvairiais keliais. Tačiau 
ligi šių dienų buvę klasės drau
gai ir draugės man paliko savo
tiškai artimi, lyg tam tikros šei
mos nariai. Vieni jų toli nužen
gė pasirinkę tinkamas savo ga
bumams profesijas, kitus gyve
nimas laužė, mėtė, trečių jau ne
bėra gyvųjų tarpe.

ČESNAKAS

česnakos (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES'4 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEAR LES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams; įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo loki nuostabus, kad sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kun grei
tai padeda užgyti pažeistoms celems 
ir sužadina naujų audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose ••Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.
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® WEWOJE TFVYtt
GEDIMINO KALNAS
“Literatūra ir Menas” 18 nr. pa

skelbė pasikalbėjimą su Lietuvos is
torijos • etnografijos muzėjaus sky* 
riaus vedėja Janina Puipiene apie 
Gedimino kalną ir 1960 m. bokšte 
Įrengtą Vilniaus pilies muzėjų. Ja
me sutelkti pilies teritorijos archeo
loginių kasinėjimų radiniai — gink
lai buitiniai daiktai, anuometinės sta
tybinės medžiagos, o IV augšte 
Įrengta aikštelė, nuo kurios atsive
ria Vilniaus panorama. Vien tik per 
šių metų pirmąjį ketvirtį muzėjus 
susilaukė 62.667 svečių. Nors Gedi
mino kalnas su bokštu yra viso Vil
niaus puošmena ir lankytojų dėme
sio centras, bet nesusilaukia reikia
mos globos. J. Puipiene nusiskun
džia: “Gedimino kalnas — tai mies
to parko dalis, muziejus irgi neturi 
jokių išskirtinių teisių, jis priklauso 
miestui. Keista, bet rūpintis juo žy
miai sunkiau, negu kuria kita Vil
niaus vieta. Visų pirma, apsauga. 
Vasarą dirbame iki 21 vai., žiemą 
— trumpiau, bet baltųjų naktų Vil
niuje, deja, nebūna. Bet kuriuo me
tų laiku kalne naktimis viešpatauja 
“dvasios”: rytais randame išvartytų 
ir sulaužytų suolų, po visą kalną iš
mėtytos šiukšlių dėžės, vis naujos 
krūvos tuščių butelių... Kaskart nu
draskomi mūsų skelbimai, išdaužomi 
muziejaus langai. Mums patiems la
bai sunku susitvarkyti, pagaliau tai 
ne muziejaus darbuotojų pareiga. 
Daugelį kartų kreipėmės i rajono vi
daus reikalų skyrių, prašydami, kad 
Gedimino kalne nuolat budėtų tvar
kos sergėtojai. Juk kone kasnakt pri
reikia kviesti milicininkus. Norėtųsi 
paminėti ir muziejaus teritorijos 
tvarkymą. Kiekvieną pavasarį puo
šiasi Vilnius, vis gražesnis jo žalia
sis rūbas. Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugija irgi karts nuo 
karto surengia talkas, aptvarko kal
ną. Betgi mieste yra organizacijos, 
kurios privalo nuolat rūpintis mies
to išvaizda! Kodėl reikia daryti išim
tis Gedimino kalnui? Nesinori skųs
tis, bet juk į muziejų ateina garbin
giausi miesto svečiai.” Karo metais 
nukentėjęs bokštas buvo atstatytas, 
tačiau J. Puipiene atstatymu nesi
džiaugia: “Bet tai nebuvo mokslinė 
restauracija — jam suteikė prieška
rinę išvaizdą. Sako, turime laukti 
geologinių tyrinėjimų pabaigos. Bet 
ar patys geologai nesijaudina, pa
žvelgę į irstantį kalną? Vanduo iš
raižė grioviais visą kalną, jis kėsina
si jau ir į bokšto pamatus. Kalną 
reikia kuo skubiau sutvirtinti...” 
Pasiūliusi “Literatūrai ir Menui” 
smulkiau pagvildenti šias problemas, 
J. Puipiene atskeildžia savo svajo
nes: “Svajoju tik apie kuklesnius 
dalykus: atstatytą gynybinę sieną, 
pietvakarinį bokštą, rūmus...” Tų 
svajonių “kuklumą” išryškina jos 
anksčiau pareikštas skundas: “Mu
ziejaus darbuotojams speigai yra 
sunkiausias metas. Mes neturime 
menkiausių darbo sąlygų, Muziejus 
neapšildomas, žiemą prie nedidutės 
krosnelės budintysis sunkiai sušil
do rankas. Nėra vandens, kanaliza
cijos ...”

LANKĖSI KARALIAUČIUJE
Gegužės pradžioje Maskva šventė 

Karaliaučiaus ir jo srities “sukalinin- 
gradinimo” 25 metų .sukaktį. Iš Lie
tuvos Karaliaučiun buvo nusiųsta tri
jų pareigūnų delegacija, kurią su
darė premjeras J. Maniušis, šakių 
rajono kompartijos I sekr. J. Guda- 
šius ir Kauno muzikinio teatro - ak
torė T. Lesienė. Kažkodėl delegatų 
eilėse nesimatė nei A. Sniečkaus, nei 
kitų žymesnių vilniškės kompartijos 
pareigūnų. Galimas dalykas, jie dar 
nėra užmiršę prūsų ir Kaliningradu 
perkrikštyto Karaliaučiaus lietuviško 
pavadinimo.

“GINTARINĖ PORA”
Gegužės 8-9 d. d. Kauno sporto ha

lėje buvo surengtas VII tarptautinis 
pramoginių šokių konkursas “Ginta
rinė pora”. ŠĮ kartą buvo susilaukta 
dalyvių iš JAV, Norvegijos, Prancū
zijos, Šveicarijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Lenkijos, Sovietų Sąjun
gos ir abiejų Vokietijų. Lietuvai at
stovavo šešios šokėjų poros su Jū
rate ir Česlovu Norvaišomis prieša
kyje. Kaunietės dait K. Petrikaitės- 
Tulienės sukurtas “Gintarinės po
ros” prizas — gintarais papuošta kal
dinto metalo šokėjos statulėlė teko
J. C. Norvaišoms, išsikovojusiems 
pirmąsias vietas klasikinių ir P. 
Amerikos šokių grupėse. Klasiki
niuose šokiuose II vietą laimėjo vo
kiečiai, III — šveicarai, P. Ameri
kos šokiuose II — čekoslovakai, III 
— šveicarai. Į geriausiųjų šešetuką 
šiose atskirose grupėse įsirikiavo dvi 
lietuvių šokėjų poros — vilniečiai 
Dalia ir Vidas Kamaičiai, kauniečiai 
Violeta ir Leopoldas Šeiniauskai. 
Konkurso metu buvo atžymėtas č. 
Norvaišos 36tasis gimtadienis. Kon
kurso sėkmė ir palyginti gausus da
lyvių skaičius (27 poros) atkreipė ir 
Maskvos dėmesį. Kaune viešėjęs So
vietų Sąjungos kultūros ministerijos 
atstovas O. Brinkinąs pranešė, kad 
sekančių metų vasarą tarptautinis 
pramoginių šokių konkursas bus ren
giamas ir Maskvoje, bet jo antrąją 
dali sudarys sovietiniai baliaus šo
kiai.

LIETUVIAI KUBOJE
“Tiesa” 101 nr. paskelbė inžinie

riaus hidrotechniko Apolinaro Džiau
gi© rašinį apie lietuvių melioratorių 
darbus Kuboje. Pagal Sovietų Sąjun
gos ir Kubos ekonominio bendradar
biavimo sutartį ten 1967 m. buvo nu
siųsta 13 lietuvių melioratorių pa
ruošti vandens saugyklų ir drėki
nimo projektų. Pinar del Rio pro
vincijoje dirbo didžiausia lietuvių 
grupė — A. Džiaugys, R. Grigaliū
nas, J. Černius, A. Dumbliauskas ir
K. Kavoliūnas. Lietuviai suprojekta
vo dvi vandens tiekimo ir reguliavi
mo saugyklas, kurių statybos darbus 
atliko Kubos kariuomenė. Drėkinimo 
sistemų projektus kavai ir citrusi
nėms kultūroms paruošė A. Dumb
liauskas ir R. Grigaliūnas, ryžių lau
kams —. R. Grigaliūnas, Pinar del 
Rio provincijos pietinės dalies van
dens išteklių panaudojimo perspek
tyvinį planą — J. Černius ir A. 
Dumbliauskas, šiuo metu Kuboje yra 
likę keli lietuviai.

MERKINĖS MUZĖJUS
“Literatūros ir Meno” 19 nr. rašo

ma, kad š. m. liepos 1 d. turėtų būti 
atidarytas Merkinės muzėjus buvu
sioje cerkvėje. Muzėjaus organizavi
mas buvo pavestas R. Mizaros viduri
nei mokyklai, kuri atremontuotoj 
cerkvėj leido įsikurti parduotuvei. 
Varėnos rajono vykdomojo komiteto 
pirm. J. Visocko pranešimu, parduo
tuvė jau iškraustyta į kitas patalpas, 
o rajono architektas baigia ruošti il
gai uždelstą eksponatų išdėstymo 
projektą.

“ŽALIASIS ŽIBURĖLIS”
Augštuosiuose Paneriuose darbą 

pradėjo vilniečių laukianti nauja ka
vinė “žaliasis žiburėlis”, vadovauja
ma Sigitos Medziukienės. Valgius ga
mina V kategorijos virėja Rūta Nar- 
šiūtė, kuri savo žinias ruošiasi tobu
linti miesto pramonės technikume. 
Svečius aptarnauja Robertas Petrako
vas. Lankytojus vilioja pro langą ma
tomi augštų pušų kamienai, žalias 
skaras primenančios viršūnės. Trūks
ta tik muzikos, kurios daugiausia pa
sigenda jaunimas, bet vedėja S. Me- 
dziukienė žada parūpinti ir muzikan
tus, kai padidės lankytojų skaičius.

V. Kst

Čikagos Jaunimo Centro Studentų Ansamblis gegužės 30 d. pirmą kartą Hamiltone kartu su "Gyva- 
taru" pasirodys Hamiltono miesto 125 metų sukakties proga rengiamame koncerte. Ansambliui va
dovauja Leokadija Braždienė, M. Baronaitės mokinė, Lietuvoje šokusi Liaudies Ansamblyje, vėliau 
Anglijoje — tautinių šokių mokytoja. Dabar gyvena Čikagoje ir dirba su Jaunimo Centro Studentų 
Ansambliu. Ji yra Tautinių Šokių Instituto narė ir rūpinasi išlaikyti autentiškus lietuvių tautinius 
šokius bei drabužius

Hamiltono miesto 125 metų įsteigimo sukakties proga gegužės 30, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Scott Park High School Auditorijoje, 1055 King Street East, Hamiltone, 
"GYVATARAS" rengiataut,n,u soK,y" KONCERTĄDAINŲ
PROGRAMOJE: “

Čikagos Jaunimo Centro Studentų Ansamblis Hamiltono "Gyvataras" 
solistė Birutė Kemėžaitė iš Čikagos sol. Jonas Vaškevičius iš Toronto

Visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti — “GYVATARAS
.ssssr ,«• ,w"jr .x-sss>"\«sssr
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’ GEGUŽĖS 30, SEKMADIENĮ, 4 VAL. P. P. ĮVYKS <
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: Vyt BABECKO muzikos studijos ■
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KONCERTAS
► .. 1
► Hamiltono AV lietuvių parapijos salėje (po bažnyčia). <
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' Visi kviečiami gausiai dalyvauti. Įėjimas nemokamas. '
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

9.30 — 5
930 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — 1 v. p.p.

v. p.p. 
v. p.p. 
V. p.p. 
v. p.p.

Mokame už:
depozitus ______________5%
šėrus ir sutaupąs________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ _________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___JLO%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.500.000.

ifiunuT Radio & 
nnHinl TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS
M

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'ennincjer Limited

284*288 Kmų S». t. — 528-8448 — 740 Upper Jomct St. — 389-4113
Homtkon — Ontario Nemokamos autoaikštės

Į MIESTO 125 M. SUKAKTIES 
iškilmes lietuviai pirmą kartą įsi
jungs kanadiečių publikai skirtu di
deliu koncertu ateinantį sekmadienį, 
gegužės 30 d*, 4 v. p. p. Scott Park 
gimnazijoj. Koncertą organizuoja G. 
Breichmanienė su savo vad. “Gyva- 
taru”, talkon pasikvietusi Čikagos 
Jaunimo Centro studentų ansamblį. 
Čia pasirodys “Gyvataro” visos trys 
grupės su 80 šokėjų ir čikagiečių 2 
grupės su 36 šokėjais. Taigi, bus virš 
šimto margaspalvio, šokančio jauni
mo. Iš Čikagos koncerte dalyvaus ly- 
rinis-dramatinis sopranas Birutė Ke
mėžaitė, jauna bet jau spėjusi iškil
ti lietuvaitė solistė. Ji yra baigusi 
Čikagos konservatoriją ir 1967 m. 
konkurso keliu laimėjusi stipendiją, 
kurios dėka 2 metus tobulino savo 
balsą Romoje. Dalyvaus ir jaunas bo
sas, spėjęs jau atkreipti visų dėmesį 
torontiškis Jonas Vaškevičius. Solis
tams akompanuos Jonas Govėdas. 
Malonu bus parodyti kanadiečiams 
šitą mūsų dainuojantį ir šokantį jau
nimą. Nepraleiskime gražios progos. 
Turime ateiti visi, kad neliktų salėje 
nė vienos neužimtos vietos.

BR. IR E. MILAŠIŲ NAMUOSE 
pr. sekmadienį buvo susirinkę visi gi
minės ir artimieji atsisveikinti su 
išvykstančiais. Trečiadienį jie jau iš
skrido lėktuvu į Europą, kur yra su
planavę praleisti 3 mėnesius. Ilgiau
siai žada pabūti V. Vokietijoj, nes 
ten turi nemažai savo giminių.

PO SUNKIOS AUTOMOBILIO ne
laimės dar tebesigydo Ant Asmena- 
vičienė, kuri turi sužalotą veidą ir 
trijose vietose lūžusią dešiniąją ran
ką. Liucei Skripkutei yra lūžęs šon
kaulis ir sumušta koja. Nelaimė įvy
ko užpraeitą šeštadienį, grįžtant iš 
Toronto. Tada smarkiai lijo. Auto
mobilis, padaręs staigų posūkį, pa
slydo ir atsitrenkė į geležinę plento 
pertvarą. Mašiną vairavęs J. Asme- 
navičius išliko nesužalotas, nors pati 
mašina buvo nuvilkta į geležies lau-

MIRĖ A. A. POVILAS SAVICKAS, 
trumpai pasirgęs, nuo nepagydomos 
kepenų vėžio ligos, šv. Juozapo ligo
ninėje užgęso gyvybė šio Hamiltono 
apyl. veiklaus tautiečio. Velionis il
gus metus buvo dirbęs Lietuvių Na
mų ir liet bankelio “Talka” valdybo
se, priklausė SLA ir paskutiniu lai
ku buvo suorganizavęs šachmatinin
kus. Lietuvoje a. a. P. Savickas buvo 
baigęs pieninkystės mokyklą ir dirbo 
savo profesijoj. Čia turėjo darbą li
goninėje. Palaidotas Port Credit šv. 
Jono liet kapinėse. Paliko nuliūdi

me našlę žmoną ir brolius Lietuvoje. 
Lietuvių kolonija gedi brangaus tau
tiečio.

CYO DRAMOS FESTIVALY, įvy
kusiame gegužės 6, 7 ir 8 d. d. Scott 
Park auditorijoj, šiemet dalyvavo ir 
mūsų “Aukuro” jaunių grupė. Dra
mos kritikų komisija visus pasiro
dančius vertino ir skyrė jiems pre
mijas pagal įvairias kategorijas. Mū
siškiai, vad. rež. E. Dauguvietytės- 
Kudabienės ir Aid. Morkovienės, pasi
rodė su Moljero “Sqanarell” ir lai
mėjo dvi premijas. Ramunė Marko- 
vaitė laimėjo I vietą kaip aktorė, pa
rodžiusi didžiausią teatrinį talentą, o 
pačios režisorės buvo atžymėtos už 
geriausią bendrą savo statomo veika
lo apipavidalinimą. Nežinia, kiek iš 
viso yra Hamiltone lietuvių, besido
minčių dramos menu, bet turime ne
mažą savo teatrą, kuris yra gana 
augšto lygio. Tai liudija kanadiečių 
teatro kritikų geras aukuriečių įver
tinimas ir atsiliepimai. Netrūksta E. 
Kudabienei jaunų kandidatų, norin
čių vaidinti ir rodančių susidomėji
mą teatriniu darbu. Turime gerą lie
tuviams dramos mokyklą, už kurią 
nieko nereikia mokėti.

DALYVAUTI KANADOS LIETU
VIŲ šaulių suvažiavime ir atšvęsti 
Montrealio šaulių veiklos 11 metų 
sukakties iš Hamiltono vyksta mūsų 
DLK Algirdo šaulių kuopos pirm. 
Pov. Kanopa ir 14 šaulių, daugumas 
jų su šeimomis.

JAUNAVEDŽIAMS RŪTAI IR ED
UARDUI NORKAMS, grįžusiems iš 
Nassau povestuvinės kelionės, buvo 
suruoštas J. B. Norkų sode sutiki
mas, kuriame dalyvavo nemažai ar
timųjų iš Hamiltono ir Toronto. Jau
noji lietuvių pora jau turi čia nusi
pirkusi namą ir apsigyvens Hamilto
ne. K. M.

ATEITININKŲ METINĖJ ŠVEN
TĖJ gegužės 16, sekmadienį, 11 vai. 
buvo jų intencija Mišios, kurias at
našavo svečias iš Montrealio kun. L. 
Zaremba, SJ, ir savo pamoksle pri
minė, kad “Visa atnaujinti Kristuje” 
taip pat reiškia “Visa atnaujinti 
šventojoje Dvasioje”. Po Mišių buvo 
tėvų suruoštos vaišės Jaunimo Cent
ro salėje ir akademinė dalis, pradė
ta mons. dr. J. Tadarausko invoka- 
cija. Gražus būrys jaunučių, jaunių 
ir vyr. moksleivių davė priesaiką. 
Paskaitą skaitė svečias iš Toronto K. 
Manglicas apie kartų nesutarimus ir 
organizacijų apatiją. Paskaitininko 
mintys: “Dabar labai madoje yra at
viras konfliktas spręsti žmogaus 
problemoms ir santykiams. Tai suda

ro aštresnę formą ir duoda iškreiptą 
vaizdą. Atrodo blogiau, negu iš tik
rųjų yra. Neturėjome didelės masės, 
kuri būtų įsijungus į org-jas. Jauni
mas sako: “Elgsiuos taip, kaip man 
patinka. Gyvenu savo gyvenimą, ir 
niekas man negali nurodyti kaip gy
venti”. Kas svarbu senesniem, nebū
tinai svarbu jauniem. Jų supratimas 
skirtingas. Pvz. dainos žodžiai: “Sve
timoj padangėj nemalonu ne.” Jauna
jai kartai šita padangė nėra svetima. 
Mums atrodo baisi jų kritika ir nu
tolimas nuo brangių mums normų. 
Bet jų kritika yra pasipiktinimas se
nąja karta, kuri nesielgia taip, kaip 
kalba. Išradingumo stoka org-joj pri
ves prie konflikto, nesupratimo arba 
apatijos. Kas man iš to? Ar apsimo
ka, ar verta? Tokio dvejojimo negali 
būti. Reikia save paklausti: “Ar man, 
kaip žmogui, vertinga?” Svarbu ne 
nauda, bet vertė. Pvz. kokia nauda iš 
taut, ištikimybės svetur ar laikymo
si Dievo įsakymų? Esminius gyveni
me dalykus turim išsaugoti ir išlai
kyti, nors ir kaip sunku, ypač jauni
mui šiandieninėj aplinkoj. Org-jose- 
vyrauja entuziazmo stoka, o mes lau
kiam stebuklingo recepto energijai 
įžiebti. Geriau paklauskime save: 
“Kiek mano abejingumas veikia į ki
tus ir kiek mano energija galėtų ki
tus uždegti?”

Meninę dalį pradėjo eilėraščiu 
“Sapnas” L. Dirsytė. Dūdelėmis “Ant 
kalno karklai” pagrojo jaunučiai P. 
Grajauskas, E. Bikinas, R. Budinin- 
kas ir Arv. Gudinskas. Jaunučių gru
pė, vadovaujama K. Gedrimaitės, at
liko dainų ir eilėraščių pynę. Moks
leiviai M. Masytė, L. Ulbinas, V. Ged
rimas ir Ant Gudinskas dūdelėmis 
pagrojo liaudies dainas “Saltyšius”, 
“Pasėjau kanapę” ir “Vakaruškos” 
(nuo Pandėlio). Prisidėjus gitaris
tams J. Trumpickui ir A. šeštokui, 
išpildyti jaunimui žinomi “Tylos Bal
sai”. “Grandinėlę” pašoko S. Babec- 
kaitė, R. Urbaitytė, M. Masytė, R. 
Lukavičiūtė ir Arv. Gudinskas. Akor
deonu palydėjo E. Stungevičius. Ko
mišką dialogą “Sutrumpinta paskai
ta” atliko K. šeštokas ir M. Gudins
kas. Visą šventės programą pravedė 
K. šeštokas, šokius paruošė D. Ens- 
kaitienė, dūdelių muziką — A. Juo
zapavičius. Visiems padėkojo sen
draugių pirm. D. Balsienė, šventė 
baigta ateitininkų himnu. V.

HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ IR 
ŽŪKLAUTOJŲ klubo “Giedraitis” 
narių visuotinis susirinkimas įvyko 
gegužės 16 d. nuosavose šaudyklos 
patalpose, kurios gan gražiai išpuoš
tos. Tai dar vienas žingsnis į didesnį 
klubo savarankiškumą. Dalyvaujant 
dideliam narių skaičiui, metinis su
sirinkimas praėjo gražioj nuotaikoj. 
Išrinkta nauja valdyba: pirm. A. Bui- 
nys, ižd. - sekr. A. Povilauskas, šau
dyklos vadovas V. Svilas su talkinin
kais A. šilinsku ir A. Priealgausku, 
medžiotojų sekcijos vadovas A. Pin- 
tulis, žūklautojų — A. Paulius.

Buvo daug sumanymų klubui plės
ti. Galima sakyti, kad šis klubas yra 
viena pajėgiausių Hamiltono lietuvių 
organizacijų. Po oficialiosios dalies 
buvo puikios vaišes, linksmoji dalis: 
lenktynės poromis, puodynės daužy
mas užrištom akim, daina, rateliai ir 
t t Vakare nuleista čia plevėsuojan
ti lietuviška trispalvė ir sugiedotas 
Lietuvos himnas. Be jokių prakalbų, 
bet nuoširdžiai, lietuviškai. A. P.

J. A. Valstybės
LBF LOS ANGELES SAMBŪRIS 

suorganizavo politinių studijų savait
galį Lietuvos vadavimo ir lietuvių 
politinio gyvenimo problemoms na
grinėti. Su pranešimais dalyvavo vie
tinės jėgos — Jurgis Gliaudą, prof. 
Stasys Žymantas, inž. Uogintas Kubi
lius, inž. Egidijus Radvenis ir inž. 
Rimtautas Dabšys, svečiai — dr. Juo
zas Kazickas iš Niujorko, prof. dr. 
Vytautas Vardys iš Oklahomos ir 
JAV LC centro valdybos pirm. Vy
tautas Volertas iš Niujorko. Daugiau
sia dėmesio susilaukė prof. dr. V. 
Vardžio paskaita “Lietuva 1971 me
tais: padėtis krašte ir išeivijoje”, at
skleidusi žymius pasikeitimus sovie
tų okup. Lietuvoje — išaugusius 
miestus, sumažėjusį ūkininkų skaičių 
ir susiformavusį naują socialistini 
žmogų. Rusinimo pavojus šiuo metu 
esąs žymiai didesnis Estijai ir Latvi
jai, tačiau lietuvišką salą gali pa
skandinti vis plačiau ją supantys ru
siški vandenys. Dr. J. Kazickas savo 
tema buvo pasirinkęs išeivijos lietu
vių santykius su tauta, dėl kurios ky
la nesutarimų išeivijoje, silpninančių 
Lietuvos laisvinimo kovą, šiuo klau
simu jis siūlė skelbti moratoriumą. 
Visi turėtų susilaikyti nuo politinės 
išminties monopolio ir elgtis pagal 
savo sąžinę. Dr. J. Kazickas priminė, 
kad nevisi sovietų okup. Lietuvos pa
reigūnai yra Kremliaus tarnai, o iš
eivijos besąlyginis rikiavimasis į vi
sų antikomunistinių jėgų gretas mus 
gali įvesti į abejotinos vertės drau
giją. Sekančią dieną buvo pagerbti 
svečiai paskaitininkai ir Kalifornijos 
valstybinės kolegijos rektorius dr. 
Stephen Horn, 1961-66 m. buvęs se
natorium T. H. Kuchel administraci
niu padėjėju ir padėjęs pravesti H. 
Con. Res. 416 rezoliuciją JAV kong
rese. Jis tarė žodį apie Lietuvos 
problemas ir iškėlė Leonardo Valiū
ko nuopelnus šiai rezoliucijai. Pa- 
gerbtūvių vakarienėje dalyvavo estų 
ir latvių atstovai.

BALTIJOS KRAŠTŲ laisvės klau
simą Jungtinėse Tautose propaguo
janti BATUN organizacija gegužės 8 
d. paminėjo penkerių metų veiklos 
sukaktį. Pagrindinį pranešimą skai
tė BATUNo prez. dr. Heino Ainso, 
estas. Priimta metinė $18.000 sąma
ta. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas Niujorke A. Simutis. 
Išrinkta nauja vadovybė, kuri pasi
skirstė pareigomis: prezidentu bus
K. Miklas, vykdomuoju pirmininku 
— I. Rupners, vicepirmininkais — A. 
Juriado ir kun. N. Trepša, ižd. — R. 
Virkmaa, sekr. — dr. U. Binkis, di
rektoriais — V. Vinkman, E. Kulber 
ir Vyt. Jurgėla.

SOVIETINIAME TEISME okup. 
Lietuvoje pasakyta Dubingių klebo
no kun. Antano Šeškevičiaus, SJ, kal
ba buvo skelbta “Darbininke” ir ki
tuose laikraščiuose. Anglų kalbon 
kun. Francis A. Ruggles išverstą ko
piją galima gauti Eltoje, 29 W. 57th 
St., New York, N. Y. 10019.

ČIKAGOJE GYVENANTYS aušro- 
kai ir aušrokės organizuoja ekskur
siją autobusu į Torontą, kur yra ren
giamas abiejų “Aušros” gimnazijų 
minėjimas, buvusių auklėtinių ir 
mokytojų suvažiavimas.

AMERIKIEČIŲ SPAUDOS PRA
NEŠIMU, filmų ir televizijos aktorė 
Rūta Lee-Kilmonytė yra pakviesta 
dalyvauti šią vasarą Maskvoj įvyk

Birutė Kemėžaitė, lyrinis-drami- 
nis sopranas. Dainavimo mokėsi 
Čikagos American Conservatory 
of Music. Studijas gilino Romo
je, gavusi muziko F.Monganetti 
stipendiją. 1963 m. davė savo 
dainų rečitalį Čikagoje. Gegu
žės 30 d. Hamiltono 125 metų 
sukakties koncerte dainuos lie
tuvių liaudies dainos ir operų 
arijas

PER SPAUDĄ f LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

A dvokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
e. Sc., B. C L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

siančiame tarptautiniame filmų fes
tivalyje. Kvietimą jai parūpino Pa
nevėžio dramos teatro ir filmų ak
torius Donatas Banionis.

Venecuela
VENECUELOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS paskelbimo sukakties meti
nėse prie jos išlaisvintojo Simono 
Bolivaro paminklo Caracas mieste 
dalyvavo apie 40 tautybių. lietuvių 
vardu gėlių vainiką padėjo LB Cara
cas apylinkės pirm. Petras Kriščiū
nas, sekr. Regina Jarmolavičiūtė, 
jaunimo atstovai — V. Ignatavičiūtė, 
V. Kriščiūnaitė, N. Kriščiūnaitė, Z. 
Šulcaitė, R. Klova, A. Dugnas, R. 
Biskys ir P. Kriščiūnas, pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Iškilmes orga
nizavo draugija “Association Pro Ve
nezuela”, programai va^ivavo pilie
tybės direktorius A. Arragon. Lietu
vių dalyvavimą šioje iškilmėje su
minėjo laikraščiai “El Universal” ir 
“El National” dalyvių sąrašo pra
džioje.

Italija
VATIKANO DIENRAŠTIS “L’Os- 

servatore Romano” paskelbė straips
nį apie Vilniaus arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį jo gimimo šimtųjų metinių 
proga. Nuo 1956 m. Romoje vedama 
jo paskelbimo šventuoju byla. Supa
žindinęs skaitytojus su arkiv. J. Ma
tulaičio biografiniais duomenimis, jo 
tauria asmenybe, laikraštis taip pat 
paliečia Lietuvos Katalikų Bendrijos 
istoriją bei jos dabartinę būklę.

Britanija
BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ 

minėjimą Londone organizuoja Bal- 
tiečių Taryba, kurios pirmininkas yra 
M. Zarina. Estai, latviai ir lietuviai 
birželio trėmimų aukas pagerbs 
bendromis iškilmėmis bažnyčioje.

LONDONO GUDAI SUORGANI- 
ZAVO mėnesinių paskaitų ciklą. Kai- 
kuriose paliečiama ir Lietuva. Pvz. 
gegužės 18 d. Readingo universiteto 
prof. James Dingley skaitė paskaitą 
“Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kariuomenė XVI šimtmetyje”.

Danija
DANIJOS RADIJAS balandžio 18 

d. transliavo laidą apie M. K. Čiur
lionį. Klausytojus su M. K. Čiurlio
niu, dailininku ir kompozitorium, su
pažindino danų kompartijos laikraš
čio “Land og folk” atstovas Erikas 
Stalis. Buvo pagroti plokštelėn įrašy
ti M. K. Čiurlionio kūriniai “Miške” 
ir “Jūra”, atliekami prof. Balio Dva
riono diriguojamo Maskvos filharmo
nijos simfoninio orkestro. Šia proga 
minėtasis kompartijos dienraštis pa
skelbė straipsnį apie M. K. Čiurlionį 
“Kompozitorius ir dailininkas”, ilius
truotą “Jūros sonata” ir “Auka”.

Vokietija
EUROPOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 

sidabrinei sukakčiai skirta jubilėjinė 
stovykla šiemet rengiama liepos 19 
—29 d. d. JAV kariuomenės bazės 
miške Schwetzingene, prie Reino. 
Štabą sudaro: globėjas VLS krašto 
valdybos pirm. mjr. J. K. Valiūnas, 
stovyklų viršininkas s. B. Zinkus iš 
Britanijos, pavaduotojas-ūkvedys v. 
v. Alg. Vitkus iš Vokietijos, LS Se
serijos stovyklos viršininkė ps. G. 
Valterytė. - O’Briein ir Britanijos, LS 
Brolijos stovyklos viršininkas ps. V. 
Gedmintas iš Belgijos, stovyklų lau- 
žavedys s. J. Alkis iš Britanijos, spor
to vadovas mokytojas R. Baltulis iš 
Vokietijos, skautiškų užsiėmimų va
dovas s. J. Masalauskas iš Britanijos, 
stovyklos gydytojas s. v. v. si. A. Ge- 
geckas iš Šveicarijos, medicinos se
suo ponia A. Jacquet iš Prancūzijos 
ir dvasios vadas kun. H. Šulcas iš Vo
kietijos. Tikimasi susilaukti daug 
svečių ir dalyvių iš Kanados ir JAV. 
Ekskursiją, kaip žinome, jau organi
zuoja Toronto skautai.

MEMMINGENO VLB APYLINKĖS 
ilgametis ižd. Antanas Dasys balan
džio 24 d. buvo rastas negyvas miške. 
Mirties priežastis tiriama. Velionis 
buvo gimęs 1922 m. Vilniaus krašte. 
Dalyvavo ne tik visuomeninėje, bet 
ir kultūrinėje veikloje — buvo savi
veiklinio teatro aktorium.

KUN. VACLOVO ŠARKOS pagal
bos šauksmą Pranui ir Algirdui Bra
žinskams paskelbė Saarbrueckeno 
mieste leidžiamas laikraštis “Stimme 
der Freiheit”.

VYSK. A. DEKSNYS gegužės 28- 
31 d. d. dalyvaus lietuvių kunigų ir 
pasauliečių suvažiavime Braunshar- 
de, prie Darmstadto, kur bus išrink-
ta V. Europos lietuvių sielovados 
bendrijos centrinė taryba. Sekminių 
dieną, gegužės 30, pamaldomis jis 
atžymės savo kunigystės 40 metų su
kaktį. Vysk. A. Deksnys taipgi yra 
sutikęs dalyvauti ir atlaikyti Mišias 
Europos lietuvių skautų jubilėjinėje 
stovykloje prie Schwetzingeno.

Brazilija
PAS SV. TĖVO NUNCIJŲ gego- 

žės 12 lankėsi lietuvių kunigų de* 
legacija, prašydama jį rūpintis, kad 
būtų paskirtas Brazilijos (ar Pietų 
Amerikos) lietuviams vyskupas, ku
ris vadovautų lietuviškam katalikiš
kam darbui ir galėtų atstovauti lie
tuviams visuomenėje. Nuncijus pa
žadėjo prašymą svarstyti, pristatyti 
jį Brazilijos vyskupų konferencijai 
ir prašė statistinių davinių apie lie
tuvius, gyvenančius Pietų Ameriko
je. Delegacijos nariais buvo preL Z. 
Ignatavičius, prel. A. Arminas, preL 
P. Ragažinskas, kun. Pr. Gavėnas 
SBD, kun. 3. Janilionis, kun. V. 
Sates, OFM, km. A. Sanlaitis, SJ ir 
Kazimieras Gaulia. .



5 psi. • Tėviškės Žiburiai •

Gyventoj; so
Kiekvienas asmuo, gyvenan

tis ir gimęs iki š. m. gegužės 
31 d. vidurnakčio Kanadoj, bus 
Įtrauktas Į š.m. birželio 1 d. 
vykdomo gyventojų surašymo 
duomenis. Jis pravedamas kas 
dešimti metai nuo 1871 m. pa
gal Britų šiaurės Amerikos 
1867 m. aktą. Modernus gyven
tojų surašinėjimas buvo pradė
tas Kanadoje, kuri užsienyje ir 
šiandien yra laikoma pirmau
jančiu pasaulio kraštu šioje sri
tyje

Naujosios Prancūzijos inten- 
dentas Jean Talon 1666 m. pra
vedė oficialų gyventojų surašy
mą, norėdamas nustatyti kolo
nijos prieauglį nuo 1608 m., kai 
Champlain įsteigė Kvebeką. J. 
Talonas užregistravo 3215 as
menų, sužymėdamas jų pavar
des, amžių, lytį, šeimos padėti 
ir užsiėmimą, šio dokumento 
originalas yra Paryžiaus archy
vuose. Kas domisi šiuo įvykiu, 
istorinę pirmojo gyventojų sura
šymo kopiją gali pamatyti Ota
vos valstybiniame archyve.

Po šimto metų žinios apie gy
ventojų. sudėti dabar yra dar 
reikalingesnės.' Kaip gi kitaip 
būtų galima paruošti ir apskai
čiuoti tokias socialines paslau
gas, kaip vaiku priedai šeimoms, 
senatvės pensijos, ar pagaliau 
nustatyti miestam reikalingu 
namu skaičių.

Informacija yra slapta
šiandien daug kalbama apie 

valdžios “kišimąsi į privatų 
žmogaus gyvenimą”, bet gyven
tojų surašymas neturi tokio tiks
lo. Dominijos statistikas Wal
ter E. Duffett yra aiškiai pabrė
žęs prie klausimų lapo pridėta
me laiške: “Gyventojų surašy
mas Kanadoje vykdomas pagal 
statistikos Įstatymą, reikalau
jantį, kad kiekvienas suteiktų 
prašomas žinias. Tas pats įsta
tymas garantuoja, kad asmeni
nės žinios bus laikomos paslap
tyje ir naudojamos tik bendriem 
statistikos daviniam sudaryti. 
Niekas nesužinos jūsų atsaky
mų, išskyrus Dominijos statis
tikos biuro tarnautojus, o jie 
būtų baudžiami, jeigu išduotų 
kam nors kitam asmeninio po
būdžio žinias.” Statistikos biu
rui yra uždrausta teikti ar 
skelbti betkokią informaciją 
apie asmenis. Taigi, gautoji in
formacija niekada nebus panau
dota valstybiniams mokesčiams 
ar karinės prievolės atlikimui.

Tikrinanti surašymo lapus op
tinė mašina “skaito” tik tas ži-
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rašymo nauda 
nias, kurios yra apskritimuose, 
ir jas perduoda į elektroninius 
skaitytuvus. Taigi, jokiu būdu 
neįmanoma atrinkti asmeninių 
duomenų ar atpažinti asmenį iš 
elektroninių skaitytuvų “atmin
ties” skyriuose sutelktos me
džiagos. Patys surašymo lapai 
yra suplėšomi ir sudeginami.

Pasitarnaukite
Pirmą kartą istorijoje surašy

mo žmonės neis į visus namus 
ar butus apklausinėti surašo
mųjų. Jie tik paliks klausimų la
pą ir paaiškinimų brošiūrą. Tra
dicinis surašymo' būdas verstų 
aplankyti apie 6.000.000 namų 
ir butų, gaišti laiką, kol kiek
viename jų bus atsakyta į visus 
klausimus. Išskyrus vardą, pa
vardę, adresą ir telefoną, dabar 
visi klausimai pačių surašomų
jų bus atlikti pridėtu pieštuku 
užtušuojant pasirinktą atsaky
mo skrituliuką.

Kiekviena šeima-iš anksto nu
statytuose rajonuose turės pa
siųsti savo atsakymus nemoka
mai paštu pridėtame voke. Ki
tose vietovėse surašinėtojai at
vyks Į namus ir surinks užpildy
tus lapus, padės atsakyti nesu
prastus klausimus. Tik nuoša
liose vietovėse ar turinčiose 
ypatingas sąlygas bus tradicinis 
kiekvieno namo gyventojų su
rašinėjimas.

Pagal įstatymą kiekvienas 
privalo suteikti reikalaujamas 
žinias. Atsisakiusieji užpildyti 
surašymo klausimus gali būti 
baudžiami pinigine bauda iki 
$100, iki 30 dienų kalėjimo arba 
abiem baudom kartu. Panašios 
baudos skiriamos ir už klaidingų 
žinių suteikimą. Šios baudos 
betgi labai retai tepanaudoja
mos, nes piliečiai supranta, kad 
surašymas yra vykdomas visos 
Kanados gerovei, ir jame sąži
ningai dalyvauja.

Du trečdaliai šeimų gaus 
trumpas surašinėjimo formas 
tik su keletu klausimų, trečda
lis — ilgesnes formas su papil
domais klausimais apie asmenį 
ir butą. Trumpoji forma suteiks 
pilną vaizdą Kanados gyventojų 
amžiaus, lyties, šeimyninės būk
lės, kalbos, pagrindinių gyveni
mo sąlygų. Ilgesnėse formose 
papildomi' klausimai liečia na
mus, išsilavinimą, persikėlimus 
ir pajamas. Iš. šių atsakymų ma
tematiniu apskaičiavimu Domi
nijos statistikos biuras galės su
sidaryti tikslų visų kanadiečių 
socialini ir ekonomini vaizdą.

Can. Scene
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ST. CATHARINES, ONT.
TAUTYBIŲ FESTIVALIS, kuria

me dalyvauja ir lietuviai, buvo ofi
cialiai atidarytas gegužes 22 d. rotu
šėje. Skelbiame baigminę programos 
dalį.

Gegužės 27 d.: 9 v. r. — 9 v. v. et
ninių grupių dirbinių paroda ir taut, 
šokiai, čia pasirodys mūsų tautinių 
šokių jaunųjų grupė, kuriai vadovau
ja S. Zubrickienė.

Gegužės 28 d.: 9 v.r. — 9 v.v., Fair
view Mall tautodailės paroda, kon
certai ir Š. Amerikos liaudies dainos.

Gegužės 29 d.: 11 v. didysis para
das iš Montebello parko iki miesto 
arenos. 1 v. p.p. tautiniai šokiai ir 
dainos. Dalyvaus mūsų vyr. tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. Be- 
liūno. 5 v. p.p. paradas arenoje spal
votai televizijos programai. 8 v. v. 
šokiai lenkų salėje, 43 Facer St., ir 
Club Heidelberg, Lake St/N.

Gegužės 30 d.: 2-6 v. p.p. Club Hei
delberg vok. tautinių dirbinių paroda 
ir įvairūs maisto patiekalai. 2-5 v. 
p.p. YWCA patalpose, Queen St., bus 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos tauto
dailės paroda, maisto patiekalai. 7.30 
v.v. tarptautinės muzikos koncertas 
Thisle teatre, Brock University. Bi
lietus galima įsigyti prie įėjimo.

I visas tautybių rengiamas paro
das įėjimas yra laisvas. Inf. Sk.

MOTINOS DIENA praėjo ir šie
met su didžiausiu pasisekimu. Mi
nėjime ir jo programoje pasirodė 
beveik visas lietuviškasis jaunimas. 
Tautinių šokių grupės, tiek jaunes
nių, tiek vyresnių, neužilgo galės 
varžytis su geriausiomis kitų apylin
kių grupėmis, šeštadieninė mokyk
la irgi pasirodė labai gerai. Vado

KANADA REIKALINGA 
JŪSŲ TALKOS 

GYVENTOJU SURASXME
BIRŽELIO 1 DIENĄ

vai susilaukė gėlių ir gausių ploji
mų. Gražią ir labai reikšmingą pa
skaitą skaitė viešnia iš Toronto dr. 
Judita čuplinskienė-Matulionytė, pa
lydėta plojimais, apdovanota puokšte 
rožių. Visas minėjimas praėjo pui
kiai, jei ne mažas, nuolat mūsų 
minėjimuose pasikartojąs minusas: 
perilgos ceremonijos minėjimo pra
džioje ir gale. Tai sumenkina visos 
programos stiprų efektą. Kor.

LB APYLINKES VALDYBA bir
želio 13 d. 11 vai., tuojau po pamal
dų, vienuolyno patalpose rengia bir
želio žiauriųjų trėmimų sukakties 
minėjimą. Tą dieną bus atnašauja
mos Mišios už žuvusius ir komunistų 
nukankintus lietuvius Lietuvoje ir 
Sibire. Minėjime paskaitą skaitys 
skautų veikėjas Br. Simonaitis iš 
Port Colborne. Vietinių menininkų 
atliekamą programą paruoš sumani 
ir gabi meno vadovė Stasė Virbic- 
kaitė-Zubrienė. Birželio žiauriuosius 
išvežimus senoji karta puikiai prisi
mena. Nedaug mūsų tarpe yra to
kių, kurių šeimos ar giminių jie ne
palietė. Šią dieną turime jausti tau
tinę pareigą minėjime dalyvauti ir 
atsivesti savo vaikus, kad jie susida
rytų vaizdą koks yra žiaurus komu
nizmas, pavergęs laisvas tautas ir 
jų tėvų gimtąjį kraštą Lietuvą.

LIETUVIŲ XVII DIENOS ruo
ša vyksta palaipsniui. Jau susiraši
nėjamą su menininkais ir tariamasi 
dėl programos sudarymo. Kadangi 
tą ilgąjį Padėkos Dienos savaitgalį 
bus ir Kanados lietuvių jaunimo II 
kongresas, tai ir programą išpildys 
jaunieji menininkai. Kai tik bus va
dovų P. Balso ir muziko A. Paulio- 
nio sudaryta programa, tuojau pa

skelbsime visuomenei dalyvaujan
čius meno vienetus.

Talkinant mūsų parapijos veik
liam klebonui T. Juvenaliui įdau
bai, OFM, koncertui pati didžiausia 
salė jau gauta labai geromis sąly
gomis. Be to, jau ruošiama tautinio 
meno paroda — eksponatai telkia
mi vienuolyno patalpose. Ir čia di
delės paslaugos ir paramos sušilau? 
kerne iš parapijos klebono. Be val
dybos, KL XVII Dienos rengimo ko
mitete dalyvauja apie 15 veikliausių 
apylinkės lietuvių. Reikalui esant, 
komitetas bus plečiamas. Su Kana
dos lietuvių jaunimo II kongreso 
rengimo pirm. G. Breichmanu palai
komas ryšys. Artimiausiu laiku bus 
sušauktas bendras jaunimo kongreso 
ir Lietuvių Dienos rengėjų komite
tų atstovų posėdis veiklai suderin
ti. Apylinkės valdyba

PARODOS. — Mūsų mieste tauti
nės grupės yra gerai organizuotos, 
be jų šis įvairus ir gyvas Niagaros 
pusiasalis neturėtų tokio gyvenimo 
atspalvio, kokį dabar turi įvairiuose 
pasirodymuose. Jau kuris laikas 
miesto muzėjaus patalpose vyksta 
tautinių grupių parodos. Joms ski
riama savaitė laiko. Mūsų eilė — 
per Lietuvių Dieną. Teks . visiems 
gerokai pasitempti, kad paroda bū
tų tinkama, nes visos tautybės iki 
šio laiko su parodomis pasirodė la
bai gerai. Daugiau lietuvių turėtų 
tas parodas aplankyti, su jom susi
pažinti, kad žinotume, kas maždaug 
ir mūsų laukia. Jei mes aplankysime 
kitų parodas, tai ir patys būsime ap
lankyti. Parodos vyksta muzėjuje, 
Harzel Rd., prie pat tilto į Merito- 
ną. Gegužės 26-28 d.d. Fairview Mall 
prekybos centre yra visų tautybių 
dailės paroda, kurioje kiekvienos 
tautybės menininkai yra išstatę po 
tris paveikslus.

KAZIMIEROJ IR PETRO ŠUKIŲ 
20 metų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga draugai surengė pobūvį, 
kuria atvyko didokas būrys tautie
čių iš St. Catharines, Niagara Falls 
ir kt. Iš Čikagos buvo p. Šukienės 
brolis kun. Juozas Lechavičius, iš 
Toronto — buvęs mūsų parapijos 
klebonas kun. Benediktas Bagdonas, 
OFM, iš Ročesterio — artimi giminės 
inž. Vitalis Litvinas su žmona. Su
kaktuvininkai buvo pasitikti jaukiai 
papuoštoje saliukėje su duona, drus
ka, gėlėmis ir sveikinimais. Stalą pa
laimino dabartinis klebonas kun. Ju
venalis Liauba, OFM. Pagrindinį žo
dį tarė kun. B. Bagdonas, OFM, iš
keldamas žymų ponų Šukių įnašą į 
šios parapijos ir bendruomenės lie
tuvišką gyvenimą. Kalbėjo ir beveik 
visi dalyviai nieko neperdėdami, bet 
vis surasdami ką nuoširdaus pasaky
ti sukaktuvininkams. Kalboms pasi
baigus, sekė labai gražių ir vertingų 
dovanų įteikimas.

KELIOMS DIENOMS buvo atvy
kęs iš Brooklyno T. Barnabas Mi
kalauskas, OFM, ir per tą laiką spė
jo aplankyti nevieną savo buvusį pa
rapijietį bei pasidalyti naujo gyveni
mo įspūdžiais. Sekmadienį atlaikė 
pamaldas, pasakė gražų pamokslą, 
prisimindamas šioje tautinėje para
pijoje praleistus ilgus metus. Kor.

Niagaros pusiasalis
NIAGAROS PUSIASALIO Žalgirio 

skautų vietininkija, prisimindama sa
vo buvusi vadovą vyr. skautininką 
a.a. S. Kairį, jo mirties metinių pro
ga užprašė Mišias. Gedulingos Šv. 
Mišios buvo atnašaujamos gegužės 
23 d. Tėvų pranciškonų koplyčioje 
St. Catharines.

Žalgirio sk-tų v-ja

Kanados Lietuvių 
Fondas

Kanados Lietuvių Fondo Tarybos 
narių posėdyje gegužės 15 d. lietuvių 
Namuose, be Įvairių organizacinių 
reikalų svarstymo ir aptarimo, buvo 
priimtas pelno paskirstymo pataria
mosios komisijos planas. Pagal tą 
planą komisija paskirstė $4.000- Fon
do Tarybai padarius papildymą $425, 
susidarė bendra $4.425 suma.

Paskirstyta:
1. KLB švietimo komisijai $ 600
2. Lituanistinėms mokykloms

ir seminarui ______i------- ’ 1.500
3. Tautinių šokių grupei

“Gintaras”______ —_ ___ 250
4. Po $100 sporto klubams 

“Vytis”, “Aušra”, “Kovas” 300
5. Toronto chorui “Varpas”_  150
6. Hamiltono merg. chorui

“Aidas”____ 50
7. Po $100 “Romuvos”, ateiti

ninkų ir “Baltijos” jauni
mo stovykloms ...________ 300

8. KLB kultūros komisijai 200
9. Po $75 “Nepriklausomai

Lietuvai” ir “Tėviškės Ži- / 
būriams”_________ ____ 150

10. Vasario 16 gimnazijai 200
11? Lietuvių Kultūros Kolegijai 100
12. Tautybių karavanui _.— 50
13. Jaunimo kongresui______ 500
14. Radijo valandėlei “Tėvynės

Prisiminimai” ____   75
Kanados Lietuvių Fondo taryba 

pareiškė padėką už rūpestingai at
liktą darbą pelno paskirstymo pata
riamosios komisijos pirm. inž. J. Sli
žiui, nariams — St. Grigaliūnui, St. 
Kuzmai, A. Bumbuliui, J. Gustainiui 
ir H. Stepaičiui. Į L. Fondą priimta 
16 naujų nariu, posėdžio metu gau
ta $420 įnašų. P. BASTYS, ižd.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
* ■ ’ >

EDVARDAS 
“PRIE NEMUNO MANO PASAU

LIS — gimtoji šalis Lietuva” — dai
navo Detroito jaunimo choras gegu
žės 15 d. Cicero ateitininku vakare 
§v. Antano parap. salėje. Ši kompoz. 
V. Paltanavičiaus daina “Nemunas” 
ir kitos išeivijoje negirdėtos dai
nos, sukurtos dabartinių okup. Lie
tuvos kompozitorių, sudomino gau
sią publiką (jos buvo apie 400), 
kuri savo ilgu plojimu išreiškė pasi
tenkinimą 70 dainininkų turinčiu 
Detroito choru bei jo darbščiu vado
vu St. Sližiu. Dainininkai iš Detroito 
pasirodė kaip pajėgus jaunimo vie
netas, kokio gali pavydėti net ir 
Čikaga, kuri turi nemaža suaugu
siųjų chorų bei vaikų dainos vie
netų, bet neįstengia suburti jauni
mo (gimnazistų ir studentų) choro. 
Detroito choristus palydėjo instru
mentinis pritarimas, kuris labai tiko 
jų pasirodyme. Vienoje dainoje solo 
partiją atliko jaunoji Irena Vizgir
daitė. Pranešinėjo Karolė Veselkai- 
tė. Pirmoje programos dalyje pasi
rodė Windsoro mergaičių kvartetas 
(R. čerškutė, N. Giedriūnaitė, M. 
Pakauskaitė, A. Tautkevičiūtė). Jau
nosios viešnios iš Kanados turi gana 
malonius balsus bei įdomų repertu
arą. šioje dalyje K. Puidaitė dar 
pagrojo akordeonu (gaila, kad visi 
kūriniai buvo nelietuviški), o Laima 
Tautkevičiūtė padeklamavo. Įžanginį 
žodį tarė Cicero moksleivių ateiti
ninkų kuopos globėjas dr. P. Kisie
lius, kuris po programos gražiai pa
dėkojo svečiams už jų mielą pasi
rodymą. Visą šią programą garsine 
aparatūra filmavo “Lietuviai tele
vizijoje” atstovai. Ji bus perduota 
per televiziją....

PRANAS OŽINSKAS, jau dau
giau kaip 40 metų leidžiantis “Ar
gentinos Lietuvių Balsą” ir dalyvau
jantis vietinėje lietuvių veikloje, 
apie 10 dienu praleido Ciceroje ir 
Čikagoje. Pirmą kartą viešėdamas 
JAV, jis norėjo susipažinti su šios 
šalies lietuvių veikla bei jų darbais. 
Prieš atvykdamas j Čikagą, jis lan
kė Kalifornijos lietuvius, o iš Čika
gos pasuko Niujorko link, kur žadėjo 
praleisti daugiau kaip savaitę laiko. 
Kaip laikraščio leidėjas ir spaustu
vės savininkas, svečias aplankė Čika
gos lietuvių laikraščius bei spaustu
ves, kur sutiko nemaža buvusių savo 
spaustuvės darbininkų, dabar gyve
nančių Čikagoje. “Margučio” ir S. 
Barkus radijo programų klausytojus 
jis supažindino su Argentinos Lietu
sių veikla. Apsilankęs Cicero lit. 
mokykloje, vaikams papasakojo apie 
Argentinos jaunimą. Taip pat buvo 
užsukęs | Balzeko Lietuvių kultūros 

mušėjų, A. Petrikonio meno gale-

SULAITIS
riją, Jaunimo Centrą bei kitas lie
tuvių Įstaigas. Daugiausia laiko pra
leido lankydamas buvusius argenti- 
niečius lietuvius, dabar Įsikūrusius 
Čikagoje bei jos apylinkėse. Svečiui 
buvo miela susitikti ir buvusi argen- 
tinieti, dabar atvykusį pasisvečiuoti 
Į Čikagą iš Vilniaus, istorijos moks
lų kandidatą Praną Ulevičių.

CICERO LB APYLINKĖS VAL
DYBA gegužės 9 d. buvo surengusi 
gražiai pasisekusi Motinos Dienos 
minėjimą, kuriame programą atliko 
mažieji. Gerai, kad nebuvo paskai
tos, kaip priimta tokiomis progomis. 
Vietoj jos žodį tarė Ciceroje viešė
jęs svečias iš Buenos Aires “Argen
tinos Lietuvių Balso” leidėjas Pra
nas Ožinskas, perdavęs sveikinimus 
to krašto lietuvių. Buvo išpildytas 
J. Kreivėno vieno veiksmo vaidini
mėlis “Motinos Dienos belaukiant”. 
Gražu buvo matyti vaidinant pačius 
jaunuosius aktorius, kurie, reikia 
manyti, nepasitrauks nuo scenos ir 
ateityje, bet tobulins savo sugebė
jimus. Veikaliuką surežisavo J. Ba
lutis. Taip pat pašoko mokinių tau
tinių šokių grupė (vad. L. Radvilie
nė), padainavo vaikų choras (vad. 
J. Kreivėnas). Minėjimą pravedė 
Bendruomenės veikėjas H. Su- 
vaizdis.

DAUG JAUNŲ BALETO entuzias
čių pasirodė Jaunučio Puodžiūno ba
leto studijos mokinių koncerte gegu
žės 16 d. Jaunimo Centre. Beveik 
pusšimtis mokinių demonstravo sa
vo sugebėjimus, kurių vieni turėjo 
daugiau, o kiti—dar gana mažai, čia 
kaikuriuose šokiuose pasirodė ir 
vyresnieji — Jaunutis Puodžiūnas, 
Violeta Karosaitė ir jau gerokai pa
žengusi. 20 m. amžiaus balerina Ja
nina Kolytė. Programa buvo ilgoka, 
bet nenuobodi. Susirinko daugiausia 
atlikėjų tėvai, giminės bei pažįsta
mi, kurie entuziastiškai priėmė jau
nimo pastangas. Įdomesnis ir ilges
nis buvo baletas “Carmen”, daugiau
sia sudominęs žiūrovus. Po progra
mos nemaža grupė kviestinių svečių 
susirinko J. Puodžiūno studijos pa
talpose Marquette Parke ir pasidžiau
gė pasiektais rezultatais. Dabar ši 
studija išsiskirsto atostogų, o nuo 
rugsėjo 7 d. toliau tęs darbą.• • •

ČIKAGOS “LITUANIKOS” futbo
lininkų pirmoji komanda tolimesnė
se pirmenybių rungtynėse nugalėjo 
“Slovaks” vienuolikę 2:1, tačiau se
kanti sekmadienį turėjo nusileisti 
prieš ukrainiečių “Wings” 1:3. Ge
gužės 17 d. lietuviai dar sugriebė 
du taškus, nugalėdami “Rockets” 

(Nukelta į 94ą psl.)
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Šiomis dienomis jūs gausite klausimų lapų. 
Užpildykite jį kaip jame nurodyta.

Gyventojų surašymas mūsų krašte yra Įprastas 
dalykas. Tai vienintelis būdas susidaryti tiksliam 
Kanados gyventojų vaizdui.

Kodėl reikia talkinti Kanados gyventojų su
rašyme? Dėlto, kad tai visiems naudinga, neišski
riant nė jūsų. Kai žinome, kas iš tikrųjų yra kana* 
diedai, kur ir kokiose patalpose jie gyvena, kokio 
amžiaus yra jų šeimos, — galime, remdamiesi šiais 
duomenimis, planuoti ateitį. Jūsų ateitį.

Surašymo duomenis naudoja visos vyriausybės, 
planuodamos tokius esminius patarnavimus, kaip 
mokyklos, ligoninės, keliai. Jie taipgi yra naudo
jami verslo, pramonės, darbininkų unijų vadų, ūki
ninkų ir įvairių įstaigų, planuojančių pagerinimus 
žmonėms visoje šalyje.

Nesirūpinkite informacija, kuri yra privataus 
pobūdžio. Pagal įstatymų, gyventojų surašymo duo-

menys turi būti laikomi griežtoje paslaptyje. Visi 
Dominijos Statistikos Biuro tarnautojai yra prisiekę 
laikyti paslaptį. Įstatymas taipgi sako, kad kiek
vienas Kanados gyventojas turi būti įregistruotas 
visuotiniame surašyme.

Paskirų asmenų atsakymai niekam nebus per
duodami. Negaus jų nė kiti vyriausybės departa
mentai.

Labai rūpestingai užpildykite pieštuku atitin
kamus rutuliukus surašymo formoje. Atsiminkite, 
kad visi klausimai yra svarbūs.

Klausimų lapai yra atspausdinti anglų ir pran
cūzų kalbomis. Jei tai jums sudarys sunkumų, pa
prašykite padėti kurį nors savo šeimos narį arba 
patikimų draugų, geriau mokantį kalbų. -

Jei gausite iš anksto apmokėtų vokų drauge 
su klausimų lapu, užpildykite jį ir grųžinkite paštu. 
Jei nebus pridėtas vokas grųžinimui, nesiųskite — 
laikykite pas save iki atsiims surašymo atstovas.

Rūpestingai užpildykite surašymo formas bir
želio 1 dienų. Tuo būdu pagelbėsite ir mums, 
ir sau.

BIRŽELIO 1 YRA SURAŠYMO DIENA
ĮTRAUKITE SAVE STATISTIKON.

■ ^OOMBON BUREAU OF STATISTICS 
■“BUREAU FEDERAL DE IA STATISTIQUE
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Kanados Latvių Federacijos pirm. Tolivaldis Kronbergs, dalyvavęs 
Baltiečių Federacijos Kanadoje Sudbury skyriaus metiniame paren
gime, tarp dviejų studenčių. Kairėje — Danguolė Remeikytė, deši
nėje — Dana Kusinskytė. Nuotr. J. Ligerio

LONDON, ONT.
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS įvy

ko gegužės 16 d. ir praėjo gana sklan
džiai. Susirinkimo dalyviams išdaly
tas klebono kreipimasis į parapijie
čius. Be ko kito, ten nurodyti ir svar
biausieji dabartinio k-to, parapijie
čiams padedant, atlikti darbai: baž
nyčioje sudėtos puikios naujos grin
dys ir įvesti vėdintuvai, uždengta di
delė dalis pastato stogo, pertvarkytos 
ir atremontuotos prausyklos, jose 
įvestas šiltas vanduo, salėje — gėri
mui vanduo, sudėtos naujos grindys 
virtuvėje, pertvarkyta dalis šildymo 
įrengimų ir pati jų patalpa, sutvar
kyta automobiliams pastatyti aikštė 
ir kt. Šiuos darbus parėmė jukomis 
Justinas Danielius $500, KLK Mote
rų Draugijos skyrius — $100 ir kt. 
Jiems už tai išreikšta padėka. Savo 
raštą klebonas kun. B. Pacevičius pa
pildė žodžiu, iškeldamas šio komite
to, ypač jo pirmininko Br. Misiaus, 
ypatingą darbštumą bei sumanumą ir 
prašydamas komitetą pasilikti antrai 
kadencijai. Skautai nudažė medines 
dalis bažnyčios išorės, o studentai iš
dažė prausyklas. Jiems padėkojo kle
bonas ir komiteto pirmininkas. Ko
miteto pirmininkas pranešė, kad iš
mokėtos visos eilinės' skolos, išsky
rus pagrindinę, ir pasivyti mokėji
mai, kurie dabar atliekami be uždel
simo. Sutvarkytos atskaitomybės 
knygos. Už jų sutvarkymą jis išreiš
kė nuoširdžią padėką iždininkui Br. 
Zabulioniui.

Revizijos komisijos pirm. P. Dra- 
gūnevičius pranešė, kad visa atskai
tomybė yra labai pavyzdinga. Neap
mokėtų sąskaitų nėra. Taip pat nuro
dė kasoje esančią sumą, kuri pagal 
šią parapiją nelaikytina maža. Jis 
siūlė pagirti komiteto atliktus dar
bus ir už tai išreikšti jam padėką. 
Ir susirinkimo dalyviai pabrėžė šio 
komiteto ypatingai pažymėtiną veik
lą, kurios dėka buvo nugalėti susi
darę finansiniai sunkumai ir atlik
tas didelis remontas. Parapijos stei- 
gimosi pradžioje visi stengėsi pri
sidėti darbu ir lėšomis, o dabar be
veik visa našta gulė tik ant komite
to narių: jie patys ne tik remontą 
įvykdė, bet ir beveik visą bažnyčios 
bei salės nuolatinį valymą atliko. Gi 
komiteto pirm. Br. Misius kone 
kiekvienos darbo dienos laisvą lai
ką praleisdavo dirbdamas parapijoje. 
Rahgoviškas patyrimas jį įgalino vis
ką labai gražiai atlikti. Tokiu būdu 
parapijai buvo sutaupyta nemaža 
pinigų.

Susirinkimui prašant, komitetas 
sutiko likti antrai kadencijai tos pa
čios sudėties: pirm. Br. Misius, na
riai: — A. Kudirka, P. Jokšas, Br. 
Zabulionis, I. Daniliūnienė, V. Gude

lienė ir P. Genčius. Be to, susirin
kimas suteikė jiems kooptavimo tei
sę, jei būtų toks reikalas. Sutiko 
pasilikti ir revizijos komisija: pirm. 
P. Dragūnevičius, J. Butkus ir vienas 
pasirinktas narys. Pasikeitus nuomo
nėmis kitais parapijai svarbiais klau
simais, susirinkimas baigtas.

RINKIMAI Į KRAŠTO TARYBĄ 
buvo tokie, kokių čia ligi šiol dar 
nėra buvę — rekordiniai. Jie sukėlė 
apylinkėje didžiausią susidomėjimą, 
balsavo apie 80% galinčiųjų balsuoti, 
ir visais atžvilgiais buvo labai sklan
dus. Pirmoje eilėje tai nuopelnas vie
tos rinkimų komisijos, kurią sudarė 
energingasis jos pirm. Br. Misius, na
riai — L. Eimantas, A. Petrašiūnas, 
A. Kudirka ir stud. Puteris. Ši ko
misija ne tik visus ragino atlikti pi
lietinę pareigą, bet taip pat sudarė 
sąlygas balsuoti ir susirgusiems bei 
išvykstantiems. Paraginimais, susi
siekimo priemonėmis ir kt. jai tal
kino apylinkės valdyba bei klebonas.

Susidomėjimą, žinomą, žymiai pa
didino ir kandidatų parinkimas bei 
rinkimų taisyklių pakeitimas: ligi 
šiol Londono rinkikai negalėdavo nu
lemti atstovų tarybon parinkimo, kai 
tuo tarpu šį kartą buvo priešingai 
— jie balsavo už savus kandidatus 
ir lėmė rezultatus. Buvo pasiūlyti 4 
kandidatai ir jie gavo balsų: jauniau
sioji kandidatė Joana Pauliony- 
tė — 108, Daniliūnas, sr. — 103, Mi
ras Chainauskas — 75, Algimantas 
Eimantas — 52. Pirmieji du išrink
ti tarybon. Komisijai buvo atsiųsta 
200 balsavimo lapelių, ir atrodė, 
kad gali jų neužtekti. Pagal senas 
rinkimų taisykles Londono balsuoto
jų skaičius būdavo 50-60, o dabar 
balsavo... 191! Taigi, mažas Lon
donas šį kartą nedaug teatsiliko nuo 
didžiųjų Hamiltono ir Montrealio 
apylinkių, o procentiniu požiūriu, 
be abejonės, užėmė pirmą vietą 
Kanadoje.

LIUDĄ MACĮ, grįžtantį iš Detroi
to, ištiko širdies smūgis. Jis nuvež
tas Viktorijos ligoninėn, ypatingos 
priežiūros skyrium Sustiprėjęs po 
keleto dienų grįžo namo. Jis yra dė
kingas visiems lankytojams, kurių 
turėjo tikrai nemaža. Liudas Mačys 
atvyko į Kanados Vakarus ir persi
kėlė į Londoną 1928 m. Jis pirmas 
sudarė darbo sąlygas naujųjų ateivių 
kultūrinei veiklai Londone, visą laiką 
su jais palaikė glaudžius ryšius ir 
niekada neatsisakydavo lietuviška
me reikale padėti. Jis yra nuoširdus, 
susipratęs lietuvis.

KATALIKIŲ MOTERŲ skyriaus 
narė p. Jokšienė išvyko į šv. Juozapo 
ligoninę tyrimams. Abiem linkime 
sveikatos. D. E.

SUDBURY, ONT.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 

surengtas LB Sudburio skyriaus val
dybos, praėjo sėkmingai. Jį atidarė 
ir motinas pasveikino pirm. J- Ba- 
taitis. Gražią paskaitą, įpindama B. 
Brazdžionio ir mūsų poetės G. Petrė- 
nienės poeziją, skaitė Silvija Martin- 
kutė. Tuoj po paskaitos įvyko tauti
nių šokių grupės krikštynos. Pakrikš
tyta “Ramunėlės” vardu. Kūmais 
buvo ilgiausiai šeštadieninėj mokyk
loj išdirbę mokytojai: kun. Ant. Sa
bas ir M. Venskienė. Po krikšto aktu, 
be kūmų, dar pasirašė šokių mokyto
ja S. Martinkutė. LB apyl. pirm. J. 
Bataitis, E. šviežikienė. Viena akto 
kopija buvo įteikta šokių mokytojai 
Silvijai, kita palikta Bendruomenės 
bylose. Ta proga žodį tarė kun. Ant. 
Sabas, J. Kručas ir Silvija. Vida 
Stankutė įteikė gyvų gėlių puokštę 
šokių mokytojai. Minėjimo programa 
buvo įvairi ir turtinga. Sušokti penki 
tautiniai šokiai. Eilėraščius deklama
vo A. Stepšytė, J. Tolvaišaitė, G. Po- 
derytė, A. Kručaitė, K. Albrechtai- 
tė. Pranešinėjo M. Stepšytė ir A. 
Kručaitė. Po to buvo šokiai su bu
fetu ir loterija. Sekantį sekmadienį 
atlaikytos pamaldos už motinas. Be 
vietinių, minėjime dalyvavo J. O. 
Okmanai iš Sault Ste. Marie, L. Sta- 
naitytė, A. Černiauskienė, J. Čer
niauskas ir A. Kairienė iš Niujorko. 
Pastarieji atostogavo keletą dienų 
pas M. A. Pranckūnus, kur jiems bu
vo suruoštos gražios pagerbtuvės.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA už
baigė mokslo metus gegužės 8 d. tra
dicinėmis vaišėmis.

GRASĖ PETRENIENĖ nupiešė 
gražų Kristaus paveikslą ir padova

Ontariio Place 
atidaryta nuo gegužės 22 dienos iki spalio 
11 dienos kasdien 10 vai. ryto -1 vai. nakties

96 akrai žemės ant ežero, 
salos, parkai, pakrantės, 
laiveliai, kavinės, filmai, 
parodos ir pramogos.

Salos, kuriose 
jums neteks 
nuobodžiauti.
Paroda: Ontario istorija, atskleista originaliu 
būdu. Jaudinanti, spalvinga paroda pradedama 
žemės sutvėrimu. Filmai, archeologiniai radiniai ir 
muzika jus atves į dabartines dienas.

Cinesphere: moderniausias kino teatras pa
saulyje, rodantis Ontario vaizdus 60 x 80 pėdų 
dydžio išlenktame ekrane. Specialiai sukurti filmai 
apie provinciją bei jos gyventojus.

Forumas: amfiteatras po atviru dangum, kur 
8.000 žiūrovų galės stebėti kasdien keičiamas pro
gramas, atliekamas Ontario geriausių profesinių ir 
saviveiklinių talentų.

Restoranai: 23 restoranai, bufetai ir už
kandinės, pradedant jaukiom kavinėm ir baigiant 
bavariška aline. Kinietiški patiekalai ir skanėstai. 
Jaunimui iki 19 metų amžiaus rezervuota vieta.

Prieplauka: trims šimtams laivelių, viena 
geriausių didžiuosiuose ežeruose. Restoranas su jū
ros maisto patiekalais, alinė jūrininkams, specialiai 
paruošti patarnautojai.

Piknikai: 3^2 akro šeimyniniams užkandžiams, 
speciali vieta kepsniams gamintis, čia pat yra 
Vi mylios paplūdimys kaitintis saulės spinduliuose 
ir 3M mylios pakrantė pasivaikščioti.

H. M. S. C. Haida: Kanados karališkojo 
laivyno senasis naikintojas, visam laikui nuleidęs 
inkarą prie Ontario Place. Jį galima apžiūrėti lan
kymo valandomis.

Įėjimas: suaugusiems — $1, moksleiviams — 
$0.50, vaikams iki 12 metų — $0.25, pensininkams 
— nemokamas. Sezoniniai bilietai: suaugusiem — 
$10, moksleiviams — $5. Kreiptis: Ticket Office, 
955 Lakeshore Blvd. W., Toronto, telefonas (416) 
365-7711.

AUTOMOBILIU: iš Lakeshore Blvd, 
įvažiuokite į Exibition Park rytuose pro 
Princes Gates, vakaruose pro Dominion 
Gates vartus. Atvažiuojantiem iš šiaurės 
yra skirti Dufferin St. vartai. Ženklai 
jus nukreips į Ontario Place aikštę 
automobiliams.
AUTOBUSU IR TRAMVAJUM: važiuo
kite Dufferin autobusu ar Bathurst 
tramvajum į Exhibition Park. Ten yra 
įėjimas į Ontario Place, šios dvi auto
buso ir tramvajaus linijos sujungtos

su Toronto rytų-vakarų požeminiu trau
kiniu.
“GO” TRAUKINIU: teiraukitės tvar
karaščio savo stotyse. Šie “GO” trauki
niai, važiuojantys į rytus ar vakarus, 
stabteli Exibition stotelėje. Iš čia ne
toli iki Ontario Place.
LAIVELIU: informacijų apie vietą 
prieplaukoje ir kainą reikalaukite tel. 
(416) 365-7676. Sėskite laivelin ir plau
kite į Ontario Place, kur jūsų laukia 

, daug malonumų.

nojo šį savo kūrinį lietuvių koply
čiai Sudburyje papuošti. Sudburiškis

“RAMUNĖLĖS” KRIKŠTYNŲ 
OFICIALUS AKTAS: “Silvija Martin
kutė 1970 m. lapkričio pradžioje su
organizavo jaunimo tautinių šokių 
grupę, kuri tarpusavio bendradarbia
vimu, tautiniais šokiais daug prisidė
jo prie lietuvių bendruomenės tauti
nės veiklos. Sudburio Lietuvių Bend
ruomenės narių pageidavimu, kad 
jaunimo tautinių šokių grupė dar 
stiprėtų ir ateityje liktų Sudburio lie
tuvių kolonijos istorijoje, nutarta ją 
pavadinti vardu. Todėl š. m. gegužės 
8 d. ukrainiečių salėje, 130 Frood 
Rd., minint Motinos Dieną, daly
vaujant motinoms ir daugumai kolo
nijos lietuvių, rašomas šis aktas ir 
jaunimo tautinių šokių grupė pava
dinama “Ramunėlės” vardu, tuo ją 
įteisinant Sudburio lietuvių bend
ruomenės gyvenime. Aktas rašomas 
dviejuose egz.: pirmąjį gauna “Ra
munėlės” šokių grupės vadovė, ant
rasis lieka Lietuvių Bendruomenės 
archyve. Aktas skelbiamas lietuviš
koje spaudoje.

Šį aktą tvirtiname savo parašais: 
lietuvių parapijos klebonas kun. An
tanas Sabas, Tumo Vaižganto šeštad. 
mokyklos vedėja Marija Venskienė, 
“Ramunėlės” šokių grupės vadovė 
Silvija Martinkutė, LB valdybos 
pirm. Juozas Bataitis, LB valdybos 
kultūrinių reikalų vadovė Elena švie
žikienė. LB valdybos antspaudas.

Sudbury, Ont.
1971 m. gegužės 8 d.”
Sveikiname Kanados žemėje pra

žydusią lietuvišką “Ramunėlę”-

D e I h i — T i 11 s o n b u r g, Ontario
MOTINOS DIENA gegužės 9 d. bu

vo pradėta bažnyčioje. Mišias laikė 
ir progai pritaikytą pamokslą sakė 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas, o 
bažnytinis choras, talkinamas sol. 
Juozo Rimkaus, gražiai giedojo Moti
nos garbei skirtas giesmes. Iškilmin
gas Motinos Dienos minėjimas ir 
šeštadieninės mokyklos mokslo metų 
užbaiga su menine programa įvyko 
5 v. p. p. Delhi lenkų salėje, kur 
visoms motinoms buvo įteikta po 
raudoną rožę. KLB Delhi apylinkės 
pirm. Stepas Jakubickas pasveikino 
motinas, atvykusias į minėjimą, mo
tinas okup. Lietuvoje ir Sibiro trem
tyje, reikšdamas viltį, kad lietuvė 
motina vėl pagimdys naujus galiū
nus, kurie, kaip ir 1918-20 m., savo 
drąsa ir pasiaukojimu atstatys laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Paskaitą 
skaitė studentė Birutė Norkutė, mes
dama žvilgsnį į motinos paskirtį šei
moje, jos meilę bei pasiaukojimą sa
vo vaikams ir tautai. Jaunos paskai- 
tininkės pareikšti jautrūs žodžiai ne 
tik veikė klausytojų jausmus, bet ir 
sukėlė pasigėrėjimą, kad mums tal
kon jau ateina jaunimas, pajėgus sa
vistoviai tęsti gražias tūkstančių me
tų senumo tautines, kultūrines tradi
cijas ir siekti laisvės savo tėvų ir 
protėvių žemei. Po paskaitos buvo 
meninė programa, kurią tikrai pasi- 
grožėtinai atliko Delhi ir Rodnės lie
tuvių jaunimo tautinių šokių grupės, 
vadovaujamos jaunų ir gabių moky
tojų Danutės ir Eugenijaus Blyškių. 
Čia buvo įjungtas ir Delhi šešta
dieninės mokyklos mokinių pasirody
mas, pareikšta didelė padėka moky
tojoms Birutei Vytienei ir Agotai Ra- 
tavičienei, važinėjusioms eilę metų 

Atvykite automobiliu, autobusu, laiveliu ar 
“GO” traukiniu.

per pūgas ir šalčius po 20 mylių į mo
kyklą jaunųjų lietuviukų ir lietuvai
čių širdyse skiepyti lietuviško žodžio, 
istorijos, tradicijų ir papročių. Taip 
pat buvo atsisveikinta su išvykstan
čiais Toronte apsigyventi tautinių šo
kių mokytojais Danute ir Eugenijum 
Blyškiais. Čia tenka pastebėti, kad E. 
Blyskis šiais mokslo metais baigė 
studijas ir gavo inžinieriaus diplomą. 
D. E. Blyškiai Delhi ir Rodney apy
linkėse reiškėsi kaip geri lietuviai 
patriotai. Nepaisydami mokslo sun
kumų ir susilaukto šeimos prieaug
lio, savo laiką, nors ir labai ribotą, 
jie aukojo lietuviškai dainai ir tau
tinių šokių menui, mokydami Delhi 
ir Rodnės lietuviškąjį jaunimą, važi
nėdami į pamokas po 80 ir daugiau 
mylių. Jiems linkėtina ir naujoje vie
toje toliau dirbti su lietuviškuoju 
jaunimu tėvynės labui ir jos kultū
rai.

ŠAULIŲ BRONES IR ALFONSO 
RUDOKŲ ūkyje, RR6, Tillsonburg, 
gegužės 1 d. įvyko DLK Gedimino 
Delhi šaulių kuopos visuotinis, meti
nis susirinkimas, kuriame dalyvavo 
ir Toronte apsigyvenę buvusieji kuo
pos šauliai Irena ir Vytautas Pečiu
liai, vykstantys atostogų į Suvalkų 
trikampį. Jiems buvo įteikta atsisvei
kinimo dovana. Susirinkime peržvelg
ta praeitų metų veikla, pasidžiaugta 
gražiu šaulių sugyvenimu, aptarti ei
namieji kuopos reikalai ir priimtas 
1971 m. veiklos planas. Dalyviai pa
dėkojo kuopos šauliams Elenai ir 
Gediminui Rugieniams už jų paskir
tus $225 Šaulių Sąjungos kultūrinei 
premijai. Kuopos pirm. S. Jakubickas 
pristatė du naujus šaulius — vilnie
čius Eleną ir Silvestrą Jokubilius, ku

rie įstojimo proga jam įteikė $300, 
skirtus Kanados Lietuvių Fondui, čia 
tenka pasakyti, kad Elena ir Silvest
ras Jokubiliai nėra iš turtingųjų. Jie 
šiuo metu gyvena iš kuklios pensi
jos, tie pinigai jiems.nėra atliekami. 
Meilė Lietuvai ir lietuvio pareigos 
supratimas juos paskatino dalintis ir 
šiais kukliais ištekliais. Lenkų oku
puotame Vilniaus krašte per 20 metų 
jiems teko patirti daug skriaudų. 
Silvestro brolis Stasys už lietuvišką 
veiklą buvo lenkų kalintas apie 15 
metų ir tik 1939 m., lietuviams atga
vus Vilnių, buvo išvaduotas pusgy
vis. Atėjus sovietams, vietinių lenkų 
apskųstas, Stasys vėl buvo suimtas ir 
jau 13 metų yra praleidęs Sibiro 
tremtyje. Silvestrui reikia dolerių sa
vo vargstančiam broliui šelpti, bet. 
kaip sako patirtis, tik alkanas tegali 
užjausti alkaną ir dalintis savo tru
piniais. Mūsų šaulių, pensininkų Ele
nos ir Silvestro Jokubilių auka Lie
tuvai per Lietuvių Fondą yra gražus 
pavyzdys visiems, kurie yra daugiau 
pajėgūs atlikti savo pareigą Lietuvai. 
Sesės Bronės Rudokienės pastango
mis po susirinkimo buvo suruošta 
bendra vakarienė, kurios metu pasi
dalinta organizaciniais ir asmeninio 
gyvenimo reikalais. Susirinkimas bu
vo gausus, vieningas ir nuotaikingas. 
Visiems broliams ir sesėms šauliams 
už pareigingumą, o sesei Bronei ir 
Alfonsui Rudokams už patalpas ir va
karienės triūsą reiškiama šauliška 
padėką. Stepas Jakubickas

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI .

Talentingosios Windsoro, Ont., lietuvaitės. Kairėje — deklamato- 
rė Laima Tautkevičiūtė, žavinti Windsoro ir Detroito lietuvius ne 
tik scenoje, bet ir radijo programose. Dešinėje — merginų kvarte
tas, dainavęs vietiniuose parengimuose, Detroito lietuvių radijo 
valandėlėje, ateitininkų šventėje Cicero, III. Iš kairės: Milda Ra
kauskaitė, Rūta čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriū- 
naitė.

Atsilankykite, nes visa tai priklauso jums!
A Government of Ontario project. Department of Trade and Development Hon. Allan Grossman, Minister. D. J. Collins, Deputy Minister.



Premijuotas Volerto
Dvidešimtąją “Draugo” romą- PR. NAUJOKAITIS 

no konkurso premiją laimėjo ■
Vytautas Volertas už romaną liudininkas ir vėl žvaliauskie- 

• Pragaro vyresnysis”. Vašingto- nes pasmerkimas... Bet jis 
ne sudaryto vertintojų komisija, kenčia ir tyli, kaip jį nešio- 
pirmininkaujama A. Vaičiulai- janti žemė... Ir visdėlto tra- 
čio, iš keliolikos gerų rankraš- giškai mirštančiai Stasei Rukšys 
Čiu geriansiu vienbalsiai pripa- drįsta suteikti paskutinį kunigo 
žino V. Volerto rankraštį Tai patarnavimą ir tuo išsiduoti. Tai 

pakelia jo žmogiškąją vertę. 
Kunigas Rukšys į literatūros 
puslapius įrašo gilią palaužto

jau ketvirtasis autoriaus roma
nas. Jo priešpaskutinis “Są
mokslas” taip pat buvo laimė
jęs “Draugo” premiją.

♦ ♦ *
“Pragaro vyresniojo” veiks

mas vyksta dabartinėje okupuo
toje Lietuvoje, kolūkyje — kaž
kur krašto viduryje prie ežero, 
senųjų viensėdžių likučiuose, 
kur* pristatyto ūkio trobesių, 
riogso didžiulė daržinė, kur ren
kasi rytais darbų paskirstymui 
kolūkiečiai, o centre, žinoma, 
šviečia administracinis pastotas, 
su kontora ir augštųjų pareigū
nų butais. Netoliese yra mies
telis su milicija ir ligonine, -dar 
kiek toliau — rajono centras su 
laikraščiu ir partijos būstine. 
Kolūkis — jau gerokai pažen
gęs, prievartinio kolektyvinimo 
žaizdas apsigydęs, masinius trė
mimus kiek pamiršęs; kraujo 
dėmes priemolio juodžemis su
gėręs, pirmininku atsiųstas jau
nas agronomas, kietai* tvarkąs 
ūkio reikalus, pripirkęs mašinų 
ir jau planuojąs naujų gyvenvie
čių statybas. Didelio materiali
nio skurdo jau nematyti. Jau
nesnioji karta su nauja buitimi 
apsipratusi, tik senesnieji tyliai 
kenčia ir kaikada niurna, atsimi
nę nepriklausomybės laikus. 
Ateistinė propaganda jau yra 
Įspaudusi žymes. Viešasis gyve
nimas rieda be Dievo, bet žmo
nių širdyje Dievas tebėra giliai 
pasilikęs, tik pritildytas Jo gar
binimas. Religijos persekioji
mas ir per prievartą brukamas 
ateizmas neįstengia užversti po
žeminės srovės. Net ateizmo 
propagandininkai jaučia savo 
skelbiamos ideologijos lėkštu
mą ir tyloje jieško Dievo (Mei
lus, Aldona). Tačiau kolūkio ap
linka ir ateistinis klimatas tėra 
tik fonas tikrajam romano 
veiksmui. “Pragaro vyresnysis” 
yra psichologinis, ne buitinis ro
manas. žmogaus vidaus drama 
prievartinėje sistemoje sudaro 
kūrinio turinį. Vidaus lūžiai ir 
vangiai autoriaus atskleidžiami 
su talentingu įžvalgumu. Susto
kime valandžiukę ties svarbes
niais veikėjais.* * c

Tikrai išskirtinis veikėjas yra 
Jonas Rukšys, buvęs Kaziukas 
Miliūnas, kunigas, pasislėpęs 
kolūkyje. Tylus ir klusnus, va
karais pasislėpęs atkalba bre- 
vioriaus maldas. Ne apaštalauti 
jis čia atvyko, tik užsimiršti, są
žinę raminti. Karo audroje jis 
tapo alkoholiku. Tai ir buvęs 
motyvas pasitraukti iš kunigo 
pareigų, kad nekompromituotų 
Bažnyčios. Tačiau ir jis pats jau
čia. kad sąžinei nuraminti šis 
motyvas persilpnas. Senelis 
miestelio klebonas Morkūnas, 
naktiniu sargu duoną pelnyda- 
masis. aptarnauja tikinčiuosius. 
Net po prašymu valdžiai drįsta 
pasirašyti ir už tai ištremiamas. 
Rukšys to nedrįstų. Jis slepia
si. Jis tebėra doras, artimui pa
slaugus. materialinio gyvenimo 
trupinėliais pasitenkinąs, bet 
kelio grįžti į savo pašaukimą 
neranda. Dažnai jis abejoja, ar 
buvęs tikras jo pašaukimas būti 
kunigu. Jo buvusi klasės drau
gė Stasė, šventai jį pamilusi, jo 
dabartinį nesugebėjimą apsi
spręsti — būti tikru kunigu ar 
visai mesti kunigystę — pavadi
na bailumu. Ir jis pats mato, 
kad taip yra:

Bailys! Liturginio rūbo ir daikto 
jau nekilnojo nuo karo pabaigos. 
Nuo to laiko, kai sudegė bažnyčia. 
Ar idealizmas teisintis, kad nenorįs 
dvasiškijos kompromituoti? Baigštu- 
mas (56 psl.).

Alkoholizmą Rukšys jau buvo 
beveik nugalėjęs, jei ne tie neti
kėti ir kieti smūgiai į sąžinės 
gelmes: jis turi talkinti Meilui, 
kryžių statulėles nulupinėjan- 
čiam, išgirsti senos žvaliauskie- 
nės rūsčius pasmerkimo žodžius, 
paskui klausytis Stasės pagristų 
priekaištų, patikėti jos sugalvo
tu melu apie nuodėmę, paskui 
Baleikaitės nelaimės akivaizdus

Motinos rankos ant savo sūnaus ar dukros šeštadieninės mokyklos 
baigimo pažymėjimo ir rožių Nuotr. S. Dabkaus

žmogaus dramą.
♦ < •

Antras likimo aplaužytas žmo
gus yra Stasė Dimšaitė. Tai bu
vusi idealiste gimnazijoje, dar 
prisimenanti ramius laikus, savo 
akimis mačiusi didžiuosius ka
ro ir pokario sukrėtimus ir dėl 
jų praradusi tikėjimą. Jei toki 
žiaurumai ir neteisybės vyksta 
— nėra Dievo. Prisimena ji sa
vo jaunystės šventumą ir jo il
gisi. Jos tikėjimas buvo jaus
minis, ir dėlto susvyravo. Ji įti
kinėja Rukšį, kad nėra Dievo, 
skatina jį apsispręsti, bet abe
jonės ir joje nėra išnykusios. 
Tariamų ateistų Aldonos ir Mei
laus savaimingai prabundąs Die
vo jieškojimas stipriai veikia 
Stasę. Ir tragiškos mirties aki
vaizdoje šaukimasis kunigo yra 
nuoseklus jos vidaus evoliucijos 
balsas. Dimšaitės kelias — vie
nišos, nusivylusios, kenčiančios 
senstančios merginos kelias. Tai 
gili, jautri, jieškanti, svarstanti 
siela. Savo nuomonės ji nesle
pia: aštrūs pasmerkimo žodžiai 
Rukšiui, kritiškas ir atviras ver
tinimas jai simpatizuojančio Ge
ležinkeliečio, ypač jo giminaičio 
rašytojo Riečkaus. Stasės pa
veikslas autoriui labiausiai pa
vykęs, siekiąs psichologines gel
mes.

Rukšys ir Stasė, abu nekomu- 
nistai, sulaužyti prievartinės sis
temos. Tačiau ši sistema laužo 
ir pačius komunistus. Toks yra 
Baleika. Tai senas komunistas, 
Stalino linijos partietis. Nedide
lio mokslo, bet į galvą įsika
lęs pagrindinius komunizmo 
principus. Partijos potvarkiai 
jam šventi. Kitų sekimas, šnipi
nėjimas, Įdavimas — įaugę į jo 
kraują. Mokykloje ji pravardžia
vo kupriu, tik miesčioniukų pa
rodytos slaptos komunistinis 
veikimas jo nepravardžiavo ir ji 
vertino. Todėl jis toks atsidavęs 
ir ištikimas. Tie patys miesčio
niukai jam pasakė — nėra Die
vo. Jis Įtikėjo, ir visos sąžinės 
problemos lengvai išsisprendė. 
Įduoti tikrą ar tariamą komuniz
mo priešą jis laikė dorybe. Jo 
tragizmas — kintančiam gyve
nime. Atėjo nauji žmonės, jo 
supratimu, netikri komunistai, 
iš komjaunimo, ir jį nustūmė iš 
pirmaujančių vietų. Susikirti
mas dėl Įtakos su* pirmininku 
Sartušiu Baleikai yra tragiškas 
ir laipsniškai stumia jį išprotė
jimam

Prie stalininių komunistų pri
klauso ir Geležinkelietis. Tai už
kietėjęs potvarkių vykdytojas 
viešajam gyvenime, slaptas sau
gumietis, bet praktiniame as
mens gyvenime atstovaująs tai 
privelegijuotai klasei, kuriai ne
reikia stovėti eilėse, kuriai visos 
durys atsidaro. Jo vidaus auto
rius plačiau neatveria, bet jo 
realumu įtikina.

• • •
Prie gudrių rafinuotų veikė

jų priklauso kolūkio pirminin
kas Sartasis. Tai jaunosios kar
tos komunistas, agronomijos 
mokslus baigęs naujoje santvar
koje. Kiek jame yra tikros ko
munizmo ideologijos, sunku pa
sakyti. Plačiau tuo atveju jis ne
atsiveria. Bet praktikoje jis 
gudrus, pragmatiškas, naudojasi 
gyvenimo malonumais (Baleikai
tės suvedžiojimas), sugeba slėp
tis nuo viešumos, toleruoja jo 
paslaptis žinančius (Rukšį), atga
lia ranka stumia stolinistus (Ba- 
leiką), premijomis apdovanoja 
prisiplakėlius (Petkų, Kašelio- 
ni), kantriai nukenčia papeiki
mus už klaidas (žuvų ūkis), bet 
sugeba rūpintis ir kolūkio pa
žanga. Tik abejojame, ar iškirs
to gražaus beržyno vietoje prie 
ežero taip greitai išdygs naujos 
gyvenvietės. Sartasis — žmo
gus, kurs bijo partijos, bet kurs 
turi ir savo nuomonę apie gau
namus potvarkius. Asmenines

romanas
silpnybes jam vis pasiseka pa
slėpti. Keblioje padėtyje auto
rius leidžia pasirodyti beveik 
stebuklui: Geležinkelietis uždūs
ta dūmuose, Rukšys pabėga, 
Baleika išprotėja, Žvaliauskienė 
paskelbiama suvaikėjusią...

Prie laimingųjų komunistų, 
jau naujoj santvarkoj išaugusių, 
priklauso Meilus ir Aldona. Tai 
žmonės, neturį tragiškų proble
mų. Mokslus išėję, turi inteli
gentiškus darbus, ateizmo reli
gijoj auklėti. Bet jų viduje jau 
kristalizuojasi grįžimas prie Die
vo, nepasitenkinimas materialis
tine ideologija, jos lėkštumu. 
Komunizmui atžagari yra ir Ja
dzė Baleikaitė, stalinist o duktė, 
tėvo prievarta pastumto į kom
jaunuolius. Santykius su Sartu- 
siu ji tragiškai išgyvena, tačiau 
autorius jos giliau neryškina. 
Aštriu, taikliu žodžiu iš kitų ant
raeilių veikėjų išsiskiria senelė 
Žvaliauskienė, kaimo “daktarė”, 
giliai religinga, griežta, maldos 
jėga tikinti, prie nieko nesitoi- 
kanti, bet savo pareigose sąži
ninga ir paslaugi.

* * *
“Pragaro vyresnysis” yra pir

mas mūsų literatūroje beletris
tinis veikalas, palietęs tokias 
prievartinės santvarkos psicho
logines gelmes. Ir pats filosofi
nis pagrindas yra apsvarstytos, 
pagilintas, nuosekliai vedamas. 
Kunigo Rukšio charakteris yra 
tikra naujiena mūsų beletristi
koje. Rastume jame kiek spra
gu, bet jo žmogišku tikrumu ne
abejojame.

Kompoziciniu atžvilgiu auto
rius laikosi nuoseklios įvykių 
eigos, dėstydamas epizodą po 
.epizodo, grupuodamas juos apie 
Rukšio asmenį, šiek tiek reži
sūros jaučiama įvykių grupavi
me, Sartušio saugojime nuo gre
siančios katastrofos. Bet iš kitos 
pusės tie peilio ašmenys stipriai 
palaiko skaitytojo dėmesį, neat
leidžia įtampos. Autorius vyku
siai sugeba vesti veiksmą lyg ir 
dviejose plotmėse — išorinėje 
ir išvidinėje. Pvz. Stasė kalbasi 
su svečiais apie kasdienius rei
kalus, o jos jausmuose veržiasi 
tikra audra, nesulaikomų minčių 
srovė. Monologų su savimi aps
čiai rasime ir Rukšio istorijoje.

Volerto stilius — dinamiškas, 
verpetingas, kulvertomis verčią- 
sis. Judesys ir vėjas yra nuola
tiniai palydovai. Gamtos vaizdų 
apstu ir visi jie dinamiški, kar
tais net sugroteskinti. Ekspre
sionistinis polinkis sulaužo ra
mų stiliaus tekėjimą, suskaldo 
sakinį, pripildo hiperbolių, su
šukimų, blykstelėja ironijomis. 
Tai yra autoriaus originalus ke
lias, jo savaimingumas. Nevisur 
tik norėtume sutikti su žodžiui 
davimu kitokios reikšmės at
spalvio, negu įprasta mūsų kal
boje. Vengtina aiškių angliciz- 
mų (ėmė laiko). “Pragaro vyres
niuoju” V. Volertas smarkiai' 
ūgtelėjo formos valdyme, turi
nio svoryje. Jo sukurti žmonės 
ilgai pasilieka skaitytojo sąmo
nėje.

Vytautas Volertas, PRAGARO
VYRESNYSIS. Premijuotas ro
manas. Viršelį piešė Giedrė Vai- 
tienė. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoje 1971 m., 
274 psl., kaina $5.00.

VINCAS STONIS

KRIVIS
Neliūski, krivi, kad rūsčios rankos 
Tavo šventovę griauna piktai — 
Tau liko kloniai ir plačios lankos, , 
Tau liko patys dangaus skliautai.
Ten, kur artojas prakaitą braukia
Ir padirvėles vargams našias, 
Su vyturėliais ties jo palauke 
Aušroj laikysi pirmas mišias.
Paskui, kur liūdi sesuo broliukų
Kaitroj šienelį begrėbdama,
Būry čiobrelių ir dobiliukų 
Aidės i dangų tavo suma.
O kai aušrelės užges sutingę, 
Tik žvelgs į lopšį veidas kantrus, 
Su Dievo žvaigždėm ties uosio linge 
Giedosi jautriai tu mišparus.
Ir vėl sugriautos atgis šventovės
Ir meilės žygiams bręs milžinai.
Ko liūdi, krivi, kad iš šventovės 
Tau pasiliko tik pelenai?

MALDAVIMAI
Veltui mano rankos stagarus beglosto - 
Man neprasiskleidžia sodo pumpurai. 
Dieve, Tau užtenka vieno Tavo mosto, 
Ir gėles žydėti Tu atidarai.
Veltui nuo Aušrinės gundau savo lyrą — 
Miršta mano giesmės tolių mėlynų, 
Tau pro debesėlius žvilgsnis tik nubyra, 
Žemė — Tavo arfa virpa nuo dainų.
Viešpatie, aš neščiau širdį Tau į duoklę, 
Melsčiau, kaip sukniubus pamario banga. 
Liepk, kad ji pražystų tyliai, kaip žibuoklė. 
Leisk, kad ji prabiltų švelniai, kaip styga!

Rašytojas Vytautas Volertas, premijuoto romano "Pragaro vyrės- 
nysis" autorius

Lenku ,kultūros centras
Neseniai apgailestavome, kad 

Amerikoje užsidarė vienintelė 
šiame krašte buvusi lietuvių 
gimnazija (beje, dar veikia mer
gaičių gimnazija7 Čikagoje, ta
čiau vargu ar ją būtų galima pa
vadinti lietuvių). Jau gerokai 
anksčiau gyvavimą baigė ir vie
nintelė Amerikoje buvusi lietu
vių marijonų kunigų seminarija 
Clarendon Hills prie Čikagos. 
Panašus likimas ištiko ir lietu
vių marijonų gimnaziją Maria- 
napolyj — tapo grynai ameri
kiečių įstaiga.

Taigi, Amerikoje lietuvių 
švietimo įstaigų jau nebeliko* 
jeigu neskaityti lietuviškų para
pijų išlaikomų pradžios mokyk
lų, kurių dauguma net lietuvių 
kalbos pamokų nebeturi. Nedis
kutuosime, kodėl taip atsitiko ir 
kodėl lietuviai, kurie čia net į 
milijoninį fondą kopia, negali 
išlaikyti gimnazijos ar dar augš- 
tesnės mokyklos, nepajėgia 
įsteigti didesnio lietuviškos kul
tūros centro. Čia tik norisi nuro
dyti lenkų pavyzdį.’ žinoma, jų 
čia žymiai daugiau ir jų ištekliai 
gausesni, tačiau vargu*ar lietu
viai yra tokie beturčiai, kad net 
mažesniu mastu negalėtu ką 
nors panašaus įsteigti, ypač jei
gu sugalvotų į tą darbą įdėti ne 
tik nuošimčius, bet ir visą kapi
talą (čia turimas galvoje Lietu
vių Fondas).

Netoli Detroito, Orchard La
ke vietovėje, ant 120 akrų že
mės stovi 17 pastatų, kuriuose 
yra įsikūrusios 3 mokyklos: ku
nigų seminarija, kolegija ir 
augšt. mokykla. Šių mokyklų 
pradžia siekia 1885 metus, kai 
Detroite buvo įsteigtas mokslo 
židinys lenkų emigrantams 
šviesti. 1909 m.* mokyklos persi
kėlė į dabartines patalpas ir per 
jas perėjo daugiau kaip 12.000 

jaunuolių, kurių apie 2000 buvo 
įšventinti kunigais.

Šioje vietovėje taip pat yra ir 
kitų įstaigų, kurios tiesiogiai 
tarnauja lenkų interesams — tai 
lenkiškų studijų ir kultūros 
centras.

Apie šias lenkų mokslo ir kul
tūros įstaigas praėjusiais metais 
milijoninį tiražą turinčiame “Li
fe” žurnale buvo įdėtas viso pus
lapio skelbimas, kuris atsiėjo 
S10.000. Kaip tame skelbime 
mokyklų vedėjas prel. Walter 
Ziemba paaiškino, tą $10.000 da
vė žydų kilmės žmogus Leo 
Stein, norėjęs, kad būtų plačiau 
pagarsintos lenkų mokslo įstai
gos. Tame skelbime rašoma*, jog 
mokyklos tarnauja apie 10 mi
lijonų lenkų kilmės žmonių 
Amerikoje. Manoma, kad ilgai
niui mokyklų charakteris keitė
si, tačiau laikomasi pirminių 
tikslų, kuriems mokyklos buvo 
įsteigtos — teikti trigubą for
mavimą: katalikišką, amerikie
tišką ir lenkišką.

Mokyklų vedėjas toje pačioje 
vietoje džiaugiasi, jog susilau
kia nemažai paramos, ypač iš 
buvusių mokinių bei kitų drau
gų. Kasmet yra rengiami banke
tai pagerbti mokyklų steigėjui 
kun. Dambrowski. Ūž įėjimą 
žmonės moka net po $100. Sten
giamasi neatstumti nė vieno stu
dento dėl nepajėgumo užsimo
kėti už mokslą, nors mokestis ir 
taip nėra didelis.

Žiūrint į tą $10.000 vertės 
skelbimą “Life” žurnale, kuria
me pristatomi lenkiškieji reika
lai, net seilės varva. O kad taip 
ką nors panašaus būtų galima ir 
lietuviams turėti! Juk didžiuo
jamės, kad turime daugiau kaip 
milijoną lietuviu kilmės žmo
nių. Tai didelė jėga, matuojant 
finansiniu mastu. Tačiau gaila, 
kad pinigai barstomi į visus 
kraštus ir nėra kam suderinti- 
darbus taip, kad šį tą krūvoje 
turėtume, galėtume kitatau
čiams parodyti ir svarbiausia — 
patys, kaip lietuviai, pasinaudo
tume.

Daug pinigų ir pastangų su
dedama kovai už savų mirusiųjų 
teises lietuvių įsteigtose kapinė
se, tačiau ar nesvarbiau būtų rū
pintis gyvaisiais? Taip pat daug 
entuziazmo rodoma, kas dides
nis savųjų tarpe ir kuriam pri
klauso didesnė pagarba. Tačiau 
argi tuo bus galima pasididžiuo
ti ir pasigėrėti Amerikos lietu
vių veiklos istorijoje?

Mūsų dėmesys turėtų krypti į 
Orchard Lake lenkiškojo švieti
mo centrą ir pasvarstyti savą
sias galimybes panašia linkme.

Ed. Šulaitis

Atsiųsta paminėti
Mūsų Vytis 1970 m. nr. 34. Aka

deminio Skautų Sąjūdžio žurnalas, 
gaunamas pas administratorių J. Ta- 
mulaitį, 6744 So. Oakley Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Danutė Brazytė-Bindokienė, VIE
NA PASAULYJE. Romanas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
West 63rd Street, Chicago, IH. 
60629, USA. Kaina $5.00, 241 psl.

Moteris nr. 2(80), kovas-balandis. 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos leidžiamas žurnalas. Admi
nistracija: Br. Pabedinskienė, 1011 
College St, Toronto 4, Ont, Canada.

Lietuvių Dienos nr. 4(213), balan
dis. Iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Sis numeris skirtas 
Lietuvos operos penkiasdešimtme
čiui. Administracija: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA

Dr. A Kručas (redaktorius), 
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA. 
Išleido Juozas Kapočius. Bostonas 
1971 m., 639 psl. Kalbą tikrino A. 
Vaičiulaitis ir VI. Kulbokas.
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C KULTŪRIfJE VEIKLOJE
MUZ. ALFONSO MIKULSKIO va

dovaujamas Čiurlionio ansamblis 
koncertų serija pradeda galutinį pa
siruošimą bei lėšų telkimą išvykai į 
Kolumbiją ir Venecuelą, kur išskren- 
dama birželio 19 d. Detroito lietu
viams Čiurlionio ansamblis jau su
rengė koncertą gegužės 16 d., kleve- 
landiečiams — gegužės 22 d. Kon
certai Čikagoje, Marijos augšt.. mo
kyklos salėje, bus birželio 5-6 d. d. 
Visuose šiuose koncertuose atlieka
ma išvykai paruošta programa. Gast
rolės P. Amerikoje truks apie porą 
savaičių. Jose dalyvaus muz. Alf. Mi
kulskio diriguojami moterų, vyrjį ir 
mišrus chorai, O Mikulskienės vado
vaujamas kanklininkių ansamblis, J. 
Kavaliūnaitės ir M. Leknicko paruoš
ta 24 šokėjų grupė, repertuaran 
įtraukusi “Blezdingėlę”, “Subatėlę”, 
“Malūną” ir “Kalvelį”. Tautiniai šo
kiai bus atliekami su kanklių ir cho
rų palyda. Iš viso yra numatyti de
vyni koncertai: Venecueloje — Va- 
lencijoje 1, Maracay 2, Caracas 3; 
Kolumbijoje — Bogotoje 2 ir Mede- 
lline 1. j

KANADOS GRAFIKOS SĄJUN
GOS keliaujanti grafikos darbų pa
roda užsieniui sudaryta iš 37 darbų 
(37 dailininkų). Pirmoji paroda įvy
ko Vašingtone Kanados ambasadoje. 
Po to rinkinys bus išstatytas eilėje 
muzėjų ir universitetų JAV ir Eu
ropoje pirmoji paroda įvyks Tuebin- 
geno universitete. Iš lietuvių daili
ninkų parodoje dalyvauja Jurgis Rač- 
kus su spalvotu darbu šilko techni
koje “Divide I” ir Telesforas Valius 
su spalvotu vario rėžiniu “Žemaiti
ja V”.

DAIL. ANTANAS PETRIKONIS 
Čikagoje atidarė meno galeriją-par- 
duotuvę “Marquette Art Gallery”, 
3215 W. 63rd St. Atidarymo proga 
buvo surengta trylikos menininkų 
paroda, kurioje dalyvavo keramikė 
Ina Nenortienė, vitražininkas Jurgis 
Daugvila, Magdalena B. Stankūnie
nė, Barbora Morkūnienė, Jadvyga 
Paukštienė, dr. Aid. Labokienė-Va- 
lys, Jonas Kelečius, Povilas Kaupas, 
Br. Murinas, Antanas Cooper, VI. 
Vaitiekūnas, Mikas Šileikis ir pats 
galerijos savininkas Ant. Petrikonis. 
Paroda truks iki gegužės 31 d.

PIANISTĖS ALDONOS KEPA- 
LAITĖS koncertą Niujorke, Town 
Hall salėje, surengė Norman J. Sea
man. Programon ji buvo įtraukusi 
Faure, Beethovėno ir Šopeno kūri
nius.

KAMERINĖS MUZIKOS KON
CERTE Klevelando Music Settle
ment salėje L. Beethoveno sonatą 
violončelei, J. Brahmso ir L. Beetho
veno trio atliko pianistas Andrius 
Kuprevičius, violončelistas Algiman
tas Motiekaitis ir klarnetistas Fred 
Coher.

“SUDIEV, KVIETKELI” pavadin
ta akademija Australijoje, Adelaidės 
Lietuvių Namuose, adelaidiškiai at
sisveikino su pernai prieš Kalėdas 
mirusiu rašytoju a. a. Pulgiu And- 
riušiu. Paskaitą skaitė A. Zubras, ku
ris, velionies prašomas, yra parašęs 
platų įvadą jo “Rinktinių raštų” I 
tomui. Meninę programos dalį atliko 
P. Jokūbaitis, D. Juškaitė, A. Karazi
jienė, M. Malakūnienė, P. Rūtenis, 
V. Straukas ir P. Vaičaitis.

PJESES FORTEPIJONUI LAU
MIŲ TEMOMIS kuria Los Angeles 
gyvenanti kompoz. Giedra Gudaus
kienė. šie kūriniai atspindės laumes, 
gyvenančias vandenyse ir medžiuo
se, laumes aukles, audėjas ir skalbė
jas.

BEVEIK VISAS LIETUVIŲ KO
LONIJAS V. Vokietijoje yra aplan
kęs Bonn-Koeln apylinkėje suorgani
zuotas dainininkų kvintetas “Balti
ja”, kurį sudaro H. Bertulaitis, Juo
zas ir Stasys Jasulaičiai, E. Rotkis ir 
vadovas Vilius Lemkis.

JAUNIMO CHORAS, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio, pernai pava
sarį nustebinęs detroitiečius opere
tės “Piršlybos Sapnagiuose” premje
ra, šiemet surengė gražų pavasarinį 
koncertą Detroito Lietuvių Namuose. 
Programą atliko trys vienetai — miš
rus choras, studentų ansamblis ir 
mergaičių choras. Dėmesio centre bu
vo Lietuvos kompozitorių Algio Bra
žinsko, Algimanto Raudonikio, Ed
vardo Balsio, Teisučio Makačino ir 
Vytauto Paltanavičiaus kompozicijos, 
atskleidusios tėvynės ir Nemuno gro- 
šį. Ypač šiltai buvo sutiktaV. Palta
navičiaus daina “Nemunas”. Progra
mą papildė vadovo St. Sližio harmo
nizuotos liaudies dainos “Oi tu, Jone
li”, “Berneliai apgavikai”, A. Dvoža- 
ko “Humoreska” ir J. Offenbacho 
“Birželio naktis”. Jaunimo choras tu
ri ir instrumentalistų orkestrėlį — 
pianistę Reginą Sližytę, smuikininkę 
Juditą Deltuvaitę, čelistę Zuzaną 
Deltuvaitę, gitaristę Aldoną Petraus
kaitę, akordeonistus Andrių čerškų 
ir Rimą Kasputį. Koncerto programa 
pakartota gegužės 15 d. Cicero, III.

LB JAUNIMO TEATRAS Čikagos 
Jaunimo Centre gegužės 29, 30 ir 31 
d. d. stato Anatolijaus Kairio trijų 
veiksmų dramą “Palikimas”. Režisuo
ja kompoz. Darius Lapinskas.

JURGIO GLIAUDOS romaną 
“Brėkšmės našta” išleis Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje, šiame ro
mane atskleidžiama kiekvieno jo vei
kėjo gyvenimo ryto ir vakaro brėkš- 
mė.

ALGIRDO GRIGAIČIO 120 nuot
raukų parodą Čikagoje, Čiurlionio 
Galerijoje, birželio 12-20 d. d. ren
gia “Šviesa-Santara”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 

įvykęs dramaturgų susirinkimas bu
vo skirtas lietuvių dramaturgijai iš
eivijoje. Dramos aktorė Dagnė Jak- 
ševičiūtė skaitė Kosto Ostrausko pje
sę “Duobkasiai”, V. Kazakevičius su
pažindino dalyvius su išeivijos poka
riniais dramaturgijos kūriniais, te
momis ir autoriais. Diskusijose daly
vavo A. Laurinčiukas, K. Miliūnas, 
A. Ruzgaitė ir kt.

DIRBTI MOKSLINIO DARBO 
Prahon išvyko du Vilniaus universi
teto dėstytojai — Aloyzas Sakalas ir 
Saulius Vengrys, puslaidininkių fizi
kos specialistai.

KAUNO IR VILNIAUS DRAMOS 
teatrai pavasarį keičiasi spektakliais. 
Šiemetinėse gastrolėse kauniečiai 
Vilniun nuvežė Č. Aitmatovo “Moti
nos lauką”, P. Seferio “Juodąją ko
mediją”, K. Sajos “Šventežerį”, J. 
Glinskio “Grasos namus”, vilniečiai 
Kaunan — Justino Marcinkevičiaus 
“Katedrą”, A. Arbuzovo “Senamies
čio pasakas”, D. Vasermano ir D. De- 
riozo “Žmogų iš La Mančos”, A. Lio- 
bytės ir K. Kymantaitės “Paskenduo
lę".

KLAIPĖDOS LIAUDIES OPEROS 
kolektyvas, suorganizuotas 1959 m., 
šį pavasarį klaipėdiečiams pateikė 
šeštą premjerą — J. Strausso opere
tę “Čigonų baronas”. Spektaklį reži
savo dramos aktorius V. Paukštė, di
rigavo K. Kšanas, scenovaizdžius su
kūrė dail. L Ivanovas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko įvairių profesijų 
klaipėdiečiai — ekonomistas A. Auš
ra, docentas A. Bielskis, mėsos kom
binato tarnautoja K. Gružinskienė, 
rūbininkė V. Kubilienė, S. Šimkaus 
augštesniosios muzikos mokyklos 
dėstytoja N. Mameniškienė, studen
tė I. Kiaulakytė ir kt.

VILNIAUS LIAUDIES UNIVER
SITETO literatūros fakultetas moks
lo metus užbaigė pokalbiu apie lie
tuvių išeivijos 1970 m. išleistas kny
gas — beletristiką, poeziją, dramą, 
vertimus, jų temas ir autorius. Prane-. 
Šimą skaitė V. Kazakevičius, šį fa
kultetą globoja Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir litera
tūros mokslininkai, lanko spaudos ir 
leidyklų darbuotojai, bibliotekinin
kai, pedagogai, besidomintys litera
tūra vilniečiai.

KRAŠTOTYRININKŲ DRAUGI
JOS Vilniaus miesto skyrius svarstė 
radijo ir televizijos laidų kalbą. Pa
grindinis žodis buvo duotas filologi
jos mokslų kandidatams E. Grinavec- 
kienei ir V. Vaitkevičienei, televizi
jos ir radijo komiteto darbuotojams 
D. Bulavui, K. Pūrui. Pokalbio daly
viai, konstatavę didelę televizijos ir 
radijo įtaką bendrinės lietuvių kal
bos raidai, aptarė priemones lietuvių 
kalbos kultūrai gerinti. Jie norėjo, 
kad televizija įsivestų specialias lie
tuvių kalbos kultūros valandėles.

TRADICINIAME LENGVOSIOS 
MUZIKOS konkurse Kaune pagrin
dinį “Gintarinės triūbos” prizą lai
mėjo M. Tamošiūno vadovaujamas 
Kauno dirbtinio pluošto gamyklos 
estradinis orkestras “Oktava”. Ge
riausiais dainininkais buvo pripažinti 
taip pat “Oktavos” atstovai — ga
myklos laborantė Janina Miščiukai
tė ir Kauno politechnikos instituto 
studentas Vytautas Petrušonis. Į 
konkurso laureatų gretas įsirikiavo 
Talino siuvimo pramonės įmonių su
sivienijimo “Baltija” ansamblis, va
dovaujamas O. Mursos, ir K. Ignata
vičiaus vadovaujami Kauno miesto 
Panemunės kultūros namų saviveik
lininkai. Premija už geriausią lietu
vių liaudies dainos “Linelius raunu 
ne viena” aranžuotę paskirta gudų 
Molodečno kultūros namų saviveikli
ninkams. “Gintarinės triūbos” kon
kurse varžėsi apie 250 atlikėjų, ats
tovavusių aštuoniolikai Gudijos, Es
tijos, Lietuvos, Moldavijos ir Ukrai
nos kolektyvų.

E. GRIEGO TRIJŲ SONATŲ VA
KARĄ smuikui ir fortepijonui vil
niečiams surengė Kornelija Kalinaus
kaitė ir M. K. Čiurlionio I pianistų 
konkurso laureatas Augustinas Ma
ceina. Su šia programa jie jau yra 
aplankę Kauną, Panevėžį, Šiaulius ir 
eilę kitų Lietuvos miestų.

SU JUGOSLAVIJOS GAMTA ir 
gyventojų tautiniais drabužiais vil
niečius supažindino Vilniaus parodų 
rūmuose atidaryta Milano Pešičiaus 
meninių nuotraukų paroda.

MASKVOS SUORGANIZUOTAME 
geriausių literatūros kūrinių vaikams 
konkurse II premiją ir garbės diplo
mą laimėjo Vytautas Petkevičius už 
knygą “Sprindis — Sieksnio vaikas”. 
Vertintojų komisija buvo gavusi apie 
1.000 rankraščių.

SOVIETŲ DAILĖS AKADEMIJOS 
narių parodoj Maskvoj lietuviams 
atstovavo J. Kuzminskio sukurtas 
kolchozo pirmininko A. Slavensko 
portretas ir iliustracijos J. Paleckio 
eilėraščiams, skulptoriaus G. Jokūbo- 
nio — bareljefas “Raiteliai” ir D. Pet- 
rylos portretas.

TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ 
SMUIKININKŲ konkurse Usti nad 
Orlici miestelyje, Čekoslovakijoje, at- 
žymėjimo susilaukė trys Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vidurinės meno mokyk
los atstovai: pirmąją vietą 10 — 12 
metų grupėje laimėjo Algirdas 
Paukštė, antrąsias vietas 12—14 me
tų ir 14—16 metų grupėse — Vytau
tas Mikeliūnas ir Eugenija Mikla- 
ševskaja. ši trijulė yra dėstytojų T. 
šerno, E. Bekerienės ir V. Radovi- 
čiaus mokiniai. V. Kst
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SWANSEA, $6,900 įvnnkėti 7 
Kambariai. i?u angstai, atskiras, 
mūrinis nanus su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniwalyva 
šildomas, 2 prausyklos, dideli 
kambariai. Viena skola balansui
HIGH PARK — BLOOR, S15.M0 
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 
nuomojimas. Viena skola.

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 $29^00.
BATHURST — LAWRENCE, 6

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.

butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia

vimas. Geros nuomos su sutarti
mis. Butai po 2 ir 3 miegamuo
sius. Prašo $125.000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namą telef. 766-8479

TEL 762-8255 Nuotr. J. Ligerio

• šį šeštadienį, gegužės 29 d., 1 
v.p.p., High Parke (area 22) įvyks 
York-Garrison distrikto organizuoja
mos vilkiukų varžybos, kurios už
truks apie 3 valandas. Dalyvaus 
ir “Rambyno” tunto vilkiukai. Visi
kviečiami pasižiūrėti skautiškų žai
dimų.

• Mindaugo dr-vė savo žiemos se
zono sueigas baigė gegužės 17 d. 
Birželio 19 d. dr-vė variuoja išky
lauti į Romuvą, kur bus šio. žie
mos sezono veiklos užbaigimas — iš
kilminga sueiga ir įžodis. Draugovės 
skiltininkai V. Mačiulis, R. Kalinaus
kas ir A. šeškus kandidatuoja į 
skautus-vyčius. Jiems atskira sueiga 
bus birželio 7 d., 7 v.v., skautų būk
le. Draugovės skautas A. Kalinaus
kas išlaikė II patyrimo laipsnio eg
zaminus.

• Registracijos lapai į IX-tąją Ro
muvos stovyklą siuntinėjami draugi
ninkams Toronte ir vadovams kitose 
vietovėse. Juos reikia grąžinti su 
registracijos mokesčiu iki liepos 1 
d. Stovykla prasidės liepos 17 d.

C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

SPORTAS
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$15: J. Strodomskis; $10: Ada El- 
vikienė, Mons. V. Balčiūnas, J. Kaz- 
ragis, A. Steputis; $6: dr. R. Karka; 
S5: dr. K. Ambrozaitis, Marta Jocius, 
M. P. Kiela, K. Kudukis; rėmėjo pre
numeratas po $10: už dvejus metus 
— P. Barbatavičius, už vienerius me-

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..... 9.3C - 1

už term, indėlius 2 metam 6Pž%
ūž term, indėlius 1 metam 614%
už taupomąsias s-tas (savings) 6%
už depozitus-čekių s-tas.........51^%

asmenines — iki $10.000....814% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...814%

Nemokamas visų norių 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
REALTOR

LTD.

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
tininkui. Namas be skolų; įmokėti $8.000.
BLOOR — JANE, 7 gražūs kambariai, 2 modernios virtuvės, 2 prau
syklos. Du įrengti kambariai rūsyje, šoninis įvažiavimas, garažas. Na
mas arti požeminio susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo įmokėti apie 
$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.

J JANE — BLOOR. Originalus 10 kambarių dvibutis (duplex). Idealus
< dviejų šeimų namas. Įmokėti $10.000. Viena skola. Puikus pirkinys.
| S. JOKŪBAITIS
Į REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
I Tel. 534-9286 —namą: 537-2869

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

Bloor Autorite Ga rage ^p6 DB„„® ° £Kc«u«ee>
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

SPORTAS VISUR
Olimpiados dalyvių skaičius kiek

vienais metais auga. 1972 m. olim
piados lengvosios atletikos varžybos 
truks 9 dienas. Bus padaryta vie
nos dienos pertrauka, šioje olim
piadoje nebus nė vienos rungties, 
kur lengvaatlečiai iš karto pradėtų 
varžybas dėl medalių. Į baigmę bus 
galima patekti tik iš parengiamųjų 
varžybų. Net ir 10.000 metrų bėgi
mas vyks dviem etapais.

Dvidešimt trejų metų lenkė Eva 
Gryzecka pasiekė labai gerą pasek
mę jieties metime — 62.10 m. Tai 
geriausia šio sezono pasaulio pa
sekmė.

Futbolo rungtynės Sov. Sąjunga — 
pasaulio rinktinė įvyks gegužės 27 
d. Maskvoje. Tokios rungtynės yra 
retos. Jos dažniausiai rengiamos ko
kio nors pasižymėjusio futbolininko 
garbei, šį karta — Sov. Sąjungos 
vartininko L. Jašino (išleistuvės). 
Pirmosios tokios rungtynės įvyko 
1963 m. Anglija tada nugalėjo pa
saulio rinktinę 2:1. 1965 m. rung
tynėse, kuriose buvo pagerbtas gar
susis anglų futbolininkas Sir Stan
ley Matthews, pasaulio rinktinė įvei
kė anglus 6:4. Pasaulio rinktinę taip 
pat nugalėjo ir brazilai — 1968 m. 
Rio de Janeiro mieste rungtynes 
laimėjo 2:1 pasekme.

SPORTAS LIETUVOJE
Pabaltijo ir Baltarusijos moder

nios penkiakovos varžybos įvyko 
Vilniuje. Jose dalyvavo 4 Lietuvos 
komandos. Jojimo rungtį laimėjo 
kaunietis H. Eismontas. Po dviejų 
rungčių komandomis pirmavo Lie
tuvos IV rinktinė. 1

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Vilniuje devyniolikametė vilnietė R. 
Makauskaitė rutulį nustūmė 15.45 m.

Dažniausiai gerinamas rekordas 
Lietuvoje yra moterų šuolis Į tolį. 
Net 3 lengvaatletės paeiliui jį ge
rino. Paskutinioji dabar yra V. Au- 
gustinavičiūtė, kuri Vilniuje nušoko 
6.34 m. Ji 3 cm. pagerino M. Trei- 
nytės rekordą.

Kroso bėgime Maskvoje kaunietis 
P. Šimonėlis laimėjo trečią vietą.

Jaunosios stalo tenisininkės A. Mi- 
siūkaitė ir A. Sabulytė pakviestos į 
Sov. Sąjungos rinktinę ruoštis Euro
pos jaunių pirmenybėms.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė, 
viešėjusi JAV, pirmose rungtynėse 
nugalėjo mokyklų rinktinę 83:82 
(45:43). Sovietų komandai daugiau
siai taškų iškovojo jos kapitonas M. 
Paulauskas — 22.

VYČIO ŽINIOS
Golfo uždaros klubo pirmenybės

įvyks šį sekmadienį, gegužės 30 d., 
1.30 v.p.p., Glen Eagles aikštyne. 
Visiems nariams dalyvavimas priva
lomas. Kviečiami dalyvauti ir sve
čiai.

Tarpusavio golfo turnyre jau su
žaistos 34 rungtynės. Iš viso turny
re dalyvauja 25 golfininkai. Teks 
sužaisti 300 rungtynių. Šiame turny
re, kuris vykdomas išlyginamųjų 
smūgių sistema, šiuo momentu pir
mauja S. Krašauskas su 4 laimėji
mais. A. Supronas eina antruoju su 
3 laimėjimais. Dalyviai raginami ne
atidėlioti rungtynių, nes jų dar 
daug yra likę sužaisti.

Organizuojama teisėjų sąjunga. 
Vyčio darbuotojai numato suorgani
zuoti teisėjų grupę saviem reikalam. 
Į šią grupę būtų pakviesti jaunieji 
krepšininkai ir galbūt keletas kana
diečių. Savų teisėjų reikalas jau yra 
labai pribrendęs.

Pradėti krepšinio stovyklos page
rinimo darbai. Įrengiama nauja aikš
tė, dušai, taisoma virtuvė ir gyv. 
kambariai. Darbai vyksta savaitga
liais, visi vytiečiai kviečiami tal
kon. Stovyklos pagerinimo darbams 
vykstant, norėtumėm išreikšti nuo
širdžią padėką mūsų rėmėjui kun. 
P. Ažubaliui už moralinę ir materia
linę paramą.

A. Klimas, pasižymėjęs Vyčio 
sportininkas ir fizinio auklėjimo mo
kytojas, buvo pakviestas pasikalbė
jimui apie fizinį auklėjimą televi
zijoj. Tokių pasikalbėjimų A. Kli
mas turės ir daugiau.

A. Juozaičiui nuoširdžiai dėkoja
me už vyrų komandos globą. Jo dė
ka vyrų krepšinio komanda, globo
jama Tiny’s TV, sėkmingai žaidė 
Etobicoke lygoje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo rengiami krepšinio kursai 

berniukams ir mergaitėms vyks Wa- 
sagoj pranciškonų stovyklavietėje 
nuo rugpjūčio 21 iki 29 d. Inst
ruktoriai — F. Miniota ir A. Ston
kus. Registruotis jau galima dabar, 
pasiimant ar paštu užsisakant regist
racijos blankus iš parapijos raštinės 
— 1011 College St, Toronto 4. 
Smulkesnių informacijų teirautis pas 
K. Šapočkiną (762-0455) arba pas 
T. Augustiną.

Paulius Klevinas ir Birutė Plu- 
čaitė dalyvavo stalo teniso turnyre 
Buffalo, N.Y. Paulius laimėjo tris 
pirmąsias vietas — vyru A, vyrų B 
ir mišraus dvejeto, kur žaidė kartu 
su Birute. Birutė laimėjo dvi pirmą
sias vietas: mišraus dvejeto ir — 
moterų A grupės.

tus — K. Bernotavičius, J. Čepaitis, 
A. Bartnikaitis, V. Akelaitis, A. Skre- 
būnas, J. Januška, Mrs. I. Ehlers, J. 
Bleizgys, M. Bankaitienė, G. Gapu- 
tienė, T. Balnienė, P. Budvidis, J. 
Tonkūnas, V. Kačergius, J. Čepaitis, 
mons. V. Balčiūnas, S. Jaugelis, J. 
Barzevičius, H. Jasinskas, F. Barz
džius, dr. A. Dailydė, J. Juozaitis, H. 
Chvedukas, St Šetkus, J. Bakis, A. 
Grybauskas, M. Girčys, V. Keturakis, 
S. Kuzmickas, A. Kiaupa, L. Monst- 
vilas, kun. M. Jarašiūnas, V. Levic.- 
kas, J. Juška, L. Leparskas, S. Knei- 
tas, J. Kazragis, E. Laukys, č. Ric
kevičius, J. K. Balsys, Z. Laurinavi
čius, P. Jakubauskas, J. Janušas, V. 
Kutkevičius, A Raila, V. Mačikūnas, 
P. Kraniauskas, A. Kunigiškis, St. 
Poška, J. Adomauskas, S. Gureckas,
A. Rudokas, R. G. Paulioniai, M. 
Zubrickas, B. Petkevičius, dr. A. Pa- 
cevičius, A. Rugys, L. šeškus, A. Gir- 
ša, A. Kazilis, J. Vyšniauskas, P. 
Remeika, K. Kudukis, Z. Tumosa, I. 
Kriaučiūnas, S. Sinkevičius, Kuzmas 
Construction Co. Ltd., J. Timmer
man, J. Kaškelis, K. Dalinda, A. Raš- 
čius, V. Vaškelis, T. Verneckas, L. 
Sagys, A. Bernotaitis. $3: L. Kar- 
būnienė, L. Bakūnas, J. Rinkevi
čius; $2: M. Jonikas, A. Kuliešius, 
J. Jonušas, J. Kavolėlis, P. Pajaujis,
B. Stundžia, J. Kerpis, B. Racevi- 
čius, P. Mickus, V. Ruslys, Z. Tumo
sa, M. Aukštuolis, A. Urbonas; $1: 
V. Apanavičius, M. Biekša, B. Bud- 
riūnas, E. Butavičienė, R. Bulovas, 
P. Gluoksnys, J. Bubnys, J. Okma- 
nas, kun. V. Pikturna, Alf. Kairys, 
A. Melvydas, J. Naskauskas, P. Ba
nionis, J. Grajauskas, J. Majaus
kas, J. Bubnys, I. Mališka, E. Klup- 
šas, V. Barisas, J. Lukšys, A. Janu
šas, S. Deveikis, S. Mačikūnas, J. 
Brazlauskas, M. Juzumienė, J. Tre
čiokas, J. Kriaučeliūnas, P. Noru
sis, E. Olšauskas, A. Lapinskas, V. 
Šukienė, O. Rojienė. Nuoširdus ačiū 
už paramą.

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

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponi*

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 t t.

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

Telefonas 239-660L DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. iki 8 v.v.

ŠIAURĖS AMERIKOS
FUTBOLO SĄJUNGA 

šeštadieni 8 v. v.
Į LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
V ars f ai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS f 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 Nomų tel. 783-2105

Spalvota 90 minučių futbolo (soccer) žaidynių transliacija
Birželio 12—Dalias Toronte 
Birželio 19 — Ročesteris Montrealyje 
Birželio 26 — Montreal!* Toronte 
Liepos 10—Torontas Montrealyje 
Liepos 17 — Ročesteris Toronte

Liepos 24 — Montreal!* Dallas mieste 
Liepos 31 — Torontas Montrealyje 
Rugpj. 7 — Niujorkas Toronte 
Rugpj. 14 — Niujorkas Montrealyje

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
SWANSEA, gražus vienaaugštis mažai šeimai, garažas su privačiu 
įvažiavimu, įrengtas rūsys, prašoma kaina $28.900, viena atvira skola 
balansui.
SUNNYSIDE — RONCESVALLES, 10 kambarių atskiras pelningas 
namas, apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola, daug baldų įeina į 
namą, dvigubas garažas su labai plačiu įvažiavimu.
DĖMESIO, PROFESIONALAI! Roncesvalles gatvėje didžiulis 12 kam
barių atskiras namas, buvęs daktaro kabinetas, apie $15.000 įmokėti 
ir viena atvira skola balansui, dvigubas garažas. Puiki vieta daktarui, 
dantistui, advokatui, o taip pat ir privačiam asmeniui, kadangi yra at
skiras įėjimas, tuojau galima užimti.
BURNHAMTHORPE — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis 
(back-split) vos keleto metų senumo, puikiai įrengtas rūsys su židi
niu, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, apie $15.000 įmokėti ir 
viena skola balansui arba mažiau, gražus kiemas.
BLOOR — RUNNYMEDE, krautuvė su 5 kambarių butu viršuje, apie 
$10.000 įmokėti, gera vieta betkokiam verslui.
INDIAN RD. — BLOOR, dvibutis, apie $8.000 įmokėti,- arti Bloor, 
prašoma kaina $38:900, parduoda senutė našlė.
STAYNER, ONT., beveik pačiame miestelyje 260x150 pėdų sklypas 
su gana didele kabina, miesto vanduo ir elektra, galima padalinti į 
du sklypus, prašoma kaina tik $4.900.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKM/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5V2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8’/^% 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. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 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. • Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEBEC — DUNDAS, S2.500 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.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

A

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaigą: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

<

< 
<

■^Acrci/; to EVRCOF

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp Davisville ir EgUnton) 

Tek 487-2147, vakarais 4*5-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
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ive. vyrai rūpinasi darbu ir paskui
— Niekad! — atsakęs jaunuo- žmona, o italai — pirma rūpina-

ou
• Visi reikalauja sakyti tiesą, • žodžiais dangstomos dažniau 
tačiau niekas nenori jos girdėti, nei drabužiais.

Raudonųjų ‘‘dialogas”
Raudonoji Kinija kurį laiką 

buvo aptilusi ir “nebeužkalbin- 
davo” Sovietų Sąjungos. Ryšium 
su 100 metų sukaktimi nuo Pa
ryžiaus komunos įsteigimo, ki
niečiai parašė vedamuosius, kur 
apie raudonuosius “brolius ru
sus” sakoma: “Nikita Chruščio
vas buvo numestas į istorijos 
šiukšlių dėžę. Ir kiti proletaria
to revoliucijos bei proletariato 
diktatūros -išdavikai atsidurs 
šiukšlyne.” Toliau vedamuosiuo
se visi komunistai perspėjami 
saugotis tokių karjeristų ir kom
binatorių, kaip Chruščiovas ar 
Leonidas Brežnevas...

Galite eiti pėsčias
Žinomas vengrų rašytojas Fe- 

rencas Molnaras Anglijoje vyko 
į svečius labai lėtai važiuojančiu 
traukiniu. Kai kelionė jam nusi
bodo, jis pradėjo skųstis kon
duktoriui. Pastarasis atsakė:

— Jeigu Tamstai traukinys 
nepatinka, galite eiti pėsčias.

— Aš taip ir padaryčiau, de
ja, neperspėjau savo pažįstamų, 
kad anksčiau atvyksiu...

Mokyklos mėgėjas
— Kada tau labiausiai patin

ka mokykla?
— Kai uždaryta.

• šuo pikčiausiai loja iš tolo.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Te!. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Į Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
<——------ --- --------- — —j—- - -

ALFA RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir 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 D «.• r-_,_ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
IŠTAIGA tSaltlC exporting Co* TORONTO 3, Ontario 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

: 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.

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

Profesorius ir studentė
Profesorius sutinka gatvėje 

savo buvusią studentę:
— O ką jūs dabar veikiate?

Kaip jūsų vyras?
— Profesoriau, aš dar esu 

mergina!
— Iš tikro? Tai ir jūsų vyras 

dar turėtų būti viengungis ...

Kalbėtojas: Amžinybė yra žo
dis, kurio beveik neįmanoma 
žmogaus protu suvokti.

IŠ salės: Kas sakė? — Jūs tur- _ _ .
būt niekad nieko nesate pirkęs jau seniai yra peržengusios sa- 
skolon?
• Jeigu tavo kaimynas neskaito 
nė vieno lietuviško laikraščio, 
nei lietuviškos knygos — jis yra 
lietuvybės duobkasys. Jei tu jų 
neskaitai — lietuviškos knygos 
neįdomios, o lietuviškuose laik
raščiuose senos žinios (Henrikas 
Nagys).
• Daug tokių, kurie galėtų val
dyti minias, jeigu mokėtų suval
dyti liežuvį. (G. Prentice).
• Visų minkščiausioji pagalvė— 
švari sąžinė.
• Citata — lopas kiauroms min
tims užlopyti.
• Kvailys du kartus gali būti 
protingas: kai tyli ir kai mus 
ima girti.

Parinko Pr. Alš.

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536-1373 

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

Sox. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Ave., Toronto 3 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Sav. R. Stasiulis

BALTIC MOVERS
VISU RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

į Ii Toronto "Dainos"KANADOS ĮVYKIAI
nužudymą. Anksčiau kalėjimo Gegužės 2 d. susirinkime pas J. 

nuolatiniam spaudimui Otavoje, bausmės buvo paskirtos jo Kulikauskienę Stasė Viskontienė 
kad liberalai butų pnversti im
tis veiksmingesnių priemonių 
Kanadą užgulusiom problemom 
spręsti, ši grupė nebus politinė

bendrininkui P. Rose ir grobi- įstojo nare į “Dainos” grupę. Rink- 
kus name slėpusiam M. Viger. liava Prisikėlimo bažnyčioje davė

. Pirmoji kilnojama Ontario ai- $170-76- klebonui T. Placidui,
Jcoholinių gėrimų parduotuvė 0FM’ “ visiems aukto-

partija, jos atstovai nedalyvaus jau pradėjo darbą Portlande. • nuoširdi padėka. Tai įgalino 
federacinio/ parlamento rinki- Ontario alkoholio kontrolės ta- !
muose. rybos LCBO vadovybė nutarė

Darbo ministeris B. Macka- šią vasarą pasiųsti specialiai
sey atsisakė pratęsti š.m. gegu- įrengtus didžiulius sunkve- 
žės 15 d. pasibaigusias nedarbo žirnius į vasarvietes. Juose va

sarotojai galės pirkti įvairių rū
šių degtinę ir alų tose vieto
vėse, kur nėra LCBO ir alaus 
daryklų krautuvių.

Ontario Dantų Technikų 
Draugija kreipėsi į sveikatos 
ministerį B. Lawrence, prašyda
ma leidimo dirbtiniais dantimis 
aprūpinti pacientus savo labo
ratorijų atstovybėse. Dirbtinių 
dantų įsigijimas dabar prade
damas pas dantų gydytojus, kur 
kartais už abiejų žiaunų plokš-

be darbo žiemos mėnesiais. Mi
nisters teigimu, apie 60% to
kių darbininkų jau pradėjo 
dirbti žemės ūkiuose, miškinin
kystėje ir žvejyboje, o likusie
ji nė negalvoja apie darbą. Tai 
daugiausia pensininkų amžiaus 
sulaukę vyrai ir nedarbo pa
šalpas gavusios moterys. Šis pa
reiškimas susilaukė nemažos 
kritikos, nes daug kam atrodo, ____________ j_______
kad vėl tūkstančiai žmonių bus teies reikalaujama net iki *$300, 
priversti kreiptis i miestų so- - - - • - - - --
cialinės gerovės įstaigas, kurios 

vo biudžetų ribas. *
Sveikatos ministerio J. Mun

ro pranešimu federaciniam par
lamentui, valstybinė sveikatos 
drauda šiemet Otavai atsieis 
$576.480.000. Šią sumą Otava 
atiduos draudą tvarkančiom • 
provincijom, kad būtų sumažin
tos draudos išlaidos. Kaikurios 
provincijos gautų pinigų dėka 
gerokai sumažina draudos įmo
kas, bet šiuo pavyzdžiu nėra lin
kusi sekti Ontario provincija. 
Teisinamasi, jog iš Otavos gau
tų pinigų reikia ligoninėm bei 
kitom sveikatos įstaigom, bet 
niekada nepaskelbiamas jų pa
naudojimas. Iš bendrosios 
$576.480.000 sumos šiemet On
tario gaus $204.450.000, Kvebe
kas — $159.782.000, Britų Ko
lumbija — $60.027,000, Alber
ta — $44.994.000, kitos provin
cijos — gerokai mažiau. Grąžin
dama dalį pajamų mokesčiais iš 
gyventojų surinktos sumos, fe
deracinė vyriausybė nusiplauna 
rankas ir neleidžia gydymosi iš
laidų laikyti neapmokestinamo
mis/Anksčiau gydytojų pridė
tos sąskaitos sumažindavo pa
jamų mokesčius. Dabar šis prin
cipas taikomas tik dantų gydy
mui, kurio nepadengia sveika
tos drauda.

Teismas Montrealyje nubau
dė studentą F. Simard kalėjimu 
iki gyvos galvos už Kvebeko 
darbo ministerio pagrobimą ir

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI Vasario 16 pro- 

ga aukojo $15: A. Goronson, P. Vi- 
lenčikas; $10: L. Bielskus, J. Ma
cijauskas, A. Smilgys, J. Gelževičius, 
J. Sakalauskas; $5: A. Kenstavičius, 
St Kenstavičius, J. Butkus, Pr. Dai
nius, Zita Kaulienė, B. Vileita, K. 
Vanagas, A. Gulbinienė, A. Kau
lius, A. Stalionis; $8: E. Mačiulaitis; 
S3: B. D. Radzevičiai, M. Artis, J. 
Venckus; $2: Pr. Jukna, F. Skrins- 
kas, R. Beržinskaitė, A. Skabeikie- 
nė, A. Janušonis, E. Gumbelis, A. 
Graettinger. Iš viso — $161. Ši su
ma pasiųsta Tautos Fondo atstovy
bei Kanadoje. Reiškiama didelę pa
dėką visiems geraširdžiams aukoto
jams. Be to, turiu pranešti, kad Jo
nas Kartis aukojo $20 Tautos Fon
dui per Toronto lietuvių banką “Pa
rama”. A. Smilgys,

KLB Br. Kolumbijos 
apylinkės valdybos ižd.

Čikagos vaizdai...
(Atkelta iš 5-to puslapio)

9 vienuolikę 2 :1. Taip pat kiekvieną 
savaitgalį rungtyniauja ir kitos 4 
Čikagos lietuvių komandos, kurios 
taip pat kartais pasiekia pergalių. 
Jeigu nebūtų futbolininkų, tai Čika
gos lietuvių sportinis gyvenimas vi
sai apmirtų.

ČIKAGON PRIVAČIAIS reikalais 
buvo atvykęs sovietų pasiuntinybės 
Vašingtone tarnautojas Edmundas 
Juškys. Jis stebėjo Detroito lietuvių 
jaunimo choro pasirodymą, sekančią 
dieną dalyvavo “pažangiųjų” lietu
vių renginyje “Mildos” salėje, ap
lankė gimines ir pažįstamus.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. LB Jauni
mo Teatras gegužės mėn. 29, 30, 31 
d.d. Jaunimo Centre stato A. Kairio 
3 veiksmų dramą “Palikimas”. — 
Čiurlionio ansamblis koncertuos bir
želio mėn. 5-0 dienomis Morijos 
augšt. mok. salėje. A. a. Juozo Ra
čiūno, buv. PLB valdybos pirm., pa
minklo atidengimas — gegužės 30 d. 
Lietuvių tautinėse kapinėse. Atiden
gimą organizuoja LB Vid. Vakarų 
apyg. valdyba. — 1941 m. sukilimo 
30 metų sukakties minėjimas bus 
birželio 13 d. Pagrindini žodį tars iš 
Niujorko atvykstantis dr. J. Kazickas.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

kai tuo tarpu dantų technikai šį 
savo gaminį patys gali pritai
kyti už $75-100. Tokia sistema 
jau yra leista Manitoboje, Al
bertoje ir Britų Kolumbijoje. 
Torontietis T. Howes organizuo
ja ekskursijas į Britaniją. No
rintiems įsigyti dirbtinius' dan
tis . kelionė užsakytu lėktuvu 
kainuoja $200, o už dantis Bri
tanijoje tereikia sumokėti $35. 
Ši $235 suma yra gerokai ma
žesnė už kaikurių dantų gydy
tojų išrašomas sąskaitas naujie
siems dirbtinių dantų savinin
kams. Sveikatos ministeris B. 
Lawrence atmetė dantų tech
nikų prašymą, bet jam gali 
tekti pakeisti nuomonę dėl ki
lusios reakcijos spaudoje. Mi- 
nisteriui primenama, kad p.vz. 
akinius pritaikyti turi teisę ne 
tik akių gydytojai, bet ir opto- 
metristais vadinami technikai. 
Panašus principas galėtų būti 
taikomas ir dantų technikams, 
atitinkamai sustiprinus jų pa
ruošimą ir įvedus vyriausybės 
kontrolę.

Bendruomenės vadovybių konferencija
te, išdėstyti kongreso programą 
į kelias dienas, o sekantį savait
galį, t.y. šeštadienį ir sekmadie
nį, skirti tautinių šokių šventei. 
Po šios šventės siūlyta rengti 
jaunimo stovyklą Kanadoje.

Konferencijoj iš Kanados da
lyvavo: A. Rinkūnas, PLB val
dybos narys ir švietimo tarybos 
pirmininkas; dr. S. Čepas, KLB 
krašto valdybos pirmininkas, irį 
nariai — B. Sakalas, J. R. Si
manavičius.

(Atkelta iš 1 psl.) 
dalyvavimą Lietuvos laisvinimo 
veikloje ir jaunimo kongresui. 
Kadangi jaunimo kongresas 
jungiamas su tautinių šokių 
švente Čikagoje 1972 m., susi
daro praktinių sunkumų abu 
įvykius derinant. Apsvarsčius 
juos, nutarta rekomenduoti at- 
sakingiems rengėjams pradėti 
jaunimo kongresą vieną savaitę 
prieš tautinių šokių šventę ku
riame nors Čikagos universite-

DIANA
COUGHS

COLDS

ASTHMA

SOHE 
THROAT

/"Y r AST
RELIEF y •< / RHEUMATIC

ARTHRITIC 
MUSCULAR 
Acko & Pemi 

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gera savijautą, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.
ROXODIU M PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRIČK) SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAXODIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO 

*• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. H ogle — Directors

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVE, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBES IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top IUIEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

yorkdale shopping centre
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

“D.” siųsti ir vasaros atostogų metu 
seneliams ,ir ligoniams Vokietijoje 
dovanas. Plačiai aptarta “D.” lote
rija, išreikšta padėka už suaukotus 
laimikius: A Jankaitienei ir M. 
Vaitkevičienei — Amber Drapery, 
A B. Beresnevičiaus krautuvei, A. 
S. Kalūzai — “Baltic Export Co.”, 
A čižikui — “Alfa Radio & TV”, 
Mohawk baldų krautuvei, R. J. Dū
dai — “Nida” restoranas, Parkside 
Meat Market, European Meat, p.p. 
B. S. Marijošiams, S. Remeikaitei, 
A. A. Juciams, A. B. dr. Saikui, T. 
Z. Zaleskiams, Z. P. Styroms; S. 
Dervinienei už pasiuvimą daugelio 
žiurstelių; p.p. Aleksoms už leidimą 
naudotis butu loterijos sutvarkymui;' 
visiems, kurie nenorėjo būti minimi 
spaudoje; “D.” gerb. narei O. Indre- 
lienei už talką rinkliavoje; J. Kuli
kauskienei už priėmimą. Sekantis 
“Dainos” grupės susirinkimas įvyks 
rudenį, pirmą sekmadienį po Pa
dėkos Dienos pas St. Viskontienę, 
727 Windermere Ave., tel. 769-8054. 
Malonios vasaros visiems “D.” rėmė
jams ir dainietėms. M. F. Y.

STALINO ANŪKE
Už amerikiečio architekto W. 

W. Peters ištekėjusi Stalino duk
ra Svetlana, 46 metų amžiaus, 
San Francisco ligoninėje pa
gimdė dukrelę. Pabėgdama iš 
Sovietų Sąjungos 1967 m., S. 
Stalinaitė ten paliko dukrą ir 
sūnų. Taigi, dabar Stalinas jau 
turi anūką ir dvi anūkes, kurių 
viena yra pilnateisė JAV pilietė.

Pajieškojimas
Genės Valiušytės (žinoma tik mer

gautinė pavardė) iš Kuršėnų vals
čiaus Užvekės kaimo, Kanadon at
vykusios 1929-30 m., jieško jaunys
tės dienų draugė Antanina (Ancytė) 
Mickevičienė, 56 Lyncroft Rd., New 
Rochelle, N.Y. 10804, USA.

SIMAS KUDIRKA vio vardą juk labai plačiai išgarsino
Maža pastabėlė: Simas Kudirka,

kaip rašyta, radistas. Taigi jis, jei 
mokėsi Klaipėdoje, yra baigęs Klai
pėdos jūrininkystės mokyklos radijo 
operatorių skyrių. Ši mokykla yra 
technikumo lygio (vidurinis specia
lusis mokslas, t. y. vidurinė mokykla 
plius specialybė). Spaudoje buvo ra
šyta, kad jis baigęs mokyklą, kurią 
lankę gauna tik jūrininko kvalifika
ciją. Jūrininkai dirba tik fizinį dar
bą. Antra, buvo rašyta, kad S. Kudir
ka atgabentas Klaipėdon povandeni
niu laivu. Man tai atrodo sunkiai įti
kėtina. Povandeniniai sovietų laivai 
plaukioja tik Baltijos jūros viduje. 
Plaukti per Kategato - Beito arba 
Zundo sąsiaurius povandeninėje pa
dėtyje yra pavojinga, nes perdaug 
seklu. Baltijos jūroje perkėlimas 
žmogaus į povandeninį laivą yra ne
daug prasmės teturinti operacija. Z.

Red. pastaba. Žinia apie S. Kudir
kos atgabenimą Klaipėdon povande
niniu laivu buvo gauta iš Klaipėdos. 
Žinios pranešėjas, matyt, rėmėsi gan
dais — vėliau ji nepasitvirtino.

KLAIDINANTIS PRANEŠIMAS
Š. m. “TŽ” 19 nr. paskelbtame KL 

Fondo naujų narių, įnašų ir papil
dymų sąraše paminėta, kad “Talka” 
Hamiltone papildė įnašą iki $400 ir 
“Litas” Montrealyje — iki $500. “T. 
ž.” ‘ 1970 m. 15 nr. randame Fondo 
skelbime lygiai tokius pat “Talkos” 
ir “Lito” įnašus. Išeitų, kad tie ko
operatyvai šiemet savo įnašų nepa- 
pildė. Jei būtų papildę, tai paskelb
tos sumos turėtų būti didesnės. Kor.

LIETUVIS KANDIDATAS 
NOBELIO PREMIJAI?

Didelio dėmesio verta žinia, kad 
“Švedijos Akademijos Nobelio pre
mijos komitetas paprašė JAV gyve
nantį rašytoją ir dramaturgą Algir
dą Landsbergį pasiūlyti kandidatą 
1971 m. Nobelio literatūros premi
jai.” (“TŽ” nr. 18). Jei skaityti tarp 
eilučių, aš nemanau, kad tai bus di
delė klaida priimti tai, kaip švedų 
užuominą — norą duoti Nobelio pre
miją lietuviui rašytojui. (Antroji 
prielaida, kad švedai užsimanė tik 
pa j ieškoti sau lietuvio _ nuomonės, 
kam iš pasaulio rašytojų paskirti 
1971 m. Nobelio premiją, atrodo, ma
žiau pagrįsta). Nenustebkime, lietu-

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA
3828 B L O O R W., ISLINGTON (6 • POINTS PLAZA)

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

Telefonas: 53 3- 4363
LIETUVIAI SAVININKAI

A. LIŪDŽIUS, B.I
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos
namų

Priėmimo laikas
susitarimą telefonu.

537-1708 
279-7980 
pagal

D R. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tek 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

AP5ILDYMO 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 pradegintos 
kilimus. P. KARALIŪNA& 

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

pasauly 1970 m. gale net trys tragiš
kos lietuvių laisvės odisėjos (Bra
žinskų, Kudirkos ir Simokaičių). Tai 
istorinis rekordas. 1970 m. nė viena 
kita tauta už gelež. uždangos tiek 
daug pasiekti neįstengė, švedams ga
lėjo padaryti ypatingo įspūdžio tai, 
kad Simokaičiai buvo pakėlę sparnus 
kaip tik į jų Švediją.

Kandidatu į Nobelio premiją ga
lėtų būti Jurgis Gliaudą, Sibire gi
męs rašytojas. Jo “Ora pro nobis”, 
“Ikaro sonata” ir “Namai ant smė
lio” yra neabejotinai svarūs kūriniai 
(abu pastarieji išversti ir į anglų 
kalbą). St. Bijūnas

LAIŠKAI “TIME”
‘“fime” gegužės 17 d. nr. yra du 

lietuvių dėmesio verti laiškai. Vie
nas jų rašytas Londono Western On
tario universiteto istorijos profeso
riaus Kenneth H. W. Hilborn, kuris 
yra pasižymėjęs kaip stiprių prieš- 
komunistinių pažiūrų reiškėjas. Jo 
pareiškimai universiteto “The Gazet
te” laikraštyje ir vietiniame dienraš* 
tyje “The London Free Press” ne
vieną kartą yra susilaukę stip
rios opozicijos iš radikalesnių ele
mentų. Dėl stalo tenisininkų išvy
kos Kinijon prof. Hilborn rašo: 
“Žvelkime į ping-pongą su persepk- 
tyva: 1936 metais Hitleris ir jo pa
sekėjai šeimininkavo Berlyne pri
imdami ne tik stalo teniso komandą, 
bet ir visą olimpiadą. Nacių nuo
širdus svečių priėmimas nepadarė 
jų nė kiek nepavojingesniais.” Po 
jo seka Algirdo Avižienio laiškas iš 
Sherman Oaks, Kalifornijoj: “Kaip 
nuoširdus stalo teniso mėgėjas, aš 
esu tikras, kad Jūsų aprašymas Ame
rikos Stalo Teniso Sąjungos atstovų 
Kinijoje daug pasitarnavo stalo te
niso sportui. Tačiau Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse rimtam stalo teni
sininkui būti pavadintam “ping-pon- 
go” žaidėju yra standartinis įžeidi
mas. Kodėl nesakoma, kad Lew Al- 
cindos žaidžia “dribble-drabble”, o 
Johnny Unitas žaidžia “punt-punt”?

P. P.

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?

Įvairūs spaudos;
darbai: leidiniai/ 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
s p a u d i n i a i

f!

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. 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.

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9JO VJ.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefoną

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

• teikia patarimus planuojantiems keliones
' • sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitos reikalus 

be atskiro atlyginimo
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti* telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

- 769-4612
2231 Bloor Street W.

*



« TORONTO*
Sv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį, Sekminių šven

tėje, 3 v.p.p., įvyksta tradicinės pa
maldos lietuvių kapinėse.

— Nuo birželio mėn. pradžios vi
są vasarą par. bažnyčioje 12 v. pa
maldų nebus. Springhurste, Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje, pamaldos 
reguliariai pradedamos nuo birželio 
6 d. Pirmosios pamaldos Springhurs
te atlaikytos ilgojo savaitgalio sek
madienį.

— Springhursto stovyklavietėje 
vyksta pavasariniai remonto darbai. 
Jiems vadovauja “Vyčio” sporto 
klubo nariai. Pertvarkoma stovyk
lavietės virtuvė, prausyklos, aikštės. 
Padėka talkininkams.

— Pirmosios Komunijos vaikų 
nuotraukos gaunamos šį sekmadienį 
po 10 vai. pamaldų parapijos salėje.

— Praėjusią savaitę iš par. baž
nyčios palaidotas a.a. Romualdas Gi- 
levičius. Velionies žmonai ir duk
roms nuoširdi užuojauta.

— Dėkojame Jonui ir Anelei Bud
riams, paaukojusiems parapijos nau
jai statybai $250.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a. Oną Vanagienę, 11 v. už a.a. 
Tomą Trečioką, 12 v. už a.a. Kazi- 

, .mierą Pečiulį. Sekmadienio 3 v. pa
maldos skiriamos už visus palaidotus

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį — Sekminės. — 

Mišios savaitės dienomis: trečiadie
nį, 7,30 v, — už a.a. J. Račkauską, 
5 metų velionies mirties sukakties 
proga, užpr. E. Račkauskienės; šį 
sekmadienį; 10 v. — už a.a. V. Sos- 
nowską, užpr. A. J. Paškevičių; 
11.15 v. — už a.a. P. O. Sakavičius, 
užpr. S. Mazlaveskienės; 12.15 v. — 
uža.a. J. Gilman, užpr. K. Gilma- 
nienės. ‘

— Sveikiname “Aušros” mergai
čių ir berniukų gimnazijų jubilėjinį 
suvažiavimą. Specialios Mišios ir mi
rusių mokytojų bei kolegų prisimi
nimas — sekmadienį, 3 v.p.p., šios 
parapijos bažnyčioje.

Motinos Dienos novenos Mi
šios sekmadieniais ir šeštadieniais 
— 9 v., kitomis dienomis — 8 v. 
ryto.

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

— Bendra choro repeticija — ket
virtadienį, 7.30 v.v.

— Nuoširdi padėka parapijos ta
rybai, ypač jos visuomeninei sekci
jai, už parapijos vakarienės sėk
mingą suruošimą. Ji davč $1,929.91 
pelno skoloms mokėti. Panašias va-

lietuvių kapinėse.
— Sutuokta: Edvardas Kazakevi

čius ir Esther M. Munroe.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 25 d. kun. A. Žilins

kas išskrido į Čikagą atstovauti Ka
nados evangelikams a.a. kunigo Jo
no Pauper o laidotuvėse. Jos įvyko 
gegužės 26 d. 10 v. ryto. Kun. Jonas 
Pauperas, Ziono liuteronų lietuvių 
parapijos klebonas Čikagoje, staiga 
mirė gegužės 22 d., būdamas 66 me
tų amžiaus. (Vėliau “Tž” bus pla
tesnis aprašymas-).

— šeštadienį, 11 v.r., konfirman- 
dų pamoka.

— Šį sekmadienį Sekminių pamal
dos 12.30 v. p.p. su šv. Komunija, 
kuriose bus konfirmuoti: Kristina 
Delkutė, Diana Sukauskaitė, Andrius 
Mikšys, Jonas Kilotaitis, Albertas 
Krivickas, Rimas Girdvainis, Ernes
tas Miliauskas ir Romualdas Preik- 
šaitis.

— Šį sekmadienį, 3.30 v.p.p., kun. 
A. Žilinskas dalyvaus Prisikėlimo 
bažnyčioj ekumeninėse Kauno “Auš
ros” gimnazijų mirusių prisiminimo 
pamaldose.

Pamaldos lietuvių kapinėse 
Įvyksta šį sekmadieni, Sekminių 
šventėje, 3 v.p.p., Lietuvos kan
kinių koplyčioj: koncelebracinės 
Mišios, pamokslas, mirusiųjų 
prisiminimas. Pamaldų metu visi 
kviečami įsijungti Į tradicinių 
giesmių giedojimą.Pamaldų me
tu dalinama Komunija. Po pa
maldų šventinami nauji pamink
lai. Kapinių lankymo dieną bus 
gera proga pamatyti vietą, kur 
bus statoma nauja šv. Jono Kr. 
bažnyčia, šią savaitę kapinėse 
vyksta naujų paminklų statyba, 
kapų puošimas ir kapinių aplin
kos tvarkymas. Pageidaujama 
talka. Kapinių administracijos 
prašymas — neužstatyti automo
biliais Dickson gatvės (įvažiavi- 
vimo į kapines kelio); statyti au
tomobilius kapinių aikštėse pa
gal tvarkdarių nurodymus. Pra
šoma taip pat puošti kapus gyvo
mis gėlėmis. Šis pavasarinis ka
pinių lankymas nuo jų įsteigimo 
yra II-sis. Iki šiol lietuvių ka
pinėse palaidoti 445 lietuviai.

Lietuvių kapinėse praėjusią 
savaitę palaidotas a.a. Romual- 
tas Gilevičius iš Toronto ir a. 
a. Povilas Savickas iš Hamilto
no. Iš Parklawn kapinių į lietu
viškąsias perkelti palaikai kū
rėjo savanorio a.a. Leono čup- 
linsko.

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

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kebo 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

karienes planuojama dažniau ruošti.
— Šiuo metu priimamos parapijos 

patalpų rezervacijos lietuvių paren
gimams, banketams, minėjimais ir 
t.t. 1972 m. sezonui. Nuo birželio 
pradžios rezervacijos atidaromos ir 
kitataučiams.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Indian Trail, Radford Ave. ir Al
hambra Ave.

— Wasagos stovyklavietė ruošia
ma artėjančioms stovykloms, kurių 
joje šią vasarą bus net keturios. Iš 
pagrindų viduje perstatomas šeimi
ninkių pastatas, pertvarkomi ir per
dažomi vaikų pastatai, valomas ra
jonas ir t.t. Kurie gali prisidėti 
dieną-kitą savaitgaliais ar šiokiadie
niais, kviečiami paskambinti T. Au
gustinui LE 3-0621.

— Parapijos tarybos jaunimo sek
cijos organizuojama ir vadovaujama 
jaunimo stovykla (anksčiau “Auš
ros” vardu) bus nuo liepos 10 iki 
24 d. Registracija jau pradėta. Blan
kai gaunami par. raštinėje.

— Pakrikštyta Algirdo ir Irenos 
Augustinavičių dukrelė Audra.

Ontario Etninės Spaudos Są
jungos visuotinis susirinkimas 
šaukiamas gegužės 26, trečiadie
nį, lenkų laikraščio “Zwiącko- 
wiec” patalpose. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas buvęs fi
nansų min. W. Gordon. Jis gvil
dens * temą “Independent Ca
nada”. ' -
PIGIAI PARDUODAMOS trys gazi- 
nės virimo krosnys ir TV aparatas. 
Tel. 534-6936.

W A SAGOJE — SPRINGHURST 
BEACH parduodamas trijų miega
mųjų su visais patogumais vasarna
mis ir kabina. Netoli lietuvių bažny
čios, tik dvi minutės nuo ežero, ge
ras vanduo. Tel. 429-5634, R. R. 3, 
Stayner, 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.

IŠKERTAM IR APKARPOM me- 
džius, gyvatvores ir Lt. 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, 
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 namų tel. 728- 
8868.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y 1 i 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 5354724.

Poetas J. Aistis dalyvaus buvu
sių "Aušros“ gimnazijų suva
žiavime Toronte šį savaitgalį ir 
skaitys savo kūrybos._____ _

Buvusių Kauno “Aušros” gim
nazijų mokinių ir mokytoju su
važiavimas įvyksta Toronte sį sa- 
vavaitgalį Prisikėlimo salėse. 
Iki šiol įsiregistravo apie 400 
dalyvių. Gegužės 29, šeštadienį, 
2-6 v.v. — atvykusųjų registra
cija; 6-7 v.v. — kokteiliai; 7 v.v.
— vakarienė-pobūvis. Gegužės 
30, sekmadienį, 3-3.30,v.p.p. Mi
šios katalikams Prisikėlimo baž
nyčioje; 3.30-4 v.p.p. — bendras 
mirusiųjų pagerbimas, dalyvau- 
vaujant įvairių konfesijų tikin
tiesiems (žodį tars kun. J. Pakal
niškis ir ev. kun. A. Žilinskas); 
4-5 v.p.p. — iškilminga akademi
ja; 5-6 v.v. koncertas (pianistė
A. Kepalaitė,poetė G.Tulauskai- 
tė, J. Aistis ir kt.); 6 v.v. — ka
vutė. Suvažiavime dalyvauja tik
tai registruoti asmenys.

Toronto jūrų šaulių visuotinis 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 30, sekmadienį, 12.15 v. p.p., 
skautų būkle, Prisikėlimo para
pijos patalpose. Kviečiami ir 
prjaučiantieji. Susirinkime bus 
plačiau pranešta apie Įvykusį 
Kanados šaulių suvažiavimą 
Montrealyje ir ateinančią ideo- 
loginę-kultūrinę savaitę birželio 
13 - 20 dienomis Dainavoj, Man
chester, Mich. Taip pat bus 
svarstoma vasaros veiklos prog
rama. Vieneto valdybą sudaro
— pirm. V. Rušas, sekr. J. Šim
kus, ižd. T. Galinis.

Hamiltono “Gyvataras” ren
gia didelį koncertą šį sekmadie
nį, gegužės 30 d., 4 v.p.p., Scott 
Park High School salėje, Ha
miltone, pastarojo 125 metų su
kakties proga. Programoje^ be 
“Gyvataro”, dalyvaus ir Čika
gos Jaunimo Centro Studentų 
Ansamblis. Dalyvauti kviečiami 
ir Toronto lietuviai. Smulkiau 
žiūr. 4 psl.

Pilietybės Dieną — Citizen
ship Day rengia Toronto koor
dinacinis pilietybės komitetas 
gegužės 26, trečiadienį, 8 v.v., 
Saint Lawrence Hall, 157 King 
St. E. Iškilmėje dalyvauti kvie
čia jis ir lietuvius.

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

Toronto “Birbynės” koncertą 
Niujorke plačiai aprašė ir gau
siomis nuotraukomis iliustravo 
“Darbininkas” gegužės 7 d. lai
doje. Korespondentas tarp kit
ko pastebi: “Koncerto pradžioje 
visi buvo pagauti nedrąsos, tai 
dainos skambėjo netaip paki
liai. Bet pamažu viskas taisėsi 
ir Į pabaigą jau ansamblis išsi
tiesė. Bendras choras geriausiai 
sudainavo Tallat-Kelpšos— Čiu- 
to. Gerai išėjo ir pati paskutinė 
— Šėriau šėriau sau žirgelį. 
Puikiai praskambėjo ir šią nak
telę nemiegojau — liaudies dai
na. Merginų choras geriausiai 
atliko Plaukia pilelė — liaudies 
daina. ... Geriausiai pašoko 
Malūną. Muzika buvo per tyli, 
tik pačiam gale sugalvojo gar
siakalbį pastatyti prieš mikro
foną. Taip buvo lengviau ir šo
kėjam šokti, ir publikai sekti. 
.. .Publika sutiko jaunuosius 
šiltai ir bičiuliškai. Paplojo ir 
pasidžiaugė. O pabaigoje vado
vę dirigentę — Dalią Skrinskai- 
tę - Viskontienę — apdovanojo . 
gėlėmis. Gaila, kad programoje 
nebuvo įrašyti kiti ansamblio 
vadovybės žmonės”. Koncertą 
surengė Kultūros Židinio Staty
bos Fondo Penktadienio Popie
čių Komitetas gegužės 1 d. 
Richmond Hill mokyklos salėje. 
Koncerto klausėsi apie 700 as
menų.

Kanados Laisvės Taryba or
ganizuojama Toronte ukrainie
čių iniciatyva. Sudarytas orga
nizacinis komitetas, pirminin
kaujamas Y. R. Shymko, kuris 
sukvietė Įvairių tautinių grupių 
organizacijų atstovų pasitari
mą. Šį rudenį numatoma su
šaukti bendrą konferenciją pri
imti statutui. Organizaciniame 
komitete yra ir baltiečių — A. 
Salurand, estas, V. Cinis, lat
vis, G. Urbonas. Kita grupė yra 
įsteigusi panašią tarybą “Eth
nic Liason Council”, kurion įei
na Įvairių tautybių asmenys. 
Abiejų grupių tikslai panašūs.

Pranui Kundrotui, išeinan
čiam į pensiją, darbovietės bi
čiuliai ir kiti pažįstami suruošė 
šaunias išleistuves gegužės 15 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Jam 
ypač dėkingi naujieji ateiviai, 
kurių apie 200 Pr. Kundroto 
dėka'gavo darbą “Acme Screw 
a. Gear, Ltd.” įmonėje. Jis, bū
damas vadovaujančiose pareigo
se, galėjo daug padėti savo tau
tiečiams. Išleistuvių proga dė
kingumo ženklan įteikta dovana 
ir pasakyta kalbų, iškeliančių 
Pr. Kundroto, vyresniosios kar
tos ateivio, nuopelnus.

Irena ir Vytautas Pečiuliai iš
plaukė laivu praleisti atostogų 
savo tėviškėje Suvalkų trikam
pyje; mano išbūti 3 mėnesius. 
O. Marcinkevičienė su vaiku
čiais ir O. Kniukštienė išskrido 
lėktuvu taipgi į savo tėviškę 
Suvalkų trikampyje. Ten išbus 
45 dienas. Visiems dokumentus 
ir kelionių reikalus tvarkė V. 
Bačėno kelionių biuras.

Tautybių savaitė, vadinama 
“karavanu”, jau gana plačiai 
garsinama didžiojoj spaudoj. Ji 
bus birželio 24 — liepos 1 d. 
Dalyvaus 40 tautinių grupių, ku
rios savo patalpose įrengs pavil
jonus,’ pavadintus savo krašto 
miestų vardais. Lietuvių pavil
jonas pavadintas Vilniumi. Jis 
planuojamas būsimuose Lietu
vių Namuose Bloor gatvėje. Pa
sai, duodą teisę lankyti visus 
paviljonus Toronte, jau plati
nami. Jų kaina dabar — $3. 
Pirkusieji pasus galės dalyvauti 
loterijoj ir laimėti nemokamą 
kelionę į Acapulco. Tokių lai
mingųjų bus 170. 1969 m. ka
ravaną aplankė 100.000 asme
nų, 1970 m. — 400.000, o šie
met tikimasi 500.000. Juo domi
si ir JAV miestai. Karavano or
ganizatoriai gavo visą eilę pasi
teiravimų iš Floridos, Alabamos 
ir kitų sričių miestų Bilietai 
gaunami pasiuntus $3 čekį šiuo 
adresu: Caravan 71, POB 4026, 
Station A, Toronto, Ont.

Sol. J. Vaškevičius ir akompa
niatorius J. Govėdas buvo pa
kviesti į “Lietuvių televizijos” 
programą Čikagoje. Jie dalyva
vo banketo ir televizijos pro
gramoje. Susilaukė gražaus įver
tinimo kaip jauni meninin
kai..

Ontario etninių grupių kon
gresas numatytas šį rudenį — 
paskelbė provincijos sekreto
rius ir pilietybės ministeris J. 
Yaremko. Savo kalboje, pasaky
toje provinciniame parlamente, 
jis pareiškė: “Šis kongresas bus 
forumas visom tautinėm gru
pėm bei visiem žmonėm išreikš
ti savo viltim, pažiūrom, pagei
davimam apie gyvenimo būdą, 
kurį jie norėtų išlaikyti bei 
puoselėti Ontario provincijoj”. 
Ministeris taipgi pažymėjo, kad 
jo departamentas numato iš
plėsti finansinę paramą etno
kultūrinei veiklai bei duoti lė
šų vienetams, kurie rūpinasi 
tarpetniniu bendravimu Onta
rio provincijoje.

Toronto lenkai stato naujus 
rūmus — kultūrinį bei visuo
meninį centrą už $500.000. Pro
jektas* jau patvirtintas miesto 
savivaldybės planavimo komisi
jos. Vieta: Dundas-Beverley St. 
Iniciatyvos ėmėsi buvusių len
kų karių organizacijos SPK 20- 
sis skyrius. Jis jau turi sutel
kęs $200.000 ir kreipėsi į len
kų visuomenę, prašydamas au
kų likusiai sumai sutelkti, šis 
kultūrinis centras būsiąs repre
zentacinio pobūdžio, dedikuotas 
žuvusiems kariams pagerbti. Rū
muose numatyta: teatrinė salė, 
susirinkimų salė, akademinio 
jaunimo salė, skautų būklas, ka
vinė bei restoranas* informaci
jos biuras, organizacijų kamba
riai. Pagrindinėje salėje numa
tyta vieta pavaizduoti kovoms, 
kuriose kovojo ir žuvo lenkų 
kariai II D. karo metu. Rūmų 
projektą paruošė architektas 
W. Wodkiewicz.
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EAUTY SALON įBARONESSAB
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 j

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių -
v • ♦ 5

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, g

perukai ir t. t. Prieinamos kainos ę

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258 

JvaMMnvo pastate rūkytos dešros ir mėsos. lietuvHki sūriai, paran
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, hntriuės dešros Ir kt 
Užsakvmai priimami Ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Kodėl brangiau mokėti! Žemiausia 
kaina nupirksite automobilius

City Buick-
Pontiac Ltd.,

1900 VICTORIA PARK AVE. 
prie Lawrence. Kreipkitės į 
KEN CUDAHY. Telefonai: 

įstaigos - 751-5920, namų - 284-1951

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

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

Toronto 9, Ont. Telefonas 763-4366

VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMĄ!, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos choras laimėjo antrą 

vietą Kvebeko muzikos festivalyje. 
Dabar jis ruošiasi dainų šventei Či
kagoje. Vykti planuoja specialiu lėk
tuvu ir kviečia prisidėti nechoris- 
tus. Vietų dar yra. Bilieto kaina į abi 
puses — $97.

— Kanados Lietuvių Katalikų Cent
ras numato ateityje surengti ne pu
siau uždaras studijų dienas, bet vi
siems prieinamas.

— Montrealio ateitininkų stovykla 
jaunimui bus liepos 17-24 dienomis 
prie Lac Sylvere ežero. Skautų sto
vykla bus liepos pabaigoje ir rugpjū
čio pradžioje.

— Birželio 1 d. įvyks visoje Ka
nadoje gyventojų surašymas. Svarbu, 
kad lietuviai duotų tikslias žinias ir 
pažymėtų tikrąją savo tautybę.

TORONTO, ONT.
Kun. Jonas Kidykas, SJ, laik

raščio “Mūsų Lietuva” redakto
rius, dirbąs su lietuviais Sao 
Paulo, Brazilijoj, atostogų pro
ga, lankėsi Toronte.

Su premjeru Trudeau Sovie
tų Sąjungoje lankėsi torontie- 
čiai — dr. S. Haidasz ir W. 
Deakon. Abu gimę Kanadoje, 
federacinio parlamento nariai. 
Pirmasis laisvai kalba lenkiš
kai, antrasis —- ukrainietiškai. 
W. Deakon pasireiškė viešu
moj Kievo mieste, kur jisai tu
rėjo progos ukrainietiškai kreip
tis į sovietinės Ukrainos prem
jerą Ščerbicky ir prašyti, kad 
būtų palengvinti suvaržymai 
Kanados ukrainiečiams lankytis 
savo gimtinėse, kad būtų lei
džiama ukrainiečiams laisvai 
emigruoti Kanadon, joje lanky
tis, sujungti karo išardytas šei
mas. Sovietinės Ukrainos prem
jeras atsakė išsisukinėdamas, 
esą gimtinių lankymas pavojin
gas, nes miestelių gyventojai 
galį keršyti emigrantams už ko- 
loboravimą su vokiečiais ir pan. 
Pagaliau pridūrė, kad tas klau
simas galės būti svarstomas. 
Jis, žinoma, nepasakė, kad tie 
dalykai Maskvos kompetencijoj. 
Tą pačią problemą turi lietu
viai ir daug kitų tautybių. Gera 
bent tiek, kad problema buvo 
iškelta. Reikia tikėtis, kad ji 
buvo svarstyta ir Maskvoje. Re
zultatai tuo tarpu nežinomi. Ka
nados žurnalistai, aprašydami 
lankymąsi Kieve, pastebi, kad 
W. Deakon, ten išvydęs savo 
tautiečius, apsiverkė. Jis yra gi
męs Edmontone, bet užaugęs 
ukrainiečių kultūroje. Dėlto jis 
ir pareiškė, kad Ukraina įaugu
si jo sielon. Kartu su premje
ru Trudeau lankėsi apie 40 žur
nalistų. Jų tarpe buvo, berods, 
tik vienas atstovas iš etninės 
spaudos — ukrainietis Kolin- 
kiwsky.

“Ontario Place” — turistinių 
parodos pastatų bei įrengimų 
atidarymas įvyko gegužės 22 d' 
Prieš tai kelios dienos buvo 
skirtos kviestiems svečiams, ku
rių atsilankė tūkstančiai. Jų tar
pe buvo ir įvairių profesijų lie
tuvių, tautinių grupių spaudos 
'atstovų ir kitų*. “Ontario Place” 
įrengimai yra labai modernūs, 
įdomūs, verti atidaus dėmesio. 
Į menines programas yra pa
kviesti ir kaikurie lietuvių vie
netai.

— “Gintaro” sambūris sėkmingai 
koncertavo Hartforde.

— Lankėsi kun. P. Baltakis, OFM, 
iš Brooklyno. .

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $243.41.

— Pakrikštyta L. Aldona, Vitalio 
ir Aldonos šipelių duktė.

— Susituokė Alina-Nijolė Išga- 
naitytė su A. M. Archibald.

L. K. Mindaugo šaulių ku<ųx>s 
15 metų sukaktis paminėta ge
gužės 22 d. AV par. salėje iškil
mingu banketu. Meninę progra
mą atliko AV choro oktetas ir 
sol. A. Keblys.

Jau kuris laikas “TŽ” nema
tyti žinių iš šv. Kazimiero para
pijos gyvenimo. Reikėtų kores
pondentams sukrusti ir infor
muoti visuomenę, kaip tai daro 
ir kitos parapijos.

Aušros Vartų parapijos choro 
kelionei į dainų šventę Čikagoje 
“Litas” paskyrė $100.

Per š. m. balandžio mėnesį 
“Litas” paaugo $43,000, o nuo 
metų pradžios $141,314. Taigi, 
daugiau kaip pernai per visus 
metus. Svarbesnės aktyvo pozi
cijos buvo: asmeninės paskolos 
$410,909 (pernai 514,176), ne- 
kiln. turto $2,000,259, (1,858,- 
784), vertybiniai popieriai $196,- 
344 (148,878), term. ind. banke 
$30,000 (25,000), indėlis Lygoje 
$77,915 (25,000), kasa banke 
$87,403 (69,891). Svarbesnės pa
syvo pozicijos: Šerai $7,000 (1,- 
168,103), taupom, s-tos $1,431,- 
866 (119,097), einam, sąskaitos 
$493,659 (556,614), termin. in
dėliai $757,630 (668,980), atsar
gos kapitalai $83,229 (64,986), 
šių metų pelnas $42,272 (46.- 
061). Pastaris kiek mažesnis, 
nes nuo pr. metų už terminuo
tus indėlius palūkanos prira
šomos du kartus: balandžio 15 
ir spalio 15 d. Nariai “Lito” 
mokamas augštas palūkanas už 
visas sąskaitas pastebėjo ir sa
vo santaupas perkelia iš banku 
į “Litą”. Pr. R.

Ateiviam dantistam neberei
kės studijuoti Kanados odonto
logijos fakultetuose. Jiems jau 
leidžiama tiesiai laikyti egzami
nus specialioj komisijoj — Na
tional Dental Examining Board 
of Canada (NDEB). Sekantį mė
nesį laikys egzaminus 54 kan
didatai Montrealyje. Kaip ir vi
si kiti, ateiviai turi atsakyti i 
klausimus raštu ir parodyti 
praktinį sugebėjimą. Egzaminų 
kalba — anglų arba prancū
zų. Mokestis $900. Neišlai
kiusiems egzamino grąžinami 
$500. Išlaikiusieji gauna teisę 
dirbti kaip dantistai visoje Ka
nadoje.

Naujos sistemos traukinys at
eityje galės pasiekti Torontą iš 
Montrealio per vieną valandą. 
Jis yra planuojamas JAV-se. 
Pirmiausia tokį traukinį norima 
įvesti tarp Los Angeles ir Las 
Vegas. Naujos sistemos trauki
nys neturės bėgių, lėks ant oro 
sluogsnio ir bus kontroliuoja
mas U formos rodiklių. Pro
jektą paruošė Walter Kidde 
Constructors Inc. Niujorke. Šios 
bendrovės pirmininkas F. L. 
Whithney pareiškė, kad projek
tas esąs galimas ir techniškai, 
ir ekonomiškai. Apie tai plačiau 
“Engineering” 1971 m. 4 nr.

KLM EXSKURS/JA EUROPON

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

Vienoje 2 „

Romoje 4 „
įskaitant lėktuvę, viešbučius, 

; maistę ir pervežimę.

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

Amsterdame 2 dienos

Vilniuje 7

Druskininkuose 3

Kaina $790.50,

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

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

“LIT
MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas 5.04t
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.

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 2W, QUE., TEL. 766-5827 

1 • 11 ■ ■' - —— ■ •
DUODA PASKOLAS:

Asmenines __ ________ ..... 8.5%
Nekiln. turto ....... 8.75%
čekių kredito__________9.0%
Investacines __ nuo 9.0% iki 12% 

Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais —• pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 ▼. 
Sekmadieniai* nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
Ir per visu* Agucaiu* savattgaltaa.




