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Gaivinanti gelmė
Atsidūrę svetur, visi suskatom veikti tautine linkme, nes 

pamatėm, kad pavojai dideli, kad Lietuva okupuota, o tautos dalis 
ištremta Sibiran, kita — įvykių išstumta į vakarinius kraštus. Ir 
dabar aiškiai tebematom, kad šios srities pavojai nėra sumažėję, 
kad visos mūsų jėgos turi būti telkiamos atsilaikyti didžiojoj isto
rijos grėsmėj. Dėlto nenuostabu, kad pirmose veiklos eilėse išsiri
kiavo politiniai, tautiniai ir kultūriniai veiksniai. Tai pačios situa
cijos sudarytas pirmumas, kurio ir dabar niekas nesikėsina griauti. 
Visdėlto reikia neužmiršti, kad visa tai neišsemia mūsų žmogiško
sios būties, kad jos turinys yra gilesnis, kad yra ir kitų vertybių, 
kurių anaiptol negalima paneigti, nes tuo atveju būtų paneigtas ir 
pats žmogus. Toji gelmė, į kurią atsiremia visa žmogiškoji veikla, 
yra moralinis-religinis pradas, darąs žmogų žmogumi. Tai atrama, 
reikalinga ne tiktai asmeniniame, bet ir visuomeniniame gyve
nime. Deja, reikia atvirai pripažinti, kad mes, lietuviai, tą atramą 
gerokai nustūmėm į šalį ir pasikliovėm vien tautine-politine veik
la. Juk mūsų viešojo gyvenimo priešakyje tebestovi politiniai- 
visuomeniniai-ekonominiai rūpesčiai, užgoždami religinius-morali- 
nius. Tai atsiliepia atskirų tautiečių gyvenime ir kartu persimeta 
i viešąjį gyvenimą. Galbūt dėlto mūsų viešojoj veikloj tiek daug 
pagiežos, bet maža drąsos, tiek daug ginčų, bet maža santaros, tiek 
daug šnekos, bet maža realios naudos. Kai susiaurėja asmenybė, 
išsiplečia ambicija, kai sunyksta moralinė atrama, sustiprėja arti
mo panieka.

★ ★ ★

Esame nekartą rašę, kad mūsų išeivijos religinis-moralinis 
gyvenimas reikalingas atnaujinto dėmesio, ypač dabar, kai visu 
plotu, nežiūrint visų krizių, vyksta pasaulyje religinio gyvenimo 
formų permąstymas ir pertvarkymas. Kai mūsų politinė ir visuo
meninė veikla turi savo viršūnes, tai mūsų religinė veikla tebėra 
daugiau pripuolamo pobūdžio. Mūsų lietuviškosios parapijos tebė
ra stipriai Įjungtos į vietinės hierarchinės administracijos rėmus 
ir dažnai pamiršta savo pirmini uždavinį, kuriam buvo Įsteigtos. 
Tiesa, jau sudaryta, bent popieriuje, Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrija, kurion įeina paskirų kraštų lietuvių kataliku vienetai 
(geriau tiktų tarybos vardas, Bendrija — paliktinas Bažnyčiai iš
reikšti). Sudaryta ir jos viršūnė Čikagoje, bet iki šiol ribotasi tik
tai posėdine veikla, neturinčia jokios įtakos išeivijos religiniam, 
gyvenimui. Anksčiau buvo kelta mintis steigti katalikų centrą, 
kuris apjungtų visas aktyviąsias pajėgas, studijuotų religinę pa
dėti, planuotų veiklą ir ją skatintų visos išeivijos mastu. Jei 
dabartinė išeivijos katalikų vienetų federacijos valdyba laikoma 
tokiu centru, tai netikslu. Centro svorį turėtų sudaryti rinkti
niai ašmenys, atėję iš visų religinio gyvenimo sluogsnių — para
pijų, vienuolijų, organizacijų, spaudos, institucijų, intelektualų, 
jaunimo. Svarbu ne tiek jų formaliniai įgaliojimai, kiek dvasinės* 
intelektinės kvalifikacijos, jų nauja iniciatyva, nebijanti palikti 
panteono garbei nusipelniusias pajėgas ir telkti atnaujintai veik-* 
lai gyvastingąsias. To lauktina pirmiausia iš JAV lietuvių. Jeigu 
jie tai įstengs padaryti, apims ir visą išeiviją.

★ ★ ★

JAV lietuviai yra pagrindinė atrama ne tik politiniame-visuo- 
meniniame-kultūriniame gyvenime, bet ir religiniame, čia yra- 
daugiausia lietuvių parapijų, kunigų, mokyklų, čia yra įsikūrę vie
nuolijų centrai, čia veikia organizacijų vadovybės, čia telkiasi ir 
didžioji spaudos dalis. Dėlto be amerikiečių iniciatyvos visą išei
viją apimąs centras neįmanomas. Jie turi daug šviesių galyų, 
kurios galėtų pajudėti nauja linkme, tik gaila, kad ten dar vy
rauja garbinga, bet nebegyva tradicija, kuri nedrįsta jieškoti nau
jų kelių ir nepajėgia atsisakyti senųjų. Susidarė tokia stagnacija, 
kurios iki šiol niekas dar neišjudino. Kunigų Vienybėje kartais 
pūsteli gaivesnis vėjas, bet pasiekęs Čikagą nurimsta. Daugiau 
naujos iniciatyvos matyti Kanadoje. Čia jau antri metai yra suda
rytas Katalikų Centras, pirmas tokio tipo. Tiesa, iki šiol jis ne
daug veiklos teparodė, bet yra gana gražios, nors ir kuklios ini
ciatyvos. Pvz. jo surengta studijų diena lietuviškosios parapijos 
klausimams gvildenti rodo naujo kelio pradžią. Kanados vyskupų 
jis yra pripažintas kaip Kanados lietuvių katalikų atstovybė. Ir 
jei kiltų kuri nors problema religinėje srityje, Centras neliktu 
pasyvus. Jis būtų atrama betkuriai lietuvių paraoijai, turinčiai 
sunkumų su vyskupu ar kitom institucijom. Gražios iniciatyvos 
matyti Europos lietuviuose, o pastaruoju metu ir Brazilijoj. Tai 
ženklas, kad religinis išeivijos gyvenimas lyg ir pradeda gyviau 
reikštis. Lietuviškoji visuomenė turėtų, jį labiau Įvertinti, puose
lėti, kad jis nuolat būtų lietuviškojo gyvenimo tikrąja atrama, 
saugančia nuo tuštumo. Pr. G.

KANADOS /VYK/A/ |

NAUJAS POLITINIS SĄJŪDIS

Pasaulio įvykiai
KANADOS PREMJERAS P. E. TRUDEAU UŽBAIGĖ VIENUOLIKA DIENU 
trukusią viešnagę Sovietų Sąjungoje. Svečiui parodytas komparti
jos dėmesys kelia įtarimą, kad Maskva iš šio vizito tikisi propa
gandinės naudos politiniame fronte, šį įtarimą dar labiau sustip
rina pasirašyta sutartis turėti reguliarius tiesioginius pasitarimus 
ne tik abu kraštus liečiančiais klausimais, bet ir tarptautinės poli
tikos temomis. Dėl sutarties premjeras P. E. Trudeau susilaukė 
nemažų priekaištų federaciniame parlamente. Opozicinės partijos 
yra nepatenkintos, kad ši sutartis iš anksto nebuvo pristatyta par
lamentui. P. E. Trudeau teisinosi, kad iš tikrųjų tai nėra sutartis, 
o tik eilinis protokolas. Ar iš jo bus kokios naudos Kanadai, pasak 
premjero, paaiškės tik ateityje. Buvęs premjeras ir konservatorių 
vadas J. Diefenbakeris aštriai •----------------------------------------

Premjero P. E. Trudeau bu
vęs vicepremjeras ir susisiekimo 
ministeris Paul Hellyer, pasi
traukęs iš liberalų partijos, 
Įsteigė naują politinę grupę “Ac
tion. Canada”, kurios branduolį 
sudaro įvairių profesijų žmonės 
— advokatai, inžinieriai, moky
tojai, buvęs augšto rango avia
cijos karininkas, namų šeiminin
kės, ūkininkai ir vienas univer
siteto profesorius, šios grupės 
tikslas — jungti didžiųjų par
tijų užmirštus eilinius kanadie
čius ir rūpintis jų siekių įgy-’ 
vendinimu federaciniame parla
mente. Nariai telkiami specia
liais skelbimais laikraščiuose, 
laiškais ir asmeniniais ryšiais. 
Įsijungimo mokestis — $10, 
studentams — $2, rėmėjams — 
$50. Bedarbiai priimami be jo
kio mokesčio. Be paties P. Hel- 
lyerio, steigėjų grupėje yra tik 
vienas politikas — socialistų 
NDP narys Reid Scott, kuris ’ 
spaudos konferencijoje padarė 
priekaištų savo partijai, dėl ry
šių su darbininkų unijomis bei 
jų finansinės paramos užmirš
tančiai eilinių kanadiečiu reika
lus. “Action Canada” rūpinsis 
mokesčių reforma, gamtos ap
sauga nuo teršimo, provincijų 
santykiais, socialinės gerovės re
forma, infliacija ir ekonomija, 
konstitucijos pataisomis, ekono
mine krašto nepriklausomybe, 
etninių grupių kultūra, nusikal
timų problemomis ir Kanados 

užsienio politika. Programa bus 
išryškinta ir paskelbta tada, kai 
“Action Canada” turės sutelku
si didesnį narių skaičių. Siekius 
tikimasi įgyvendinti atviru spau
dimu Kanadą valdančiai parti
jai. P. Hellyer nusiskundė, kad 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybės sprendimus daro vos keli 
kabineto nariai ir augštieji val- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

KUDIRKAI 10 METŲ 
KALĖJIMO

Reuterio žinių agentūra Mask
voje pranešė, kad Simas Kudir
ka gegužės 27 d. nuteistas 10 
metų kalėjimo. Esą jis buvo 
teisiamas už išdavimą Augščiau- 
siojo Lietuvos Teismo Vilniuje, 
“sovietinėje Baltijos respubli
koje”. Nuteistasis neturįs tei
sės apeliuoti. Teismas, matyt, 
buvo uždaras, nes, bent iki šiol, 
nieko nepranešama apie jo pro
cedūrą. Net nežinoma, ar jis tu
rėjo advokatą. Bet sovietiniame 
teisme ir jis nedaug tereiškia, 
nes bausmė nustatoma iš anks
to. Pats teismo procesas daro
mas tam, kad parodytų viešu
mai, kaip labai nusikaltęs teisia
masis, kuris irgi turi viešai ap
gailėti savo nusikaltimą. S. Ku
dirkos atvejis nebūvo joks kraš
to išdavimas, o tik Žmogaus 
bandymas pasitraukti iš vergi
jos. Tai teisė, kurią pripažįsta 
ir Jungt. Tautos.

Okupuotos Lietuvos tautiečiai dalinasi rūpesčiais Luokės rinkoje Nuotr. R. Rakausko

Laikas atrasti užrnirštus kaimynus
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Švedijos

Jeigu šiuo metu galima kal
bėti apie “baltietiškąjį pavasa
rį” švedų spaudoje, tai didele 
dalimi nuopelnai priklauso jau
nam publicistui Andres Kuen- 
gui. Savo kilme jis yra estas, 
bet gimęs Švedijoje, vienodai 
gerai valdo abi kalbas, įaugęs 
abiejų tautų kultūrose. Nese
niai spaudoje pasirodė jo knyga 
apie nūdienę Estiją, tapusią so
vietinio imperializmo auka. Iš 
jos matyti, kad autorius yra ga
na akylas stebėtojas ir turi pri
sirinkęs daug žinių, kurios ir 
mūsų skaitytojams gali būti 
Įdomios. Palikdami knygos ap
tarimą vėlesniam laikui, ši kar
tą norime perduoti to paties 
autoriaus apibendrinančias iš
vadas, kurios tilpo Stockholmo 
dienraštyje “Svenska Dagbla
det” (V. 9.) vedamojo vietoje.

Po 30 metų
Kaip atrodo Estija po 30 oku

pacijos metų šiandien? Jieško- 
damas atsakymo, Andres Kueng 
pernai porą kartų lankėsi Esti
joje ir rinko nuomones. Jis pra
šė jam nurodyti tris teigiamiau- 
sius ir neigiamiausius reiški
nius. Pirmoje vietoje beveik be 
išimties visi apklaustieji minėjo 
laimėjimus švietimo ir kultūros 
srityse. Kiekybiškai žiūrint, vaiz
das esąs labai šviesus. Jeigu 
jau nepriklausomais laikais Es
tijoje buvo didelis studentų 
skaičius, tai šiuo metu jų trigu
bai daugiau. Tačiau kiekybė dar 
nereiškia kokybės.

Pavyzdžiu gali būti istorijos 
mokymas. Net ištikimi partie
čiai, kai su jais kalbamasi be 
liudininkų, pripažįsta, kad so
vietiniai istorijos vadovėliai iš
kraipo ir klastoja praeitį. Antai, 
nė žodžiu neužsimenamas Stali
no-Hitlerio paktas, neteisingai 
vaizduojami 1940 m. Įvykiai. 
Bet dėl tokio istorijos klastoji
mo, kaip ir dėl “dvigubos mora
lės”, niekas nesijaudina, nes vi
si gerai žino, kur tiesa ir kur 
melas. ,

Pagerėjusios sąlygos
Skaičiuojant vienam gyvento- 

iui, estai šiuo metu pirmauja 
Europoje, kiek tai liečia teatrų 

lankymą, knygų leidimą, žurna
lų skaitymą. Tai rodo jų augštą 
kultūrinį lygį, tačiau tuo nega
lima pateisinti tokių šešėlių, 
kaip režimą kritikuojančiųjų ra
šytojų suiminėjimai, jų “nutil
dymas”, prisidengiant “popie
riaus stoka”, cenzūros priemo
nėmis.

Pagerėjusios gyvenimo sąly
gos kaime — tai kitas teigia
mas nūdienės tikrovės bruožas, 
kurį labai dažnai dąug kas pa
brėžia. Estų ūkininkai smarkiai 
priešinosi kolchozų įvedimui. Už 
tai dešimtys tūkstančių buvo 

deportuoti Sibiran, Ilgą, laiką 
. žemės ūkis sktKjžflįjJįaip visoje 
Sov. Sąjungoje. Tačiau šiuo me
tu estai kolchozuose esą geriau 
gyvena, negu jų tautiečiai mies
tuose. Bet ar šiandien kylan
čios kolchozininko pajamos ga
li atsverti tas nesuskaičiuoja
mas žmonių aukas, kurių parei
kalavo vergų darbo stovyklos?

Pramonė statistikoje
Trečioje vietoje iškeliamas 

spartus krašto pramonės augi
mas. Oficialioji statistika skel
bia, kad šiandien Estijoje per 
dešimtį dienų pagaminama tiek 
pramoninių prekių, kiek jų vi
sa pramone pagamino per išti
sus 1939 m. (Dėl augštų augimo 
rodiklių reikia pastebėti, kad 
jie yra,* kaip taisyklė, santyki
nio atsilikimo ženklas: juo že
mesnis pradinis lygis, juo augš- 
tesni augimo rodikliai, kurie sa
vaime mažėja, pasiekus augštes- 
nio- išsivystymo lygio — m.p.).

Pramonė pagamina daug, bet 
estų tautai tenka tik dalis tos 
gamybos. Visi svarbiausi spren
dimai daromi Maskvoje. Daž
nai net respublikiniai vyriausy
bės ar partijos organai visai ne
atsiklausiami. Vieną ketvirtada
li visos pramonės gamybos duo
da įmonės, kurias tiesiogiai valdo 
ministerijos Maskvoje. Du treč
daliai elektros energijos, kuri 
pagaminama Estijoje, atitenka 
kitoms Sov. Sąjungos dalims, 
bet patys estai dėl to nieko ne
turi pasakyti.

Daugybė rusų
Tokiu būdu išryškėja dau

giau neigiamosios nūdienės Es
tijos padėties pusės. Visų pirma

“Aušroku” suvažiavimas
Gegužės 29-30 dienomis į To

rontą suvažiavo 400 buvusių 
“Aušros” gimnazijų mokytojų 
ir mokinių (su vyrais ar žmono
mis) paminėti 50 metų sukak
ties ir atnaujinti senųjų pažin
čių. šeštadienio vakarą Prisikė
limo salė buvo pilnutėlė svečių 
bei viešnių. Rengėjų komiteto 
vardu prabilo R. Rimas-Ribi- 
kauskas, pasveikino vakarienės 
dalyvius ir pakvietė programos 
pranešėju aktorių A. Dikinj. 
Pastarasis visus linksmai nutei
kė, aktoriškai pasakodamas auš- 
roko ’Pulgio Andriušio feljetoną 
apie pasaulio lietuviu seimą. Po 
šaunios vakarienės, kurioje ne
buvo jokių kalbų, visi smagiai 
linksminosi ir stengėsi vienas 
kitą atpažinti po 30 metu. Tą 
procedūrą lengvino kortelės su 
pavardėmis, prisegtos prie krū
tinių. Nuotaiką gyvino ir aušro- 
kų dukros, kurios vakarienės 
metu patarnavo prie stalų.

Sekmadienį, 3 v.p.p., Prisikė

— krašto surusinimas, kuris la
biausiai reiškiąs! rusų imigra
cija. Estai nusiskundžia, kad at- 
sikėlusiems rusams teikiamos 
lengvatos ir pirmenybės. Iš čia 
kyląs tiesioginis pavojus tautos 

. egzistencijai. Paskutiniaisiais 
nepriklausomybės metais sve
timtaučių Estijoje buvo apie 11 
*/<. Naujausiais duomenimis, jų 
skaičius pakilo iki 32%, nors 
okupacijų eigoje iš Estijos iš
vyko švedai ir vokiečiai pa
čios gausiausios mažumos.

Narvos miestas šiandien yra 
beveik grynai rusiškas, kaip ir 
ūkiškai svarbios skalūno sritys 
Estijos šiaurės-rytų dalyje. Gry
nai estiškas šiuo metu tėra Es
tijos kaimas. Rusų darbo jėga 
buvo reikalinga sparčiam pra
monės išvystymui. Iš dalies ru
sų Įvažiavimas labai paaštrino 
būtų stoką. Rusai butą gauna 
be eilės. Tuo tarpu jaunos ėstų 
šeimos laukia buto dešimtme
čiais.

Lyginant su kitomis respubli
komis, gyvenimo lygis Estijoje 
esąs augštesnis. Nebėra to var
go, kaip pokario metais, tačiau 
gyventojai smarkiai skundžiasi 
kasdieninio vartojimo prekių 
stoka, jų bloga kokybe.

Sunkūs varžtai
Bet žmogus gyvena ne vien 

duona, šiais žodžiais — rašo 
Kueng — galima geriausiai api
būdinti nūdienę būklę Baltijos 
kraštuose, žmogaus teisės ir 
laisvės sistemingai slopinamos. 
Jaunimas ypač apgailestauja, 
kad sunkiai duodami leidimai į 
užsienį. Tie, kurie laikomi p(h 

(Nukelta į 2-rą psl.)

limo šventovėje įvyko specialios 
pamaldos, kurias laikė kun. J. 
Pakalniškis iš Brooklyno, buvęs 
“Aušros” mergaičių gimn. ka
pelionas. Po Mišių buvo prisi
minti “Aušros” gimnazijų miru
siai. Žodį tarė ev. kun. A. Ži
linskas ir kun. J. Pakalniškis. 
Kartu su jais apeigas atliko ir 
kun. P. Barius, OFM. Solo gie
dojo sol. Salomėja Nasvytytė- 
Valiukienė, akompanavo kun. B. 
Jurkšas. Iškilmingas aktas įvy
ko tuoj po pamaldų Prisikėlimo 
salėje. Jį pradėjo rengėjų ko
miteto pirm. inž. R. Rimas ir 
pakvietė dr. A. Lukienę progra
mos pranešėja. Po kun. J. Pa
kalniškio invokacijos buvo pa
gerbti mokytojai ir mokiniai, 
kuriem simboliškai atstovavo: 1 
laidos mokinys K. Grigaitis, 
jauniausios laidos mokinė E. 
Krikščiūnienė, mokyt. P. Vala
vičiūtė, kun. J. Pakalniškis, dr. 
M. Ramflnienė/dail. A. šepetys,

(Nukelta į S-tą psl.) 

puolė premjero P. E. Trudeau 
pakartotinius prasitarimus So
vietų Sąjungoje apie kažkokią 
kultūrinę, ekonominę ir net ka
rinę JAV grėsmę Kanadai. Į J. 
Diefenbakerio reikalavimą pa
aiškinti, ką reiškia JAV karinė 
grėsmė Kanadai,premjeras P. E. 
1 rudeau nesiteikė atsakyti. Kon
servatorių pirmininkas parla
mente G. W. Baldwinas perskai
tė Kanados ukrainiečių komite
to atsiųstą laišką: “Mes griežtai 
smerkiame Ministerio Pirminin
ko pareiškimą, kuriame jis su
lygino Kanados federaciją ir jos 
demokratinę vyriausybę su dik
tatūrine — kolonijine Sovietų 
Rusijos sistema, valdančia dau
giau kaip 125 milijonus nerusų 
tautų žmonių...” Dienraščio 
“The Toronto Telegram” nuola
tinis bendradarbis Douglas Fi
sher, komentuodamas premjero 
P. E. Trudeau labai šiltą suti
kimą Norilske, priminė Montre- 
alyje išleistą Rumunijos žydo M. 
Solomono atsiminimų knygą 
“Magadan”. Rumunų išduotas 
sovietams, autorius buvo apkal
tintas špionažu ir uždarytas aš- 
tuoneriems metams Magadano 
koncentracijos stovykloje. Ne
maža šios knygos puslapių yra 
skiriama 55 dienas trukusiam 
1953 m. kalinių sukilimui No
rilske, kur kariuomenės daliniai 
nušovė daugiau kaip 1.000 kali
nių. Likusieji buvo išsklaidyti 
po kitas stovyklas, jų tarpe Ma
gadano. Čia buvę atvežti ir gran
dinėmis surakinti sukilimo va
dai, reikalavę kalinių vardu tei
sės gauti siuntinius, susirašinėti 
su giminėmis. Visas Norilskas 
yra pastatytas pigia politinių ka
linių darbo jėga. Tokio metodo 
šiaurinėm sritim apgyvendin
ti Kanada negali panaudoti. Iš 
keitimosi patirtim su sovietais 
čia jokios naudos nebus. Prem
jero P. E. Trudeau kelionė bet
gi gali turėti teigiamos įtakos 
išskirtų šeimų sujungimui. So
vietų premjerui A. Kosyginui 
jis Įteikė ilgą tokių asmenų są
rašą ir gavo pažadą, kad bus 
atkreiptas reikiamas dėmesys. 
P. E. Trudeau taipgi prašė A. 
Kosyginą nedaryti kliūčių išvyk
ti Kanadon turintiems giminių 
sovietų piliečiams, išleisti žydus 
Izraelin.

NAUJA SUTARTIS
Egipte keletą dienų viešėjo 

Maskvos augščiausiojo sovieto 
pirm. N. Podgornas. ši viešnagė 
buvo užbaigta nauja 15 metų 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartimi, pasirašyta N. Podgor- 
no ir Egipto prez A. Sadato. Su
tartimi Sovietų Sąjunga Įsiparei
gojo siųsti Egiptui ekonominę 
ii karinę pagalbą su atitinka
mais instruktoriais egiptiečiam 
kariam apmokyti. Egiptas pasi- 
žadojo siekti socializmo ir veng
ti sovietams priešingų sąjungų.

PADĖKOJO L. BREŽNEVUI
Prahoje įvyko čekoslovakų 

kompartijos XIV kongresas, pla
nuotas 1968 m. rudeniui, bet 
sutrukdytas Varšuvos Sąjungos 
narių invazijos. Anuometinis 
kompartijos vadas A. Dubčekas 
buvo sušaukęs slaptą XIV kong
resą vienoje įmonėje, bet šis 
komunistų susitelkimas dabar 
jau išbrauktas iš istorijos. Kom
partijos vadas G. Husakas pir
miausia padėkojo Sovietų Są
jungai ir asmeniškai pačiam L. 
Brežnevui už paramą kovoje su 
revizionistais. L. Brežnevas dar 
kartą bandė įteisinti invaziją ir 
savo naująją doktriną, užtikrin
damas kongreso dalyvius, kad 
niekas neįstengs išplėšti Čeko
slovakijos iš socialistų stovyk
los. Jis gyrė G. Husaką, įvei
kusį dešiniojo sparno revizio- 
nistų intrygas ir grąžinusi Čeko
slovakiją į socialistinį kelią. 
Kongreso metu Prahoje buvo 
paskleisti atsišaukimai, kuriuose 

pusės milijono iš kompartijos 
pašalintų čekų ir slovakų komu
nistų vardu skelbiama, kau 
kongresas yra nelegalus, nes jo 
atstovai nebuvo išrinkti balsavi
mo keliu ir todėl negali atsto
vauti nei komunistams, nei pa
galiau slovakų ir čekų tautoms.

4.000.000 PABĖGĖLIŲ
Problemą neturtingai Indijai 

sudaro net 4.000.000 pabėgėlių 
iš centrinės vyriausybes kariuo
menės terorizuojamo R. Pakis
tano, kuris buvo pasiskelbęs 
Bengalijos respublika. Indijos 
premjerė I. Ganiu pabėgėlių 
reikalams jau paskyrė $80 mi
lijonų vertės sumą ir šaukiasi 
viso pasaulio pagalbos. Pabėgė
lių antplūdį turi nutraukti 
Jungtinės Tautos ar jų didieji 
nariai, imdamiesi priemonių R. 
Pakistano gyventojų persekio
jimui sustabdyti. Priešingu at
veju Indija gali būti priversta 
panaudoti savo kariuomenę. 
Įtampa Indijos ir Pakistano pa
sienyje kas dieną auga, susišau
dymai yra pareikalavę nemažai 
aukų.

TEISMAS RYGOJE
žydų teismas Rygoje nubau

dė: Arkadijų špilberg kalėti 4 
metus, Michailą šepšelovič — 
2 metus, Borisą Mafster ir Rū
tą Aleksandrovič — po viene
rius metus. Užsieniečiai teis
man nebuvo įsileisti. Neoficia
lių šaltinių žiniomis, nuteis
tieji buvo apkaltinti sionistinės 
literatūros leidimu, kuris pa
ruošęs atmosferą bandymui pa
grobti lėktuvą. Taigi, dabar dėl 
to nelemto lėktuvo jau yra nu
teisti ir kalėjimuose uždaryti 
25 žydai. Jų gretas padidins ki
tų suimtų žydų laukiantis teis
mas Kišineve, Moldavijoje.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
žemės drebėjimas rytinėje 

Turkijos dalyje sugriovė Bingol 
miestelį ir padarė nemažos ža
los apylinkės kaimeliams. Žu
vusiųjų skaičius jau yra peržen
gęs tūkstantį. 1966 m. Bingole 
Įvykęs žemės drebėjimas parei
kalavo apie 2.500 aukų. Tur
kijos vyriausybė paskelbė 9 as
menų sąrašą, įtariamų Izraelio 
konsulo E. Elromo pagrobimu 
ir nužudymu. Lig šiol jau suim
ti keturi vyrai ir viena moteris. 
Rimčiausio Įtarimo yra susilau
kęs 24 metų amžiaus studentas 
Nahit Tore. Policijos nuomone, 
jis yra buvęs ryšininku tarp 
konsulą pagrobusių ir jį nužu
džiusių pogrindžio grupių.

PRAŠO GLOBOS
šeši rumunai pagrobtu Ru

munijos keleiviniu lėktuvu at
skrido Vienon ir pasiprašė po
litinės globos. Jie sakosi, kad 
jiem mieliau yra būti Vakarų 
pasaulio kalėjime nei gyventi 
Rytuose. Bėglius teis Austrijos 
teismas, kuris tokiais atvejais 
paprastai paskiria porą metų 
kalėjimo. Rumunija, sekdama 
Sovietų Sąjungos pavyzdžiu, pa
bėgėlius reikalauja grąžinti kaip 
kriminalinius nusikaltėlius.

BRANGI BOMBA
Australijos orinio susisiekimo 

bendrovė “Quantas” sumokėjo 
$560.000 žmogui, kuris skelbėsi 
Įdėjęs bombą į Hong Kongan 
skrendantį lėktuvą. Bombą tu
rėjo susprogdinti prie jos pri
jungtas altimetras, kai lėktuvas 
pasieks nustatytą augštį. Lėktu
vas keletą valandų sukosi virš 
Sidnėjaus aerodromo, bet įgu
lai bombos nepavyko surasti. 
Nusikaltėlis, gavęs pinigus, ža
dėjo pasakyti, kaip tą bombą 
galima padaryti nepavojinga. 
Tačiau jis tik pranešė telefonu, 
kad jokios bombos lėktuve nė
ra. Visiškai panaši situacija bu
vo vaizduojama tą savaitę Sid
nėjaus televizijos rodytam ame
rikiečių filme “The Doomsday 
Flight”, kurio, atrodo, nebuvo 
matę “Quantas” vadovai.
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traukti, V. Vo 
jautė. Todėl ši 
stebino. Ulbrichtas šiuo metu 
S 77 m. amžiaus ir liguistas.

aulio spauda kalbėjo, kad šis

Laikas atrasti užmirštus kaimynus 
tuose, nepaisant cenzūros ir ru
sinimo. Visa eilė švedų rašytojų 
jau išversta į baltiečių kalbas 
ir mielai skaitomi. O kurie gi 
baltiečiai rašytojai žinomi šve
dams?

Pats laikas pagaliau iš naujo 
atrasti užmirštuosius kaimynus 
kitoje Baltijos pusėje, nes Šve
dijai jų atžvilgiu tenkanti ypa
tinga moralinė atsakomybė. Ki
tais atvejais švedų viešosios 
nuomonės sudarinėtojai nepa
būgo ginti prispaustųjų tautų 
teisės spręsti savo likimą be pa
šalinių jėgų Įsikišimo. Glaudūs 
istoriniai santykiai, geografinė 
artuma didina Švedijos morali
nę atsakomybę, verčia daugiau 
įsipareigoti ir paremti Baltijos 
tautų pasipriešinimo kovą. Ry
šium su tuo autorius iškelia 
mintį, kad Švedija galėtu baltie- 
čiams skirti radijo laidas.

Jeigu ir toliau nieko nebus 
daroma, beliks išvada, kad Šve
dijos susidomėjimas Baltijos 
tautų sąlygomis pasibaigė, kai 
Švedija hilterinės Vokietijos pė
domis viena pirmųjų paskubėjo 
pripažinti sovietinę Baltijos vals
tybių okupaciją.

Viltingas ženklas
Kad šitokie klausimai šian

dien keliami ir randa vietos di
džiojoje švedų spaudoje, tai jau 
yra geras ir viltingai nuteikian
tis ženklas. Nėra abejonės, kad 
Maskvą tai labai erzina, šiomis 
dienomis sovietų pasiuntinybė 
Helsinkyje iteike Suomijos vy
riausybei notą, kurioje protes
tuojama prieš tai, kad vienas suo
mių laikraštis šių metų pradžio
je išdrįso parašyti, jog Baltijos 
valstybių klausimas nėra sovie
tų vidaus reikalas. Tiesa, Šve
dijos padėtis yra kitokia, negu 
Suomijos. Sovietų žodiniai pro
testai čia mažai ką reikštų. Vis- 
dėlto nesunku prileisti, kad šve
dų spaudoje padvelkęs pavasari
nis susidomėjimas Baltijos tau
tų likimu dar turės atgarsių 
Kremliuje. — A. Lembergas

Atkelta iš 1-mo psl 
litiškai nepatikimais, iš viso ne
išleidžiami. Tokiu būdu norima 
suvaržyti tradicinius glaudžius 
santykius su Vakarais.,

Švedų spauda pokario metais 
mažai rašė apie Baltijos kraš
tus. Jei ką minėjo, tai daugiau
sia rusinimo politiką. Dažnai 
susidarydavo Įspūdis, kad šioms 
tautoms gresia išnykimo pavo
jus. Toks pavojus buvo Stalino 
laikais, šiuo metu galima saky
ti, kad masinių deportacijų ir 
siaučiančio teroro laikai pasi
baigė, nors vis dar žmonės su
iminėjami dėl politinių prie
žasčių.

Tai nereiškia, kad rusinimo 
atsisakyta. Priešingai, dauguma 
rusinimo politikos priemonių 
toliau naudojamos nemenkesne 
energija. Tačiau Įdomu paste
bėti, kad nematyti pasidavimo 
ženklų.

Ginkluotasis pasipriešinimas 
prieš rusiškuosius okupantus 
pasibaigė šeštojo dešimtmečio 
pradžioje. Tačiau pasyvioji re
zistencija esanti nemažiau stip
ri, kaip Čekoslovakijoje. Okupa
cija ir sistemingas indoktrina- 
vimas per trisdešimt metų visiš
kai nepalaužė baltiečių pasi
priešinimo valios. Tas pat galio
ja net jaunajai kartai, kuri apie 
nepriklausomybės laikus girdė
jo tik iš tėvų pasakojimų.

Autoriaus nuomone, rusinimo 
politika pasiekė greičiau prie
šingų tikslų, nes dar labiau Įsą
monino estus, latvius, lietuvius, 
kad jie turi ginti savo tautini 
savitumą.

Užmirštos tautos
Baigdamas apžvalgą, autorius 

kreipiasi į švedų visuomenę. Tą 
patį, žinoma, galima pakartoti 
ir kitų laisvųjų kraštų adresu. 
Neužtenka apgailestauti Balti
jos tautų tragiškąjį likimą. Pats 
laikas pradėti domėtis, pavyz
džiui, gyvu kultūriniu gyveni
mu, kuris vyksta Baltijos kraš-

UŽMIRŠTAMOS ŠEIMININKĖS
AL. GIMANTAS

Kalbėti apie virtuvę mūsų 
šios dienos visuomenei, atrodo^ 
būtų takto ar skonio trūkumas. 
Bet jei drįstame prasitarti apie 
šį iš lietuviškosios veiklos neiš
jungiamą veiksnį—virtuvę, tai, 
matyt, verčiami reikalo.

Svarstydami bendrosios mūsų 
veiklos plonybes, matome, kad 
beveik visur ir visada pirmuo
sius laurus nusineša intelektua
liniai, kultūriniai sluogsniai. Jie 
rašo, skaito, dainuoja, šoka, va
dovauja, deklamuoja, koncer
tuoja ir visaip kitaip judina lie
tuviškąją veiklą. Jiems tenka 
mūsų visų pagarba, dėmesys ir 
dėkingumas. Jie juk mūsų pasi
didžiavimas! Jei neturėtumėme 
tų visų jėgų, mūsų gyvenimas 
butų skurdesnis, mažiau dėme
sio vertas. Bet antra vertus, ne
turėtume užmiršti ir visos eilės 
nelengvo darbo talkininkų, ku
rie su didele kantrybe ar net en
tuziazmu veža juodąją lietuviš
kųjų parengimų fizinio darbo 
pusę. Kalbame šį kartą apie vir
tuvės darbuotojus ir jų pagalbi
ninkus, nuo kurių dažnai labai 
priklauso tokio ar kitokio Įvykio 
finansinė pusė. Tai ypač svarbu, 
kai visas renginys įvyko tikintis 
pelno, kuris visada skiriamas 
vertingam ir paramos reikalin
gam tikslui.

Taip, tai moterys ir vyrai, ku- 
riųdauguma gal ir nėra lankę 
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universitetų ar augštųjų mokyk
lų, kurių niekas nevadina inte
lektualais, bet kurie savo darbu 
minga lyg ir ignoruoti tuos, ku- 
ir prisidėjimu atiduoda savo įna
šą Bendruomenei. Gal tai ir 
“našlės skatikas” bendrajame 
aruode, bet būna atvejų, kai tas 
skatikas lieka vertesnis už tur
čiaus duoklę. Tad kažin ar pras- 
rie užkulisy, kartais publikai net 
nematomi ir nežinomi, savo fizi
niu darbu prisideda prie mūsų 
veiklos.

Todėl tenesirūstina tie, ku
riems parengimo užbaigoje dė
kojama ir jų pavardės linksniuo
jamos kartu su virtuvės darbi
ninkais, šeimininkėmis. Jie visi 
buvo ta parengimo dalimi, tad 
ir padėkos pareiškimai neturėtų 
kelti vienus ir ignoruoti kitus.

Kas matė šeimininkes triū- 
siant karštoje virtuvėje, neretai 
jau išvakarėse atliekant eilę pa
ruošiamųjų darbų, turės sutik
ti, kad ir tų dešrų, koldūnų, ce
pelinų gaminimas, virimas ir iš
dalinimas yra darbas. Jis yra ne
atlyginamas, bet lygiai vargi
nantis ir išsemiantis, kaip ir vi
si kiti parengimo darbai. Netu
rėtų rasti vietos ir kaikur dar 
praktikuojamas skirstymas į 
“aristokratus” ir “plebėjus”. Vi
si juk reikalingi ir savo vietose 
nepakeičiami.

nenu-

Maskvai. Esą Ulbrichtas sabota
vęs keturių didžiųjų pasitarimus 
V. Berlyno reikalais ir buvęs 
perkietas V. Vokietijai. Bet toks 
galvojimas nėra pagrįstas. Juk 
Ulbrichtas tedarė tai, ką įsaky
davo Maskva. Jis negalėjo dary
ti nieko, kas prieštarautų Mask
vos užsimojimams. Kitaip ir jis 
būtų sulaukęs A. Dubčeko liki
mo.

Tik su Maskvos palaiminimu, 
o gal net ir jos imcatyva, Ulb
richtas suorganizavo stiprias 
ginkluotas pajėgas R. Vokietijo
je, atsitverė nuo V. Vokietijos 
bei vakarų pasaulio mūro, ir 
spygliuotų vielų tvoromis, minų 
laukais, gausiais pasieniečiais, 
be jokios atodairos šaudančiais 
į bėglius iš R. Berlyno; vedė ak
ciją už pripažinimą R. Vokieti
jos suverenia valstybe, trukdė 
V. Vokietijai susisiekimą su V. 
Berlynu, neleido šio miesto gy
ventojams lankytis R. Berlyne 
ir R. Vokietijoje, talkino Mask
vai okupuojant Čekoslovakiją 
1968 m. ir pan. Tai dalykai, su
rišti ne vien su Vokietijos vi
daus reikalais, bet ir su Mask
vos. Be to, nors Ulbrichtas ir be 
išsimokslinimo, bet mokėjo pri
sitaikyti prie Maskvoje pūtusių 
politinių vėjų. Iš visų Maskvos 
kvislingų jis išbuvo ilgiausiai 
savo pareigose —- virš 20 metų 
Stalino, Malenkovo, Chruščiovo 
ir Brežnevo laikais. Neatrodo, 
kad jis nebūtų sugebėjęs ir to
liau įtikti Maskvai. Žinoma, pa
sitraukimas įvyko su Maskvos ži
nia ir gal net jai pageidaujant, 
nes Ulbrichtas nebuvo mėgia
mas net pačių partiečių. Jo am
žius ir sveikata buvo gera pro
ga Maskvai veikti ta linkme.

Ulbrichto įpėdinis
Jis yra Erich Honecke, 58 m. 

amžiaus, buvęs Ulbrichto deši
niąja ranka. Beveik nuo vaikys
tės dienų Įsijungė į kairiųjų ju
dėjimą. Be to, atrodo, ir jis ne
turi didesnio išsimokslinimo. 
Jaunystėje rengėsi stogo dengė
jo specialybei. Hitlerio laikais 
dirbo komunistų pogrindyje ir 
buvo kalintas Brandenburge. Iš
ėjo į laisvę 1945 m., raudonajai 
armijai- užėmus Brandenburgą. 
Išėjęs į laisvę, aktyviai įsijungė 
i R. Vokietijos atstatymo darbą 
ir ėjo atsakingas pareigas, susi
jusias ypač su R. Vokietijos sau
gumu.

V. Vokietijos politikai buvo 
jau nuo seno tikri, kad po Ul
brichto ateis Honecke. Be to, jie 
buvo ir tebėra tikri, kad R. Vo
kietijos laikysena nesušvelnės 
nei savo gyventojams, nei V. 
Vokietijai. Hoenecke būsiąs net 
griežtesnis nei Ulbrichtas.

| Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVENAS

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rekvizicijos
1942 m. balandžio mėn. įvyk

dyta arklių rekvizicija, tariamas 
pirkimas, buvo dar savaip apei
tas daugelyje vietų, senus ir ne
tinkamus arklius po kelis kartus 
pravedant pro vokiečius ir ko
misiją vietoje gerų arklių, ant
ra — daug arklių buvo nesure
gistruota, Vietos seniūnai buvo 
painformuoti LF žmonių tą įsa
kymą tik iš dalies vykdyti, t.y. 
tiksliai suregistruoti tik kume
lingas kumeles ir menkesnius 
arklius, nes su Zarasų aps. vir
šininku ir viršaičiais jau buvo 
sutarta kaip tą vaidinimą Įvyk
dyti. Panašiai buvo ir su pagal
binių vyrų kariuomenės dar
bams šaukimu 1942 m. pava
sarį. Vėl buvo rastas būdas jam 
apeiti.

SS legijonas
1943 m. kovo mėn. vokiečiai 

paskelbė SS legijono sudarymą 
ir pašaukė jaunus vyrus (1916- 
1924 m. gimusius). Slaptoji 
spauda buvo vieninga, kad į tokį 
vokišką SS 1 egi joną lietuviai ne
stos. Ir Į komisijas tęstojo vien 
tik paliegėliai ir kiti nesveikuo- 
liai. Įniršę vokiečiai uždarė uni
versitetus, III. 17-18 suėmė ir 
išsiuntė į koncentracijos sto
vyklas dalį profesorių, gimnazi
jų direktorių ir kitų pasižymė
jusių lietuvių. Toks vokiečiųmir- 
sulys tiek paveikė Zarasų krašto 
ūkininkus, kad šie ryžosi su
stabdyti pieno pristatymą Į pie
nines ir sustoti vežti betkokias 
duokles. Reikėjo nemažai jiems 
aiškinti, kad toks ūkininkų žygis 
gali baigtis labai blogai ūkinin
kams, nes vokiečiai gali palaiky
ti juos karo ūkio sabotažininkais 
ir be teismo šaudyti. Ūkininkai 
patikėjo ir. buvo sutarta su jais, 
kad jie tik iš dalies susilaikys, 
aiškinsis, kad negauna trąšų, 
taigi ir prievolės darosi nebe
pakeliamos.

Lietuviai pareigūnai
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taip pat įteigėm, o su Zarasų

Kad jis bus pirmoje eilėje 1 markei i 
Maskvos interesų vykdytojas, duje ir 
matyti jau iš to, kad------‘x ‘ ' *
dęs į Ulbrichto kėd< 
vo Bonną ratifikuoti 
Varšuvos sutartis.

Tai rodo, kad Maskva ir to
liau spaudžia Bonną, kad ratifi
kuotų su Maskva pasirašytą su
tartį. Naujasis Sov. Sąjungos pa
siuntinys Falin greičiausiai pa
kartos Honeckės reikalavimą. 
Falin yra Vokietijos reikalų ži
novas, suvaidinęs svarbų vaid
menį sudarant Bonnos — Mask
vos sutartį. Jis laikomas stipria 
pajėga Sov. Sąjungos užsienio 
politikos reikaluose. Jo atvyki
mas į Bonną nelengvins Brandto 
padėties Maskvos ir aplamai ry
tų politikos reikaluose.

Nesibaigianti daina
V. Vokietijos vyriausybė ir 

opozicija Bonnos — Maskvos su
tarties ratifikavimą sąlygoja 
Berlyno klausimo palankiu iš
sprendimu. Bet Maskva ir jos 
kvislingai R. Vokietijoj pasisa
ko prieš tokią sąlygą. Todėl jau 
kuris laikas tariamasi. Pasitari
mai eina tarp trijų didžiųjų va- , - . ..
kariečiu ir Maskvos, Bonnos ir- u^ei Bendruomenei. Vy- 
R. Berlyno, bet klausimas tebe- °" ° ” ”* ’
stovi vietoje. Bonną neduoda jo
kios tolimesnės eigos jos sudary
tam sutartim su Maskva ir Var
šuva, nors Maskva norėtų jau 
šaukti Europos saugumo konfe
renciją, kuriai sutartyje įrašyta 
ir Brandto talka.

Susvyravo markė
Markė brangi kitur, o ypač J. 

A. V-se, bet ne V. Vokietijoje. 
Čia jos vertė krinta be sustoji
mo. Mat, nuolat keliami atlygi
nimai. Dėlto kyla gaminių kai
nos, brangsta maistas, kyla nuo
mos, o apie žemės sklypo Įsigiji
mą iš eilinio uždarbio negali bū
ti nė kalbos. Paskutiniu metu 
atgabenta labai daug JAV dole
rių. Gindamasi nuo jų antplū
džio, V. Vokietija buvo sustab-

ir

GRE5S MC

“Draugiška” sutartis tarp V. Vokietijos kanclerio W. Brandto ir 
Kremliaus boso L. Brežnevo. Pastarojo paskutinis žodis: “Ratifi
kuok sutartį! Berlynas — ne tavo reikalas!“ (Iš vokiečių spaudos)

Birutė ir Vladas Antanaičiai Marei joną s Juodis
Antanas Šukaitis

Mylimai MOTINAI
Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje mielam sūnui 
šauliui MARCIJONUI JUODŽIUI reiškiame gilią 
užuojautą —

D. L. K. Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, MARCIJONĄ JUODĮ nuoširdžiai 

užjaučiame —

Birutė ir Vladas Antanaičiai Antanas Šukaitis

aps. viršininku kun. dr. Jonu 
Steponavičiumi (mirė 1947 m. 
Wangen, Švabijoje) sutarėme, 
kad ir jis taip aiškins vokie
čiams. Kun. dr. Steponavičius, 
buvęs ilgametis Zarasų komerci
jos gimnazijos direktorius, gerai 
mokėjo vokiečių kalbą, bet su 
vokiečių komisarais tesikalbė
davo per vertėją, nes okupanto 
pareiga turėti vertėjus, o užim
tojo krašto žmogaus teisė visai 
užmiršti okupanto kalbą, šios 
pažiūros tas didelis šio krašto 
žmogus sąžiningai laikėsi: su ci
viline vokiečių valdžia kalbėjo
si tik lietuviškai. Su juo pavyko 
dar didesnis prievolinių nega
limybių sąrašas sudaryti, pvz. 
įtraukti ūkiui geležies stoką (ne
gali ūkininkas sutaisyti būtinų 
įrankių), stoką reikalingų' ūkio 
darbininkų ir t.t. Netrukus jis 
ir išdėstė visa tai Panevėžio vo
kiečių komisarui, kartojo visa 
tai ir Kaune ...

Sugrįžo studentai
Uždarius augštąsias mokyklas, 

Į Zarasų aps. sugrįžo ir būrelis 
studentų, kurių dalis buvo dide
lė talka šio krašto rezistencijai. 
Pats svarbiausias jų buvo J. S., 
kuris įsitaisė dirbti Zarasų po
licijos vado vertėju (1949 m. iŠ 
Goetingeno emigravo Į Austra
liją). Buvo labai judrus vyras ir 
Zarasų apylinkėse surado vyrų, 
kuriuos įtraukė Į rezistencinę 
veiklą, sudarė nuolatinį ryšį su 
Kaunu. J. S. į rezistencinį kari
nį sąjūdį įtraukė ir Zarasų aps. 
policijos vadą Mintautą (iš Vo
kietijos emigravo į JAV), o kar
tu sujungė ir kitus Zarasų aps. 
nuovados viršininkus, kurie daž
nai į atskiras vietoves nuvežda
vo rezistencinę spaudą, kaip 
pvz. Dusetų nuovados viršinin
kas ir kt Apjungus Zarasų aps. 
policijos vadovus į vieną karinį 
sąjūdį, neskiriant kuris pirma 
priklausė LF, LLA ar net Lais
vės Kovotojams, susidarė ir nau
jos sąlygos ginklams pristatyti 
bei netarnavusių kariuomenėje 
apmokymui, ginklų patikrini-

Nuo š. m. gegu- 
. isybė paskelbė 

laisvus valiutos mainus. Tuo ji 
g akelė markės vertę, nors ir ne- 

esiogiai, atpigino svetimą va- 

numatyta mažinti viešas išlaidas 

atpiginimu vyriausy
bė tikisi sustabdyti viduje kai- 
kurių gaminių kainų kilimą. Bet 
ši lazda turi ir kitą galą: kiek 
bus brangesnė markė, tiek pa
brangs V. Vokietijos eksportas. 
Tuo būdu gali sumažėti užsieny 
V. Vokietijos gaminių paklausa, 
jų gamyba ir 1.1.

Opozicija priekaištauja vy
riausybei, esą pervėlai susigrie
bė ir ne nuo to galo pradėjo. Be 
to, V. Vokietija yra Europos 
Ūkinės Bendruomenės narys ir 
todėl įsipareigojusi atitinkama 
sutartimi. Pagaliau ši Bendruo
menė pradėjo kalbas ir apie sa
vo narių valiutos suvienodinimą. 
Todėl opozicija mano, kad vy
riausybė, leidusi valiutos lais
vus mainus, yra labai pakenkusi 

riausybė sulaukė priekaištų ir iš 
kaikurių organizacijų, o ypač 
ūkinių. ‘ Ji paskelbė, kad laisvi 
valiutos mainai tebus trumpą 
laiką ir vėliau bus vėl atstatytas 
markės paritetas.

Dėl finansinės padėties susvy
ravimo visiškai nelauktai atsi
statydino finansų ministeris. 
Kalbama ir apie vyriausybės 
krizę, bet neatrodo, kad taip to
li būtų jau nueita. Atsistatydin
ti galėjo dėl savo nesugebėjimo 
pagerinti finansinę padėti kraš
te ir dėl nenoro imtis atsakomy
bės, jei padėtis dar pablogėtų. 
Žinoma, atistatydinimas nestip
rina vyriausybės. Opozicija ža
da formaliai iškelti nepasitikė
jimą vyriausybei, kuri susiduria 
su vis didėjančiais sunkumais, 
einančiais iš vidaus ir užsienio.

mui: užtekdavo pranešti, kad šį 
tą ruošiame ir visados gauda- 
vom reikalingą apsaugą bei pa
ramą.

Karinės pratybos
Universitetus uždarius, į Du

setas atvyko stud. V. L. (emi
gravo iš Vokietijos į Š. Ameri
ką), kuris dirbo Dusetų ž. ū. 
kooperatyve bene buhalteriu, 
buvo vienas iš judrių ryšininkų 
su Utena ir Zarasais'. Sugrįžo į 
ūkį iš Vilniaus stud. A. P., 
vienas iš smarkių apylinkės jau
nimo organizatorių, kažkieno 
įskųstas vokiečiams turėjo iš
bėgti į savo apylinkės miške
lius. Prieš tai buvo suskubta 
perspėti, kad atvažiuoja jo su
imti; perspėjo pats Dusetų nuo
vados viršininkas, vos tik gavęs 
pranešimą. Vėliau tas pats A. 
P. stojo Į gen. Plechavičiaus or
ganizuojamą Vietinę Rinktinę, 
į jos karo mokyklą, kur vokie
čių gestapo buvo suimtas ir per 
koncentracijos stovyklą išga
bentas į Vokietiją; po II D. 
karo emigravo į JAV. Taip pat 
i Zarasų aps. atvyko ir keli bu
vę kadro bei atsargos leitenan
tai, kurie iš LF ir LLA buvo 
gavę uždavinius apmokyti slap
tai kariniam sąjūdžiui priklau
sančius ir kariuomenėje nebu
vusius vyrus. 1943 m. vasarą 
buvo sudaryti keli maži būre
liai. Jie buvo ruošiami partiza
ninėms kautynėms, mokomi 
slėptis, apsikasti, perbėgti, šau
dyti ir mėtyti granatas, supa
žindinami su puolamųjų ir gi- 

. namųjų granatu skirtumais ir 
t t. Buvo supažindinami ir su 
kulkosvaidžių užtveriamąja ug
nimi. Vietomis buvo įtaisytos ir 
judamųjų taikinių lentos, ku
rias nugriaudavo gana primity
viai (parišta virvute), šaudyk
los buvo miškeliuose, kalnelių 
atšlaitėse, kuriose buvo prati
nami šaudyti, šautuvu ir mašin- 
pistole, nors šioms taupyta šo
viniai Dalis antazaviškių vyru
kų buvo apmokyti slėptis me
džiuose, iš jų iššokti ir susido-

Netekę mylimo vyro, brolio, tėvo, uošvio ir senelio

A. A. ZENONO KANTAUSKO,
liūdesio valandose susilaukėm gausių užuojautų. Nuoširdžiai dėko
jame mons. dr. J. Tadarauskui, karstanešiams, giminėms, draugams 
ir visiems pažįstamiems už gausų lankymą laidotuvių namuose, už 
dalyvavimą pamaldose bažnyčioje ir palydėjimą j kapines, taipgi 
užprašiusiems šv. Mišias ir atsiuntusiems gėles.

Ypatingai reiškiam didelę padėką J. J. Bilevičiams už tokią di
delę pagalbą mūsų liūdesio valandose.

Taip pat dėkojame ir visiems, kurie pareiškė užuojautas žodžiu 
ar raštu mūsų liūdesio valandose.

Nuliūdę: žmona, brolis, dukterys, sūnus, žentai ir anūkai

O. Br. Vengriai

Povilui Savickui
mirus, jo žmoną ONĄ SAVICKIENĘ liūdesio va
landose giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Juozas ir Kornelija Jagminai

a

Povilui Savickui
mirus, jo žmonų ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiame —

P. Bulkė J. St. šešelgiai

A+A Povilui Savickui
mirus, jo žmoną ONĄ SAVICKIENĘ giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Brangiam tėveliui JONUI RUKŠAI 
mirus Lietuvoje, sūnums, jų šeimoms ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia —

J. L. J. Vyšniauskai

roti su miške slampinėjančiu 
priešu suomišku būdu, kad šis 
nespėtų nei riktelėti. Taip pat 
visi buvo apmokyti pirmosios 
pagalbos. Keliolika atrinktų vy
rų buvo paruošti žinių tarny
bai, neišskiriant ir radijo ryšio, 
nes jau turėjome 3 radijo įvai
rius siųstuvėlius, kurių du bu
vo laikomi Antazavės" šile, o 
trečias — prie Cičirio ežero.

Komunistinis teroras
Zarasų aps. komunistiniai par

tizanai ir teroristai ėmė rodytis 
jau 1942 m. vasarą. Pradžioje 
jie lankėsi tik pas "savo senuo
sius rėmėjus, nes visi tokie de
santininkai ar kitoki paukšteliai 
buvo dažnai ir vietos gyventojai, 
pasitraukę 1941 m., dabar nu
mesti ar kitaip grįžę. 1942-43 m. 
žiemą jie išdrįso reikalauti iš 
vietos ūkininkų ir rekvizicijų. 
Būdavo pasigauna vakare einan
tį ar namo važiuojantį ūkininką 
ir Įsako “priimti svečius” Į savo 
namus. Toks namo parsivarytas 
ūkininkas turėdavo tuos “sve
čius” ne tik pavaišinti ir aprū
pinti juos maistu bei drabužiais, 
bet kartais dar ir pavėžėti iki 
kokio miško. Ūkininką prigra
sindavo tylėti, nes jie ateisią su 
juo atsiskaityti. Ūkininkas tu
rėjo tylėti, nes pranešus vietos 
policijai nieko nebuvo galima 
laimėti. Policijos jėgos buvo 
permenkos bolševikiniam “sve
čiam” sugaudyti, todėl ir vietos 
policija dažniausiai patardavo 
taip pat tylėti, nes buvo visai 
nepaslaptis — nakties metu ir 
pati policija išsislapsto, kad at
vykę “svečiai? į miestelius pa
čių policininkų nesugautu ir ne- 
išsivestų į mišką atsiskaityti, 
kaip padarė jau vienur kitur 
Gudijoje ir Latvijoje. Dėl “sve-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Te!. 533-7954

Čių” skųstis toliau, t. y. praneš
ti vokiečiams, buvo neišmintin
ga, nes atvykę vokiečiai jų nesu- 
gaudavo, be to, dažnai sudegin
davo ūkininko trobesius, nes jis 
“remiąs” sovietinius partizanus 
bei desantininkus. Taip ir beli
ko ūkininkui sąžiningai atlikti 
vokiečiams pyliavas, nes kitaip 
grėsė mirtis ar išvežimas, ir 
“džiaugsmingai šelpti bolševiki
nius desantininkus”, t. y. sutik
ti su jų reikalavimais bei rekvi
zicijomis. (Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI
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Pi r m as ev a n gelik ų k u n i g as, m iręs neivijoj
A.a. kunigas lie. Jonas Pauperas 1905. V. 10 - 1971. V.. 22

Gegužės 22 d. vakare Čikagoj čiųjų. Tai buvo didžiausios bei 
ngiausios, laidotuvės či-mirė kun. Jonas Pauperas, bū- iškumij _ 

damas 66 metų amžiaus. Žmona kagos lietuvių evangelikų visuo- 
Marija neteko vyro, trys sūnūs ““
— tėvo, Ziono ev. lietuvių liu
teronų parapija — klebono, lie
tuviai evangelikai — dvasios šu
lo ir tėvynė Lietuva — laisvės 
kovotojo. Dviejuose budėtuvių 
vakaruose bei laidotuvių pamal
dose minios užpildė Ziono šven
tovę, parapijos salę, laiptus ir 
šaligatvius. Pirmadienio vakarą 
giedojo “Tėviškės” ev. liut. liet, 
parapijos choras; kalbėjo kun. 
K. Burbulys, JAV lietuvių ev. 
tarybos pirmininkas, ir liet ev. 
reformatų bažnyčios gen. super
intendentas Stasys Neimanas. 
Antradienio vakarą kun. Roy 
Bleick kalbėjo amerikiečių liut. 
bažnyčios vardu, sup. kun. P. 
Dilys liet. ev. reformatų vardu, 
kun. A. Žilinskas, Toronto liet, 
liut. Išganytojo par. klebonas ir 
Toronto liuteronų koordinato
rius — Kanados lietuvių evan
gelikų vardu. Tą vakarą taip pat 
giedoj'o Ziono par. choras, gies
mes palydėjo pučiamųjų orkest
ras. Gegužės 26 d. 10 v. r. įvyko 
laidojimo pamaldos, kuriose kal
bėjo kun. Ervin Paul, Čikagos 
liut. sinodo viceprezidentas, Mis
souri sinodo vardu, senjoras 
kun. Ansas Trakis, “Tėviškės” 
ev. liut. par. Čikagoje klebonas, <=----------- -r -
ir kun. J. Josupaitis, Čikagos Pa£ klebonu. 
St. Martin ev. liut. par. klebo
nas. Pagrindinis liturgas buvo 
kun. A. Trakis, asistuojamas 
kun. J. Josupaičio bei visų lie
tuvių kunigų. Procesijose velio
nį lydėjo septyni lietuviai ku
nigai, vienas latvis kunigas ir 
keturi anglai kunigai. Į Betani- 
jos lieteronų kapines palydėjo 
a.a. kun. Joną Pauperą virš 200 
automobilių ir apie 1000 liūdin-

meneje, nes mirė pirmas evan
gelikų kunigas išeivijoje.

Laidotuvių techniškais reika
lais rūpinosi Ziono par. pirm. 
Andrius Sedaitis ir parapijos ta
ryba.

Kun. J. Pauperas gimė 1905 
m. gegužės 10 d. Selinuose, 
Klaipėdos apskr. 1927 m. bai
gė Klaipėdos liet gimnaziją ir 
1931 m. Vytauto D. universiteto 
ev. teologijos fakultetą, kur pa
rašė diplominį darbą apie Vy
dūno etiką. 1930 - 31 m. buvo 
Jurbarko ev. par. klebonu. 1933 
m. Šveicarijoj, Bazelio universi
tete, gavo teologijos licenciato 
laipsni. 1933-36 metais jis buvo 
Vytauto D. universiteto ev. teo
logijos katedros vedėju docento 
teisėmis. 1935-40 m. jis taip pat 
buvo Valstybės Tarybos bendra
darbis ir švietimo ministerijos 
patarėjas ev. bažnyčių reika
lams. 1941 m. jis su šeima iš
vyko į Vokietiją, kur 1945-48 m. 
aptarnavo evangelikus Bavarijo
je ir 1945-46 m. buvo Miunche
no Lohengrin stovykloj penkio
mis kalbomis leisto laikraščio 
vyr. redaktorium.-1948 m. atvy
ko į JAV ir nuo 1949 m. gruo
džio iki pat mirties buvo Čika
gos lietuvių Ziono ev. liuteronų

Viršuje: Čikagos lietuviškųjų mokyklų choras ruošiasi IV dainų 
šventei liepos 4 d. Vadovauja — muz. F. Strolia (stovi su akorde
onu). Apačioje: svarsto dainų šventės klausimus po repeticijos; iš 
kairės — mokyt. Jasaitytė, F. Strolia, J. Jasaitis, mokyt. Gutaus
kas, J. Šlajus, St. Sližys (nematyti nuotraukoje)

KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
RAMŪNĖ SAKALAITĖ

STUDIJŲ DIENOS MINTYS
r*

t

A.a. evangelikų kunigas 
Jonas Pauperas

Kun. J. Pauperas bendradar
biavo “Vaire”, “N. Romuvoje”, 
“Lietuvos Aide”, “Lietuvos Ke
leivyje”, “Pagalboje”; Vokieti
joje — “Mūsų Kelyje”. Parašyti 
veikalai: “Der Sinn der Askese 
im Katholizismus und Protes- 
tantismus” (licenciato darbas), 
1933; “Regimoji ir neregimoji 
bažnyčia” (habilitacijos darbas), _ 
1934; “M. Liuteris ir P. Me- 
lenchtonas”, 1948; “Reformaci
jos veikėjai ir jų įtaka Lietuvo
je”, 1955 m. Ev. jaunimui jis 
paruošė M. Liuterio mažąjį ka
tekizmą 1935 m, ir tais pačiais 
metais išvertė Augsburgo kon
fesiją. Kartu su kun. Ad. šernu 
1942 m. paruošė visiems evan
gelikams bendrą giesmyną, kurį 
pataisė 1957 m.

Gausūs tikintieji Lietuvoje, 
Vokietijoje, JAV, Kanadoje ir 
kituose kraštuose liko praturtin
ti kun. J. Paupero darbais ir 
krikščionišku gyvenimu. Teilsisi 
jis po savo darbų amžinybėje. 
Mirė kaip atsidavęs krikščionis, 
ištikimas Dievui, Tėvynei ir ar
timui.-Jis siekė įkvėpti visus, 
norėdamas dalintis su visais sa
vo tikėjimu, entuziazmu. Dirbo 
savo pašaukime iki buvo perkel
tas iš kovojančios visuotinės 
Bažnyčios karo lauko į triumfo 
Bažnyčią amžinybėje. A. ž.

“Materialinės jėgos, kurias 
žmogus savo gerovei naudoja, 
yra dėlto galingos, kad jos val
domos žmogaus dvasios. Be žmo
gaus dvasios medžiaga būtų su
stingusi ir negalėtų būti betku- 
riam naudingam tikslui naudo
jama.”

Kun. J. Pauperas

Aštuonioliktame šimtmetyje 
Jean Talon Kanadoje įvedė nau
jovišką gyventojų surašymo sis
temą. Jau 1871 metais Kanadoj 
buvo pirmas bendras surašymas, 
o pagal 1867 metų Kanados įkū
rėjų nuostatus, kas dešimtmetį 
vyko toks pats surašymas visa
me krašte. Be to, prieš penkioli
ka metų buvo įvestas dar vienas, 
mažesnio pobūdžio, surašymas 
penkeriem metam praėjus po 
pagrindinio gyventojų surašymo, 
šie 1971 metai atžymi ne tik 
prabėgusį dar vieną dešimtmetį, 
bet ir pirmojo surašymo šimt
metinę sukaktį.

Suvedus šių metų surašymo 
' statistinius duomenis, paaiškės 

mums, kokią pažangą Kanada 
padarė ekonominiame ir žemės 
ūkio gyvenime, kiek pasikeitęs 
yra gyventojų skaičius, kokios 
gyvenimo sąlygos ir kaip jos pa
kito paskutiniame dešimtmety
je. Iš šių duomenų bus spren
džiama, kokiu būdu pagerinti 
gyvenimo sąlygas, kokius meto
dus įvesti ar projektus vykdyti. 
Taipgi bus stebimos paskutinio 
ir sekančio dešimtmečio ekono
minės bei pramoninės kryptys. 
Taigi, yra labai svarbu, kad kiek
vienas gyventojas sąžiningai už
pildytų surašinėjimo anketą, ku
rią šiomis dienomis atneš į na
mus valdžios įgaliotas tarnauto
jas. Miestuose gyvenantys galės 
anketas grąžinti paštu, o kai
muose vėl atsilankys surašinėto
jai jų pasiimti.

Pagrindinėje anketoje yra 
klausiama gyventojo vardas, pa-

varde, gimimo data, namuose 
vartojama kalba ir pan., ir ke
letas klausimų apie užimamas 
patalpas. Kas trečias gyventojas 
gaus ilgesnę anketą su smulkes
niais klausimais, kurių rezulta
tai yra svarbūs visam kraštui. 
Atskirą anketą užpildo ūkinin
kai, pateikdami informacijas 
apie savo ūkį ir gaminius, o 
verslų savininkai—apie jų vers
lus.

Anketos užpildomos pieštuku, 
nes tiktai tokį raštą priima ma
šinos, kurios, “skaito” anketas. 
Informacijos paskui nufilmuo
jamos ir perleidžiamos per skai
tytuvus, kurie klasifikuoja duo
menis statistinėj formoj. Tuo bū
du visi faktai, pateikti anketose, 
tampa statistika. Pravartu įsidė
mėti, kad gyventojų pavardės ir 
asmeninė informacij’a, pagal 
įstatymus, neperduodama jo
kiom kitom valdžios įstaigom, ir 
surašinėtojai yra prisaikdinti 
neišduoti tųi^oraąaeijų.'į Tuo 
pačiu įstatymu gyventojai yra 
įpareigoti užpildytianketas.

Aplamai, šių metų surašymas 
nėra komplikuotas.“ Prie kiek
vienos anketos'yra pridėta in
formacijos knygutė, kurioje pa
aiškinta kaip užpildyti. Kitus ne
aiškumus galima išspręsti pa
skambinus nurodytu telefono 
numeriu.

Bendradarbiavimu ir sąžinin
gais atsakymais galime prisidėti 
prie šio krašto pažangos ir prob
lemų išsprendimo. Be to, tuo bū
du sužinosim ir tikslų dabartinį 
Kanados lietuvių skaičių.

Lietuviškoji parapija dabar
Kanados Lietuvių Katalikų Cent

ras š.m. gegužės 15 d. Toronte su
rengė studijų dieną lietuvių išeivi
jos parapijų problemoms svarstyti. 
Pranešimus atitinkamais klausimais 
padarė iš anksto kviestieji kunigai 
ir pasauliečiai. Apie 20 minučių bu
vo skirta pranešimams, 40 min. — 
diskusijoms. Čia pateikiame svarsty
mų santrauką. Red.

PASIKEITIMAI
Pirmiausia į lietuviškąją pa

rapiją buvo žvelgta iš bendro
sios perspektyvos — dabartinių 
pasikeitimų šviesoje. Temą “Pa
grindiniai pasikeitimai Katalikų 
Bendrijoj” referavo kun. dr. F. 
Jucevičius. Jis iškėlė ypač pasi
keitimus teologijoj, priminė, 

. kad šv. Tomas Akvinietis ne
bėra vienintelis autoritetas, kad 
ateina nauja mąstysena, ban
danti formuluoti amžinąją Evan
gelijos tiesą dabarties žmogui 
suprantama kalba. Hierarchija 
ir pasauliečiai nebėra dvi skir
tingos klasės, palengva įsivy
rauja bendruomeninis pradas, 
nustelbdamas hierarchinį. Kata
likų Bendrija nebėra tokia au
toritetinė institucija, kaip anks
čiau, įsileidžia daugiau charis- 
matinįo elemento ir darosi la
biau misijinė-apaštalinė. Tikėji
mo skleidimas yra ne tik hie
rarchijos, bet ir visos Bendrijos 
— Dievo Tautos uždavinys. To
je šviesoje esą atsiranda ir II 
Vatikano santarybos dekretas 
apie religijos bei sąžinės lais
vę. Tai istorinės reikšmės dek
retas.

Diskusijose pasauliečiai pa
stebėjo, kad nežiūrint skelbia
mo pasauliečių vaidmens padi
dėjimo, oficialiai priimtų pasi
keitimų šioįe srityje dar nema
tyti. Praktiškai pasauliečiai te
besą senojoj pozicijoj ir dėlto 
juose nematyti entuziazmo. Tai 
klausimas, kurį naujoji kanonų 
teisė turėtų aiškiai pertvarky
ti. Kiti diskusijų dalyviai paste
bėjo, kad naujas dvelkimas ta 
linkme jaučiamas, kad vykstan
ti tam tikra evoliucija. Išva
doje konstatuota, kad K. Bend
rijoj vyksta gana stambūs pasi
keitimai, bet jie esmės nekei
čia. Tie pasikeitimai vyksta teo
logijoje, liturgijoje, teisėje, 
struktūroje, metoduose.

šiai studijų dienos daliai pir
mininkavo kun. Pr. Gaida, o 
visai dienos programai — dr. 
J. Sungaila, K. Centro pirmi
ninkas.
RELIGINĖ BENDRUOMENĖ

Antrąją temą “Parapija kaip 
religinė bendruomenė” refera
vo kun. dr. J. Gutauskas. Jis 
parapiją aptarė kaip “mažąją 
Bažnyčią (Bendriją)”, kurios už
davinys — religinis mokymas, 
pašventinimas, dorinis auklėji
mas. Šio uždavinio vykdymą 
sunkina nukrikščionėjusi aplin
ka, ateistinė atmosfera. Parapi
ja yra atsidūrusi diasporoj, 
ypač lietuviškoji parapija, kuri 
labai jaučia aplinkos svetimu
mą. Visdėlto parapija ir dabar 
yra stiprus telkiamasis veiks-

nys. Jos vadovai, nedarydami 
kompromisų esminiuose daly
kuose, turi neišvengiamai de
rintis prie aplinkos reikalavimų 
tiek sielovados, tiek administra
cijos srityje, kad sėkmingiau 
galėtų atlikti evangelinį už
davinį.

Diskusijose ypač aktyviai da
lyvavo pasauliečiai. Jie pareiš
kė, kad mūsų parapijose stin
ga krikščioniškos bendruomeni
nės dvasios. Kunigai esą per
daug užimti administraciniais- 
materialiniais reikalais ir per- 
mažai laiko skiria sielovados 
rūpesčiams. Į parapijos admi
nistraciją reikėtų įtraukti dau
giau pasauliečių. Tokias sritis, 
kaip sportą, stovyklų organiza
vimą, galėtų neblogiau tvarky
ti pasauliečiai. Perdaug dėme
sio kreipiama į patalpas, per- 
mažai — į dvasinius dalykus. 
Pamoksluose pasigendama šv. 
Rašto tiesų prieinamo dėstymo. 
Juose dažnai keliami dalykai, 
atsiję nuo pamaldų temos. Mū
sų gyvenamoji aplinka yra nu- 
religinta, tačiau žmonės, ypač 
jaunimas, pasigenda stipresnės 
religinės dvasios kuniguose, tė
vuose, mokyklose. Pasaulis, nors 
ir vietomis nukrikščionėjęs, yra 
Dievo kūrinys, ir dėlto reikia 
jam kalbėti apie Kūrėją. Lietu
vių spauda, net religiniams 
klausimams skirta, permažai do
misi religine sritimi, nepakan
kamai informuoja apie vykstan
čius pasikeitimus. Lietuviai esą 
atsilikę nuo atsinaujinimo sąjū
džio. Taipgi buvo pastebėta, 
kad lietuvių atsilikimas šioje 
srityje turi ir gerąją pusę — 
apsaugo juos nuo kraštutinu
mų, kuriais turi persirgti per- 
staigiai besilaužią į naujoves. 
Visdėlto ir lietuvių parapijos iš
eivijoj turi neatsilikti ir netap
ti muzėjais, nes neteks žmo
nių. Jau ir dabar dalis lietuvių 
eina mieliau į anglų šventoves, 
kur dvelkia nauja bendruome
ninė Kristaus dvasia.

Šiai svarstymų daliai vado
vavo kun. P. Barius, OFM.

PARAPIJŲ TARYBOS
Temą “Parapijos taryba ir 

jos paskirtis” gvildeno J. Gus
tainis. Užuot jieškojęs bendrų 
gairių, jis atpasakojo Toronto 
Prisikėlimo parapijos patirtį su
darant tarybą, nes iš lietuvių 
parapijų ji buvo bene pirmoji
š. Amerikoj, kuri pasuko nau
juoju keliu. Iš pranešimo buvo 
matyti, kad šis kelias yra ne 
kas kita, kaip pasauliečių įves
dinimas į aktyvų vaidmenį ir 
bendruomeninės dvasios pagy
vinimas. Tarybai buvo pavesta 
visa eilė administracinių ir sie
lovadinių darbų, kurie vykdomi 
per įvairias komisijas-sekcijas: 
religinę, visuomeninę, finansi
nę, jaunimo ir kt. Tarybos na
rius renka visuotinis parapijos 
susirinkimas, dalį atsiunčia or
ganizacijos ir dalį pasikviečia 
klebonas.

Iš diskusijų aiškėjo, kad dar 
nevisos parapijos turi sudariu-, 
sios tarybas, kad jų paskirtis 
dar nėra išryškėjusi. Pvz. dar 
nėra aišku, ar tai administraci
nis organas, skirtas palengvin
ti materialinei klebono naštai, 
ar sielovadinis. Mūsų parapijų 
sąlygose, atrodo, tarybos turėtų 
atlikti abejas funkcijas. Tarybų 
sėkmingumas priklauso nuo jos 
narių ir klebono. Jos bus popie
rinės, jeigu nebus veiklių žmo
nių. Kun. P. Barius, OFM, ku
ris yra pionierius šioje srityje, 
pareiškė, kad vienam klebonui 
dirbti lengviau ta prasme, kad 
nereikia atsiklausti kitų nuo
monės, bet darbas su taryba yra 
daug vaisingesnis, skatina para
pijiečius domėtis savo parapijos

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
b. Lotyniškoji ir tomistinė 

tradicija
Šios tradicijos atžvilgiu dau

giausia nesupratimo ar nesusi
pratimo pasitaiko galbūt dėlto, 
kad nesiteikiama Į Vatikano II 
dokumentus atidžiau dirstelėti.

Ir toliau galioj ant ypatingam 
nuostatui Romos apeigose, tebū
nie, anot Vatikano II, ir toliau 
vartojama lotynų kalba, tačiau 
irgi neužmirština, kad įvairio
pos naudos gali atnešti gim
toji kalba tiek Mišiose, tiek 
teikiant sakramentus, tiek atlie
kant kitus liturginius patarnavi
mus. Todėl gimtoji kalba gali 
būti vartojama plačiau nei iki 
šiol. Vatikano II labai aiškiai nu
rodytos ir tam tikros normos, 
kurių privalo laikytis kompe
tentinga vietos bažnytinė vyres
nybė, o ne vadinama “vietinė 
Bažnyčia”, nes tokios Bažnyčios 
iš viso negali būti. Laikydamasi 
tam tikrų normų, toji vyresny
bė nusprendžia, ar iš viso įves
timi gimtoji kalba ir kiek jos 
įvestina (plg. VtDk., L, p. 137). 
Ypatingai šv. Mišiose, kuriose 
dalyvauja tikintieji, gali bū
ti skirta derama vieta gimtaiai 
kalbai pagal vietos sąlygas. “Ta
čiau pasirūpintina, kad tikintie
ji galėtų ir lotyniškai drauge 
kalbėti arba giedoti tas nekinta
mąsias Šv. Mišių dalis, kurios 
jiems skirtos. Jeigu atrodo kur 
nors geriau vartoti daugiau vie
tinės kalbos, tebūnie laikomasi” 
Vatikano II šiuo reikalu potvar
kių (VtDk., I., p. 143). Kaip ma
tome, anot dr. A. Maceinos, “ne
tikslu kalbėti, esą II Vatikano 
Susirinkimas lotynų kalbą litur
gijoje pakeitė gimtąja kalba. 
Anaiptol! Jis tik leido šalia 
lotynų kalbos vartoti ir gimtą- , 
ją kalbą (p. 106).

Gana dažnai dar daugiau ne
tikslumų pasitaiko tomistinės 
tradicijos atžvilgiu Katalikų 
Bažnyčioje. Vatikano II, eida
ma

Maceinos Bažnyčia ir pasaulis”
gia ir savo tomistinės tradici
jos keliu. Jame kaip tik ir su
tinkamas šv. Tomas Akvinietis, 
kurio vis dar ten nepastebi ar 
nenori pastebėti kaikurie ir 
mūsų pazangininkai, ypač teil
hardizmo šalininkai ir “Evoliu
cijos Dievo” užtarėjai, kuriems 
dr. A. Maceina negali pritarti. 
Tiesa, yra tokių “tomistų”, ku
riems šv.' Tomas Akvinietis ir 
tomistinė tradicija reiškia vie
nintelį, tartum nelygstamą au
toritetą katalikiško mokslo sri
tyse. Tuo tarpu pačiam šv. To
mui Akviniečiui, kaip ir visiem 
tikriem mokslininkam, vie
nintelis ir nelygstamas autorite
tas — tai pati tiesa, nesvar
bu, kas ją būtų atradęs ar įžvel
gęs. Vatikano II žodžiais:

pirmiausia profesoriai “su pagar
ba tesiklauso Bažnyčios Daktarų, ku
rių tarpe šv. Tomas užima pirmą
ją vietą. Angeliškasis Mokytojas pa
sižymi įstabia proto galia, šviečia 
nuoširdžia tiesos meile, nepaprastai 
išmintingai nagrinėja, aiškina ir su
veda deramon vienybėn giliausias 
paslaptis. Jo mokslas yra ne tik la
bai sėkminga priemonė tvirtai pa
grįsti tikėjimo pamatams, bet ir tik
ras bei saugus kelias pasiekti svei
kos pažangos” (VtDk., II., p. 109). 
“Sekdama Bažnyčios mokytojų, ypač 
šv. Tomo Akviniečio pėdomis, Ji 
nori, kad studijuojantieji kaskart ge
riau suprastu įvairias mokslo sritis” 
(VtDk., II., p. 278).

Pagaliau šv. Tomo Akvinie
čio mokslu, kaip sėkminga prie
mone, tiesiogiai ar netiesiogiai 
kalba visi, be jokios išimties, 
Vatikano II dokumentai (Jac
ques Maritainas, Dietrich von 
Hildebrandas ir kiti). Tai dar 
nereiškia, kad visi kiti tikri fi
losofai, teologai ir kitų sričių 
mokslininkai nebūtų verti Baž
nyčios atidaus dėmesio (plg. Vt 
Dk., L, p. 230-240). Taigi, ir šių

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

dienų egzistencializmas iš dalies 
yra labai reikšmingas, nes jis, 
tarp kitko, vis konkrečiau paro
do įvairiausio pobūdžio prover
žas, dabarties beprasmybių ryš
kiausius atvejus ir t.t. Pasirodo, 
kad ir kaikurie ateistiniai egzis
tencialistai uoliai yra pasinau
doję (pvz. J.-P. Sartre), sakytu
me, tomistinių priekaištų dia
lektika. Nenuostabu, kad'vadi
namas klasiškas ateistinis egzis
tencializmas dažniausiai yra ne 
kas kita, kaip visiškai iškreip
tas tomizmas arba tomizmas at
buliniu bėgiu! Tokiu bėgiu pra
dėta važinėti ypač nuo to laiko, 
kai Didžiosios Prancūzų Revo
liucijos metu atsirado vadina
mas “proto kultas”, pasinešęs 
pakeisti Dievo kultą, kaip vė
liau matysime.

c. Celibato klausimu
Dr. A. Maceina, toliau aiškin

damas pažangininkų ir tradici- 
ninkų proveržą, teisingai ir la
bai įdomiai pasisako celibato 
klausimu (p. 26-34).

Pirmiausia pažangininkai yra 
susirūpinę tuo klausimu. Jie tie
siog reikalauja atjungti kuni
gystę nuo celibato taip, kad ce
libatas būtų visiškai laisvo apsi
sprendimo,'© ne teisinio įparei
gojimo dalykas. Tai reikalavi
mas tokio apsisprendimo, kad 
šiuo atžvilgiu iš viso nereikėtų 
apsispręsti. Dar daugiau! Rei
kalaujama visiškai laisvo apsi
sprendimo, bet nepripažįstama 
celibatą saistančio įstatymo, ku
rio atžvilgiu būtų galima vie
naip ar kitaip apsispręsti. Ir 
koks čia gali būti teisinis apsi
sprendimas be visiškai laisvo 
sprendimo ir nusprendimo? Ir 
nuo kada teisinis apsisprendi
mas neprivalo būti teisiniu įsi
pareigojimu, kad būtum už tai

atsakingas ir sykiu jau įpareigo
tas tam tikro įstatymo laikytis? 
Ypatingai bažnytiniame gyveni
me pirmiau žmogus įsipareigoja 
tam tikro įstatymo atžvilgiu, 
kad galėtų būti įpareigotas pa
gal tą patį įstatymą, bet ne 
priešingai. Tik prievarta nesi
skaito su betkokiu įsipareigoji
mu. Pagal pažangininkų reika
lavimus reikėtų atjungti kuni
gystę nuo celibatą saistančio 
įstatymo, kad iš viso nebūtų tei
sinio pagrindo, būtino celibato 
klausimu apsispręsti, įsipareigo
ti ir tuo pačiu būti įpareigotam. 
Tai būdingas dabartinių pažan
gininkų nesąmonės pavyzdys.

Visai kas kita tradicininkų 
reikalavimai, nes jie pripažįsta 
įstatymus, kad būtų įmanoma 
rimtai pagalvoti apie visus tuos 
teisinius celibato klausimu da
lykus. Tik jie niekada rimtai 
nepagalvoja, kad celibatas nėra 
ir' negali būti kunigystės esmė, 
kaip tai liudija Rytų apeigų ta 
pati Katalikų Bažnyčia, kur ku
nigai dažniausiai yra vedę. Ta
čiau jų vienuoliai ir vyskupai 
nėra vedę, nes jie taip apsi
sprendę ir tuo pačiu įsiparei
goję pagal saistantį celibato 
įstatymą. Jeigu celibatas būtų 
kunigystės esmė, tai visi, be jo^ 

' kios išimties, katalikų kunigai 
turėtų būti nevedę. Esama ku
nigystės be celibato, ir esama 
celibato be kunigystės: pvz. bro
liai vienuoliai (broliukais vadi
nami), seselės vienuolės. Ne
trūksta pagaliau ir pasauliečių, 
kurie visą gyvenimą lieka ne
vedę.

Kalbant apie kunigus — ku
rie jų yra geresni ar tinkamesni 
kunigauti: vedę ar nevedę? Tai 
priklauso nuo Dievo malonės ir 
nuo paties žmogaus. Ne tiek 
svarbu, kas jie * 
ar pasauliečiai.

jutų — kunigai
Atrodo, kad ir

dr. A. Maceina perdaug vieni
šumo randa nevedusių kunigų 
gyvenime (p. 30). Gali būti ne
vedęs kunigas, atsiskyrėlis, vie
nų vienas — ir visdėlto jokiu 
būdu nevienišas. Kai tuo tarpu 
gali būti vedęs, turįs net gausią 
šeimą ir sykiu visą laiką likti 
vienišas, nesuprastas ir net sve
timas pačioje savo šeimoje, kaip 
tai gerai žinome iš pastoracinės 
veiklos, žodžiu, celibatas nėra 
kunigystės esmė, bet tokiai ku
nigystei apsisprendusiųjų tikro
ji prasmė. Kaip toji vis dar ne
įvertinta prasmė praktiškai at
rodo? Į tai dr. A. Maceina at
sako tokiu pavyzdžiu:

Niekur dvasiškiai (ne vienuoliai!) 
neturi tokio mažo pasitikėjimo, nie
kur jie nėra taip niekinami pačių ti
kinčiųjų ir todėl verčiami užsidaryti 
grynai sakramentinėje srityje, kaip 
Rytų Bažnyčioje (p. 34).

2. Teilhardininkų proverža
Norint vispusiškiau ir giliau 

pažvelgti į dabartines priešin
gybių proveržas bažnytiniame 
gyvenime, būtina iškelti Teil
hard de Chardin, SJ, mintis. Dr. 
A. Maceina yrą vienas iš ne
daugelio, kuris iš esmės labai 
teisingai pasisakė teilhardizmo 
klausimu (plg. “Aidai” 1968, nr. 
8-10). Tą autoriaus pasisakymą 
gvildeno Antanas Paškus taps
mo filosofijos vardu ir dar evo
liucijos nesamų kategorijų švie
soje, kur vietoje tapsmo nušvi
to aktualizmo bei aktyvizmo pro- 
veržos, o vietoj teisingos evo
liucijos sampratos — evoliucio
nizmo beprasmybė (plg. “Aidai” 
1969, nr. 5). Nors toks A. Paš- 
kaus patikslinimas dabar yra la
bai madoje, tačiau tokiu būdu 
ir toliau mūsuose painiojamas 
teilhardizmas su Henri de Lu- 
bac, SJ, teilhardistika. O turėtų 
būti priešingai, kaip tai matosi 
ir iš mūsų autoriaus knygos kon
teksto, kurį čia verta papildyti.

(Bus daugiau)

reikalais, juos angažuoja veik
lai, padeda išvengti klaidų. Vi
sagalinčio klebono laikai yra 
pasibaigę. Įsigalint vis labiau 
naujajai linijai, senasis stilius 
negalės ilgai išsilaikyti. Kun. F. 
Jucevičius pareiškė, kad jam, 
kaip klebonui, parapijos taryba 
yra didelė parama ir be jos ma
žai ką galėtų padaryti. Pasaulie
čiai pabrėžė reikalą įvesti para
pijose daugiau demokratinės 
valdysenos, pratinti parapijie
čius aktyviai dalyvauti parapi
jų susirinkimuose bei reikalų 
sprendimuose. Tada ir parapijų 
tarybos įgaus didesnės reikš
mės. Kvebeko provincijoj jos ir 
dabar reikšmingos, nes pagal 
vietinius įstatymus ten parapija 
yra korporacija, kuriai priklau
so ir esamas turtas. Pastarojo 
valdyme tarybai tenka atsakin
gas vaidmuo.

šio klausimo diskusijoms va
dovavo V. Kolyčius.

LITURGINĖS REFORMOS
Visas lietuvių parapijas pa

lietė liturginės reformos. Apie 
jas kalbėjo kun. L. Zaremba, 
SJ, Montrealio Aušros Vartų 
par. klebonas. Jis savo temą 
taip formulavo: “Kaikurios li
turginių reformų problemos”. 
Pasak jo, tos reformos po II 
Vatikano santarybos buvo rei
kalingos. Jų priėmimo atžvilgiu 
susidarė trys grupės: antirefor- 
mininkų, kraštutinių reformi- 
ninkų ir vidurio. Antireformi- 
ninkų yra ypač daug pasau
liečių tarpe. Apie liturgiją jie 
nedaug težino, bet kritikuoja 
labai kietai. Pvz. sunku buvo 
įtikinti, kad reikia atsukti alto
rių į žmones. Reformos palietė 
ir tabernakulį, kuriam iki šiol 
tinkamas sprendimas nerastas. 
Geriausias sprendimas — atski
ra koplyčia. Tai įmanoma tik 
naujai statomose šventovėse. . 
Lotynų kalba praktiškai išnyko 
ir nėra ko gailėtis. Geriau keli 
žodžiai suprantama kalba, negu 
tūkstantis nesuprantamų. Tik 
vargas su lietuviškais vertimais. 
Kai kitos tautos jau turi gana 
gerus tekstus, lietuviai tebe
vargsta su nepakankamai pa
ruoštais vertimais. Labai apgai
lėtina, kad lietuviuose, ypač at
sakinguose asmenyse, yra lyg 
užsikirtimas netaisyti senųjų 
tekstų, nesinaudoti kalbininkų 
paslaugomis. Yra žinoma, kad 
net tais atvejais, kai buvo gau
ti kalbininkų taisymai, jie buvo 
nubraukti. Popiežius savo raš
tus duoda teologams taisyti, bet 
mūsų liturginių tekstų parne
šėjai permažai paiso kalbinių ir 
stilistinių dalykų. Trūksta litur
giniams tekstams muzikos, nėra 
lietuviško brevijoriaus kuni
gams.

Diskusijose buvo pabrėžti li
turginių tekstų, ypač Šv. Rašto, 
nesklandūs vertiniai, vietomis 
nesuprantami. Reikia dažnai 
griebtis angliško teksto, kad su
prastum lietuviškąjį. Pageidau
tina, kad į liturgines komisijas 
būtų pakviesti kvalifikuoti kal
bininkai ir stilistai, nes be jų 
niekad gerų tekstų nebus; kad 
pagaliau butų baigti tekstų kai
taliojimai ir einama prie pasto
vių vertimų. Konstatuota, kad 
Mišių apeigose pradeda įsigalė
ti monotonija, kad reikia dau
giau giedojimo, kuriame daly
vautų visi tikintieji. Pvz. rei
kėtų eiti prie visuotinio giedo
jimo psalmės tarp skaitymų (ar
ba šiaip giesmės), “Garbė Die
vui aukštybėse”, “Šventas, šven
tas ...” ir t. t. Siūlyta neišstum
ti tradicinės giesmės “Pulkim 
ant kelių” ir suplikacijų.

šiai daliai pirmininkavo kun. 
dr. F. Jucevičius. (B. daugiau)

| Motinos Dienqs minėjimų Hamiltone atėjusias motinas jos pa
puošė gvazdikų žiedais. Iš kairės: D. Borusaitė, B. Beržaitytė, V. 
Vaitiekūnaitė

spaudiniai

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
p r o g r o m o s, 
visi verslo bei 
r e k I o m i n i a

977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 -4363
LIETUVIAI SAVININKAI
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MIRĘ PROF. DR. D. BUDRYS
Gegužės 15 <L pe sunkios ligos Vil

niuje mirė prof. dr. Dzidas Budrys. 
Velion s buvo gimęs 1903 m. Jurbar
ko apskr. Pakasynų kaime, baigęs 
Kauno universiteto teisės fakulteto 
ekonomikos skyrių 1927 m., žinias 
gilinęs Londono universitete. Prieš
kario metais dirbo asistentu Kauno 
universitete ir įsigijo ekonomikos 
mokslų daktaro laipsnį. Pokaryje 
įsteigė Vilniaus ekonomikos institu
tą, kuriam vadovavo iki 1953 m., bu
vo Vilniaus universiteto politinės 
ekonomijos katedros vedėju, Lietu
vos Mokslų Akademijos nariu. Ne- 
rologe minimi jo darbai: “K. Markso 
ekonominė teorija ir šiuolaikinis re- 
vizionizmas”, “Gyventojų pertekliaus 
teorija imperializmo tarnyboje”, “Fi- 
ziokratu ekonominė teorija”, mono
grafija “Politinės ekonomijos apy
braižos“, prieš mirtį su A. Buraču pa
ruošta knyga “Šiuolaikinis kapitaliz
mas ir jo buržuazinės teorijos”. Be
veik visi jo raštai atspindi sovietinio 
komunizmo teorijas, kurios, deja, nė
ra išlaikiusios egzamino praktiniame 
gyvenime. Velionies palaikai buvo 
sudeginti, urna pastatyta Antakalnio 
kapinių nišoje.

VILNIAUS UNIVERSITETE
Sovietu kompartijos XXIV suvažia

vimo numatytus uždavinius augšto- 
sioms mokykloms Vilniaus universi
teto partiniame susirinkime nušvie
tė vilniškės kompartijos I sekr. A. 
Sniečkus. “Tiesos” 109 nr. rašoma, 
kad rektorius prof. J. Kubilius ir ki
ti diskusijų dalyviai pažadėjo akty
viau įtraukti studentus į mokslinį 
darbą, visomis priemonėmis stiprin
ti mokymosi pažangumą. Tačiau jie 
taip pat turėjo atiduoti duoklę ir 
kompartijos ideologiniam frontui: 
“Susirinkimo dalyviai pabrėžė, jog 
būtina toliau gerinti darbą, formuo
jant studentų marksistinę-lenininę 
pasaulėžiūrą, auklėjant juos įsitiki
nusiais internacionalistais, atsidavu
siais komunizmui specialistais...” 
Toliau rašoma: “Priimtoje rezoliuci
joje pažymima, kad būtina toliau 
plėsti mokslinio tyrimo darbus, ak
tyviau prisidėti juos įdiegiant į ga
mybą, visokeriopai gerinti studenti
jos mokymą ir auklėjimą...” Susi
daro įspūdis, jog universitetui rūpi 
mokymosi lygis, kurį smugdo komu
nizmo ideologijai gaišinamas laikas. 
Vienintelė išeitis — kompromisas 
tarp mokslo ir propagandos.

T KOMJAUNIMAS KAPINĖSE
Gegužės 9 d. visoj Lietuvoj buvo 

minima Sovietų Sąjungos pergalė 
prieš Vokietiją, lietuviams vieną oku
pantą pakeitusi kitu. Sovietų karių 
kapinės kai kur jau naudojamos ide
ologinei jaunimo propagandai. Dėme
sio vertas yra L. Mockaus “Komjau
nimo Tiesos” 89 nr. paskelbtas trum
pas pranešimas, kad Kelmės naujie
siems komjaunuoliams nario bilietai 
buvo įteikti vietinėse karių kapinėse. 
Taigi, prie sovietų karių kapų kel
miškiai G. Banytė, V. Glazauskaitė, 
D. Čiužauskaitė, I. Martinaitytė, D. 
Matulas, E. Navickaitė ir V. Varniu
kas turėjo pasižadėti būti ištikimais 
Leninui ir jo dabartiniam įpėdiniui 
L. Brežnevui. L. Mockus šį įvykį- va
dina “ypatinga diena”, pasak jo, “ne
užmirštamoj, brangioj vietoj”.

TVIRTINA KRANTUS
Kiekvieną pavasarį Minijos upė 

prie Kartenos smarkiai keičia vagą, 
nusinešdama daug geros dirbamos 
žemės ir sudarydama grėsmę šiam 
miesteliui. Minijos vingių krantus 
pernai pradėjo tvirtinti meliorato
riai. Jų darbui, gelžbetonio sijoms 
bei kitoms medžiagoms jau panaudo
ta 55.000 rublių, šiemet Minijai 
tramdyti numatoma išleisti 50.000 
rublių.

PARODA VILNIUJE
Vingio parke atidaryta R. Vokieti

jos žemės ūkio ir maisto pramonės 
mašinų paroda. Eksponatus atsiuntė 
užsienio prekybos įmonė “Transport- 
maschinen Export-Import”., Parodos 
atidarymo proga Vilniun atvyko gru
pė Erfurto partiečių ir net R. Vokie
tijos gen. konsulas Fricas študė

DELHI, ONT.
IŠLEISTUVES. Gegužės 15 d. ne

mažas kaimynų būrelis susirinko Juo
zo ir Teresės Astrauskų namuose iš
leisti Teresės ir dukros Albinos to- 
limon kelionėn. Teresė važiuoja ap
lankyti sunkiai sergančio brolio, ku
rio nematė nuo 1927 m. Tada ji va
žiavo pas-kitą brolį į Montreal), bū
dama jauna. Būdama 'suvalkietė, su
tiko žemaitį nuo Kelmės — liekną 
jaunuolį, buvusį Lietuvos kareivėlį, 
tarnavusį artilerijoj ir net augštesnį 
laipsnį išsitarnavusį. Jiedu sukūrė 
šeimą sulaukdami dviejų dukrelių. 
Vėliau įsigijo net du tabako ūkius 
ir gražiai ūkininkavo. Sulaukę pen
sijos, pardavė ūkius ir gyvena gra
žiame name Delhi. Dukros kalba gra
žiai lietuviškai. Albina yra baigusi 
gailest. seserų mokyklą ir turi net 4 
diplomus. Dirba kaip rentgeno tech
nikė. Įdomu su ja pakalbėti, nes turi 
daug meilės savo tėvų kraštui, pa
pročiams, tikybai. Sako: “noriu pa
matyti savo tėvų numylėtą šalį, kurią 
pernai tėvelis lankė, ir savo draugei 
parodyti’’. Jos žino esamą ten padėtį, 
tvarką ir turi savo įsitikinimus. Vi
sos aplankys Angliją ir Prancūziją. 
Susirinkę kaimynai palinkėjo laimin
gos kelionės r’,.

Dalyvė

(Fritz Stude?) su abiem savo vice
konsulais. Žodį tarė Maskvos atsiųs
tas Sovietų Sąjungos prekybos ramų 
tarptautinių ir užsienio parodų val
dybos viršininko pavaduotojas J. Ja
kovlevas, A. Sniečkus ir svečiai vo
kiečiai.

SPORTO VETERANAI
Š. m. liepos 30 d. — Lietuvos leng

vosios atletikos penkiasdešimtmetis. 
Šia proga “Komjaunimo Tiesa” ge
gužės 5 d. paskelbė pasikalbėjimą su 
sporto veteranais. Pensininkas A. Ši- 
manas, buvęs garsus bėgikas, nusi
skundė: “Mažai mūsuose šiuo metu 
rengiama lengvosios atletikos varžy
bų. O juk daug naudos lengvąją! at
letikai atneštų mačai tarp atskirų res
publikos miestų, rajonų ir net gyven
viečių ...” Jis taipgi atkreipia dėme
sį į nevykusį kroso bėgimų organiza
vimą, kur pradedantieji ar tik pažen
gę sportininkai susitinka su meist
rais ir neturi jokios galimybės lai
mėti. Bėgikus reikia skirstyti į atski
ras grupes pagal jų pajėgumą ir 
rengti grupių lenktynes. Tai skatin
tų bėgikus rungtyniauti. Buvęs žy
musis bėgikas A. Vietrinas, dabarti
nis Kauno medicinos instituto dėsty
tojas: “Bloguoju vaikų ir jaunių 
sporto mokyklas išnaudoja fizinio 
lavinimo mokytojai — jie pasitenki
na tik tuo, jog pasiunčia keletą savo 
auklėtinių “mokytis lengvaatlečio 
amato”. O kiti mokiniai? Jie lieka 
“už borto”. Mat, masinės lengvosios 
atletikos varžybos tampa reteny
be...” Buvęs šuolių su kartimi re
kordininkas A. Vabalas, pensininkas: 
“Kodėl sportininkai anksti pasitrau
kia iš “didžiojo sporto”? Mano įsiti
kinimu, tik dėl to, jog nesilaiko re
žimo...” Jam pritarė ir vyr. gydy
tojas M. Preisas, buvęs trumpų nuo
tolių bėgimo rekordininkas: “Keista, 
kad kai kurie jaunieji sportininkai, 
galvojantys apie augštus rezultatus, 
rūko ir net... išgeria. Nieko tokie 
nepasieks...” Lietuvos kūno kultū
ros instituto dėstytoja A. Briedytė- 
Lagunevičienė, buvusi krepšininkė, 
gera metikė: “Kai būna slogi nuotai
ka (ko neatsitinka gyvenime!), malo
nu į rankas paimti suvenyrą, gautą 
už pergalę. Tai pakelia nuotaiką. Da
bar sportininkams daliname meda
lius. Tai gerai. Bet nereikia pamiršti 
ir suvenyrų — kaip tik jie daugiau
sia turi “išliekamosios vertės”... 
Mes, veteranai, dabar tai pajunta
me...” Kūno kultūros instituto 
lengvosios atletikos katedros vedėjas 
L. Pranckevičius: “Nuo 1946 m. res
publikoje paruošta daugiau kaip 400 
kvalifikuotų lengvosios atletikos spe
cialists Bet trenerias dirba tik 150: 
Mažoka. Mūsų uždavinys — pakelti 
“sporto karalienės” autoritetą...” 
Nors lietuviai lengvaatlečiai yra pa
siekę neblogų rezultatų kaikuriose 
srityse, veteranų žodžiuose jaučia
mas nepasitenkinimas ir rūpestis at
eitimi. Kaip bus atžymėtas Lietuvos 
lengvosios atletikos penkiasdešimt
metis, spaudoje dar neskelbiama.

ORINIS SUSISIEKIMAS
“Komjaunimo Tiesa” 83 nr. da

vė žodį K. Syrokvašai, kuris save va
dina Lietuvos civilinės aviacijos val
dybos pervežimų tarnybos viršinin
ku. Civilinis orinis susisiekimas Lie
tuvoje yra visiškoje rusų kontrolėje, 
nors kaikuriais lėktuvais skraido ir 
lietuviai pilotai ar pagalbinis perso
nalas. Jau pernai Palangoje buvo pa
ilgintas pakilimo ir nusileidimo ta
kas, kad juo galėtų pasinaudoti tur
bininiai “TU-124” lėktuvai, šią vasa
rą pradedami tiesioginiai skrydžiai 
tarp Palangos ir Maskvos. Nuo š. m. 
birželio 1 d. to paties tipo “TU-124” 
lėktuvu atidaryta linija Palanga — 
Kaunas — Vilnius — Kievas — Char
kovas. Lig šiol iš Palangos į Charko
vą buvo galima skristi tik turbosraig- 
tiniais lėktuvais. Turbininiai “TU- 
124” sovietų lėktuvai šią vasarą 
skraidys dar dviem linijom: Vilnius 
— Leningradas — Murmanskas ir Pa
langa — Leningradas — Murmans
kas. Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 
d. iš Vilniaus turbininiu lėktuvu 
‘TU-124” bus galima skristi į Soči 
per Simferopolį.

< V. Kst

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už taip gra

žią staigmeną, suruoštą mūsų išvykos 
proga į Europą. Ačiū visiems už at
silankymą ir dovanas. Didelis ačiū 
rengėjoms — p. p. B. Bikoms ir S. 
Simutienei. Jūsų parodytas nuošir
dumas niekados nebus mūsų užmirš
tas. Teresė Astrauskienė ir

Albinutė Astrauskaitė
PADĖKA

Patekęs į ligoninę, patyriau daug 
nuoširdumo ir užuojautos iš draugų, 
giminių ir kaimynų, kurie lankė 
mane bei paguodė po sunkios opera
cijos. Ir skausmai, rodos, buvo leng
viau pakelti, žinant, kad yra žmo
nių, kurie prisimena ligonį. Nuošir
džiai dėkoju: kun. dr. J. Gutauskui 
ir kun. J. Brisson už lankymą ligoje; 
K. L. K. Moterų Draugijos Delhi 
skyriui ir Tillsonburgo Ūkininkų 
Klubui už gėles; visiems, atsiuntu- 
siems gėlių, dovanų ir pareiškusiems 
užuojautą Žodžiu ar raštu. Ačiū vi
siems, nes atskirai sunku visus iš
vardinti. Ypatingas ačiū sesutei E. 
Dulkienei, kuri atvažiavusi išbuvo ir 
lankė mane visą savaitę. Ačiū vi
siems. Jūsų nuoširdumo niekuomet 
nepamiršiu. Jonas Liutkus

Hamiltono mergaičių choras "Aidas", besiruošiąs *V dainų šventei 
sveikina parapijos klebonas mons. dr. J. Tadarauskas

S HAMILTON”1
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 

sparčiai ruošiasi savo koncertams. 
Birželio 6, sekmadienį, 7.30 v.v., jis 
kartu su tautinių šokių grune “Gyva- 
taras” koncertuos Ontario Place To
ronte. Birželio 13, sekmadienį, “Ai
das” koncertuos kartu su solistu V. 
Verikaičiu Čikagoje Jaunimo Centre. 
Choras i Čikagą vyksta dviem auto
busais birželio 11, penktadienį, 10 v. 
v., nuo Jaunimo Centro, o grįžta pir
madienio rytą tarp 6-7 v. “Aidas” 
taip pat vyks į dainų šventę liepos 
4 d. Čikagon. Choro vadovybė krei
piasi į visą lietuviškąją visuomenę ir 
į visas organizacijas, prašydama pa
remti jaunimo pastangas — paaukoti 
lėšų kelionės išlaidoms padengti. Į 
dainų šventę vyksime irgi dviem au
tobusais, kurie pareikalauja didelių 
išlaidų. Mūsų mergaičių choras “Ai
das” atstovaus Hamiltonui IV dainų 
šventėje. Todėl jauskime pareigą pa
remti šį mūsų dainuojantį jaunimą, 
kad jis visas galėtų dalyvauti. Au
kas galite įteikti tėvu komiteto na
riams arba choro administratoriui J. 
Pleiniui. Autobuse yra keletas laisvu 
vietų liepos 4 dienai. Norį vykti kar
tu su choru į dainų šventę prašomi 
registruotis pas choro administra
torių. — Choro vadovas sol. V. Ve- 
rikaitis prašo visas choristes būtinai 
dalyvauti paskutinėse repeticijose: 
birželio 4, penktadienį, 7 v.v., ir bir
želio 6, sekmadienį, 12 v., tuoj po 11 
vai. pamaldų. Tėvai irgi prašomi pa
raginti mergaites, kad nepraleistu 
šių dviejų repeticijų, kurios yra labai 
svarbios. — M. P. Šiuliai chorui “Ai
das” paaukojo $25. Choras nuošir
džiai dėkoja. J. P.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
Aleksandro Stulginskio kuopa gegu
žės 15-16 d.d. turėjo metinę šventę. 
Atvažiavo jaunimo iš Toronto, o su 
jais ir Laima Gustainytė, kuri da
vė pradžią mūsų metinei šventei. Bu
vo graži diena, tai Gabija visiems pa
siūlė iš salės persikelti paskaitai į 
gamtą. Susėdę visi žalioje pievoje 
klausėmės Laimos paskaitos. Vakare 
buvo šokiai, į kuriuos atsilankė daug 
jaunimo. Orkestras buvo labai geras, 
kuriam vadovauja Kęstutis Norkus, 
šokių pertraukos metu buvo loterija.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS aTALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 

p antradieniais 
j trečiadieniais 
j ketvirtadieniais 

penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30
9.30 8 v. vak.
9.00

v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

1 v. p.p.

5

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

HillPIIT RADIO & 
HnlUHI TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALG/S (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA — DEŠROS — SKANUMYNAI

Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

Fisher Home, Alta.
LIETUVIAI ŪKININKAI. Prie 

gražaus ir romantiško Pigeon ežero 
krantų, apie 65 mylias į pietų va
karus nuo Edmontono, gyvena sody
bose keletas lietuvių ūkininkų šeimų. 
Vieni iš jų, Ksaveras ir Genė Labu
čiai, neseniai persikėlė gyventi į nau
ją, erdvų bei modemų jų sodyboje 
pastatytą namą. Ta proga sekmadie
nį, gegužės 9, grupė Edmontono, Le- 
duc ir Wataskiwin lietuvių suvažiavo 
į jų ūkį sudarydami jiems staigmeną

Laimikius ištraukė: nr. 211 — V. 
Narkevičius, nr. 752 — S. Bakšys, 
nr. 195 — M. Leparskienė, nr. 96 — 
A. J. Larracey iš Londono, Ont., nr. 
1111 — B. Grajauskas, nr. 92 — O. 
Pajarskienė, nr. 537 — E. Beržaitie- 
nė, nr. 948 — P. Pilipavičius, nr. 
1409 — Lina Verbickaitė. Po to vi
si šokome gėlių valsą. Gėles — gvaz- 
dikus parūpino moksleivės mergai
tės. Mūsų akordeonistas Kazys Deks- 
nys dar grojo lietuviškas dainas, o 
jaunimas jam pritarė. Saulius Balsys

STASYS DALIUS, kelionių mėgė
jas, savo įspūdžius spausdinęs “TŽ” 
ir kituose laikraščiuose, išleisdino 
savo Įdomių kelionių įspūdžius atski
ra knyga “Palmių pavėsy”. Joje au
torius lengvai ir gyvai pasakoja savo 
nuotykius Karibų jūroje ir Vidurio 
Amerikoje. Spausdino ir išleido Lie
tuvių Enciklopedijos Leidykla Bos
tone. Knyga yra 222 psl. ir kainuoja 
$4. Gaunama pas autorių: St. Dalius, 
506 Upper Sherman Ave., Hamilton 
53, Ont.

LANKANTIS HAMILTONE sale
ziečiui kun. P. Urbaičiui, jo artimas 
pažįstamas Jonas Miltenis nupirko 
saleziečių išleistas 55 knygas už 
$100, kurias paaukojo vietos Vysk. 
Valančiaus lituanistinei mokyklai. J. 
Milteniui už parodytą nuoširdumą ir 
gautas knygas mokyklos vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką. Būtų malonu, 
kad ir daugiau tokių geradarių atsi
rastų švietimo reikalams.

J. Mikšys, mokyklos vedėjas

A d vokatas

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

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

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 ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

— lietuvišką namų įkurtuvių pobūvį.- 
Prie gausių suneštinių valgių ir sku- 
bomis namo rūsyje sustatytų stalų 
skambėjo lietuviškos dainos, juokas 
bei muzika, šeimininkus suvažiavusių 
vardu sveikino edmontonietis J. Po- 
pikaitis, o p. šapkienė, taip pat iš Ed
montono, visų dalyvių vardu įteikė 
gražią dovaną. Linkime mieliems p. 
p. Labučiams bei jų gražiai šeimai 
laimingų ir saulėtų ateities dienų, ti
kėdamiesi juos dažniau pamatyti su
rengtuose lietuviškuose pobūviuose.

J. P. 

ir kitiems koncertams. Chorą 
Nuotr, A. Juraičio

LONDON, ONT.
PAGERBKIME A. A. STEPĄ KAI- 

RL Maždaug prieš 14 mėnesių mirė 
vienas nuoširdžiausių lietuvių veikė
jų,. KLB krašto valdybos vicepirm. 
prof. Stepas Kairys. Tai buvo žmo
gus, labai nuoširdžiai dirbęs lietuvy
bei. Jo gyvenimas pašvęstas darbui 
su jaunimu, kurio neatskiriama dali
mi ir jis pats jautėsi. Jo didžiausias 
troškimas — kad tas jaunimas, au
gąs pavojingoje aplinkoje, išaugtų 
padoriais žmonėmis ir susipratusiais 
lietuviais, kad jis susidomėtų mūsų 
tautiniu menu, kuriam velionis sky
rė ypatingą dėmesį ir aukojo savo 
jėgas. Tad įamžinkime jo šviesų at
minimą tinkamu paminklu, kuriam 
statyti Toronte yra sudarytas komi
tetas iš šių asmenų: kun. P. Ažuba
lio, dr. S. Čepo, S. Krašausko, A. 
Kuolienės, P. Molio, B. Sakalo, č. 
Senkevičiaus, A. ščepavičienės, G. 
Valiūnienės, T. Valiaus. Londone au
kas rinkti įgalioti kun. B. Pacevi- 
čius tel. 455-3129 ir Daniliūnas, sr. 
438-7694. čekius rašyti: “Stepo Kai
rio Paminklui Statyti Komitetas”. 
Vajų paremti kviečiami ne tik pavie
niai asmenys, bet ir organizacijos, 
ypač jaunimo sambūriai. Kiekvienas 
lietuvis turi jaustis skolingas a. a. 
Stp. Kairiui, kuris paaukojo bend
ram lietuviškam reikalui savo svei
katą ir visą gyvenimą.

SPORTININKŲ LINKSMA  VAKA
RIS įvyko ne Centennial Hall, bet 
parapijos salėje, tačiau jam buvo 
skirtas neeilinis susirinkusiųjų dė
mesys. Sporto klubas “Tauras” čia 
yra vienintelė organizacija, kurios 
vyriausiu vadovu yra jaunosios kar
tos asmuo. Todėl buvo įdomu patir
ti, kaip atrodys vakaras, kurio visa 
atsakomybė bus jauno ir mažai paty
rusio žmogaus rankose. Nevienam 
teko nustebti, kad vakaras buvo vis
pusiškai pavykęs, su puikiu orkestru 
ir pavyzdinga tvarka. Pirmieji egza
minai išlaikyti: jau dalyvauta dvie
jose krepšinio pirmenybėse ir su
rengtas pavykęs šokių vakaras. Visa 
tai liudija, kad jaunoji karta yra jau 
pasiruošusi perimti vyresniųjų parei
gas. Linkėtina ir toliau tokios pat 
sėkmės. Malonu pastebėti, kad visi 
jaunieji nuoširdžiai ir solidariai dir
bo. Tačiau svarbiausieji rūpesčiai, 
be abejonės, atiteko klubo pirm. L. 
Butkui. D. E.

LONDONO STUDENTAI birželio 
19 d. rengia pikniką p. Augustinavi- 
čiaus ūkyje prie Delhi. Visi kviečiami 
dalyvauti. Jaunimo čia lauks įdomi 
programa su žaidimais ir laužu. Mais
to nepritrūks. Pernakvoti galima bus 
palapinėse, tik reikia atsivežti mieg
maišius. V. Jonynas

SPORTIŠKAS AČIŪ
L. L. S. Klubui “Tauras” už mano 

darbo per šešetą metų įvertinimą ir 
brangią dovaną, kuri liks man visam 
gyvenimui malonus prisiminimas 
kartu su sportuojančiu jaunimu bend
rai praleistų valandų. Ypač nuošir
dus ačiū tiems, kurie aktyviai prie 
dovanos prisidėjo, o ypatingai klubo 
pirmininkui L. Butkui.

Visada su Jumis —
Jūsų Daniliūnas, sr.

VANCOUVER. B.C.
BRITŲ KOLUMBIJOS MEDŽIO- 

TOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ KLUĘO 
metiniame susirinkime balandžio 4 d. 
išrinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. Julius Sa
kalauskas, vicepirm. Justas česnai- 
tis, parengimų vad. Vincas Skabeikis, 
ižd. Antanas Stalionis, sekr. Leonar
da Beržinskienė. Šis klubas jau pra
dėjo ketvirtų metų veiklą. Kas metai 
rengiamos varžybos sugauti didžiau
siai žuviai upėse ir jūroje, nušauti 
Britų Kolumbijoje didžiausią briedį. 
Štai praeitų metų laimėtojai, gavę 
dovanas: Vincas Skabeikis — už su
gautą lašišą, Liudas česnaitis — už 
upėtakį, Max Kokoi — už sumedžio
tą briedį. Mūsų klubas narių skaičiu
mi vis didėja, šiais metais naujai 
įstojo Antanas Kvietinskas, neseniai 
atvykęs su šeima iš Saskačevano, Jo
nas Venckus — iš seniau gyvenančių 
Vankuveryje. Laikinai į Torontą iš
vyko Liudas česnaitis, aktyvus klubo 
narys ir geras žuvautojas. Linkime 
daug sėkmės naujoje vietoje ir dar
be. Vienas iš senųjų klubo narių — 
Jonas Macijauskas iki šiol sėkmingai 
vertėsi viščiukų ir kalakutų augini
mu. Dabar, pardavęs ūkį, persikėlė į 
naują sodybą, kurioje pasistatė nau
ją rezidenciją. Jo adresas: 16459—88 
Ave., Surrey, B. C Sėkmės, Jonai! 
Dabar turėsi laiko pažuvauti.

Klubo narys

J. A. Valstybės
BUVĘS JAV SENATORIUS Tho

mas J. Dodd, 64 m. amžiaus, mirė 
š.m. gegužės 24 d. nuo širdies smū
gio. Anksčiau buvęs A. Rūmų nariu, 
1958 m. buvo išrinktas į senatą ir 
1964 m. perrinktas. Visą laiką buvo 
demokratų partijos nariu. 1970 m. 
rinkimuose pralaimėjo. Velionis, bū
damas senatorium, daugelį metų pa
laikė ryšius su Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimu Niujorke ir kitomis 
pavergtųjų tautų organizacijomis, ne
atsisakydavo remti pavergtųjų kraš
tų bylą, mielai kalbėdavo kviečia
mas jų minėjimuose ar susirinki
muose. E.

RESPUBLIKININKŲ PARTIJOS 
tautybių atstovų suvažiavime gegu
žės 21-23 d.d. Vašingtone dalyvavo 
apie 10 lietuvių, čia buvo išrinkta 
respublikininkų tautybių taryba, ku
rios vykdomojo sekretoriaus parei
gos teko biologijos profesoriui Ma
ryland universitete dr.- Jonui Geniui.
Tai yra sveikintinas lietuvio laimėji
mas, kurį jis galės panaudoti lietuvių 
ir Lietuvos reikalams. Prof. dr. J. 
Genys yra ir ALTos įgaliotinis Va
šingtone.

1976 METAIS BUS ŠVENČIAMA 
JAV nepriklausomybės paskelbimo 
200 metų sukaktis. Pagrindinės iš
kilmės numatomos Filadelfijoje, ku
riai teko garbė būti pirmąja sostine. 
JAV LB centro valdyba buvo pa
kviesta atstovauti lietuviams Fila
delfijos iškilmių rengėjų komitete. 
Etninių grupių šventės rengėjų ko- 
mitetan JAV LB paskyrė savo at
stovu Gabrielių Mironą.

VASAROS ATOSTOGŲ į Los An
geles ruošiasi vykti Niujorko Man
hattan kolegijos prof. kun. A. Rub- 
šys. Jis yra baigęs Gregorianumo 
universitetą ir Romos biblinį insti
tutą licenciato laipsniais. Rudenį 
kun. prof. A. Rubšys vyks Izraeliu 
ir Romon pagilinti Šv. Rašto stu
dijų.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
šokių sambūris, vadovaujamas Onos 
Ivaškienės, gegužės 15 d. dalyvavo 
N. Anglijos tautinių šokių XXVII 
festivalyje Wrenthame, Mass. Daly
vių gretose buvo net 24 tautinių 
grupių šokėjai.

Kolumbija
LIETUVOS KONSULATAS, vado- 

vaujamas dr. St. Siručio, yra nema
loni rakštis sovietams. Jie daro 
spaudimą į Kolumbijos vyriausybę, 
kad uždarytų konsulatą. Spaudoje 
buvo pasirodžiusi žinia, kad Lietu
vos konsulatas jau uždarytas. “Dir
vos” žiniomis, tai esanti netikra ži
nia. Esą net pats konsulas dr. St. 
Sirutis buvo nustebintas tos ži
nios. Šia proga atkreiptinas dėme
sys į Kolumbijoje viešėjusio kun. 
Stasio Ylos pasikalbėjimą su Me- 
dellino saleziečių provincijos ekono
mu kun. Nikodemu Saldoku, pa
skelbtu Čikagos “Draugo” gegužės 
12 d. laidoje. Kun. St. Yla cituoja 
jau 1970 m. rugsėjo 14 d. kun. N. 
Salduko parašytą laišką Kolumbi
jos užsienio reikalų ministeriui dr. 
A. V. Carrizosa, liečiantį Lietuvos 
konsulato reikalus: “Mane pasiekė 
neramios žinios iš gyvenančių Bo
gotoje lietuvių, kad Kolumbijos val
džia, spaudžiama Sovietų Sąjungos 
ambasados, planuoja atšaukti kre
dencialus mūsų garbės konsului St. 
Siručiui ir kad tam davė progos ne
susipratimas dėl pakviestos atvykti 
lietuvių šokėjų grupės iš Cleveland© 
JAV. Galite įsivaizduoti, Pone Mi
nister!, mano nerimą ir susirūpini
mą ... Kai pradėjau lietuvių imigra
cijos darbą su pritarimu buvusios 
administracijos pareigūnų ir prezi
dentų, buvo padarytas susitarimas, 
pagal kurį galėjo imigruoti tiktai 
Lietuvos piliečiai, ir man buvo pa
sakyta, kad jie nebūtų komunis
tai... Kadangi mes niekad nebuvo
me rusų pavaldiniai, tai Sovietų Są
jungos ambasada neturi jokios tei
sės, nei valdžios ant mūsų... Prieš 
18 metų aš pats asmeniškai iškėliau 
reikalą lietuvių kolonijai turėti savo 
konsulą... Lietuvos konsulus bei at
stovus pripažįsta visa eilė valsty
bių... Tačiau rusai bando užgesinti 
paskutinę mūsų nepriklausomybės 
liepsnelę ir užtrinti savo kriminaH- 
nio nusikaltimo pėdas. Dėl to jie 
siekia uždaryti Lietuvos konsulatus, 
ir dabartinis rusų ambasadorius Ko
lumbijoje, anksčiau būdamas Argen
tinoje, darė žygių, kad ten būtų už
darytas Lietuvos konsulatas...”

Venecuela
CARACAS LIETUVIŲ JAUNIMAS 

ruošiasi dalyvauti Čikagoje įvyksian
čiame kongrese. Klevelando “Dirvos” 
korespondentė Jūratė S. paskelbė 
pasikalbėjimą su jaunimo atstovais, 
atskleisdama jų pageidavimus. Vene- 
cuelos lietuvių jaunimas konstatuo
ja dėl gyvenimo aplinkybių iškilusi 
skirtumą tarp lietuvių jaunimo įvai
riuose kraštuose. Todėl diskusijų ir 
pranešimų forma siūlo susipažinti 
kongrese su tais skirtumais, pasida
linti patyrimu ir nustatyti bendras 
veiklos gaires, čia turėtų būti su
tartos politinės kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę priemonės, kad jo
mis galėtų pasinaudoti viso laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimas. Kon
grese taipgi reikėtų sudaryti nuo
latinį informacijos centrą ryšiams 
palaikyti per įvairių kraštų lietuviš
kojo jaunimo atstovus. Po praėjusio 
I kongreso tokie ryšiai nutrūko, 
nors buvo daug kalbėta keistis laiš
kais. Pažadai liko netesėti. Venecue- 
liečia! labai norėtų, kad kongrese

būtų proga susipažinti su lietuvių 
tautodaile, juostų audimu, muzika. 
Atskiruose būreliuose reikėtų svars
tyti klausimą, kaip lietuvių jauni
mas gali pritaikyti svetur įgytas 
savo specialybes lietuviškame gyve
nime. Svarbiausias venecueliečių pa
geidavimas kongreso rengėjams — 
vengti bereikalingo laiko eikvojimo 
srovinio pobūdžio diskusijomis ir pa
skaitomis. Didesnėse kolonijose sro
vinis susiskirstymas esąs visai nor
malus reiškinys, bet jis žalingas ma
žosiose kolonijose, kur tenka su
kaupti visas jėgas bendram jaunimo 
darbui.

Urugvajus
MARGUČIŲ ŠVENTĘ Montevideo 

lietuvių jaunimas turėjo paskutini 
balandžio sekmadienį. Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijos salėje 
9 metų amžiaus lietuvaitės G. Gele- 
žauskaitė ir S. Šapokaitė, pritarda
mos gitara, padainavo tris lietuviš
kas ir keturias ispaniškas daineles.
Dėmesio centre buvo tautinių šokių 
ansamblio “Ąžuolynas” išvykos Bra
zilijon filmas. Šventė baigta vaišė
mis ir margučių ritinėjimu.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAU- 

NIMAS jau ruošiasi dalyvauti Čika
goje įv^kstančiame pasaulio lietuvių 
jaunimd H kongrese. Lėšoms telkti 
sudaromi specialūs jaunimo komite
tai pagrindinėse lietuvių kolonijose. 
Adelaidėje tokio komiteto pirm, yra 
M. Neverauskaitė, sekr. — R. Kubi- 
liūtė, ižd. — J. Mikuižis, nariai — B. 
Mikuižienė, N. Masiulytė, J. Vitkū- 
naitė, J. Neverauskaitė, L. Vasiliū
nas, A. Grėbliūnas, G. Šimkus ir V. 
Neverauskas. Sidnėjuje pirmininko 
pareigos teko skautui vyčiui R. Sa
dauskui, vicepirm. — sporto klubo 
“Neris” vadovui J. Belkui, sekr. — 
skautei studentei L. Apynytei, nario 
— sporto klubo “Kovas” atstovui G. 
Saukai. Melburno komitetui sutiko 
vadovauti ir pagalbininkus susirasti 
skautų veikėjas H. Antanaitis. Tiki
masi susilaukti organizacijų finansi
nės paramos ir telkti lėšas įvairiais 
parengimais. Galutinį kongresan va
žiuojančių sąrašą sudarys komitetai, 
ALB apylinkių valdybos ir savo na
rius remiančios organizacijos.

INITIUM SEMESTRI vakarą kas
met rengia Sidnėjaus lietuviai stu
dentai, kurių čia yra nemažas skai- 
čius, nes miestas turi net tris uni
versitetus. šiuose pobūviuose daly
vauja ir mokslus baigusieji Lietu
voje tautiečiai, sugebantys rasti 
bendrą kalbą su dabartiniu jauni
mu. Tradicinį “fukšų” krikštijimą 
šiemetiniame vakare atliko odonto- 
logė N. Grincevičiūtė-Wallis, talkina
ma dr. V. Donielos ir dr. R. Zaka
revičiaus.

Britanija
MIRĖ ESTŲ DIPLOMATAI. Š. m; 

kovo 12 d. Londone mirė Estijos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Britanijai a.a. Augustas 
Torma. Jo vieton paskirtas Ernst 
Sarapera charge d’affaires titulu, bet 
ir jis mirė gegužės 8 d. po opera
cijos. Velionis Augustas Torma buvo 
ne tik diplomatas, bet ir muzikas, 
estų choro vadovas. Minint Estijos 
nepriklausomybės šventę vasario 27 
d., jį širdies priepuolis ištiko bedi- 
riguojantį chorui. Nuvežtas ligoni
nėn, mirė. A.a. A. Torma buvo dide
lis lietuvių bičiulis, išmokęs lietuvių 
kalbą, nes jam 1919-21 m. teko būti 
Estijos kariniu atstovu Kaune, o 
1922-23 m. — Estijos pasiuntiniu.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Mančesteryje surengė gegužės 1 d. 
lietuvių skautų draugovė. Paskaitą 
skaitė Antanas Jaloveckas, o progra
mą atliko patys skautai. Anksčiau 
Mančesteryje pirmą kartą buvo su
organizuota Kaziuko mugė, kurioje 
savo stalus turėjo Mančesterio, 
Bradfordo ir Derbio skautai. Visus 
viliojo lietuviški patiekalai, paruoš
ti p.p. Ivanauskienės, Barauskienės 
ir talkininkių. Mugės dalyvius pa
sveikino DB Lietuvių Sąjungos pirm, 
s. J. Alkis.

Brazilija
LIETUVIAI KUNIGAI gegužės 4- 

5 d.d. susirinko savo pirmajai bend
rai konferencijai. Posėdžiai vyko pir
mą dieną V. Zelinos klebeni  jo i, ant
rą dieną — šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Peržvelgę po II Va
tikano santarybos Bažnyčioj susida
riusią padėtį bei naujus potvarkius 
(mons. Z. Ignatavičiaus referatas), 
panagrinėję pašaukimų klausimą 
(kun. Pr. Gavėnas), lietuvių pastora
cijos padėtį Brazilijoj (T. J. Bruži- 
kas, SJ, ir prel. P. Ragažinskas) bei 
lietuvių spaudos problemas (T. J. 
Kidykas, SJ), konferencijos dalyviai 
nutarė: įsteigti Brazilijos Lietuvių 
Kunigų Sąjungą; kreiptis į atitin
kamus organus lietuvio vyskupo rei
kalu Pietų Amerikos lietuviams; su
sirūpinti pašaukimų klausimu ir stu
dijuoti galimybę steigti paruošiamą
ją seminariją; gyviau kelti Lietuvos 
bylą vietinėj spaudoj (atgaivinti EL
TOS leidimą portugalų kalba), orga
nizuoti lietuvišką šalpą, tampriau 
jungtis tarpusavy ir skatinti pasau
liečius katalikus religinei - tautinei 
veiklai. Konferencijos darbuose da
lyvavo ir seselių pranciskiečių atsto
vės — sės. Kristina ir sės. Jotei- 
kaitė. (Pr. Gavėnas)

I TAUTINIŲ ŠOKTŲ mokytojų 
kursus liepos mėn. vyksta Jonas Lu
koševičius, dalyvavęs 1966 m. jau
nimo kongrese, tr Regina Bagdžiūtė. 
Abu — naujos studeiUų tautinių šo
kių grupės nariai. *



Montrealio "Gintaro" jaunimo sambūrio birbynininkai koncerto metu scenoje

Metinis
“Gintarą vadino Baltijos auk

su. Jis buvo Lietuvoj brangiau
siu mineralu. Mums Mantrealy 
ansamblis “Gintaras” yra tapęs 
brangintinu t u r t u.” Tokiais 
maždaug žodžiais prabilo, svei
kindamas po koncerto, vienas 
jo krikštatėvių — P. Rudins- 
kas. o jo žodi bematant pertrau
kė plojimai. Jo kalba puikiai iš
reiškė jausmus, kurie buvo visų 
širdyse: džiaugsmą ir pasididžia
vimą į ketvirtus veikios metus 
žengiančio ansamblio laimėji
mais ir tylų rūpesti, kad neišir
tų saitai, rišę šią grupę su visais 
padėjusiais jai augti ir stiprėti 
meno vadovais, tėvais, įvairiau
siais talkininkais - kraitnešiais, 
apginklavusiais šį vienetą muziT 
kos instrumentais. Iš pradžių at
sirado bosinės kanklės, paskui 
ilgosios tūtos-dūdos, o šiemet vėl 
naujovė — skrabalai.

Turėti reprezentacinį vienetą 
net ir stambiai kolonijai yra ne
maža prabanga. Kas atspės, kiek 
reikia sumanumo, apdairos ir 
energijos meno vadovams H. ir 
Z. Lapinams ir tėvų komitetui, 
kad nepašlytų drausmė bei san
tara. Miela konstatuoti, kad 
Montrealio kolonijos augintinis 
“Gintaras” ne tik neištižb metų 
būvyje, bet, priešingai, dar su
stiprėjo. papildydamas savo gre
tas studentų amžiaus nariais. Ar 
tie nauji ir šviesūs veidai, ku
riuos matėm scenoj, paskatins 
“Gintarą” sužėrėti naujais at
švaitais, dar anksti spėlioti, bet, 
viena aišku, ši meninė grupė ne
stovi vietoj. Ji jau turi savo vei
dą, išskiriantį ją iš kitų panašių 
vienetų.

“Gintaras” ir “Baltija”
Š. m. gegužės 15 d. įvykusiam 

koncerte galima buvo į jį geriau 
įsižiūrėti. Kiekviename “Ginta
ro” metiniame pasirodyme pa
prastai dalyvauja kokios nors ki
tos apylinkės grupė. Dvejus me
tus iš eilės svečiavosi Toronto 
“Birbynė”. Šiuokart — dauge
liui žiūrovų mažiau pažįstama 
Londono “Baltija”, žinojom 
prieš koncertą tik tiek, kad ją 
sudaro vyresni amžium už ginta- 
riečius žmonės ir kad šis viene
tas itin stiprus tautiniuos šo
kiuose. Visa tai pasitvirtino, bet 
“Baltijos” — “Gintaro” pasiro
dyme būta daugiau, negu nely
gių varžovų rungtyniavimo, jei 
iš viso apie kokias lenktynes ga
lima kalbėti.

Jei grynai parengimo prasme 
jų koncertas buvo itin turinin
gas ir spalvingas (bene pats ge
riausias iš visų “Gintaro” kon
certų. įskaitant ir steigiamąjį), 
tai tų dviejų vienetų stilių kont
rastai. darbo samprata iššaukė 
visą eilę klausimų, į kuriuos ne
lengva rasti atsakymus.

Daliai žiūrovų, kurie sekė vi
sus “Gintaro” pasirodymus 
Montrealyje, galbūt nevisai 
lengva buvo pastebėti, kad jis 
yra padaręs per metus didžiulę 
pažangą. Tačiau tai yra faktas, 
kuris buvo matomas ir tautinių 
šokių atlikime, iT ypač muzikos 
srityje. Kaip sakėm, instrumen
tų orkestrą papildė naujas ra
kandas — skrabalai. Juos melo
dingai mušęs “peliūkštis”, žino
ma, laimėjo visų simpatijas.

Gal tiksliausia būtų išreikšti 
bendrą įspūdį pasakius, kad 
“Gintaro” koncerto jau nebede- 
ra vadinti “pasirodymu”, bet 
reikia vadinti “spektakliu” 
(angliškai “show”). Programa 
taip sudygsniuota, chronomet- 
ruota, kad kuo mažiausiai ap
sunkintų žiūrovo dėmesį. Jam 
net nedūodmaa laiko ploti—taip 
preciziškai, apgalvotai viena 
“numerį” turi sekti kitas, ši 
ritmo pagava tikriausiai yra iš
skiriantis “Gintaro” bruožas.

Dainų kapotinis
Nesunku atspėti, kad šią ka- 

leidoskopinę struktūrą iš dalies 
apsprendžia techniniai dalykai. 
Turint orkestrą scenoj su visa 
’nstrumentų gurguole, nelengva 
'švengti statiško įspūdžio. Meno

Gintaro”
vadovas Zigmas Lapinas apeina 
šią kliūtį visų pirma sumaniais 
aranžavimais, kuriuose pilnai iš
naudojamos liaudies instrumen
tų galimybės. Labai vykusiai 
pvz. sugalvota išvesti grojanti 
vamzdeliu jaunikaitį į priešsce- 
nį. Bet ir šiaip dainose niekur 
neleidžiama pilnai įsisiūbuoti. 
Tai greičiau dainų kapotinis: 
vienas, du posmeliai ir — jau 
kas kita. Užtat montažo formulė 
yra ne trafaretinė žodžio — dai
nos jungtis, kur įvedamas dau
giau ar mažiau nuobodus prane
šėjas, bet parankiausia išraiškai 
pynė, kurioje skubiai persimeta
ma nuo dainos į šokį, instrumen
tų trio, trumputį mergaičių 
kvarteto dalykėlį ir vėl į naują 
šokį. Ši formulė puikiai pasitei
sino pirmojoj, programos dalyje, 
nuskambėjusioje dinamiškai ir 
efektingai.

Žinoma, visa tai neišvengia
mai reikalauja papildomo dar
bo, pvz. išmokyti vieneto narius 
groti keletu instrumentų. Kaip 
atsimenam iš “Expo-67” viešėju
sių Lietuvos ansamblių, tai pla
čiai tenai praktikuojama. Ne 
mums atspėti, kokio užsispyri
mo kaina Z. Lapinui pavyko pa
versti jauniklius gintariečius to
kiais instrumentalistais-poliglo- 
tais. Sunkiau, deja, sekėsi pra- 
lamdyti vyriškąją lytį dainuoti.

Užtat pučiamųjų — visokių 
lumzdelių, ragelių, birbynių, ra
gų bei skudučių valdymo srityje 
turbūt jiems nėra lygių kituose 
panašiuose vienetuose. “Ginta
ro” jėga ir stiprybė aiškiai jau
čiama liaudies instrumentu mu
zikoj. Tai pripažino, tarp kitko, 
ir vienas Kvebeko kultūros mi
nisterijos pareigūnas, stebėjęs 
koncertą su dideliu įdomumu.

Žodinė dalis
Trečiu elementu, kuris išski

ria “Gintarą”, laikytinas jo re
pertuaras. šioje srityje galbūt 
ansamblio labiausiai blaškytasi.

IV DAINŲ

Faustas Strolia Bronius Budriūnas

Jungtinis suaugusių

choras

mokyklų choras

Palydi akordeonų

orkestras

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 v. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

DAINŲ SVENT6 YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

diriguoja :------------------
Petras Armonas, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis,

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami MARGINIUOSE ir šventės dieną prie įėjimo nuo 
1 vai. popiet. Užsakant bilietus paštu, prašomo silpti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL vardu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629, USA.

Stasys Sližys, Faustas Strolia

- SOLO:
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja:
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

jaunimo koncertas
Ir, pridėkim, savęs dar nesuras
ta. Nuo pat pirmojo koncerto 
vadovybės norėta įjungti prog- 
ramon ir lietuviškąjį žodį — dai
lųjį skaitymą bei deklamavi
mą. Savaime aišku, tuoj pat su
siduriama su teksto parinkimu. 
Paskutiniame koncerte nusišyp
sojo laimė. Rasa Lukoševičiūtė 
ne tik atliko “Gėles iš šieno”
tikrai spalvingai ir jautriai, bet 
šiuo K. Binkio eilėraščiu susiža
vėjo ir gintarietės. Jei laikytu
me “Gintarą” savotišku lituanis
tinės mokyklos pratęsimu, tai 
atrodytų, kad dėtos viltys išsipil
do. Abejotina tačiau, ar verta 
skubėti plėsti žodinę dalį, įter
piant tarmiškus dalykėlius, kaip 
buvo pasielgta šiuokart su “že
maičiu”.

Nemaža yra buvę priekaištų, 
kad “Gintaro” pernelyg puose
lėjama ne autentiška lietuvių 
liaudies daina, bet sentimenta
lūs lengvai įsiskambą emigranti
niai refrenai — “Ramunėlė”, 
“Ramios malonios vasaros nak
tys” ir panašūs. Tenka pažymė
ti, kad šiuokart, bendrai pa
ėmus, tokio tipo melodijų buvo 
mažiau. Vyravo gyvesnio pobū
džio nesudėtingos lietuvių dai
nos, o svarbiausia — jos buvo 
išpildytos su kur kas didesniu 
pasitikėjimu, negu anksčiau. 
Nestigo, taip sakant, gyvo rea
gavimo scenoj.

Maloni staigmena
Londoniškė “B a 11 i j a” buvo 

priešingybė “Gintarui” ir tikrai 
nustebino Montrealio žiūrovus.
Vietoj kaimo kapelos — papras
čiausias akordeonas ir fortepijo
no palyda chorui. Bet užtat pui
ki, retai girdima daina “Tu giru
že, tu žalioji mano”. Vietoj tau
tinių šokių (viena garbinga po
nia išaiškino “Drauge”, kad esa
ma tautinių ir liaudies šokių, 
atseit, dviejų griežtų kategori
jų) — kažkas gyvo, žaismingo, 
vietomis pervaidinto, vietomis

ATSIŲSTA
SEPTINTOJI PEUMEGE. Litera- 

taros metraštis, redaguotas K. Barė- 
no. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 
81. 1971 m. 464 romano formato psl. 
Kaina: minkytais viršeliai — $4.50 
(nariams $3JO), kietais — $0.50 
brangiau. Leidyklos adresas: 1 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11, Bri- 
tain.

Juozas Eretas, KAZYS PAKŠTAS. 
Tautinio šauklio odisėja (1893 — 
1960). 372 psL, kaina $10. Išleido 
1970 m. Lietuvių Mokslo Akademi
ja, Piazza della Pilotta 4, 00187 Ro
ma, Italy.

Stasys Dalius, PALMIŲ PAVĖSY. 
Kelionės įspūdžiai po Karibų jūrą ir 
Vidurio Ameriką. Viršelis Pranės 
Bronės. Išleista 1971 m. 222 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina $4. Kny
ga gaunama pas autorių šiuo adresu: 
St. Dalius, 506 Upper Sherman Ave., 
Hamilton 53, OnL, Canada.

Dr. Antanas Skėrys, LIETUVOS 
MIŠKAI IR JŲ ŪKIS. Atspaustas iš 
LKM Akademijos “Metraščio” IV to
mo 163-302 psl. ir V tomo 415-546 
psL Roma, 1970 m. Leidėjas — Lie-

absoliučiai tyro, ką tikriausiai 
tektų vadinti liaudies žaidimais. 
Svarbiausia viskas atlikta su 
nuovoka, žinojimu, kodėl jude
sys, šokio figūra iš viso daromi. 
Nemeluojant sau tenka pripa
žinti, kad panašų įspūdį retai ka
da pajunta žiūrovas. Ypatingai 
tas, kurio vaikai nešoka. Gal 
todėl, kad tautinius šokius pa-
leidę svietan kūno kultūros mo
kytojai pernelyg rūpinosi sveiku 
kūnu sveikoj sieloj. Užtat po 
kiek laiko žiūrovui net ir gra
žiausių drabužių detalės bei 
tūris kažkaip darosi pernelyg 
pažįstami, o visas reikalas ilgas 
ir migdantis. Miro ir Dalios 
Chainauskų dėka vaizduotė bu
vo paraginta jieškoti šokyje 
prasmės. Nevisi šokiai buvo 
žemdirbių buities inscenizacija. 
Buvo ir komiškesnių, artimes
nių pasiutpolkei. Didelis “Balti
jos” meno vadovų nuopelnas yra 
tas, kad jie išvengė pigaus šar- 
žavimo, grubumo. Esmėje jų 
programa buvo išlaikyta links
moj, nerūpestingoj nuotaikoj. 
Net ir dainelės parinktos šel
miškos, kaip pvz. “Oi tu, Jone
li”. Bet atlikėjai aiškiai dainavo 
iš širdies, žodžiu, scenoje vyra
vo dūksmas, džiaugsmas, “joie 
de vivre”, subatvakario nuotai
ka.

Paskutinieji “Baltijos” šokiai 
— žaidimai-vestuvių insceniza
cija buvo ypatingai įspūdingi. 
Kai kas pastebėjo, kad tokių ap
eigų Lietuvoj niekad nematęs, 
ir tai, žinoma, tiesa. Faktinai 
šiuokart Miras ir Dalia Chai- 
nauskai kūrė spektaklį. Tik ne 
grynai etnografinį ir ne “show”, 
bet kažką teatriško. Kultūrinėse 
gelmėse, gyvenimo toliuose pa
skendusio pasaulio reginį. Ir jis 
buvo nuostabiai pakilus, jaudi
nantis. žodžiu, “Baltija” atvėrė 
lig šiol nepažintą liaudies kūry
bos pasaulį, ir montrealiečiai 
tikrai ilgai j u viešnagės neuž
mirš. V. A.»J.

PAMINĖTI Į
tuvių Katalikų Mokslo Akademija. 
Kaina $5. Galima įsigyti pas autorių
A Skėrį, 84-41 88 St, Woodhaven, 
N. Y. 11421, USA.

Švietime Gairės nr. 4(8). lietuviš
kojo ugdymo žurnalas, leidžiamas 
JAV LB švietimo tarybos Čikagoje. 
Red. — Petras Maldeikis, red. pava
duotojas — Antanas Rinkūnas, red. 
nariai — Vaclovas čižiūnas, Gintarė 
Ivaškienė, Stasė Petersonienė* ir Juo
zas Tamulis. Gaunamas pas administ
ratorių J. Tamulį, 7031 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Red. Petro Maldeikio naujasis ad
resas: 2615 N. 39th St., Phoenix, 
Arizona 85008, USA.

Gaudomas nr. 2, 1970 m. kovas. 
Studentų Ateitininkų Sąjungos laik
raštėlis, redaguotas Laimos Gustainy- 
tės, Jurgio Oniūno, Gabijos Juozapa
vičiūtės, Vytauto Kliorio ir Ramūnės 
Sakalaitės. Gaunamas pas SAS pirm. 
Jurgį Oniūną, 88-20 90 St., Wood
haven, N. Y. 11421, USA.
* Pirmyn, Jaunime! nr. 3(35), 1971 

m. balandžio 25 d. Toronto mokslei
vių ateitininkų neperiodinis laikraš
tėlis. Kaina $1. Viršelio iliustracinė 
nuotrauka — Almio Kuolo, iliustra
cija 2 psl. — Vytauto Pranaičio. Re
dagavo Rūta čepaitytė, 436 Renforth 
Dr., Etobicoke 650, Ont., Canada.

Krivūlė nr 1(3), 1971 m. gegužė. 
V. Europos lietuvių sielovados nepe
riodinis leidinys, redaguojamas kun. 
P. Celiešiaus ir kun. B. Liubino. Gau
namas pas administratorių kun. K. 
Žalai j, OFM, 8939 Bad Woerishofen, 
Kirchenstr. 5, W. Germany.

Aidai nr. 4, balandis. Mėnesinis 
kultūros žurnalas, leidžiamas Tėvų 
pranciškonų. Redaguoja dr. J. Gir
nius, administruoja T. B. Ramanaus
kas, OFM, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221, USA.

Šiaurinės Anglijos lietuvių biule
tenis nr. 12, 1971 m. balandis. Lei
dėjas — Mančesterio lietuvių kultū
rinis ratelis, redaguoja S. Lauruvė- 
nas ir A Šliauteris. Adresas: Biule
tenis, 79 Victoria Cres., Eccles, Man
chester M30 9AN, Britain.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

ANKSČIAU BUVO SAKYTA, 
O DABAR GIMINĖS GALI 

PATVIRTINTI, KAD SPECIA
LŪS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
YRA GERIAUSIA DOVANA.

Su jais giminės galės nusipirkti 
ką nori ir tik už dalį reguliarios 
kainos. Tai reiškia, kad nuėjęs 
su 100 dolerių į krautuvę gali 
nusipirkti 200 ar 300 dolerių ar 
net dar didesnės vertės prekių. 
Pristatvmas — per 3 ar 4 savai
tes. PILNAI GARANTUOTA. 
Kaina: $2.13 už vieną specialų 

rublį.
JOKIŲ KITŲ MOKESČIŲ. 

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ KATALOGŲ. UŽSAKYKI

TE DABAR TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street 

Fifth Floor
New York, N.Y. 10010, USA 

TeL: 982-1530 
DĖMESIO!

AUTOMOBILIAI 
APARTAMENTAI

Mes priimame automobilių ir 
apartamentų užsakymus.

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.
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a kultmeje veikloje
JAUNŲJŲ DAILININKŲ grupės 

“Dailė” metinė paroda Čikagoje, 
Čiurlionio Galerijoje, susilaukė 17 
dalyvių su 55 kūriniais. Įvadinį žodį 
atidarymo metu tarė “Dailės” pirm. 
Zita Sodeikienė, primindama, kad ši 
grupė jungia jaunuosius dailininkus, 
baigusius studijas ar dar tebestudi- 
juojančius. Ji taipgi žadėjo atkreipti 
dėmesį į “Dailės” parodų kokybę, 
nes pvz. šiemet recenzentų priekaištų 
susilaukė Jono Neimano skulptūros 
“Konstrukcija nr. 4” ir “Konstrukci
ja nr. 7”. Kaikurie apžvalgininkai jas 
pavadino balkių krūvomis, o patį au
torių — staliumi, nors viena šių 
skulptūrų anksčiau buvo išstatyta Či
kagos meno institute. Šioje paro
doje dalyvavo: D. Reklytė-Aleknienė, 
P. Aleksa, M. Ambrozaitienė,. A. Ba
tukas, N. Banienė, R. Baukytė, H. 
Blyskis, I. Milkutė, J. Neimanas, V. 
Petrikonis, V. Ramonis, Z. Sodeikie
nė, M. B. Stankūnienė, K. Trimakas, 
A. Trinkūnas ir D. Barmutė-Zikienė.

“GABIJOS” SUORGANIZUOTA 
dešimties grafikų kilnojamoji paro
da buvo surengta Niujorke, Lietuvių 
Kultūros Židinyje. Su lino ir medžio 
raižiniais, litografija ir ofortais paro
doje dalyvavo; Anastazija Tamošai
tienė ir Telesforas Valius iš Kana
dos, Vaclovas Ratas iš Australijos, 
Romas Viesulas iš Italijos, klevelan- 
dietė Nijolė Palubinskienė, čikagie- 
tė Magdalena Stankūnienė, niujorkie
čiai Vida Krištolaitytė, Vytautas Ig
nas, Pranas Lapė ir Juozas Sodaitis. 
Latvių kultūrinė organizacija yra pa
kvietusi šią parodą į Bostoną rudenio 
mėnesiais ir jau tariasi su “Gabija”.

DAIL. L. URBONAS, prieš grįž
damas Australijon, ilgesniam laikui 
sustojo Kalifornijoj. Toronte, Ont., 
jo kūrinius globoja “W. a. W”. ga
lerijos savininkas M. Kolinkiwsky. . 
Šiuo metu jis stato naują meno ga
leriją Niagara Falls vietovėje, kur 
netrukus pradės rengti dailės paro
das. Pirmoji paroda numatoma dar 
šį pavasarį. Joje bus išstatyti dail. 
L. Urbono kūriniai, jų tarpe ir di
džiojo formato paveikslai. #

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ 
MOKYKLOMS jau baigė redaguoti 
prof. dr. Antanas Klimas Ročestery- 
je. Šiuo metu žodyną peržiūri litua
nistas Stasys Barzdukas Klevelande. 
Iliustracijas baigia ruošti čikagietė 
dail. Zita Sodeikienė. JAV ir LB 
švietimo taryba, vadovaujama Jono 
Kavaliūno, žodyną numato išleisti 
prieš Kalėdas. Ji taipgi šiemet iš
leis naują laidą dr. A. šešplaukio lie
tuvių kalbos vadovėlio VI skyriaus 
mokiniams “Ten kur Nemunas ban
guoja” ir St. Barzduko redaguotą 
bendruomeninio ir tautinio ugdymo 
vadovėlį.

A. MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO 
FONDAS Čikagoje šiemet išleis J. 
Deveikės verstą “Lietuvos statutą”, 
Kosto Ostrausko “Kvartetą”, Eduar
do Cinzo romaną “Brolio Mykolo gat
vė” ir Vinco Trumpos istorinę studi
ją “Napoleonas, Baltija, Amerika”. 
Lėšoms teikti fondo nariai moka me
tinį $20 mokestį, už kurį jiems atsi
lyginama naujaisiais leidiniais ar 
anksčiau iš spaudos išėjusiomis kny
gomis. Fondo nariais gali tapti visi 
lietuviai, atsiuntę metinį nario mo
kestį administratoriui G. Vėžiui, 
6349 So. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

ALMQVIST - VIKSEL LEIDYK
LA Švedijoje išleido norvegų kalbi
ninkui prof. dr. Christian S. Stang 
skirtą leidinį “Donum Balticum” 
(“Baltijos dovana”), redaguotą lat
vės dr. Veltos Rūkės - Dravinios, 
Stockholmo universiteto kalbotyros 
profesorės. Leidinio pradžioje skel
biami sveikinimai prof. dr. Ch. S. 
Stang, pernai atšventusiam amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Mokslinius 
straipsnius baltistikos ir lyginamo
sios indoeuropeistikos temomis šiam 
leidiniui atsiuntė 75 autoriai iš viso 
pasaulio. Lietuviams atstovauja išei
vijos kalbininkai L. Jurgutytė-Bald- 
auf, P. Jonikas, A. Klimas, J. Lingis, 
Lietuvos kalbininkai V. Ambrazas, S. 
Karaliūnas, J. Kazlauskas, V. Mažiu
lis, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, V. 
Urbutis, A. Veleckienė ir Z. Zinkevi
čius. Tragiškai žuvusio ar galbūt nu
žudyto prof. dr. J. Kazlausko pavar
dė atspausdinta juoduose rėmeliuo
se. “Donum Balticum” leidinyje taip 
pat rašo estų, latvių, amerikiečių, 
lenkų, rusų, vokiečių žydų, bulgarų, 
prancūzų, vengrų, italų, čekų ir kitų 
tautų kalbininkai. Knyga yra didžiu
lis 612 psl. kolektyvinis veikalas bal
tų kalbotyros temomis ir kartu tikrai 
brangi viso pasaulio kalbininkų do
vana prof. dr. Ch. S. Stang. Leidinį 
galima gauti pas redaktorę šiuo ad
resu: prof. dr. V. Dravinia, Docent- 
bachen 3, S-10405 Stockholm, Swe
den. Leidinio kaina: kietais viršeliais 
— 105 švedų kronos, minkštais—85.

Z. TENISONAITfc - HELLEMANS, 
gyvenanti Belgijoje, baigia ruošti 
spaudai flamų poezijos vertimų rin
kinį, kuriam įvadinį straipsnį yra 
pažadėjęs dr. Jose De Ceulaer. Kny
gos išleidimo išlaidas greičiausiai 
teks padengti pačiai vertėjai. Z. Te- 
nisonaitė-Hellemans yra išvertusi į 
flamų kalbą pluoštą lietuvių poetų 
eilėraščių, kuriems dvigubą numerį 
žadėjo paskirti žurnalas “De Bladen 
voor de Poesie”, bet sumanymas liko 
neįgyvendintas dėl staigios leidėjo ir 
redaktoriaus mirties. Dabar šį žurna
lą jau perėmė kita leidykla, palanki 
Z. Tenisonaitės-Hellemans sumany
mui. Neseniai ji baigė versti į flamų 
kalbą A. Vaičiulaičio “Mažąją sese- 
n”. .J

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO IR KITŲ MIESTŲ archi- 

tektūrinių paminklų restauravimui 
skirtą pokalbį surengė Architektų 
Sąjungos Kauno skyrius. Skaidrėmis 
iliustruotą pranešimą apie restaura
vimo metodiką Švedijoje, Bulgarijo
je ir Italijoje skaitė kultūros minis
terijos paminklų apsaugos valdybos 
viršininkas J. Glemža. Mokslinės res
tauravimo gamybinės dirbtuvės va
dovas R. šermukšnis kalbėjo ^įpie 
restauravimo darbus R. Vokietijoje. 
Paminklų Konservavimo Instituto 
direktorius G. Gailiušis pokalbio da
lyvius supažindino su šios instituci
jos veikla ir planais. PK Instituto 
Kauno skyriaus viršininkas archi
tektas K. Spikas su kolega ž. Simana
vičium nušvietė Kaune vykdomus 
restauravimo darbus ir restauratorių 
rūpesčius. Pagrindinis dėmesys da
bar skiriamas Pažaislio vienuolynui, 
Kauno rotušei ir keliems jos aikštės 
namams. Architektų Ž. Simanavi
čiaus, D. Zareckienės, S. čerškutės, 
A. Urbšo, A. Perevičienės projektų, 
nuotraukų, aprašymų ir tyrimo duo
menų parodėlė atskleidė’ tikrąjį at
liekamo darbo vaizdą. Nusiskųsta, 
kad PK Instituto Kauno skyrius yra 
permažas paruošti viso senamiesčio 
restauracijos planams. Lig šiol vis dar 
trūksta projekto Rotušės aikštės už
statymui ir sutvarkymui.

VILNIAUS PEDAGOGINIO INS
TITUTO muzikos fakulteto studentų 
choras, vadovaujamas docento Anta
no Jozėno, savo metinio koncerto 
programon šiemet buvo įtraukęs I. 
Dunajevskio “Taikos balandžius”, J. 
Žilevičiaus “Pas motušę paaugau”, 
“Anoj pusėj ežero”, A. Grečianinovo 
“Skliautuose ugniniuos”, F. Schuber- 
to “Mišias G-dur” ir L. Beethoveno 
kantatą “Jūros tyla”. Chorui talkino 
vargonininkas B. Vasiliauskas ir F. 
Schuberto Mišių atlikime dalyvavęs 
solistų kvartetas — D. Uselienė, J. 
Vernickas, P. Povilaitis, A. Rožė. Po 
šio koncerto busimųjų mokytojų 
choras išvyko gastrolių į R. Vokie
tiją.

MOKSLININKŲ IŠVYKOS. Švedi
jos Karališkosios Akademijos pa
kviestas, Kauno medicinos instituto 
hospitalinės chirurgijos katedros ve
dėjas prof. J. Brėdikis skaitė prane
šimus apie klinikinę elektroniką ir 
širdies chirurgiją šios institucijos na
riams. Dalį savo paskaitų jis skyrė 
Stockholmo ir Upsalos universitetų 
studentams. Prancūzijoje įvykusioje’ 
Europos fizikų konferencijoje apžval
ginį pranešimą apie seleno tyrinėji
mus pasaulyje padarė Vilniaus uni
versiteto puslaidininkių katedros ve
dėjas prof. dr. J. Viščakas. Bulga
rijoj surengtoj tarptautinėj fotoelekt- 
rinių reiškinių tyrinėjimo konferen
cijoje 4 pranešimus skaitė Vilniaus 
universiteto puslaidininkių fizikos 
katedros docentas J. Vaitkus.

“MASKVOS ŽVAIGŽDŽIŲ” festi
valyje dalyvavo Vilniaus operos bo
sas Vacys Daunoras, surengęs atskirą 
koncertą Maskvos konservatorijos 
mažojoje salėje. Programon jis buvo 
įtraukęs originalo kalba atliekamus 
kūrinius — M. Glinkos, P. Čaikovs
kio, S. Rabhmaninovo romansus, G. 
Verdi ir G. Rossini operų arijas. 
Solistui akompanavo pianistas Gytis 
Trinkūnas.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ rū
muose atidaryta niujorkiečio dail. Vy
tauto Igno darbų paroda, žodį apie 
šį dailininką ir jo kūrybą tarė Vil
niaus dailės muzėjaus vadovas P. 
Gudynas, dail. prof. A. Gudaitis ir 
V. Kazakevičius.

JUGOSLAVIJOJE GASTROLIA
VO Sauliaus Sondeckio vadovauja
mas Vilniaus filharmonijos kameri
nis orkestras ir pianistas D. Trinkū
nas. Išvykos programoje buvo Mocar
to, Vivaldžio, A. Bražinsko, F. Bajo
ro. R. žygaičio ir kitų kompozitorių 
kūriniai.

PALANGOJE UŽBAIGTAS “Si
dabrinių balsų” konkursas, kuriame 
dalyvavo geriausi saviveikliniai so
listai, vokaliniai ir estradiniai an
sambliai. Kaimo grupėje laureatų 
vardus išsikovojo: Tauragės rajono 
“Pirmūno” kolchozo kultūros namų 
sol. R. Eičas, Kretingos melioraci- 
nės statybos dainininkų duetas — E. 
Venckus ir A. Alksnis, V. Grincevi- 
čiūtės vadovaujama Kauno rajono 
Samylų apylinkės medicinos darbuo
tojų moterių trijulė, Panevėžio rajo
no melioracinės statybos valdybos 
klubo moterų vokalinis ansamblis su 
vadove L. Stasevičienė ir Kaišiado
rių rajono veterinarinio eksperi
mentinio ūkio kultūros namų vyrų 
vokalinis ansamblis, kurio vadovė yra 
A. Pūgžlienė. Rajonų grupėje lau
reatų vardai teko Mažeikių kultūros 
namų sol. D. Neimanienei, Raseinių 
rajono kultūros namų dainininkių 
duetui — A. Arsentjevai ir N. Krikš- 
tanienei, J. Kareniauskaitės vado
vaujamam Rokiškio kultūros mokyk
los moterų kvartetui, Kauno rajono 
kultūros namų moterų vokaliniam 
ansambliui bei jo vadovui V. Preik
šai, Lazdijų rajono kultūros namų 
vokaliniam ansambliui su vadovu R. 
Rugienium ir Jurbarko rajono kultū
ros namų vokaliniam estradiniam 
ansambliui, vadovaujamam R. Zub- 
ricko. “Sidabrinių balsų” konkurso 
laureatų baigminį koncertą gegužės 
21 d. transliavo Vilniaus televizija. 
Jis buvo surengtas Vilniuje.

V. Kst
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ISLINGTON. $9,500 įmokėti.

vačiu įvažiavimu. Vandeniu-alyva ir privačiu įvažiavimu. 5*4%

UNITED

kambariai Viena skola balansui.
HIGH PARK — BLOOR, S1S.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.
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.

SWANSEA, $2,900 įmokėti, 5 
kambarių, atskiras mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Mo
derni virtuvė ir prausykla. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
RONCESV  ALLES, $5,900 įmokė
ti. 8 kambarių mūrinis namas su 
garažu ir įvažiavimu. Dideli kam
bariai. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Viena skola balansui. Pra
šo $29,500.
BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia
vimas. Geros nuomos su sutarti
mis. Butai po 2 ir 3 miegamuo
sius. Prašo $125.000.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

TEL 762-8255

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

Ateitininkų žinios
Begtotradja vasaros stovyklai Wa- 

sagoje jau prasidėjo. Blankai gau
nami Prisikėlimo par. raštinėj. Atei
tininkų stovyklon priimamas jauni
mas nuo 7 iki 18 m. amžiaus. Jau
nučiams ir vyresniesiems bus atski
ros vadovybės ir atskiros programos. 
Taip pat sudaroma atskira grupė 
vyresniųjų, ne jaunesnių kaip 16 me
tų, kurie ateityje galėtų būti būrelių 
vadovais arba vadovauti stovykloms. 
Kartu su registracijos blankais pra
šoma pasiimti ir formas žygio “Atei
čiai” globėjams (sponsors) rinkti.

Vyr. moksleivių stovykla Dainavo
je prasidės birželio 20 d. Iš Toron
to vyks būrys jaunimo. Raginame 
susidomėti Dainavos stovykla. Ten 
užmezgamos pažintys su kitų kolo
nijų lietuvišku jaunimu ilgai išlieka. 
Ypač tėvai turėtų atkreipti dėmesį į 
stovyklų reikšmę ir nepagailėti sto
vyklos mokesčio. Mes dažnai gaili
mės keleto dolerių, jeigu nematome 
apčiuopiamas naudos už poros sa
vaičių.

Jaunimo susibūrimas (rally) įvyks 
šeštadienį, birželio 5 d., 8 v.v., Holy 
Rosary par. salėje, 354 St. Clair W. 
(prie Bathurst). Kviečiamas ir lie
tuviškas jaunimas.

Tėvai, kurie galėtų padėti paruoš
ti stovyklavimui Wasagos stovykla
vietę (kviečiamas ir jaunimas), pra
šomi paskambinti kun. A. Simana
vičiui tel. 533-0621. Savaitgaliais rei
kalingi talkininkai.

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

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

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

už term, indėlius 2 metam
už term, indėlius 1 metam.....614%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........5P^%

asmenines — iki $10.000....81^%’ 
nekiln. turto — iki $30.000 .814%

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

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS ST. W. — RONCESVALLES, 6 kambariai, mūrinis, vieta 
dviejų automobilių garažui. Arti puikaus susisiekimo ir krautuvių. 
Įmokėti $5.000.
HOWARD PARK AVE. — RONCESVALLES. Atskiras, 9 kambariai, 
2 prausyklos, gilus sklypas. Didelis garažas ir dirbtuvė, tinkama ama
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.
JANE — BLOOR. Originalus 10 kambarių dvibutis (duplex). Idealus 
dviejų šeimų namas. Įmokėti $10.000. Viena skola. Puikus pirkinys.

S. J OKU BA ITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

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

Bloor Autorite Garage ?ta9rp6 DBu ® ° £Kc.n«'>‘ 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

.408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS l 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 $32.000.

X KUDABA Namų tel. 783-2105

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės skautų-vyčių 

kandidatų sueiga — biribetio 7 d., 7 
v.v., skautų būkle.

• Kanados rajono vadovybė dė
koja kun. kleb. P. Ažubaliui už lei
dimų pasinaudoti parapijos sale, ku
rioje renkasi pasiinformuoti vyks
tantieji į Europą.

• LS Seserijos vyr. skautininke 
L. Milukienė pereitą savaitgalį lan
kėsi Toronte ir tarėsi su vadovėmis. 
Viešnių tarpe dalyvavo jūr. s. O. 
Gasnerienė iš Čikagos. Taip pat lan
kėsi LS Brolijos vyr. skautininkas 
P. Molis ir buvęs VS v. s. VL Vi- 
jeikis. Abu dalyvavo informacinėj 
sueigoj pas jūr. sk. skyriaus vedėją 
jūr. ps. A. Empakerj.

• Jūr. skautininkai Rūta ir Jonas 
Kuprevičiai įsijungė į “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų veiklą. Sveiki
name.

• “Rambyno” tunto vilkiukai, 
vad. s. J. Dambaro, s. v. v. si. "M. 
Rusino ir s- v. v. si. L. Saplio, ka
nadiečių suorganizuotose vilkiukų 
žaidimų ' varžybose laimėjo pirmą 
vietą. Jiems įteikta speciali gaire
lė. Sveikinimai laimėtojams ir pa
dėka tėvams! C. S.

GRĮŽO LIETUVOS 
VYSKUPAI

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?

SPORTAS
PASIŽYMĖJĘ MOKSLEIVIAI

Mokslo metams baigiantis, kiek
vienoje Kanados gimnazijoje vyksta 
lengvosios atletikos varžybos. Visus 
atsiektus rezultatus vietiniai laikraš
čiai atžymi gana stambiomis antraš
tėmis. Šiemet ypač gausu buvo lietu
viškų pavardžių, užėmusių pirmąsias 
vietas arba net ir gimnazijų rekor
dus pasiekusių.

Andrius Stonkus, dar tik pirmus 
metus einąs į Delhi gimnaziją, pa
siekė 100 ir 200 metrų bėgimo re
kordus. Kaip keturiolikamečio ir re
zultatas gana geras: 100 m — 12,1 
sek. Taip pat penkių gimnazijų bė
gimo varžybose jis buvo pirmas. Be 
to, jis buvo išrinktas gimnazijos jau
nių atletikos čempijonu. Rita Lapie-

kurie pasidalins savo patirtimi su 
stovyklautojais. Tai bus N. Humph
rey Howard universiteto treneris 
Goose Tatum, jr. — sūnus garsaus 
Globe Troterių žaidėjo, Waterloo 
universiteto treneris M. Lavell ir 
buvęs nuolatinis stovyklos treneris 

• P. čekauskas.
A. Zaleckis “trap” šaudyme jau

nių grupėje laimėjo I vieta. Jis iš 
galimų 100 taškų pataikė 90. Arti
miausiu laiku jis vyks į Vankuverį, 
kur dalyvaus Kanados jaunių pir
menybėse.

Tarpusavio turnyre sužaista nema
žai rungtynių. Į pirmas vietas šiuo 
momentu iškilo V. Siminkevičius, A. 
Banelis ir S. Krasauskas.

Golfo uždarose pirmenybėse, ku- 
nytė Delhi gimnazijoje užėmė I vie- rios įvyko Glen Eagle aikštyne, da
tą šokime į tolį; Linas Kairys — I 
vietą rutulio stūmime Waterfordo 
gimnazijoje; Viktoras Jasinskas —
I vietą rutulio stūmime ir II vietą 
disko metime Paryžiaus, Ont., gim
nazijoje. Taip pat jis buvo jaunių 
atletikos čempijonas paskutinius dve
jus metus. Dalė Norkutė — praeitų 
poros metų pirmaujanti bėgikė ir 
šuolininke Delhi gimnazijoje ir taip 
pat mergaičių atletikos čempijonė. 
Gražina Ignaitytė — pirmoji trumpų 
distancijų bėgime per pastaruosius 
dvejus metus West Lome gimnazb 
joje.

Tai mūsų lietuviško jaunimo, išsi
mėčiusio daugelyje pietų Ontario 
gimnazijų, sportiniai laimėjimai 
kuriais visi apylinkių lietuviai di
džiuojasi. S. K.

sportas visur
Per Estijos sunkumų kilnojimo 

pirmenybes Taline estas K. Utsar 
pagerino pasaulio rekordą: pirmame 
sunkiasvorių skyriuje jis iškėlė 169 
kg- 

čiuožimo ištvermės lenktynes 
Pensilvanijoje laimėjo 21 m. M. 
Koch. Jis čiuožė 50.22 vai. ir nučiuo
žė 504,5 km. Antroji vieta atiteko 
Ch. Sunk — 50.17 v.

Nilo upėje įvyko maratono — 35 
km plaukimas, kurį laimėjo arabas 
M. Gazavi. Dalyvavo plaukikai iš
II šalių.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Lowrence mieste net 4 amerikiečiai 
rutulio stūmime peržengė 20 m. ri
bą. R. Matson 20,82; A. Feyerbach 
20,57; K. Zalb 20,37 ir S. Wilhelm 
20,19.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio stovykloje, be nuolati
nio trenerio, atvyks keletas svečių, OK______________________________
I

lyvavo 42 golfininkai. Pirmenybės 
vyko A, B, C, jaunių klasėse ir su 
išlyginamaisiais smūgiais. A klasė
je I vieta su labai gera pasekme 
laimėjo A. Sergantis 73. Toliau se
kė S. Podsedeckis 81, V. Siminke
vičius 83, M. Ignatavičius 86, A. Kli
mas 92 ir P. Stauskas 93. Su išlygi
namaisiais smūgiais I vieta laimėjo 
V. Siminkevičius. B klasėje I vieta 
laimėjo A. Banelis 95. J. Balsys lai
mėjo I vietą su išlyginamaisiais 
smūgiais. B. Klasės pasekmės šiek 
tiek menkesnės. C klasėje I vietą 
su 97 smūgiais laimėjo R. Vaitke
vičius. Su išlyginamaisiais smūgiais 
pirmuoju buvo E. Kuchalskis. Jau
nių grupėje I vietą irgi su labai ge
ra pasekme laimėjo A. Siminkevi
čius 84. P. Lorencas su 90 buvo 
antras. Su išlyginamaisiais smūgiais 
I vietą laimėjo A. Stauskas. Svečių 
tarpe geriausias buvo A. Simanavi
čius su 83 smūgiais. Arčiausiai sky
lės vienu smūgiu primetė svečias iš 
Klevelando J. Nasvytis ir arčiausiai 
dviem smūgiais primetė V-. Siminke
vičius.

Vyčio atviros pirmenybės įvyks 
birželio 20 d. Georgetown aikštyne.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Klubo rengiami krepšinio kursai 
berniukams ir mergaitėms įvyks 
Wasagoj pranciškonų stovyklavietėje 
nuo rugpjūčio 21 iki 29 d. Instruk
toriai — F. Miniota ir A. Stonkus. 
Registruotis galima jau dabar. Blan
kus prašoma pasiimti arba paštu už
sisakyti iš parapijos raštinės — 1011 
College St., Toronto 4, Ont. Smul
kesnių informacijų teirautis pas K. 
Šapočkiną (762-0455) arba pas T. 
Augustiną.

FUTBOLO ŽAIDYNĖS FUTBOLO ŽAIDYNĖS

Varsity Stadium

i

Birželio 6, 
sekmadienį 
3 vai. p. p.

Birželio 12 
šeštadienį, 
8 vai. v.

Bilietai: $2.00, $2.50 
Iš anksto parduodami visose 
"MACs MILK" krautuvėse

Bilietai: $2.00, $2.50 ®
H anksto parduodami visose 
"MAC'S MILK" krautuvėse W

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 18 savaičių vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Av% Windsor 12. Ont. Canada

Kaip anksčiau buvo rašyta, 
gegužes 5 d. Romon atvyko 
okupuotos Lietuvos vyskupai: 
vysk. J. Labukas, Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų valdytojas, 
vysk. R. Krikščiūnas, jo pagal
bininkas, vysk. L. Povilonis — 
Telšių vyskupo J. Pletkaus pa
galbininkas. Tarnybiniais reika
lais jie lankėsi įvairiose Vati
kano įstaigose, buvo priimti po
piežiaus audiencijoj. Jų lanky
mosi tikslas nežinomas* Spėja
ma tiktai, kad jis gali turėti 
ryšių su Vatikano - Kremliaus 
bandomais pasitarimais dėl ti
kinčiųjų būklės Lietuvoje. Ge
gužės 26 d. jie, lydimi kun. Že
maičio ir kun. Vaičiaus, grįžo 
lėktuvu į Lietuvą. Manoma, kad 
pakeliui jiems teko dalyvauti 
kaip stebėtojams Maskvos orto-' 
doksų patriarchato sinode, ku
ris prasidėjo gegužės 29 d. ir 
baigsis birželio 6 d. šiame sino
de kaip stebėtojai ir Vatikano 
atstovai dalyvauja kardinolas 
Willebrands ir kun. Long, SJ.

“AUŠROKŲ” 
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 1 psl)
E. Asevičiūtė - Avižonienė, Gr. 
Tulauskaitė - Babrauskienė, A. 
Orvidas, K. Budrys, A. Petraus- 
kaitė-Skrupskelienė. Jiems bu
vo įteikta po rožę. Prof. dr. M. 
Yčas, kaip pagrindinis kalbėto
jas, buvo kviestas apžvelgti 
“Aušros” gimnazijų įnašą lietu
vių kultūron, bet * jis kalbėjo 
apie senąją Kražių kolegiją, 
apie jos tikslus, katalikybę, re
formaciją, Kražių kolegijos per
kėlimą i Kauną, apie mirti, 
ateitį ir t.t. Pranešėja pareiškė 
viltį, kad “Aušros” gausūs lau
reatai ir žurnalistai spaudoje 
pagvildens savo gimnazijų Įna
šą lietuvių kultūron. žodį apie 
“Aušrą” tarė A. Skrupskelienė.

žodžiu sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai dr. J. žmui- 
dzinas ir Lietuvos gen. konsu
las Niujorke A. Simutis. Daug 
sveikinimų gauta raštu: iš PLB 
kultūros tarybos pirm. Nasvy- 
čio, KLB Toronto apyl. pirm. 
J. Karpio ir kt. Netrūko svei
kinimų iš aušrokų, gyvenančių 
Įvairiuose pasaulio kraštuose: 
Australijoj, Austrijoj, Vokieti
joj, Lenkijoj, JAV ... Atsiuntė 
sveikinimus ir iš Lietuvos: A. 
Vokietaitytė, Michnevičienė, Va- 
ladkaitė, Remėza, Spudienė ir 
kt. Rengėjų komiteto vardu A. 
Stanėnas pasiūlė rezoliucijas: 
pasveikinti visus “Aušros” mo
kytojus ir mokinius; suvažiavi
mo pajamų likuti paskirti kul
tūriniams lietuvių reikalams ir 
Vasario 16 gimnazijai. Rezoliu
cijos priimtos plojimu.

Po pertraukos gausūs daly
viai rinkosi koncertinei daliai. 
Jos pradžioje išklausyta buvu
sio “Aušros” gimnazijos dir. M. 
Biržiškos užrekorduotos kalbos 
ištrauka, kurią parūpino P. La
banauskas, “Amerikos Balso” 
atstovas. J. Aistis paskaitė savo 
brandžios poezijos, sukurtos 
gimnazijos metais ir vėliau. Pia
nistė A. Kepalaitė labai talen
tingai atliko Beethoveno ir Šo
peno kūrinių. Savo poezijos pa
skaitė G. Tulauskaitė-Babraus- 
kienė ir K. Grigaitytė-Graudie- 
nė. Užbaigos žodi tarė R. Ri
mas, padėkodamas už gausų 
dalyvavimą ir pakviesdamas su
giedoti Lietuvos himną. Daly
viai dar ilgai nesiskirstė, vai
šinosi ir vis šnekučiavosi.

Suvažiavimas buvo , labai rū
pestingai paruoštas, sklandžiai 
vadovautas. Vyravo labai jauki, 
bičiuliška nuotaika. Gen. kons. 
A. Simutis pareiškė, kad tokio 
suvažiavimo nebūtų galėję su
rengti pvz. Niujorko ar kitų 
vietovių aušrokai. Visa progra
ma buvo sumaniai paruošta. 
Kliuvo nebent kaikurie užtęsi
mai akademinėje dalyje. Ren
gėjų komitetą sudarė: E. Bra- 
ziulėvičiūtė-Stepaitienė, K. Bud- 
revičius, J. Gustainis, A. Ku- 
metaitė - Aperavičienė, L. Ma- 
jauskaitė-Kybartienė, S. Pulkvs- 
Pulkauninkas, R. Rimas - Ribi
kauskas, A. Rūkas, A. Stanėnas, 
A. Statkevičiūtė - Užupienė - Lu- 
kienė, L.Valiukaitė-Imbrasienė.

Atskirai pažymėtina paroda, 
surengta Prisikėlimo Parodų sa
lėje. Joje buvo matyti Įvairių 
nuotraukų, aušroku narašytų 
knvgų, paveikslų. Tai daug pri
sidėjo prie aušrokiškos nuotai
kos sudarymo. D.
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HMfvA/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------- --

MOKA ’ 
5V2% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
616% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8Y2% 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 nno 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį 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).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
QUEBEC — DUNDAS, $2.500 įmokėti, 6 kambarių, per visą namą 
koridorius, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis, rūsys, įvažiavimas; 
prašoma $18.000.
BLOOR — WINDERMERE, atskiras plytinis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, moderni krosnis, platus įvažiavimas su garažu; pra
šoma $29.900.
PRINCESS MARGARET — MARTIN GROVE apylinkėje, $10.000 
įmokėti, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 4 miegamųjų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus.
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, 2 saulės kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 2 garažai, mort
gičius 8%; prašoma $38.900.
10 KELIAS — ROSEWOOD AVE., $5.000 įmokėti, atskiras plytinis, 
6 šviesūs kambariai su saulės kambariu, nauja krosnis, privatus įva
žiavimas, garažas, vienas mortgičius 9%.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS AL V. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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

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

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

TO FUKOP€

4
I

ČESNAKAS

Česnakas (garite) yra natūralus krau
tą valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nedo
rumą, nuo puvimo bakteriją bei jos 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLfS" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai veitojoma. 
rtr įsvtsus stmrmectus mtnfonoi zmo- 
nlą vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Dar Hondlen nusipirk " AD AMS GARLIC 
PfARLCS" dėtufą vaistinėje. Jousies



Solženictao nitai <
Sov. Sąjungoje rašytojo Sol- 

ženicino romanai skaitomi slap
tai iš rankraščių. Kartą vienas 
partietis užklupo savo žmoną 
perrašinėjančią kažkokį rank-

— Ką perrašinėji? — paklau
sė vyras.

— “Oną Kareniną”, Tolsto
jaus.

— Kuriem galam? Juk šią 
knygą gali gauti kiekvienoj bib
liotekoj.

— Žinau, bet vaikai nori skai
tyti tiktai rankraščius...

Š Y P S

liau.
Nuoširdus vyras

— Kiti vyrai kelia savo žmo
nas į padangę, o tu nė nepagal
voji apie tai! — skundžiasi žmo
na vyrui.

— Mielai ir aš tai padaryčiau, 
jei būčiau tikras, jog tu, iškelta 
padangėn, niekad nebegrįši...

• Mylėk savo priešą, nes jis 
tau pasako tavo klaidas.

E N O S n

KANADOS ĮVYKIAI

Iki pasimatymo
Kiek įkerta, skuba bankinin

kas Rubuilis savais reikalais.
— Rubuili, turiu svarbų biz- 

nišką pasiūlymą! — šaukia iš 
paskos bėgdamas finansininkas 
Klapanas laikydamas už ranko
vės.

— Sakiau, kad neturiu laiko, 
leisk! — išsiplėšia bankininkas.

— Jei šios progos neišnau- 
dosiva, abudu būsiva kupranu
gariai! — sako Klapanas.

— Iki pasimatymo žvėryne! 
— sušunka Rubuilis ir nubėga.

Logiška išvada .
Mama pasakė Jonukui, kad jį 

gandras atnešė. Sudomintas ber
niukas klausia savo draugą:

— Kaip ir kur tu užgimei?
— Ligoninėje.
— Iš tikro? Tai kas su tavim 

buvo — ar sirgai?
• Ir iš to, kokį advokatą žmogus 
samdo, galima* suprasti jo kaltės 
didumą..

Taktika
Vyras: žmonele, dabar, kai 

būtinai jau turi naują suknelę 
pirkti, gal nors su drauge pasi
tartum?

Žmona: Koks tu naivus! Nuo 
kada generolas apie savo ofen
zyvos planus tariasi su priešu?

• Kai knyga atsitrenkia į gal
vą ir pasigirsta tuščias garsas, 
ar visada dėl to kalta knyga?

(G. K. Lichtenbergas)
• Viena klaida — ne bėda. 

Blogiausia, kai ją taisydamas 
padarai dvi.

• Skirtumas tarp proto ir kvai
lystės yra tas, kad protas turi 
ribas, o kvailystė ne.
• Pamerkus ūsus į alaus bokalą, 
negalima pamiršti, kad juos dar 
reikės ir namo parnešti.
• Kai vyresnysis brolis (ruskis) 
pats be kelnių vaikšto, jaunes
niajam apie kaklaraištį nėra ko 
ir galvoti. Parinko Pr. Alš.

(Atkelta iš 1 psL) 
džios tarnautojai, nekreipdami 
dėmesio į federacinį parlamen
tą ir kanadiečių daugumos po
reikius. Nuo eilinių piliečių yra 
atitrukusios ir kitos politinės 
partijos. “Action Canada" dė
mesio centre dabar yra nedar
bas ir infliacija. P. Hellyer jau 
via pasisakęs už pajamų mokes
čių sumažinimą, priverstinę kai
nų bei atlyginimų kontrolę di
džiosioms bendrovėms ir didžio
sioms darbininkų unijoms, pa
grindinėms infliacijos kaltinin
kėms. Lig šiol nė vienam po
litikui, pasitraukusiam iš savo 
partijos, nepavyko pasiekti di
desnių laimėjimų. Taigi, P. Hel
lyer yra pasirinkęs rizikingą ke
lią. Kaikurie komentatoriai spė
ja, kad jis lauks sekančių fede
racinio parlamento rinkimų ir 
pereis į konservatorių eiles, jei
gu rinkimus vėl laimėtų P. E. 
Trudeau liberalai.

Ontario parlamentui pristaty
tas įstatymo projektas, kurio 
tikslas — apsaugoti skolon per
kančių asmenų teises. Lig šiol 
už gaminio kokybę buvo atsa
kingos tik parduotuvės. Jeigu 
jos nesutikdavo parduoto gami
nio pakeisti ar pataisyti, skolon 
jį pirkęs asmuo buvo priverstas 
mokėti skolą finansų bendro
vėms už niekam tikusią prekę. 
Dabargi prekės kokybę turės už-

atskubėjęs “Malasapina” laivas. 
Gaisrą pavyko užgesinti, ir “Me
teor" atplaukė į Vankuverio 
uostą. Nelaimę tiria Kanados ir 
Norvegijos pareigūnai Laivo ka
pitonas nusiskundė, kad neveikė 
gaisro aliarmo skambučiai. RC 
MP policijos atstovai spėja, jog 
laivas buvo padegtas iš karto 
keturiose vietose. Staiga prasi- 
veržusios liepsnos apsupo mie
gančių įgulos narių kajutes, už- 
kirsdamos betkokią galimybę iš
sigelbėti. Keleiviai giria kapito
no ir likusios laivo įgulos narių 
šaltumą, kurio dėka jie visi bu
vo išgelbėti.

Imigracijos ministeris O. Lang 
pasirašė sutartį su Kvebeko imi
gracijos ministeriu F. Cloutier. 
Jos dėka Kvebekas dabar galės 
turėti savo atstovus užsienyje 
veikiančiose Kanados imigraci
jos įstaigose, šie Kvebeko atsto
vai Kvebeką pasirenkančius at
eivius galės iš anksto supažin
dinti su kultūrinėmis ir socia
linėmis provincijos problemo
mis. Kvebekas nori padidinti at
eivių skaičių, kurių didžioji da
lis dabar pasirenka Ontario ar 
kitas provincijas. Visus imigra
cijos reikalus ir toliau tvarkys 
federacinės įstaigos.

Bendradarbiavimo reikalus 
svarstė Atlanto provincijų 
premjerų taryba, kurią sudaro 
Nova Scotia premjeras G. Re-

W V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

tikrinti ne tik krautuvės, bet 
ir paskolą davusios finansų 
bendrovės. Tikimasi, kad jos 
vengs ryšių su krautuvėmis, 
pardavinėjančiomis menkos ver
tės prekes, kai joms pačioms 
teks atsakyti už parduoto ga
minio kokybę.

Netoli Vankuverio užsidegu
siame norvegų ekskursijų laive 
“Meteor” žuvo 32 įgulos nariai, 
o keleivius išgelbėjo iš Aliaskos

gan, New Brunswick — R. Hat
field ir Prince Edward Island — 
A. Campbell. Jie nutarė įsteig
ti bendrą komisiją švietimo rei
kalams, bendrą centrą polici
ninkams apmokyti, koordinuoti 
gamtos apsaugą, suvienodinti 
sunkvežimių ir automobilių re
gistracijos taisykles, naudotis 
bendru statistikos centru, žemė
lapių paruošimu ir žemės turtų 
tyrimu. Jau nekartą buvo keltas

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Į ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

EDVARDAS 
MYKOLO MORKŪNO IR '‘DRAU

GO” spaustuvės jau yra atspausdi
nusios ar baigia spausdinti visa eilę 
lietuviškų knygų, kurias greitu laiku 
gaus knygų platintojai ir jų skaity
tojai. Gegužės pabaigoje turėtų pasi
rodyti Aloyzo Barono romanas “Vė
jas lekia lyguma” ir Anatolijaus 
Kairio romanas “Ištikimoji žolė”. 
“Draugo” spaustuvėj baigiama spaus
dinti kun. Alfonso Grauslio knyga 
apie didžiųjų rašytojų žygius Dievo 
jieškojime, pavadinta “Jieškau Tavo 
veido”. Šią knygą leidžia Lietuviš
kosios Knygos Klubas, kuris taip pat 
spaudai rengia Jurgio Gliaudos nau-

ŠULAITIS
navo G. Gudauskienės, S. čerienės, 
O. Metrikienės, J. Žilevičiaus, K. V. 
Banaičio, Jakubėno ir kitataučių kū
rinius. Solistei akompanavo komp. 
V. Jakubėnas. Gaila, kad diena pasi
taikė gana šilta ir publiką išvilio
jo Į gamtą (tuo laiku vyko ir moks
leivių pavasario šventė), tad klau
sytojų buvo mažoka — apie 150. 
Koncertą surengė L. D. Kunigaikš
tienės Birutės Draugijos centro val
dyba. Jo garbės komitetą sudarė: 
prof. J. Žilevičius, kun. J. Borevi- 
čius, SJ, kun. Vyt. Mikolaitis, kun. 
J. Vaišnys, SJ, A. Kaušinienė, I. 
Krasauskienė, K. Leseckienė, M.

neturtingųjų Atlanto provinci
jų susijungimo klausimas, lig 
šiol nesusilaukęs premjerų pri
tarimo. šio posėdžio nutarimai 
yra nežymus žingsnis susijungi
mo linkme.

Federacinės ir provincijų vy
riausybių konferencija Kanados 
konstitucijos klausimu įvyks bir
želio 14-16 d.d. Britų Kolumbi
jos sostinėje Viktorijoje. Tei
singumo ministeris J. Turner 
jau lankėsi Britanijos Londone 
ir aptarė š. Amerikos britų 1867 
m. akto perkėlimą Kanadon. šis 
aktas sudaro pagrindus Kanados 
konstitucijai, bet jį oficialiai 
tvarko Britanija. Tikimasi, jog 
Viktorijos konferencijoj bus pa
tvirtintas pasiūlymas, kad akto 
susigrąžinimui nereikia visų Ka
nados provincijų ir federacinės 
vyriausybės pritarimo, bet už
tenka šešių provincijų ir Otavos 
teigiamo balso. Nutarimo pa
tvirtinimas didžia dalimi pri
klauso nuo Kvebeko premjero 
R. Bourassos, kuris už tai nori 
gauti eilę konkrečių pažadų 
konstitucijos reformos klausi
mais. Kol minėtasis aktas yra 
tvarkomas Britanijos, jokia 
konstitucinė reforma iš viso ne
įmanoma.

SUDBURY, ONT.
TAUTINIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ. Etninio Meno Taryba gra
žioj universiteto salėj surengė įvai
rių tautybių dainų ir šokių šventę. 
Dalyvavo suomiai su vyrų choru, len
kai, lietuviai, vengrai, indiečiai, ško
tai, airiai. Lietuviams gražiai atsto
vavo tautinių šokių grupė “Ramunė
lė”, sumaniai vadovaujama uoliosios 
gimnazijos mokytojos Silvijos Mar- 
tinkutės. Pašoko tris šokius: Kalvelį, . 
Malūną, Sadutę ir susilaukė iš publi
kos gausių plojimų. Malonu pažymė
ti, kad Silvija uoliai reiškiasi kaipo 
artistė ir anglų meniniuose parengi
muose. Ir šios šventės proga ji bu
vo visos turtingos trijų valandų 
programos guvi pranešėja. Ji prie to 
didingo tautybių festivalio organiza
vimo yra daugiausia prisidėjusi. Uni
versiteto salė buvo pilna. Dalyvavo 
nemažas skaičius ir lietuvių.

PASKUTINIU LAIKU lietuvių 
tarpe padažnėjo mirimai. Buvo atlai
kytos Mišios už J. čebatoriaus tėve
lius, už Agotos Stankuvienės vėlę, 
kuri mirė Windsore, už Klemo Žu
kausko, mirusio čia pereita rudenį, 
už Jono Žiūko, J. Glizicko mamytę 
Prancišką, neseniai mirusią Lietuvoj. 
Gegužės 10 d. JAV-se mirė Bonifa
cas Žukauskas, a. a. Klemo Žukausko, 
sudburiškio, brolis. M. Lapienienė 
užprašė Mišias už a. a. Augustino 
Gusto vėlę. Mišios bus atlaikytos bir
želio 12 d. metinių proga. K. A. S.
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STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., fl *
Tel. 531 -6165 ]
Dirbtuvė ’

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93% 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 rj E?-,—~480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA KaltlC exporting Co. TORONTO i, Ontario

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

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

CLEAR-VISION T V - Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College SL • LE 1-3074 •Sav. P. Užbalis

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvins aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS 
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

730 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7094

ją romaną “Brėkšmės našta”. Myko
lo Morkūno spaustuvėje šiuo metu 
renkami ar spausdinami šie leidi
niai: Antano Vodopalo studija “Lie
tuviški antropologiniai tipai”, Kosto 
Ostrausko “Kvartetas”, Marijos Jur
gitos Saulaitytės eilėraščių rinkinys 
“Viena saulė danguje” ir Pr. Čepė
no redaguotas veikalas “Lietuvos 
universitetas”. Šios vasaros pabaigo
je turėtų pasirodyti J. Kralikausko 
romanas “Vaišvilkas” (apie pirmąjį 
lietuvių vienuoli, Mindaugo sūnų 
Vaišvilką), kuri leidžia Lietuviško
sios Knygos Klubas Čikagoje. “Drau
go” spaustuvėje taip pat baigiama 
spausdinti buvusio to dienraščio re- > 
daktoriaus ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininko Leonardo šimučio 
atsiminimų knyga apie ALTą.
• • •

LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ pa
vasario šventė įvyko gegužės 23 d. 
Bučo darže Willow Springs prie Či
kagos. Dalyvavo 9 mokyklos su apie 
250 mokinių. Si tradicinė šventė vis 
mažiau sutraukia dalyvių ir klausy
tojų, tad kitais metais jos, atrodo, 
jau nebebus, šioje šventėje jau ku
ris laikas nedalyvauja viena dides
niųjų Čikagos mokyklų (K. Done
laičio), o taip pat jaučiamas tryni
masis kaikurių mokyklų vedėjų tar
pe. Gegužės 23 d. moksleivių pasi
rodymas buvo blankus. Mažesniųjų 
grupei dirigavo muz. Vyt. Gutaus
kas, o vyresniųjų — muz. Faustas 
Strolia. Po dainų — buvo žaidimai 
ir tautiniai šokiai, kurių vyr. vadove 
buvo Modesta Umbrasienė. šoko trys 
grupės: pradedant pačiais mažaisiais 
ir baigiant vyresniųjų skyrių moki
niais bei gimnazistais.

Būtų gera, jei kas nors galėtų pa
našią šventę atgaivinti kita labiau 
tinkama forma, su rimtesne progra
ma ir pasiruošimu.

SOLISTE JANINA NOMEIKAITE- 
ARMONIENE turėjo koncertą-reči- 
talį gegužės 23 d. Jaunimo Centro 
didi salėj. Solistė dainavimą yra 
studijavusi Šiaulių muzikos mokyk
loje ir nemažai koncertavusi lietu
viams bei kitataučiams. J. Armo- 
nienė turi malonų balsą, moka gra
žiai laikytis scenoje, tad publika jos 
pasirodymu buvo sužavėta. Ji padai-

Macevičienė, I. Radienė.

LB KOMITETAS LIETUVIŲ PA
SAULIEČIŲ TEISĖMS GINTI Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse gegu
žės 16 d. buvo sukvietęs viešą lie
tuvių susirinkimą Gage Parko salė
je, kur buvo nuspręsta atnaujinti 
Čikagos arkivyskupo kardinolo J. 
Cody piketavimus. Tuo būdu norima 
išsikovoti senąsias laidojimo tradi
cijas lietuvių kapinėse (kaikas jau 

. yra grąžinta) ir siekti didesnio lie
tuviškumo savose parapijose. Į pike- 
tavimo vietą — prie arkivyskupijos 
raštinių gegužės* 22 d. susirinko ga
na didelis būrys tautiečių, kurių 
dauguma čia suvažiavo specialiais 
autobusais iš įvairių lietuviškų kolo
nijų. Ten jau buvo nuvežti plakatai, 
kuriuos nuvažiavusieji kelias valan
das nešiojo. Piketuotojai laikėsi tvar
kingai ir susilaukė nemažo dėmesio 
iš arkivyskupijos raštinių tarnauto
jų bei praeivių. Taip pat susirinko 
nemaža didžiosios spaudos bei tele
vizijos ir radijo stočių atstovų. Jie 
vėliau apie tai pranešė pintiesiems 
visuomenės sluogsniams. Piketavi- 
mui vadovavo didelis šios veiklos 
judintojas Algis Regis.
* TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Ginta
ro” balius su debiutantėmis šiemet 
įvyks birželio 29 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. — Dr. Aldona šlepety- 
tė-Janačienė, kuri yra Lietuvių Ka
talikių Moterų Pasaulinės Sąjungos 
valdybos pirmininkė, lankėsi Čika
goje ir tarėsi su vietos lietuvių ka
talikių moterų organizacijų atstovė
mis. — Čikagoje plačiai domimasi 
solistės Danos Stankaitytės rečita
liu, kuris rengiamas birželio 12 d. 
didžiojoje Orchestra Hali.

Sault St. Marie, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvy

ko gegužės 22 d. ukrainiečių parapi
jos salėje. Paskaitą skaitė stud. Al
dona Kaminskaitė apie motinos vaid
menį tautos auklėjime ir jos užda
vinius bei problemas šių laikų gyve
nime. Moterys, siekdamos įvairių 
laisvių, esą praranda savo, kaip mo
tinos, garbę. Paskaita giliu, prasmin
gu turiniu visiems patiko. V. Skar- 
žinskas prajuokino dalyvius paskai- 
tydamas nuotykių rinkinį apie moti
ną ir vaiką iš linksmosios pusės. 
Meninę dalį atliko mūsų jaunimas — 
padeklamavo ir padainavo motinos 
garbei. Minėjime dalyvavo gražus 
būrys tautiečių, bet toli gražu nevisi. 
Mes turime tik tris parengimus-mi- 
nėjimus per metus, manyčiau, tu
rėtume visi pasistengti surasti laiko 
ir atsilankyti į mūsų minėjimus.

VINCAS IR ONA ŽURAUSKAI ir 
Birutė Druskienė su sūneliu važiuo
ja birželio pradžioje į Suvalkų tri
kampį aplankyti savo giminių. Deja, 
B. Druskienei atostogos bus liūdnos 
— gavo telgramą, kad staiga mirė 
jos tėvelis Jurgis Maksimavičius nuo 
Seinų. Reiškiame gilia užuojautą.

A. V.

City Driving Schoo!
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

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

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

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

dienos metu arba vakarais

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
TeL 762-1009.

Priima pacientus pagal
♦ susitarimą.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, 
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

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

OKULISTĖS
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
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 18 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY,R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz- 
Snimo darbus. Skambinti 

I f o n s u i LE 6-2805.

MEDUS - 
reikalingas 
sveika ta i 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

Eagles Nest 
30 Dewson St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534-0563

DUDA 769-4S12
2231 Bloor Street W.
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6 TORONIW
Sy. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Sį sekmadieni 11 v. pradeda- — Nuoširdžiai sveikiname Luką 

mos vasaros meto pamaldos Spring- ir Oną Gataveckus 70 m. vedybų 
burste Gerojo Ganytojo stovyklavie- proga; dr. Juozą ir Angeliką Stulgai
tėje. Jos pastatuose savaitgaliais da- las 25 m. vedybų proga.
romas remontas. — Birželio 1 d. pradėtos gregori-

ir V. Lukus, 345 Kennedy Ave., 
Toronto 9, Ont.

Religinis jaunimo susibūri
mas (rally) įvyks šeštadienį, bir-

siųsti okupuoton Lietuvon siun
tinius nepriimami, nes kanadie
čiai neprisideda prie lėšų telki
mo BALFui. Pastarasis, gavęs

— Vasaros metu parapijos bažny
čioje 12 v. pamaldų nėra.

— Gegužės 29 d. iš par. bažny
čios palaidotas Stasys Norvaišas. 
Velionies žmonai, motinai ir visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Sv. Jono lietuvių kapinių kan
kinių koplyčioje atlaikytos tradicinės 
kapinių lankymo proga pamaldos. 
Padėka visiems jose dalyvavusiems, 
visiems prisidėjusiems prie iškilmių. 
Ypatinga padėka kapinių tvarkyme 
skautams ir visiems kitiems.

— šis penktadienis yra birželio 
pirmasis. Pamaldos vakare 7.30 v.

— Nuoširdi užuojauta buv. toron
tiškiams Irenai ir Juozui Pažėroms, 
tragiškai žuvus jų sūnui a.a. Rai
mundui. Už velionį pamaldos — sek
madienį, birželio 13 d., 11 v.

— šį sekmadienį 10 v. pamaldos 
už a.a. Vincą ir Juozą Mielkaičius, 
11 v. už a.a. Klemensą Baliūną.

A.a. Stasys Norvaišas, 63 m. 
amžiaus, mirė gegužės 25 d. 
Our Lady of Mercy ligoninėje. 
Paliko liūdinčią žmoną Marytę 
Kanadoje, motiną Uršulę, dvi 
seseris ir vieną brolį Lietuvoje. 
Buvo kilęs iš stambių ūkininkų 
šeimos Šiaulių apskr., Skaisgi
rio valse. Į Kanadą atvyko 1947 
m. Čia vertėsi daugiausia pre
kyba, kuri laiką turėjo viešbuti 
Simcoe mieste. Palaidotas gegu
žės 29 d. lietuvių kapinėse.

A.a. Raimundas Pažėra žuvo 
automobilio nelaimėje Kalifor
nijoje,’ kur prieš keletą metų 
iš Toronto išsikėlė velionies tė- 
*vai — Irena ir Juozas Pažėros.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį, birželio 3 d., 

šaukiamas tarybos posėdis. Vieta 
bus pranešta nariams telefonu.

— Sį sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos, kuriose š.m. konfirmandams 
bus įteiktas N. Testamentas lietu
vių kalba. Po pamaldų įvyks konfir- 
mandų priėmimas prie Lake Simcoe 
p. Dauginių vasarnamyje.

PARDUODU dvigubą lovą su mat
racu, drabužių spintą, skalbiamąją 
mašiną ir daugiau smulkių daiktų. 
Skambinti teL 532-2077.

M U S K O K A
Keturių miegamųjų vasarna

mis, 110 pėdų ant Muskokos ežero 
kranto, arti Gravenhurst miestelio. 
Privažiavimas žiemą ir vasarą — 69 
keliu. Tik 105 mylios nuo Toronto. 
Sekančiame vasarnamyje lietuviai 
pageidautų lietuvio kaimyno. Teirau
tis tel 532-4404, J. Ruksa, R. Chol- 
kan ir Co. Ltd.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė trečiame augšte. Skambinti po 
6 v.v. teL 5324793.

WAS A GOJĘ — SPRINGHURSTE, 
lietuvių rajone, B Avė. viloj “Jūratė” 
išnuomojamas butas su atskiru įėji
mu — 2 miegamieji, virtuvė, salonas, 
veranda, šiltas-šaltas vanduo. Tel. 
(1-705) 429-2438.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuve ir du kambariai pirmame 
augšte. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti teL 533-2220.

- , .... ■ i ■ , •............... i .v

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

WASAGOJE — 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. It 3, 
Stayner, Out.

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.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus {rengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.

nės Mišios už a.a. Myk. Matušaitį, 
užpr. šeimos bičiulių velionies mir
ties proga. Sekmadieniais ir šiokia-
dieniais jos aukojamos 8 v. r., o 
šeštad. — 9 v. r.; šį šeštad., 9 v. 
koncel. — už a.a. J. J. Siminkevičių, 
užpr. Butėnų ir Gelažninkų šeimų; 
sekmad., 9 v. — už a. a. B. Bukaus
kienę, užpr. B. Malio; 10 v. — už 
a. a. M. Simonienę, užpr. p. Jony- 
nienės; 11.15 v. — už a.a. M. Dervi
nį, užpr. p. Dervinienėš; 12.15 v. — 
už a.a. J. Siminkevičių, užpr. B. P. 
Saplių.

— Sekmadienio vėlyvosios Mišios 
12.15 vaL nuo šio sekmadienio, bir
želio 6 d., per vasarą nebus Rūko
mos.

— Pirmas mėnesio penktadienis 
— šią savaitę. Mišios, išpažintis bei 
Komunija — 8 v. r. ir 7.30 v. v. Li
goniai ligoninėse ir namuose lanko
mi iš anksto susitarus.

— Mėnesinė rinkliava par. sko
loms sumažinti :— šį sekmadienį. 
Išvykstą atostogų ar vasaros metu 
numatą parapijos bažnyčioje rečiau 
lankytis šiuo metu savo aukas sten
giasi padidinti, nes parapijos išlai
dos ir skolos, deja, atostogų nepri
pažįsta.

— Tretininkų susirinkimas, pasku
tinis prieš vasaros atostogas — šį 
sekmadienį po paskutinių Mišių.

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

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas nuo birželio 13 d. iki rudens 
uždaromi.

— Aplankius dar nelankytas šei
mas anksčiau skelbtose gatvėse ir 
vietovėse, parapijiečių lankymas iki 
rudens nutraukiamas.

— Nors nuo birželio pradžios pa
rapijos salių nuomojimas 1972 m. 
atidarytas ir kitataučiams, rezerva
cijos priimamos ir iš savųjų, jei 
įmanoma, net duodant pirmenybę.

— Esame dėkingi gausiems talki
ninkams, padėjusioms paruošti Wa- 
sagos stovyklavietę jaunimo stovyk
loms, kurių šią vasarą bus net 4: 
parapijos, ateitininkų, skautų ir 
sporto. Darbo liko dar nemažai, to
dėl talka ir toliau prašoma. Be to, 
pagrindinai pertvarkius šeimininkių 
namą, jieškoma geresnių baldų. Bū
tume dėkingi tiems^ kurie galėtų pa
aukoti vartotų, bet dar gerų lovų, 
čiužinių, kietų ir minkštų kėdžių, 
staliukų prie lovos, komodėlių ir 
pan.

— Jaunimo registracija į par. ta
rybos jaunimo sekcijos vadovaujamą 
stovyklą nuo liepos 10 iki 24 d. jau 
pradėta. Blankai gaunami par. rašti
nėje. Hamiltonieciai registruojasi 
pas E. Gudinskienę, 101 Prospect 
St. So.

Ontario Place įrenginiuose 
tarnauja daug įvairių tautybių 
asmenų, ypač jaunimo iš visos 
Ontario provincijos. Ilgame tar
nautojų sąraše nematyti nė vie
nos lietuviškos pavardės.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektroaika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R3L N.PL R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaUes Avė., Toronto 154, Ont 
Tel. LE 3-8008.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 

923-7194. Sav. A. Čeponis

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 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tei. 762-4252

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

želio 5 d., 8 v. v., Holy Rosary vadovybė taip pat perspėja, kad 
?ar. salėje, 354 St. Clair West, privačiai teikiama pagalba Len-

togramą atliks iš Klevelando sijoj gyvenantiems tautiečiams 
Šv. Juozapo mokyklos gimnazis- yra dažnai piktnaudojama — ji 
tų grupė ir jų kapelionas kun. patenka į lenkų rankas. Sau- 
Ken Sommers. Lietuvių jauni- giau esą teikti pagalbą Lenkijoj 
mas kviečiamas dalyvauti. gyvenantiems tautiečiams per

Maldininku kelionė į Midlan- 
do kankinių šventovę prie lietu
viško kryžiaus bus rugsėjo 5 d. 
Mišios, kryžiaus keliai ir palai
minimas — 12.30 v.p.p. Bus 
autobusai

Lietuvių kapinėse gegužės 30 
d. specialiomis iškilmėmis buvo 
prisiminti mirusieji tautiečiai, 
kurių ten yra jau 451. Gausiai 
susirinkusiems atlaikytos pamal- 
doc Lietuvos kankinių koplyčio
je. Koncelebracines Mišias lai
kė kun. P. Ažubalis, kun. A. 
Simanavičius, OFM, ir kun. J. 
Staškevičius. Pamokslą pasakė 
kun. P. Ažubalis. Pamaldos baig
tos giesme “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himnu. Giedojimui va
dovavo muz. St. Gailevičius. Po 
pamaldų visi skubėjo prie savo 
artimųjų kapų. Pašventinta 18 
naujų paminklų.

Aukojo Tautos Fondui — 
$25: J. Vitkūnas; $20: S. Jonai
tis, S. Kuzmas; $10: P. Kirstu
kas, inž. P. Lelis, A. Mikalaus
kas; $6: dant. V. J. Meiluvie- 

. nė; $5: Gotceitas, V' Indzelis, 
J. Poška, L. Razgaitfs, B. šče- 
panavičius, Virbūnas, A. Žičkus; 
$3: J. Gipas, S.J., A. Šlekys; $2: 
J. Liveris, J. R., B. Raškauskas, 
J. Raškauskas, P. Šopaga, M. Ža
liauskas. Iš viso $157. Nuoširdi 
padėka aukotojams.

TF Toronto apyl. atstovybė

BALFą, kuris turi karto
teką ir gali patikrinti pagalbos 
reikalingumą. Lenkijoj gyve
nantiems BALFas pakankamai 
turi vartotų drabužių.

Torontiškis elektros inž. Kas
tytis Batūra, dirbąs B. C. Tel. 
Co. Vankuvery, gegužės 22 d. 
tarnybos reikalais buvo nuvykęs 
į Niujorką. Ta proga su savo 
žmona Jūrate aplankė tėvus ir 
artimuosius Toronte ir Niaga
roje.

Tautinių šokių grupės “Gintaro” 
rėmėjų skaičius vis didėja. “Para
mos” bankas papildomai aukojo 
$100; dr. A. ir p. Valadkos — $100; 
Prisikėlimo par. bankas papildomai 
— $50; dr. A. Dailydė ir ponia — 
$30; p.p. Vidmantai — $25; po $20: 
V. Rupšys, dr. E. Zubrienė; $15: J. 
Tamulionis; po $10: adv. G. Balčiū
nas, p. Dalindienė, P. V. Dunderai, 
dr. A. Mikelėnas, D. Mockutė, S. 
Kėkštas, A. H. Stepaitis ir ponia, 
adv. H. Steponaitis, dr. A. Spudas ir 
ponia; po $5: adv. V. Augaitis, M. 
Arštikaitytė, P. Augustinavičius, Tė
vas Benediktas, OFM, O. Indrelie- 
nė, D. Jurkšaitytė, A. Gečas, R. 
Grigas, G. R. Paulioniai, p. Raslo- 
vas, A. Sekonis, dail. A. A. Tamošai
čiai, p. Vaskela, J. Žebrauskas. Ma
žesne auka “Gintarą” parėmė apie 
20 asmenų. Gintariečiai nuoširdžiai 
dėkoja savo gausiems rėmėjams ir 
tikisi susilaukti daugiau nuoširdžių 
jaunimo talkininkų.

mirus, jo žmonai MARYTEI ir jos seserims RYBELIENEI, 

LIUIMIENEI bei jų šeimoms gilią užuojauta reiškia —

Irena ir Petras 
Čiurlio?

Naujas advokatas
HENRIKAS STEPONAITIS, b.s<.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
____________________ ______iš

teikimą, išleidžiama paskolos 
lakštai (debentures). Jie yra ap
drausti turtu ir įregistruoti kaip 
hipotekinė skola. Už paskolas 
bus mokama 6% palūkanų. Pra
dedant 1972 m. birželio 15 d. 
kasmet bus išmokama nemažiau 
kaip dešimtoji dalis paskolos ir 
palūkanų. Mažiausia paskolos 
suma — $200. Lakštus jau da
bar galima pirkti pas visus val
dybos narius, platintojus ir “Pa
ramoje”. Įdėti pinigai į lakštų 
pirkimą yra ne tik pilnai ap
drausti, bet ir duoda neapmo
kestintą, augštesnį nuošimtį, ne
gu bankuose. Užtat kviečiama 
visuomenė šiuo visiškai garan
tuotu būdu remti įsigijimą vi
siems lietuviams reikalingų pa
talpų, kurios yra ir pasiliks lie
tuvių, kol lietuvių bus, nes tai 
yra visų lietuviu nuosavybė.

Taipgi, be lakštų pirkėjų, jau 
pradeda telktis Lietuvių Namų 
rėmėjai, kurie įmoka nemažiau 
kaip $100 įnašą. Pastarasis nėra 
grąžinamas ar perleidžiamas. Ši 
narių grupė nebemoka įstoja
mojo bei nario mokesčių ir pa
silieka visam laikui nariais, o 
skolas išmokėjus — L. Namų 
šeimininkais. Laukiama, kad rė
mėjų skaičius didėtų ne tik vyrų 
eilėse, bet dar sparčiau ši idėja 
augtų moterų ir jaunimo tarpe. 
Šituo būdu Lietuvių Namai 
daugiau, subendruomenėtų ir 
liktų ateinančioms kartoms lie
tuvybės židiniu. Valdyba

Mergaičių choras “Aidas” iš 
Hamiltono koncertuos Toronte 
Ontario Place kartu su “Gyvata- 
ru” birželio 6, sekmadienį, 7.30 
v. v. Torontiečiai prašomi at
kreipti dėmesį.

“T. Žiburiu’’ rėmėjas Vladas 
Jankaitis, siųsdamas savo šių 
metų rėmėjo-garbės prenumera
tą, rašo: “Garbės prenumerata 
turėtų būti šiuo laiku nema
žiau kaip $15. Noriu padaryti 
pradžią”. Dėkojam mielam spau
dos rėmėjui, tikėdamiesi, kad ir 
daugiau atsiras spaudos fronto 
savanorių, vertų ne tik leidėjų 
padėkos, bet ir visuomenės pa
garbos.

Užuojautų kainos “T. žibu
riuose”: 1,5” x 2 skiltis — $5; 
2” x 2 — $7.50; 2.5” x 2 — 
$10. Padėkos — $2 už 1” x 1 
skiltį. Smulkūs skelbimai — 
minimum $2 iki 1” x 1 skilties. 
Taigi, padėkos ir smulkūs skel
bimai apskaičiuojami pagal už
imtą plotą, panašiai, kaip ir 
užuojautos.

Viešnios iš Lietuvos — N. 
Baronienė ir A. Šiuplevičienė, 
viešėjusios pas gimines, gegu
žės 28 d. išskrido atgal į Lie
tuvą.

Aplankyti giminių Lietuvoje 
iš Toronto gegužės 28 d. išskri
do 19 asmenų grupė. Gegužės 
25 d. iš Montrealio išskrido 29

BS MONTREAL

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JJNSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Atidaryta nuo 9 valandos ryto — 6 valandos vakaro, I
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

asmenų grupė.
Dr. J. ir A. Sungailos gegu

žės 29 d. paminėjo savo 25 me
tų vedybinę sukaktį. Gausiai su
sirinkę jų bičiuliai juodu pa
sveikino, išreiškė savo linkėji
mus ir įteikė dovanas. T. ir O. 
Krasauskai tą pačią dieną pana
šiu būdu atšventė 20 metų ve
dybinę sukaktį. L. ir O. Gata- 
veckai atšventė 70 metų vedy
binę sukaktį, susilaukdami ta 
proga plataus dėmesio iš savo 
artimųjų.

Buvęs torontietis J. Matulai-
NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BE! PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
{RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s

tis, dabar gyvenąs Los Angeles, 
Kalifornijoj, su savo dalininku 
G. Kazlausku stato 57 butų pa
statą netoli tenykštės lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčios. Pasta
tas bus su moderniausiais įren
gimais, maudymosi baseinu, po
žemine autoaikšte, terasomis. 
Šv. Kazimiero par. biuletenyje 
rašoma, kad tai bus vienas gra
žiausių pastatų parapijos rajone.

Aušros Vartų par. žinios
— Birželio 4 — pirmasis mėnesio 

penktadienis. Šventoji valanda — 
adoracija bus 6.30 v. vak., vakarinės 
šv. Mišios — 7.30 v.

— Gegužės 22 d. po sunkios, bet 
gana trumpos ligos mirė AV klebo 
nijos šeimininkė Anelė Vasiliauskai
tė. Palaidota Schenectady, N. Y., lie
tuvių Sv. Kryžiaus parapijos kapinė
se šalia motinos ir brolio. Gegužės 
28 d. Lachine, P. Q., kapinėse pa
laidotas Bronius Šatkauskas. Velio
nių giminėms ir artimiesiems gili 
mūsų užuojauta.

— Praėjusią savaitę lankėsi T. Ka
zimieras Pečkys, SJ, lydimas brolio 
Virgilijaus Kauliaus, SJ.

Viešą demonstraciją Monrea
lyje rengia Baltiečių Federaci
ja birželio 14, pirmadienį, ry
šium su Birželio trėmimų meti
nėmis. Demonstrantai renkasi 
tą dieną 6 v.v. Dominion aikš
tėje. Iš čia Peel gatve su pla
katais bus žygiuojama sovietų 
atstovybės kryptimi. Jau gautas 
policijos leidimas. Baltiečių Fe
deracijos valdyba ir KLB Mont
realio seimelio prezidiumas 
kviečia visus lietuvius dalyvauti

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncertas ren
giamas birželio 19, šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Tai bus jaunųjų talentų vaka
ras, kuriame pasirodys ir pra
dedantieji, ir jau gerokai pa
žengę mokiniai, sugebą atlikti 
Sana sudėtingus kompozitorių 
kūrinius.

Kanados Šaulių Rinktinės su
važiavimas įvyko gegužės 22-23 
d.d. Posėdžiai buvo N. Pr. M. 
seserų patalpose. Į garbės pre
zidiumą buvo pakviesti Lietu
vių B-nės seimelio prezidiumo 
pirm. S. Piečaitienė, savanorių- 
kūrėjų — J. Valiušis. ramove- 
nų — P. Keturka, “N.L?’ red.
R. Maziliauskas ir rinktinės 
pirm. St. .Jokūbaitis. Į darbo 
prezidiumą pakviesti — pirm.
S. Kanopa, sekretoriais — A. 
Mylė ir P. Gabrys. Kuopų pra
nešimus padarė: Hamiltono. To
ronto, Delhi, Montrealio, Mont
realio jūrų šaulių “Neringa”, 
Bostono. Buvo svarstyti planai 
šaulių veiklai pagyvinti. Rinkti
nės pirmininku išrinktas St. Ja- 
kubickas iš Delhi.

D. L. K. Mindaugo kuopos 15 
metų sukakties minėjimas įvy
ko 7 v. v. Aušros Vartų par. 
salėje. Iškilmę atidarė kuopos 
pirm. Ig. Petrauskas. Iškilmin
gą aktą skaitė St. Barauskas. 
Minėjimui vdovavo Stp. Kęsgai
lą. Gauta daug sveikinimų raš
tu: iš generolų J., Černiaus, K. 
Musteikio, šaulių moterų cent
ro v-bos, Čikagos ir Cicero kuo
pų, Kunigų Vienybės, Hamilto
no Liet. B-nės, Bostono kuopos. 
Žodžiu sveikino: šauliu centro 
v-bos pirm. S. Tamošiūnas, jū
rų šaulių — P. Vitkus, parapi
jos vardu — kleb. kun. L. Za
remba, Bostono — J. Stašaitis, 
kūrėjų-savanorių — J. Viliušis, 
ramovėnų — P. Keturka, Mont
realio Liet. B-nės — S. Piečai
tienė. Sekmadienį buvo iškil
mingos pamaldos, šauliai daly
vavo su vėliavomis. Po to — 
atsisveikinimo pietūs ir šventės 
uždarymas. Suvažiavimas-minė- 
jimas buvo puikiai, tvarkingai,

kaip pridera šauliams, suorgani
zuotas. Jo naštą nešė pirm. Ig. 
Petrauskas ir Montrealio šau- 
liai-šaulės. J. Ladyga

Archit. V. P. Zubas išvyko il
gesniam laikui į Fidži, buvusią 
anglų koloniją, • kuri gavo ne
priklausomybę prieš porą metų. 
Ji yra Polinezijos salų grupėje, 
arti N. Zelandijos. Jei tektų 
kam skristi į Australiją, tai pas
kutinis sustojimas prieš Austra
liją Nadi aerodrome. V. Zubas, 
kaip Kanados valdžios tarnau
tojas - patarėjas, dirbs statybos 
departamente. Montrealio aero
drome išlydėti jo susirinko 
daug draugų bei pažįstamų. 
“Krivūlės” vardu įteikta dova
na. Šeima išvyks vasaros pa
baigoj. A. Zubienei K. L. Katal. 
Moterų Dr-jos Montrealio sky
rius suruošė p. Grigelienės na
muose išleistuves. J. L.

“Gintaro” koncertas Bostone, 
gegužės 23 d., kaip rašo “Ke
leivis 21 nr., buvo labai sėkmin
gas. Iš Bostono ir apylinkių pri
sirinko tiek publikos, kad nebe- 
sutilpo erdvioje Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje.

“Under attack” šūkiu Akade
minis Sambūris surengė kun. 
dr. F. Jucevičiaus knygos “Tau
ta mito ir tikrovės žaisme” kri
tikos vakarą. Buvo parinkti pen
ki puolėjai, kurie autorių “bom
bardavo” su iš anksto paruoštais 
klausimais. Po to Įsijungė ir va
karo dalyviai. Vieni kėlė silpno
kus klausimus, kiti nukrypo i 
terminologijos ir filosofijos žo
džio reikšmės aiškinimąsi, buvo 
ir tokių, kurie atėjo iš anksto 
nusistatę prieš autorių ir tik 
gyrė savo pasaulėžiūrą. Iš publi
kos kaikurie kėlė klausimus vi
sai knygos neskaitę. Autoriui 
buvo priekaištaujama, kad kny
goje iškelta daug kontraversi- 
nių klausimų, bet jie palikti be 
atsakymų; kad knyga būtų su
prantamesnė, jei būtų prijungti 
paaiškinimai.

Autorius prisipažino, kad dar 
prieš išleisdamas knygą žinojo, 
jog 85% bus nepalankūs dėl 
knygoje, iškeltų klausimų. Jis ti
kisi, kad už keliasdešimt metų 
bus geriau suprastas. Dėl kriti
kų, pasirodžiusių laikraščiuose 
ir žurnaluose, autorius paste
bėjo, kad knyga buvo blogai su
prasta, nes jos kritikuoja sakinį 
bei ištrauką iš knygos, bet ne 
knygą visuomoje. Žodis “mitas” 
interpretuojamas ne pagal auto
riaus sampratą. Dėl “lietuvybės 
be lietuvių kalbos” autorius pa
reiškė, kad trečioji generacija 
kalba labai silpnai arba visai ne
kalba lietuviškai. Norint išeivi
joje pratęsti lietuvybę, reikia 
ruoštis ta linkme. Esą dalis Šv. 
Kazimiero parapijos Monrea
lyje jau nevartoja lietuvių kal
bos. Jaunieji Sambūrio nariai 
(antros generacijos) kėlė klausi
mus autoriui, bet jų lietuvių kal
ba tokia silpna, kad vos galima 
suprasti, ką jie nori pasakyti. 
Tačiau jie yra 100% lietuviai ir 
save laiko patriotais. Autorius 
atsakė į daugybę klausimų ir, 
atrodo, lengvai susidorojo su 
puolėjais, pastebėdamas, kad tai 
tik jo nuomonė; dar pridūrė, 
esą praėjus daugeliui metų, jis 
pats gali kitaip galvoti. J. L.

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AFSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

'i t ■ I T fl O ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I H V MONTREAL 205, QUEL, TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas _______ m Asmenines______________ 8.5%
Taupomąsias s-tas _____6.0% Nekilo, turto "...... ......... ..... 8.75% j
Term. ind. 1 metams ___  635%
Term. ind. 2 metams ___ 6.75% Čekių kredito__________ 9.0%

Duoda nemokamą glyvyHs ap- Investadnes nuo 9.0% iki 12%
drauda iki $2,000 už taup. s-tos Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
sumas. ui paskolos sumą. *

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 1230 V, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, ^skiriant SeStadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosemount BlvdL, teL 7223545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais netP/bama rastrą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus flgucalus savaitgaliu.




