
Pilis ant kaukolių
Lietuviui birželis nuo 1941 metų nėra žalias, o kruvinai rau

donas mėnuo, nes susijęs su žudynėmis ir sibiriniais trėmimais. 
Šį mėnesį sueina 30 metų nuo tų birželinių įvykių, kurie taip tra
giškai palietė visą mūsų tautą, patekusią į vadinamo “socializmo 

• statybos” mašineriją. Senasis rusų imperializmas, prisidengęs ko
munistiniu mesianizmu, grįžo į Lietuvą, Latviją ir Estiją su nauju 
veidu, bet senais tikslais. Grįžo jis kaip naikinanti lava, užliejusi 
Baltijos kraštus. Carų galybė, laikiusi juos priespaudoje 123 me
tus, subyrėjo ir sudegė revoliucijos ugnyje, bet per 22 metus ji 
vėl išniro iš pelenų, atsistatė ir tapo diktatūrine galybe, priver
tusi skaitytis visą pasauli. Taip, tai karinė galybė, kuri laikosi 
tankais, atominiaisA ginklais, raketomis. Jei tai būtų pasaulinė 
galybė, pasiryžusi ginti žmonių ir tautų laisvę, sakytume, tai viso 
pasaulio palaima, bet, deja, yra atvirkščiai. Ji yra galybė, kuri 
naikina žmonių ir tautų laisvę. Jau besiformuodama ji rijo tautas, 
kaip ukrainiečiai, gudai, armėnai, gruzinai ir 1.1. O po II D. karo, 
pasinaudodama vakariečių neapdairumu, prarijo Baltijos tautas, 
paglemžė Lenkiją, Bulgariją, Rumuniją, Vengriją, Čekoslovakiją, 
Albaniją, Jugoslaviją, R. Vokietiją. Tuo būdu Rusija pasirodė 
esanti iš prigimties imperialistinė. Jos nepakeitė nei kruvinos 
revoliucijos ugnis, nei pastarosios skelbti laisvės, lygybės, broly
bės idealai — ji sutepė juos, iškraipė ir pajungė egoistiniam 
tikslam.

★ ★ ★
Karinė galybė sukelia žmonijos baimę, bet neužsitarnauja jos 

respekto, pagarbos, jeigu ji yra sutepta. Didi buvo Mussolinio 
galybė, dar didesnė Hitlerio, bet nė viena nenusipelnė žmonijos 
pagarbos, nes ir viena, ir kita siekė imperialistinių tikslų: Lygiai 
toje pačioje plotmėje stovi šiandieną Sovietų Sąjunga. Jos karinė 
galybė yra didžiai sutepta, nes atnešė moderniąją tautų vergiją. 
Kai Afrikos ir Azijos tautos, buvusios vakariečių valstybių kolo
nijomis, viena po kitos tampa nepriklausomis šalimis, tai sovietinė 
galybė nė negalvoja apie savo tautų išlaisvinimą. Pagrindinis jos 
rūpestis — suvirškinti pavergtuosius, kolonizuoti rusais visas pe
riferijas ir tuo būdu Įvykdyti seną Maskvos svajonę. Kad tai ne
tuščias tvirtinimas, matyti iš naujai paskelbtų statistikos duomenų. 
Pvz. Latvijoj rusų skaičius artėja prie 30%, Estijoj — prie 25%. 
Taip vyksta mažesniųjų tautų skandinimas rusiškoj jūroj. Tai 
didelė sovietinės galybės dėmė. Dar didesnė jos dėmė — fizinis 
tautų naikinimas, įvykdytas kolchozinimo laikotarpyje Ukrainoje 
ir kitur, o vėliau ir Baltijos kraštuose. Juk Sibiras yra tautų 
kapinynas. Šimtai tūkstančių žmonių ten sunaikinta vis tos nelem
tos “socializmo statybos” vardan. Nuvykę j toki Norilską kana
diečiai stebisi išaugusiu miestu, bet nepagalvoja, kad tas miestas, 
kaip ir kiti yra pastatytas ant milijpnų žmonių kaukolių. Tai yra 
ne žmonijos pasididžiavimas, bet smerktino brutalumo liudijimas, 
kuris kalba sunaikintųjų vardu.

★ ★ ★
Visa Sovietų Sąjunga yra tvirtovė, bet pastatyta ant nekaltų 

žmonių kaukolių. Ar gali tokia tvirtovė išlikti? Ji stovi jau dau
giau kaip 50 mėtų, ir jos šaukliai skelbia, kad ji “nenugalima”. 
Hitleris kalbėjo apie tūkstančio metų Reichą. Penkiasdešimt ar 
šimtas metų žmonijos ir tautų gyvenime yra, palyginti, gana 
trumpas laikotarpis. Kiekviena galybė, kad ir didžiausia, yra trapi, 
nes remiasi fizine jėga. Žymiai ilgiau išsilaiko moralinio-idėjinio 
pobūdžio galybės, atremtos i žmonių širdžių vienybę, bet fizinės 
galybės tos atramos neturi. Jos egzistuoja,"kol pajėgia telkti ir 
apvaldyti žmonių mases fizinėm priemonėm, kuriom mūsų laikais 
talkina ir propagandinės. Sovietų Sąjungos atveju galėtų kaikas 
sakyti, kad tai idėjinio pobūdžio galybė, kurios pagrinde vyrauja 
komunizmas. Deja, ši teorijoj gal ir graži idėja sovietų rankose 
išsigimė. Sovietai, užuot vykdę komunistines idėjas atsiremdami į 
žmonių širdžių vienybę, pasirinko brutalios jėgos kelią. Dėlto jie 
sukūrė didelę fizinę galybę, pridengtą neva idėjine skraiste, bet 
prarado moralinę. Komunizmas tapo ne žavia idėja, savaimingai 
patraukiančia mases, bet epidemija, kuria turi persirgti masės, 
kad įsitikintų jos pavojingumu. Ir galimas dalykas, ta epidemija 
plis dar ilgai, palies didelius plotus, kol žmonija galutinai prare
gės, kad tai ne idealas, o atvirkštinė jo pusė, kad yra daug švie-' 
sesnis pasaulis, daug žavesnė pilis, kuri stovi ne ant kaukolių, bet 
ant meilės ir teisingumo pamatų. Tvirtovės ant kaukolių tėra pira
midės, kurių išlikusios sienos kalba ateities kartoms apie didelę 
galybę, bet dar didesnę gėdą.
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Lietuviškas kryžius Degučių kaime, Zarasų apskrityjė'‘ fotografuotas 1938 m. Tokių kryžių sovieti
nėj okupacijoj nedaug tėra išlikusiu. Jie liudija mūsų tautos kančia, neišskiriant nė sibiriniu trėmimu

Kai politikas susipainioja politikoje

KAN A DOS ĮVYJOAl

ATSTOVAI PAKĖLĖ SAU ALGAS
Algų ir neapmokestinimo pa

pildo padidinimą sau ir senato
riams federacinio parlamento 
nariai patvirtino 149:30 balsų 
santykiu. Prieš šį Įstatymą, ku
ris praktiškai reiškia, pajamų 
padidinimą beveik 50%, bal
savo 16 NDP socialistų, 12 kre- 
ditistų ir 2 konservatoriai iš 
prerijų vietovių. Nemažas skai
čius atstovų dėl galimos ne
palankios rinkėjų reakcijos tą 
dieną nedalyvavo parlamento 
posėdyje. Tokių gretoms pri
klauso ir naujosios “Action Ca
nada” grupės vadas P. Hellyer.

Keturias tuščias vietas fede
raciniame parlamente užpildė 
rinkimai Ontario provincijos 
Brant apylinkėje, Nova Scotia 
— Central Nova, Kvebeko — 
Trois-Rivieres ir Chambly apy
linkėse. Papildomi rinkimai pa
prastai atskleidžia galimus kraš
to gyventojų politinės nuotai
kos pakitimus. Didėjantį kana
diečių nepasitenkinimą prem
jero P. E. Trudeau ekonomine 
politika liudija Ontario Brant 
rinkiminėje apylinkėje libera
lą R. McIntosh ištikės pralai
mėjimas. Rinkimus 17.043:12.- 
830 balsų santykių čia laimėjo 
NDP socialistas D. Blackburn, 
nors anksčiau šios apylinkės at
stovu yra buvęs teisėju paskir
tas liberalas J. Brown. Matyt, 
daug įtakos turėjo Brantfordo 
miestelį užgriuvęs nedarbas. 
Abiejose Kvebeko vietovėse at
silaikė liberalai, tačiau ju rim
tais varžovais, ypač Trois-Rivie
res, buvo R. Caouette kreditis-

tai, gerokai sumažinę liberalų 
turėtą persvarą. Nova Scotia 
provincijoje konservatorių pozi
ciją lengvai apgynė E. MacKay.

Naująjį ilgai atidėliotą Kana
dos biudžetą finansų ministeris 
E. Bensonas pateiks* parlamen
tui birželio 18 d., 5 v. p.p. Ar 
jame bus staigmenų, dar neži
noma. Kaikuriuose pareiškimuo
se jis yra pasisakęs už spe
cialias priemones bedarbių skai
čiui sumažinti, kituose vėl tei
gia, kad Kanados ekonomija 
stovi ant tvirtų pagrindų ir 
nėra reikalinga finansinės pa
skatos. Įtakos jo galutiniam 
sprendimui gali turėti Domini
jos statistikos biuro birželio 17 
d. paskelbsimi gegužės mėnesio 
duomenys nedarbo klausimu.

Ontario premjeras W. Davis 
sustabdė S p ad i n a greitkelio 
įrengimą Toronte, nors miesto 
vadovai šį $142 milijonų pro
jektą buvo patvirtinę. Didelį 
spaudimą išvystė Spadina gat
vės gyventojai, kurių dauguma, 
ypač Toronto senamiestyje, yra 
žydai ir čia turi daug siuvyklų. 
Nežinia, kiek išlaidų pareikala
vo iki Lawrence Ave. jau įreng-1 
tas greitkelis, kuris dabar pra
randa savo prasmę. Premjeras 
W. Davis žada didesnę finansi
nę paramą Torontui ir siūlo 
įrengti miesto greitojo susisie
kimo liniją. Burmistras W. Den
nison čia buvo planavęs pože
minį traukinį kartu su greit
keliu automobiliams. Miesto va
dovybė svarsto galimybę reika
lauti nuostolių atlyginimo.

Kanados premjero neatsargūs žingsniai ir pareiškimai sukėlė aštrią reakciją
Dienraščio vedamasis

Toje pačioje laidoje minėtasis 
Toronto dienraštis paskelbė il
goką vedamąjį “Negalima nė ly
ginti”, cituodamas premjero P. 
E. Trudeau CBC radijo progra
moje “Sunday Magazine” tartus 
žodžius ir primindamas Toronto 
universiteto leidinį “Ukraine — 
A Concise Encyclopedia”, ku
rios ištraukos atskleidžia Ukrai
nos laisvės kovą, Maskvos tero
ro metodus. Jau 1919-21 m. bu
vo sunaikinta apie 100.000 lais
vės siekusių ir už ją kovojusių 
ukrainiečių." 1930 m. iš Ukrainos 
buvo ištremta nemažiau kaip 
650.000 vyrų, moterų ir vaikų, o 
350.000 pabėgo iš kaimų ir prie
glaudos jieškojo miškuose, kur 
juos vėliau surado negailestin
goji NKVD. Buvo suimta ir apie 
5.000 ukrainiečių tautinio judė
jimo vadų, kurių" tik 45 susilau
kė oficialaus teismo, žudymai, 
trėmimai ir priverstinio Ukrai
nos sukolchozinimo sukeltas ba
das pareikalavo daugiau kaip 3 
milijonų ukrainiečių gyvybių. 
Laikraštis klausia: “Kaip gali p. 
Trudeau nesiskaityti su istorija? 
Kaip jis gali sulyginti FLQ te
roristus su tais ukrainiečių mi
lijonais, Kanados teismų spren
dimus su sovietų teismų baus
mėmis (psichiatrinėmis ligoni
nėmis ar vergų stovyklomis)? 
Kaip jam gali leisti jo intelek
tas, neminint jau žmogiškos šir
dies, daryti tokį sulyginimą?...”

Žurnalisto kritika
Karčių minčių premjerui P. 

E. Trudėau nepašykštėjo ir če
kų kilmės dienraščio “The To
ronto Telegram” nuolatinis 
bendradarbis Lubor J. Zink. Jis 
cituoja sovietų kompartijos va
do L. Brežnevo XXIV suvažia
vime tartus žodžius: “Pilnas so
cialistinių principų triumfas vi
same pasaulyje yra neišvengia
mas. Mes negailėsime jėgų šiam 
triumfui įgyvendinti...” L. J. 
Zink stebisi, kad premjeras P. 
E. Trudeau, nesiskaitydamas su 
faktais, bando mus įtikinti, jog 
viskas jau pasikeitė ir atėjo lai
kas susibičiuliauti su Kremliaus 
vadais. Jokio pasikeitimo L. J. 
Zink neranda, nes Sovietų Są
junga vis dar tebevaldo beveik 
pusę Europos, prieš nepilnus 
trejus metus okupavo komunis
tinę Čekoslovakiją, siekusią duo
ti “žmogišką veidą” raudonojo 
fašizmo pabaisai. Čekoslovaki
joje tebėra penkios sovietų ka
riuomenės divizijos. Premjerą 
P. E. Trudeau Šitai Maskvoje 
sutikęs sovietų kompartijos va
das L. Brežnevas nuskubėjo į

tinės veiklos suimtų ukrainiečių 
bei kitų asmenų: “Sovietų Są
jungoje ar Kanadoje aš laikausi 
nuomonės, kad visi asmenys, pa
žeidę įstatymus nacionalistinė
mis apraiškomis, nenusipelno 
perdidelių mano simpatijų. Ne
sijaučiu "esąs laisvas iškelti 
atvejus, dėl kurių p. Brežne
vas ar p. Kosyginas būtų galėję 
klausti: “O kodėl Įkalinote kai- 
kuriuos FLQ vadus? Jie juk ko
voja už Kvebeko nepriklauso
mybę. Mūsiškiai taip pat skel
biasi siekią nepriklausomybės 
Ukrainai. Kodėl jums turi būti 
leidžiama uždaryti kalėjimuose 
savo revoliucininkus, o mums 
neleidžiama?” (“Toronto Daily 
Star”, gegužės 31 d.) _

Toks premjero P. E. Trudeau 
pasiteisinimas liudija visišką ne
susigaudymą ir sovietinės siste
mos nesupratimą, būdingą dau
geliui Kanados politikų ir eili
nių piliečių. Kvebekas gali atsi
skirti nuo Kanados demokrati
niu keliu. Tam tikslui R. Leves-

Premjero P. E. Trudeau vieš
nagė Sovietų Sąjungoje, lanky
masis tokiose užsieniečiams už
darose vietovėse, kaip Norilskas 
ir Murmanskas, bei netikėtai pa
sirašytas reguliarių pasitarimų 
protokolas susilaukė plačių ko
mentarų Kanados spaudoje" Dė
mesio yra vertas gerai sovietus 
pažįstančio P. Worthingtono ra
šinys “Canada’s Innocents Ab
road — In’ Red Russia”, pa
skelbtas gegužės 28 d. “The To
ronto Telegram” dienraštyje.

P. Worthingtonas, buvęs šio 
laikraščio korespondentas Mask
voje, prisimena amerikiečių hu
moristo Mark Twain 1867 m. 
kelionę į Viduržemio kraštus, jo 
Įspūdžius “The Innocents Ab
road”, kurių pavadinimą jis da
bar pritaikė"P. E. Trudeau ir jo 
palydos išvykai. Paralelę P. Wor
thingtonas randa ne tik prem
jero P. E. Trudeau, bet ir jį 
lydėjusių parlamento narių B’ 
Dansono, W. Deakono kaikurio
se pastabose. Išimtį sudaro len
kų kilmės parlamento nario dr. que netgi turi įsteigęs separa- 
S. Haidaszo tyla, liudijanti šio 
bendrakeleivio didesnį santūru
mą ir galbūt apdairumą.

Tokie patys pagrindai?
P. Worthingtonas rašo: “Kai 

p. Trudeau sako, kaip buvo pra
nešta iš Kievo, kad Kanadon at
vykę ukrainiečiai rado tokių 
pačių pagrindų politinę struktū
rą, kaip ir Sovietų Sąjungoje, 
tai jis išeina į lankas, ypač jei 
pats tiki tokiu savo teigimu. 
Apie 400.000 ukrainiečių, kurie 
Kanadoje tikėjosi rasti ir rado 
visiškai priešingą Sovietų Sąjun
gai sistemą, tikriausiai nejaus 
didesnės pagarbos Trudeau vy
riausybei ...”. čia P. Worthing
tonas primena skaitytojams, kad 
premjeras P. E. Trudeau nese
niai atsisakė pasiųsti tradicinį 
sveikinimą1 Ukrainos Išlaisvini
mo Sąjungai, nors ją sudaro sa
vo tėvų žemės likimu susirūpinę 
ukrainiečių kilmės kanadiečiai. 
Premjerui P. E. Trudeau tada 
atrodė, kad toks sveikinimas 
būtų kišimasis į Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus, duodąs pa
skatą Maskvai užtarti Kvebeko 
separatistus. O visdėlto Maskvo
je jis “įsikišo” į sovietų žydų 
reikalus, nustebindamas Kana
dos ukrainiečius.

Neužtarė ukrainiečių

tistinę kvebekieČių partiją, kai 
tuo tarpu Ukrainoje ir kitose 
sovietų “respublikose” veikia tik 
Kremliaus įsakymus vykdantys 
kompartijos vietiniai skyriai. Jo
kie nacionalistiniai sąjūdžiai ne
egzistuoja ir negali egzistuoti, 
nes jų steigėjai tuojau pat atsi
durtų" darbo stovyklose ar psi
chiatrinėse ligoninėse, kur jau 
uždarytas nemažas skaičius net 
pačių rusų intelektualų ir rašy
tojų," bandžiusių puoselėti lais
vės idėjas. Nė "vienas jų nebu
vo nužudęs savo valdžios par
eigūno, kaip yra padarę FLQ 
karštakošiai teroristai.

Priekaištai parlamente
Dėl tokio politiniu požiūriu 

visiškai naivaus ir nevykusio pa
lyginimo premjerą P. E. Tru
deau federaciniame parlamente 
aštriai puolė du konservatorių 
atstovai — Steve Paproski ir 
Eldon Woolliams. Pasmerkimo 
P. E. Trudeau susilaukė ir iš 
ukrainiečių kilmės Ontario pro
vincijos sekretoriaus J. Yarem- 
ko: “Premjero P. E. Trudeau 
vizitą Sovietų Sąjungai aš lai
kau didele tragedija visiems 
Kremliaus komunistinės dikta
tūros pavergtiesiems. Didžioji 
dalis įvykių, kuriuose jam teko 
dalyvauti, suteikė respektą ko
munistinei sistemai, kokia ji da-

Pasaulio įvykiai
PILIETINIS KARAS NEPRIKLAUSOMA BENGALIJOS RESPUBLIKA 
pasiskelbusiame Rytų Pakistane gali baigtis pasaulinio masto tra
gedija, jeigu nebus sustabdyta netikėtai prasidėjusi choleros epi
demija. Ji buvo pirmiausia pastebėta Indijoje, kurią užplūdo be
veik penki milijonai pabėgėlių iš R. Pakistano, užpildžiusių 500 
paskubomis įrengtų stovyklų. Nevisi pabėgėliai čia turi pastogę 
— daugelis jų gyvena pakelėse po atviru dangumi. Didžioji pabė
gėlių dalis yra Indijos Vakarų Bengalijos valstybėje, kur cholera 
jau mirė apie 8.000. Indijos pareigūnų teigimu, išvargę ir alkani 
pakistaniečiai nuo choleros krinta kaip musės. Kaikuriose vietovė
se teko atsisakyti tradicinio sudeginimo ir mirusiųjų palaikus už
kasti žemėje. Epidemiją dar labiau sustiprins iš Bengalijos įlan
kos artėjančios sezoninės tropi
kų liūtys. Indijos vyriausybė 
kreipėsi į Raudonąjį Kryžių ir 
pasaulio kraštų vyriausybes, 
prašydama skiepų, serumo ir 
vaistų sergantiesiems gydyti. 
Choleros šaltinis, be abejonės, 
yra ne Indijoj, bet pačiame R. 
Pakistane, iš kur Indija kasdien 
susilaukia apie 100.000 bėglių. 
Deja, centrinė Pakistano vyriau
sybė užsieniečių neįsileidžia į 
R. Pakistaną ir,"atrodo, neskel
bia karo cholerai. JAV kongreso 
komiteto Azijos ir Ramiojo van
denyno reikalams pirm. C. Gal
lagher, aplankęs pakistaniečiių 
pabėgėlių stovyklas Indijoje, V. 
Pakistaną apkaltino tautžudyste 
R. Pakistane. Spaudos konfe
rencijoje Kalkutoje jis atsklei
dė du pagrindinius V. Pakistano 
tikslus — išžudyti nepriklauso
mybės norėjusio R. Pakistano 
inteligentiją ir išstumti Indijon 
visus indiečių kilmės R. Pakis
tano gyventojus.

POSĖDŽIAI LISABONOJE
Š. Atlanto Sąjungos penkio- 

nisteriai turėjo jau tradicine ta
pusią pavasario konferenciją 
Lisabonoje. Dėmesio centre bu
vo Maskvos pastaruoju metu 
siūlomas Varšuvos Sąjungos ir 
Š. Atlanto Sąjungos kariuome
nių sumažinimas. Kanados užsie
nio reikalų ministeris M. Sharp 
norėjo, kad Š. Atlanto Sąjunga 
šiam reikalui paskirtų savo at
stovą. Konferencijos dalyviai 
betgi nutarė tenkintis įprastinė
mis diplomatinėmis priemonė
mis, kol išryškės tikrieji Mask
vos siekiai. Jeigu būtų rimto 
pagrindo pradėti derybas su so
vietais, vakariečių konkrečius 
pasiūlymus aptartų ir paruoštų 
rudenį Briuselyje sušaukta kon
ferencija.

TARĖSI SOCIALISTAI
Tris dienas Helsinkyje truko 

vadinamojo socialistų interna
cionalo posėdžiai, kuriuose daly
vavo socialistų valdomų kraštų 
vyriausybių vadai ir apie perga
lę rinkimuose svajojančių parti
jų atstovai. Daugiausia dėmesio 
susilaukė V. Vokietijos kancle
ris W. Brandtas, nes dėl jo da
lyvavimo konferencijoje rengė
jai turėjo atsisakyti Čilės mark
sisto prez. Salvadoro Allendės 
Gossenso, pasišovusio a t v y k ti 
Helsinkin. Vienas laikraštis įsi
dėjo delegatų sutikimui skirtą 
karikatūrą su kukliu šeimininkų 
prašymu: “Jauskitės kaip namie^ 
bet nekalbėkite pergarsiai, kad 
mūsų kaimynas nepradėtų bels
tis kumščiu į sieną ...” Dėl šio 
įspėjimo socialistai pasmerkė 
Vietnamo karą, pritarė Maskvos 
peršamai Europos saugumo kon
ferencijai ir visiškai “užmiršo” 
L. Brežnevo doktriną. Izraelio 
premjerė G. Meir rengėjų bu
vo paprašyta neminėti dabarti
nės žydų problemos Sovietų Są
jungoje. Pažado jį laikėsi, leis
dama jį sulaužyti vienam savo 
delegacijos nariui, pasmerku
siam naująjį stalinizmą ir žydų 
vergiją Sovietų Sąjungoje. Nors 
G. Meir pati šios temos nebu
vo palietusi, trys šimtai de
monstrantų pasirodė Helsinkio 
gatvėse su plakatais, patarian
čiais premjerei tuojau pat grįžti 
Izraelin. Su dideliu vargu jai 
pavyko įpiršti rezoliuciją, rei
kalaujančią ginklavimo balanso 
tarp arabų kraštų ir Izraelio.

Stockholmo dienraštis “Dagens 
Nyheter” paskelbė lig šiol ofi
cialiai nepatvirtintą ir nepa
neigtą žinią apie premjerės G. 
Meir slaptą susitikimą su sovie: 
tų atstovais netoli Rovaniemio 
miestelio, Laplandija vadina
moje Suomijos srityje. Suomiai 
prisipažįsta, kad ji iš Stockhol
mo antrą kartą buvo atskridu- 
dusi Suomijon i Rovaniemį ir 
automobiliu buvo nuvežta į kai
miško stiliaus vilą. Sunku bū
tų patikėti, kad šios kelionės 
tikslas tegalėjo būti premjerės 
G. Meir noras pasigrožėti Ro
vaniemio apylinkių atbudančia 
gamta, kuri savo * pilną grožį 
raudonomis šermukšnių uogo
mis ir gelstančių lapų varsomis 
atskleidžia tik rudenį.

nepriėmė belaisvių
Vašingtono pastangomis Sai- 

gonas buvo prišnekintas grą
žinti š. Vietnamui 570 sužeistų 
ir sergančių karo belaisvių. Bu
vo tikimasi, jog Hanojus atsi
lygins panašiu mostu — išleis

žusio premjero P. E. Trudeau 
padarytas pranešimas CBC ra
dijo programoje "Sunday Maga
zine”. Pokalbyje su CBC atsto
vu jis prisipažino mėginęs už
tarti žydus, bet vengęs dėl tau-

su totalistine diktatūra...” 
(“The Globe and Mail”, birželio
1 d.)

likos krąštų užsienių reikalų mi- bent ■■dalį amerikiečių belaisvių. 
Iš karto Hanojus pasiūlymą pri
ėmė, nustebindamas amerikie
čius derybininkus Paryžiuje. 
Tokiu žingsniu komunistai pir
mą kartą oficialiai patvirtino 
visiems gerai žinomą faktą, kad 
P. Vietname yra Š. Vietnamo 
karių, patekusių nelaisvėn. Pla
no neleido įgyvendinti netikėta 
pačių belaisvių reakcija — iš 
570 apklaustųjų tik 13 sutiko 
grįžti, o visi kiti norėjo pasilik
ti P. Vietname. Apklausinėji
mas buvo pravestas tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atstovų 
akivaizdoje. Grįžimą pasirinkęs 
“velnio tuzinas” amerikiečių 
transportlaiviu “Upshur” buvo 
nugabentas prie 17-tos paralelės 
Pietinės Kinijos jūroje, tačiau 
Hanojus neatsiuntė laivo belais
viams pasiimti. Vėliau Pary
žiaus konferencijoje amerikie
čiai buvo apkaltinti pažado ne
tesėjimu — buvo žadėję paleis
ti 570 belaisvių, o atvežė tik 13.

BAIGĖSI KONGRESAS
Čekoslovakų kompartijos XIV 

kongreso baigminiuose posė
džiuose vadu vėl buvo perrink
tas ligšolinis I sekr. Gustavas 
Husakas. Centrinį 132 narių ko
mitetą pakeitė 115 narių komi
tetas, kurin išrinkti 54 nauji 
nariai. Užkulisyje buvo išspręs
ta suspenduoto A. Novotny 
problema — jis vėl grąžintas 
į kompartiją, nors būdamas va
du 1953-68 m. puoselėjo stalini
nį terorą ir organizavo bylas 
nieku nenusikaltusiem geriem 
partiečiam. Matyt, A. Novotny 
grąžinimo kompartijon buvo pa
reikalavęs L. Brežnevas, nes 
čekoslovakai komunistai dar nė
ra užmiršę jo nusikaltimų.

SVEČIAI IŠ RUMUNIJOS
Pekingas susilaukė svečių iš 

Rumunijos — prezidento N. 
Ceausescu ir premjero G. Mau
rer su palyda. Oficialiuose po
kalbiuose prez. N. Ceausescu 
priminė būtiną reikalą atstatyti 
tarp socialistinių kraštų ir kom
partijų nutrauktus ryšius. At
rodo, jam rūpėjo tiltai tarp 
Maskvos ir Pekingo. Spėjama, 
jog uždaruose pokalbiuose grei
čiausiai buvo paliestas ir Va
šingtono suartėjimas su Pekin- 
gu. šią problemą prez. N. Ceau
sescu jau aptarė 1968 m. prez. 
R. Niksono vizito metu Buka
rešte ir pernai įvykusioje savo 
viešnagėje Vašingtone. Kinijos 
premjeras Čuenlai svečią prez. 
N. Ceausescu gyrė už Rumuni
jos savistovumą, tautinę politi
ką, sužlugdžiusią didelės galy
bės šovinistinį spaudimą ir ga
limą agresiją. Kiekvienam aiš-

Prahą ir pakartojo savo doktri-. 
ną, kad Čekoslovakijos niekas 
negalės išvaduoti iš Maskvos 
glėbio. L. J. Zink pabrėžia: “Jei
gu n. Trudeau norą bičiuliautis 
su Kremliumi būtų atskleidęs 
1968 metais, kai siekė liberalų 
partijos vadovybės, jis nebūtu 
buvęs išrinktas pakeisti L. B. 
Pearsono. Nemanyčiau, kad šis

S. Kolėją.
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* Vysk. Thomas J. Grady, J. 
A. V; kunigų paruošimo komite
to pirmininkas, pranešė, kad pa
rengta nauja programa semina
rijoms, kuri galiosianti 5 metus. 
Ją bus galima kaitalioti, pritai
kant visokioms aplinkybėms. Ši 
programa apima akademinį klie
riko paruošimą, organizacines 
savybes, dvasinį formavimą ir 
praktikos atlikimą parapijoj 
prieš paskutiniuosius šventi
mus. Klierikai prieš tapdami ku
nigais galės atlikti diakonystės 
internatą, kurio metu turės pro
gos pamatyti ar tikrai yra tin
kami kunigiškam darbui bei gy
venimui. Kai toks kandidatas 
pats jausis pasiruošęs, tai vys
kupas, klebonas bei parapijie
čiai tos parapijos, kurioje dirba, 
galutinai įvertins jo tinkamumą 
kunigystei.

* Kunigystės pašaukimų di
rektorių suvažiavime Romoje, 
popiežius Paulius VI pareiškė, 
kad pašaukimų krizės nugalėji
mas priklausys nuo pačių kuni
gų pavyzdžio, kuris turi spindėti 
patrauklumu. Kunigas, kuris gy
vena tikrai evangelišką gyveni
mą ir semiasi meilės, drąsos bei 
džiaugsmo iš apaštalavimo, ne
galįs būti nevaisingu liudinin
ku pašaukimų atžvilgiu.

* Kalboje jaunimui vysk Cor
nelius Lucey pareiškė, kad Ku
nigystė yra netekusi savo žave
sio ir garbės, nes visa tai nuplė
šė spauda, radijas bei televizi
ja augštindama kunigus, kurie 
yra savo pašaukimu nepatenkin
ti ir jo atsisako. Todėl Kunigys
tė šiais laikais gali būti kelias 
tiktai tų jaunuolių, kurie nuo
širdžiai nori būti ištikimi ir Die
vui pašvęsti žmones.

* Bostono arkivyskupijos se
minarijos 1946 m. laidos visi 
kunigai, kurių buvo 28, atšven
tė savo 25 m. kunigavimo sukak
tį. Į jų šventę atvyko buvęs jų 
profesorius kard. John Wright. 
Pagyręs jų darbą bei pasišventi
mą, jis pabrėžė, kad jų parei
ga yra nenumirti, kol neras, ne
uždegs ir neišleis per seminari
ją bent po du naujus kunigus. 
Jis priminė, kad jį į šią šventę 
išleisdamas popiežius apgailes
tavo, jog spauda tokiais pavyz
dingais ir ištikimais kunigais, 
kaip jie. nesidomi.

* Ukrainiečiai katalikai Kana
doje (Rytų apeigų) išreiškė savo 
nepasitenkinimą Vatikanu, ku
ris norįs jų tapatybę paskan
dinti Romos’Katalikų Bendrijos 
jūroje, šį nepasitenkinimą jie 
išreiškė dėl dviejų priežasčių. 
Pirmoji, tai, kad kardinolo Sli- 
pyj prašymas ukrainiečių katali
kų Bendriją, kaip didžiausią Ry
tų apeigų grupę (5,000,000 as
menų), pakelti į patriarchato po- 
augštį nebuvo patenkintas. Ant
ra, kai dabar kardinolas Slipyj 
norėjo savo tikinčiuosius aplan
kyti Kanadoje, Vatikanas nelei
dęs tai padaryti. Ukrainiečiai 
žiūri į tokią Vatikano elgseną 
kaip pokalbio su Maskva bandy
mą, kurio sąskaiton kardinolas 
Slipyj iš Sibiro kalinio dabar ta
pęs Vatikano kaliniu. Tokiai 
griežtai laikysenai nevisi ukrai
niečiai katalikai pritaria.

* Katalikų Bendrija Ameriko
je 10 metų laikotarpyje susilau
kė daug pasikeitimų, kuriuos 
pavaizduoja to laikotarpio statis
tiniai duomenys. Nors katalikų 
skaičius auga (1962 m. buvo 
42,876,665, o dabar — 48,214,- 
729), tačiau pašaukimai mažėja.
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Klieriku 1962 m. buvo 46,189, 
1965 m.’— 48,992, o 1971 m. — 
25,710; seselių 1962 m. buvo 
173,351, 1966 m. — 181,421, o 
1971 m. — 153,645; brolių 1962 
m. buvo 11,502, 1967 m. — 12,- 
539, o 1971 m. — 10,156; kuni
gų 1962 m. buvo 55,581, 1967 
m. — 59,892, o 1971 m. — 58,- 
161. Taipgi mažėja ir Bendrijos 
išlaikomų institucijų skaičius. 
Pradžios mokyklą 1962 m. buvo 
10,630, o dabar — 9,606; gimna
zijų 1962 m. — 2,935, o dabar
— 1,954; kolegijų 1962 m. — 
278, o 1971 m. —283; semina
rijų 1962 m.—545, o 1971 m. — 
450’; gailestingųjų seserų mo
kyklų 1962 m. — §44, o 1971 m.
— 220; ligoninių 1962 m. — 
816, o dabar — 737; našlaitynų 
1962 m. buvo 399, o dabar — 
315. Per tą laiką padaugėjo se
nelių prieglaudos: 1962 m. — 
355, o 1971 m. — 420. Taipgi 
padidėjo ir Amerikos hierarchi
jos skaičius: 1962 m. buvo 5 kar
dinolai, 30 arkivyskupų ir 18.5 
vyskupai; o 1971 m. — 8 kar
dinolai, 34 arkivyskupai ir 253 
vyskupai.

* Kardinolas G. P. Agagia- 
nian, 75 m., prieš keletą mėne
sių atsistatydinęs iš tikėjimo 
skleidimo kongregacijos prefek
to pareigų, mirė Romoje. Nors 
tautybe armėnas, gimęs netoli 
Tifliso miesto, beveik visą savo 
gyvenimą praleido Romoje ir 
kurijos žmonių tarpe buvo žino
mas kaip “romėnas tarp romė
nų”. Būdamas 11 metų jis buvo 
išsiųstas į Romą mokytis ir 
1917 m. įšventintas kunigu. 
1919 m. sugrįžo į Tifliso mies
tą, porą metų ten pakunigavo, 
grįžo į Romą ir ėjo įvairias par
eigas atmenu kolegijoje bei pro
fesoriavo tikėjimo skleidimo 
kongregacijos seminarijoj. 1935 
m. popiežius Pijus XI jį pasky
rė vyskupu, o už dvejų metų 
buvo išrinktas armėnų apeigų 
Kilikijos patriarchu. Tas parei
gas ėjo iki 1962 m. Popiežius 
Pijus XII 1946 m. ji paskyrė 
kardinolu, o 1960 m. Jonas 
XXIII — tikėjimo skleidimo 
kongregacijos prefektu.

* Sekmadienio šventimas To
ronto arkivyskupijoje arkiv. Phi
lip F. Pocock potvarkiu pratęs
tas į sekmadienio išvakares — 
šeštadienio vakarą. Šios vysku
pijos tikintieji galės sekmadie
nio Mišiose dalyvavimo pareigą 
atlikti ir šeštadienio vakare at
našaujamose sekmadieninėse Mi
šiose. Tai padaryta dėl keleto 
priežasčių: 1. kad palengvintų 
kunigams, kurie turi aptarnauti 
kelias vietoves, 2. kad paleng
vintų dirbantiems sekmadie
niais’ 3. kad įgalintų padaryti 
ilgesnes pertraukas tarp sekma
dienį atnašaujamų Mišių, šis pa
keitimas pilnai atitinka ir litur
gines tradicijas, nes visuomet 
buvo paprotys didesnes šventes 
pradėti išvakarėse. Pastebėtina, 
kad tikintieji, priėmę Komuniją 
šeštadienį per sekmadienines 
Mišias, gali taipgi eiti Komuni
jos ir sekmadienį.

* Buvusių Amerikos kolegi
jos Romoje mokinių draugija 
savo metiniame suvažiavime 
Miami Beach, kuriame dalyvavo 
150 narių, išsirinko naują val
dybą: pirm. — kard. J. Dear- 
den, vicepirmininkai — vysk. F. 
F. Reh, vysk. Ch. A. Salatka, 
vysk. J. M. Breitenbeck ir kun. 
A. Th. Fitzgerald; sekr. — kun. 
J. William Houran, ižd. — kun. 
J. P. Burke.. Kun. J. Stš.

Vienintelė
Švedų prof. Birger Norman 1944. 

X. 5 “Stockholm Tidningen” laikraš
tyje paskelbė straipsnį apie Baltijos 
tautų kančias. Ryšium su birželio de
portacijomis pateikiame to straips
nio dalį, kuri tebėra aktuali ir da
bar. Red.

IŠ visų mažų tautų, kurios ne
kaltai buvo paliestos antro pa
saulinio karo, Baltijos tautos pa
tyrė žiauriausią likimą: jos buvo 
priverstos pergyventi tris inva
zijas: rusiškąją 1940-41 m., vo
kiškąją 1941 m., ir vėl rusiškąją 
1944 m....

Pirmosios rusų okupacijos me
tu iš Baltijos kraštų išvežta į 
Azijos plotus — Sibirą daugiau 
kaip 130.000 gyventojų. Daugu
moje atvejų vyrai buvo atskirti 
nuo žmonų ir nuo vaikų. Išvež
tieji turėjo gyventi Sov. Sąjun
gos koncentracijos stovyklų žiau
riose sąlygose arba kalėjimuose. 
Didelė dalis jų žuvo dėl nepake
liamo darbo, bado ir ligų, kurios 
siautė tose nehigijieniškose są
lygose. Nemaža jų dalis nusižu
dė, nepakeldama nuolatinių kan
kinimų. Tuo pačiu metu Baltijos 
kraštuose buvo nužudyta ma
žiausia 6.500 asmenų, kurių dau
gis turėjo pakelti nežmoniškus 
kankinimus. Rusams palikus 
Baltijos kraštus, Latvijos Rau
donasis Kryžius surinko ir pa
skelbė medžiagą apie tokius žu
dymus Latvijoje, kurių žiauru
mui sunku rasti palyginimus. 
Kalėjimai buvo perpildyti suim
tųjų, kurie buvo kankinami, de
portuojami, žudomi.

Kiek deportuota, nužudyta, 
suimta vokiečių okupacijos me
tu, dar neturime tikrų skaičių, 
sako prof. B. Norman. Yra tikra, 
kad savo žiaurumu jie nuo rusų 
neatsiliko, čia bus naudinga pri
siminti, kad praktiškai visi žy
dai, kurių Lietuvoje buvo apie 
250.000, Latvijoje apie 95.000 ir 
Estijoje arti 5.000, — liko su
naikinti dažnai žiauriomis prie
monėmis.

Rusams antrą kartą užėmus 
Pabaltijo kraštus, vėl prasidėjo 
deportavimai, šaudymai, suėmi
mai. Užėmus kokias nors vieto
ves, būdavo sušaukiami gyven
tojai ir sušaudomi. Kitais atve
jais gyventojams buvo dalinami 
pažymėjimai: raudoni, reiškią 
priverstinę tarnybą rusų armijo
je, žali — priverstinį darbą, bal
ti — išvežimą. Tie, kurie negau
davo jokio, būdavo sušaudomi 
vietoje...

Vienas tikslas rusų ir vokie
čių okupacijom buvo bendras, 
būtent, pirmiausią sutramdyti 
tuos žmones, kurie šį tą reiškia 
tautiniame sąjūdyje. Dėlto jų 
akcija daugiausia palietė taip 
vadinamą inteligentiją, nors nu
kentėjo ir darbininkai, ir ūkinin
kai, kuriuos sugrūdo į kalėji- 
mus, deportavo ir šaudė pakelė
se. Aš galėčiau paskelbti ilgą 
sąrašą savo asmeninių draugų, 
kurie buvo suimti, deportuoti

{ Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVĖNAS

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

Sentikių popas
Bolševikų agentai, pvz. Duse

tų vis., Kalbūtiškių sentikių po
pas Kuzmin (?) rinkdavo mais
tą desantininkams ne tik iš sa
vo parapijos turtingesnių rusų, 
bet ir apvažinėdavo Bobriški’o 
(Obelių vis.) parapiją; kartais 
atvažiuodavo ir pas antazaviš- 
kius, nors nei Duburaičio, nei 
kiti- apylinkės sentikiai jam ne
priklausė. Pagaliau 1943 m. va
sarą jis tiek įsidrąsino, kad įsa
kinėjo ir vienam kitam lietu-' 
viui duoti po vieną kitą kiau
lę, kad sušelptų pagalbos reika
lingus rusus (nesakydavo, kad 
— desantininkus ar partizanus). 
Taip jis liepė duoti kiaulę ir 
mano tėvui, kurią paimsiąs jo 
žmogus. Bet mano tėvas vis ne
siskubino tos kiaulės rusui 
“pirkliui” a t i d u o ti. Pagaliau 
1943 m. vėlų rudenį pasigavo 
jo žmonės mano tėvą prie namų 
pavakaryje iš Grendzės parva
žiuojantį, parsivarė namo ir “šei
mininkavo”: pasiėmė ketverius 
kailinius, dvi kiaules, įsakė pa
kinkyti arklius ir vėl išsivarė. 
Prie Baltruku miško jie paleido 
jį namo, bet pasijuokdami nusu
ko nuo užpakalinės ašies vieno 
rato “materką”, kad negalėtų 
važiuoti, vis kas kelintas žings
nis turėtų ratą naujai užmauti. 
Kitą pakinkytą arkli “nupirko” 
už rublį ir nuvažiavo. Mano 
tėvukas, sveikas išlikęs ir įsidė
jęs į vežimą ratą, išsistūmė ašies 
galu važiuodamas iš miško, susi
rado kuolą, pasispraudė ir taip 
prisikasė iki pažįstamos sody
bos. Ten paliko ratus ir par
jojo namo.

Kiti popai
Nemažiau įkyrūs buvo savo 

rinkliavomis ir kiti popai, pvz. 
Bikūnų (Imbrado vis.), Raistiniš- 
kių (Degučių vis.), kurie vis rin
ko’ “neturtingiesiems” žiedus, 
drabužius ir gyvas kiaules, kar
tais ir karves. Visa tai eidavo į 
miškus sovietiniams partiza-

jų kaltė - tėvynės meilė

Prof. Birger Norman
rusų arba vokiečių. Tai pavyz
dingi piliečiai, puikūs žmonės, 
kurių vienintelis nusikaltimas 
buvo — jie mylėjo savo tėvynę.

Sunku aprašyti tą sunaikini
mą, kuris nusiaubė Baltijos vals
tybes. Daug kaimų sunaikinta. 
Dauguma senų istorinių vietovių 
guli pelenuose. Narva,’ tas pui
kus miestas, kurio didelė dalis 
buvo švedų pastatyta antroje 
XVI š. pusėje ir išlaikė švedišką 
stilių, kaip retas švedų miestas, 
yra griuvėsių krūva. Mintauja 
visai sunaikinta, Daugpilis taip 
pat. Senieji gražūs Tartu uni
versiteto rūmai — gražiausias 
šiaurės Europos universiteto pa
statas buvo subombarduoti, di
džioji miesto dalis taip pat su
naikinta. Panašiai buvo Taline ir 
Rygoj, kurios didžioji senamies
čio dalis sunaikinta. Tie miestai 
nukentėjo ne tiktai nuo bombar
davimo — traukdamiesi rusai ir 
vokiečiai sprogdino svarbiausius 
pastatus arba juos užminavo 
taip, kad priešui užimant išlėktų 
į orą. Netgi buvo padegamos iš
tisos vietovės arba apylinkės ...

Retai kuri tauta pasaulio isto
rijoje pergyveno tokį sunaikini
mą, kaip baltiečiai šio pasauli
nio karo metu. Reikia labai užsi- 
spyrusios valios, kuri galėtų 
įveikti visas šias sunkenybes. 
Baltijos tautos yra istorijos už
grūdintos ir turi daug kantry
bės.

Kaikuriom mažom tautom 
laisvės valanda jau išmušė ir gal 
neteks ilgai laukti, kai ir daugu
mai kitų tautų pasiseks numesti 
svetimųjų jungą. Bet kai vokie
čiai bus išvaryti iš Belgijos, 
Olandijos, .Danijos, Norvegijos 
ir Graikijos,^vokiečių okupacija, 
sprendžiant iš visko, Baltijos 
valstybėse bus pakeista rusų 
okupacija. Rusai tvirtina, kad 
jie ateina į Baltijos valstybes 
kaip išvaduotojai, bet tai tokie 
“išvaduotojai”, nuo kurių gy
ventojai bėga šimtais tūkstančių 
į Vakarus tol, kol manoma, kad 
tų kraštų rusai neužims.

Baltijos tragedijos negalime 
nematyti tiktai dėlto, kad ji lie
čia tris mažas tautas. Taip pat 
negalima nuslėpti, kad viena iš

nams, o kartais vokiečių papir
kimams, ginklams. Jie nesigėdi
jo rinkti ir merginas, kurios tu
rėdavo nueiti pas desantininkus 
jų pramogoms. Mūsų tarnaitės 
tėvas savo dvi 13 ir 15 metų 
dukras išvežė net iš Zarasų aps., 
kad apsaugotų jas nuo žygio pas 
rusų partizanus, nes jų parapi
jos popas buvo jas ten nuskyręs. 
Taip Prosceniją ir Kseniją rei
kėjo priklausti mano tolimiems 
giminėms, kur jos išbuvo apie 
metus.

Apgaulingi kvitai
Bolševikiniai partizanai ir de

santininkai už rekvizuotus daly
kus kartais išduodavo ir kvitus, 
rusiškai rašytus, su neaiškiu 
antspaudu, kad tai paėmė “Kęs
tučio partizanų būrys”. Šie rek- 
viziciniai Kęstučio partizanų bū
rio kvitai sumaišė ir mūsų rei
kalus, nes šiose apylinkėse vei
kė ir LF Kęstučio kovos dalinys. 
Žmonės nevisada jau skyrė tas 
dvi visai skirtingas ir viena ki
tai visiškai priešingas organiza
cijas. Ir mums nieko daugiau 
neliko, kaip savo LF Kęstučio 
veiklą sustabdyti visoje čičirio 
apygardoje ir susijungti su L. 
L. A. Tai ir buvo 1943 m. rude
ni padaryta, nors LF liko ir to
liau veikti, palaikė ryšius tiek su 
Kaunu, tiek su Vilniumi.

Sovietiniai partizanai
Su pagausėjusiais desantinin

kais atsirado ir stambaus jų 
keršto veiksmų. 1943 m. rudeni 
ėmė degti dvarų ir stambesnių 
ūkininkų klojimai bei kiti trobe
siai tiek Rokiškio, tiek Zarasų 
aps. Ūkininkai pradėjo naktimis 
saugoti savo sodybas, bet tai ne
gelbėjo, nes padegėjai buvo 
ginkluoti — neleisdavo nė kai
mynams gesinti padegto ūkio, 
apšaudydavo. Gražutės sovieti
niai partizanai 1943 m. susprog
dino Antalieptės Dieninę. Į Gra
žutės mišką jie išvarydavo apy
linkės ūkininkus įvairiom pasto- 
tim ar tarnybom, pvz pervežti 
sukrautų malkų krūvai. Nepa-

okupacinių galybių — rusai yra 
didžiųjų demokratijų sąjungi
ninkai, kurios kovoja su antra 
okupacine galybe, būtent, Vo
kietija. Pasauliui turi būti paro
dyta, kokios neišmatuojamos 
yra tos baisybės, kurios žudo 
Baltiją, kokia likiminė neteisy
bė apninka Pabaltijo tautas.

Baltijos tautos nekaltai kentė
jo. Jos nuo seniausių laikų gy
vena savo kraštuose, daug se
niau nei rusai ir vokiečiai pasie
kė jų sienas, turi savitą kultūrą. 
Šios tautos turi absoliučią teisę 
būti šeimininkais savo žemėje. 
Savo nepriklausomybės metu 
tarp abiejų pasaulinių karų jos 
parodė nepaprastą sugebėjimą 
tvarkytis savo valstybėse. Jos su 
nieku nekariavo ir tik vieno pa
geidavo: taikos, kad savo jėgo
mis galėtų ugdyti kultūrą. Bet 
jos buvo brutališkiausiu būdu 
vokiečių ir rusų išnaudotos. Es
tija, Latvija ir Lietuva sudaro 
valstybes, kurioms Atlanto char- 
ta užtikrina laisvę ir nepriklau
somybę. Rooseveltas taip pat 
pirmosios rusų okupacijos metu 
aiškiai ir viešai joms tai pažadė
jo.

Ką Baltijos tautos nekaltai 
turėjo iškentėti rusų ir vokiečių 
okupacijos metu, negali būt nie
kuomet užgydyta. Būtų baisu, 
jei Anglija ir Amerika būsimo
se taikos derybose šiuos kraštus 
pripažintų Rusijai. Tada būtų 
užpildytas juodžiausias lapas pa
saulio istorijoje. Tada ne tiktai 
Atlanto Charta būtų galutinai 
sutrypta, bet ir demokratiniai 
tautų apsisprendimo principai, 
dėl kurių anglosaksų demokra
tijos skelbėsi kovojančios. Tokia 
taika būtų kartu nusikaltimas 
prieš teisę ir teisingumą. Tokios 
neteisybės taps naujų pasaulio 
karų priežastimis.

Baltijos klausime anglosak
sams tenka nepaprasta atsako
mybė. Jie turi paskutinę progą 
išvengti vienpusiškos katastro
fos. Taip baigia savo samprota
vimus žinomas švedų profeso
rius Birger Norman.

Minėdami skaudžias 1941 me
tų lietuvių trėmimo dienas, čia 
pakartojame mintis, kuriąs taip 
plačiai paskelbė prof. B. Nor
man, parodęs Vakarų pasauliui, 
kokia didelė skriauda ištiko Pa
baltijo žmones bei koks neišsa
komai didelis atsakomybės jaus
mas slėgė tuos Europos kraštus, 
kurie laiku nesiėmė žygių suval
dyti laukiniam žvėriui, prisiden
gusiam raudona skraiste.

Pabaltijo skriaudos neišlygi
nusi, Amerika susilaukė 1952 m. 
Korėjos karo; šitam žaizdrui ne
užgesus, susilaukė Vietnamo, 
kur žuvo virš 50.000 gyvybių, 
buvo sužeista apie ketvirtį mili
jono karių. Pradžioje nesutram
dytas raudonasis Kremlius, 1949 
m. pasikvietė talkon Kiniją su 
Maotsetungu.

Paruošė dr. P. Mačiulis

klusnius partizanai vietoje baus
davo Įvairiomis bausmėmis. Vie
ną dieną išvarė ūkininkus sunai
kinti telefono linijos tarp Anta
lieptės ir Dusetų: ūkininkai tu
rėjo nupjauti stulpus, juos su
pjauti malkoms, suvynioti vie
las ... Nei Zarasų aps. policijos 
vadas, nei aps. viršininkas apie 
šį įvykį vokiečiams nieko nepra
nešė, bet buvo pasistengta kaip 
galima greičiau visą telefono li
niją atstatyti. Taip pasielgta bu
vo ir kitais kartais, kai linijų 
stulpai buvo susprogdinami, nes 
buvo vengta vokiečių keršto 
apylinkės gyventojams. Vokie
čių žygis Lentupio apylinkėse 
(1942 m. pavasarį) buvo geriau
sias pavyzdys, kas nukenčia, t. 
y. už sovietinių partizanų žygį 
masiškai atsako visa apylinkė.

Sovietinis siautėjimas
Todėl ir teko visa nukęsti, 

nes tik tas kelias buvo kiek sau
gesnis nuo vokiečių ir kartu di
desnio sovietinių partizanų kerš
to. Mūsų pastangos sudaryti 
ginkluotų vyrų ratelius nakties 
tarnybai buvo gana nesėkmin
gos, nes nepavykdavo susidurti 
su jų naktiniais žygiais, nors 
kelis kartus teko tai vienur, tai 
kitur susišaudyti. Bolševikinių 
partizanų kerštas už tokius su
sišaudymus buvo žiaurus. Pvz. 
dienos metu iššaudyta netoli 
Vencavų Karlos šeima (mažame
čiai vaikai), kitur — sudeginta 
pastatai, apšaudyti važiuoją vy
rai ir t.t. Taip pat buvo paštu 
laiškeliais perspėti jauni vyrai, 
kad pakėlus ginklą prieš sovie
tinius partizanus, jų laukia mir
tis, kaip ir Karlos vaikų. Kai- 
kuriems būdavo tiesiog jau var
du pagrasinama nubausti mirti
mi. Visi gerai žinojo, kad po to
kio laiško, nepraėjus nė porai 
savaičių, ištiks tave mirtis na
mie ar kelyje. Todėl visi tie 
laiškais perspėti vyrai ir dingo 
iš šios apylinkės, ju tarpe ir aš. 
nors laikas nuo laiko kokiai 
dienai ir sugrįždavome.

(Bus daugiau)

viąiukhT

Iš Amerikos laivo į Sibirą. Taip vaizduoja S. Kudirkos dra
mą Niujorko dienraštis “Daily News", turįs du milijonus 
skaitytojų ir smerkiąs sovietinį "teisingumą"

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
• Rinkimai į VIII KLB krašto ta

rybą praėjo tvarkingai, be jokių nu
siskundimų. Krašto valdyba dėkoja 
Vyriausiajai Rinkimų Komisijai ir 
rinkiminių apylinkių komisijoms už 
gerai ir tvarkingai atliktą darbą, šie 
rinkimai i krašto tarybą įvyko pagal 
naujai pakeistą statutą: kiekviena 
rinkiminė apylinkė išsirinko savo at
stovus. Rinkimai įvyko 7-se rinkimi
nėse apylinkėse, kur balsavo 1514 
asmenų (1968 m. šiose 7-se apylin
kėse balsavo tik 1324) ir išrinko 44 
atstovus, šešiose rinkiminėse apylin
kėse aklamaciniu būdu išrinkti 7 at
stovai. Tuo būdu iš viso rinktų ir 
aklamuotų atstovų VIII krašto tary
boj bus 51. Be šių atstovų, Į kraš
to tarybą įeina visų apylinkių pirmi
ninkai arba jų įgaliotiniai, garbės 
teismo nariai ir krašto valdybos na
riai. Pirmoji VIII krašto tarybos se
sija bus sušaukta ateinantį rudenį. 
Ji išrinks naują krašto valdybą ir 
apsvarstys aktualiuosius mūsų bend
ruomeninius klausimus. Sesijos vie
ta ir data bus paskelbtos vėliau, ta
čiau jau dabar prašome visus krašto 
tarybos narius siūlyti savo sugesti
jas būsimai sesijai. Siūlymus siųs
kite raštu iki š.m. rugsėjo 1 d., kad 
dar būtų galima įtraukti į sesijos 
darbotvarkę.

• 16-ji Kanados Lietuvių Diena, 
įvykusi 1970 m. Londone, Ontario, 
pasisekė visokeriopai. Pusę pelno — 
SI,116.12 Londono apylinkės valdy
ba prisiuntė krašto valdybai, kuri už 
tai labai nuoširdžiai dėkoja Londono

apylinkės valdybai bei jos pirminin
kui A. Pociui ir Lietuviu Dienos 
komitetui už sėkmingą Lietuviu Die
nos surengimą bei sąžiningą atsiskai
tymą su krašto valdyba.

• Į Kanados Lietuvių Fondo pel
nui paskirstyti patariamąją komisi
ją krašto valdyba paskyrė A. Bum
bulį, J. Gustainį ir H. Stepaitį. Vi
siems šios komisijos nariams krašto 
valdyba nuoširdžiai dėkoja už sutiki
mą joje dalyvauti ir atstovauti KLB 
krašto valdybai.

• Veiksnių atstovų pasitarime š. 
m. balandžio 24 d. Niujorke krašto 
valdybai atstovavo jos pirm. S. Če
pas ir visuomeninių reikalų komisi
jos pirm. B. Sakalas. Sutarta 1972 
m. pavasari sušaukti platesnę veiks
nių konferenciją, kuri apsvarstys bei 
peržiūrės mūsų darbus ir planus 
tautos laisvinimo bei išlaikymo sri
tyse.

• Visuomeninių reikalų komisija 
vėl pasiuntė laišką Turkijos minis- 
teriui pirmininkui, prašydama su
teikti politinės globos teises tėvui ir 
sūnui Bražinskams. Visos apylinkių 
valdybos ir pavieniai asmenys bei 
organizacijos prašomos vėl rašyti 
laiškus Turkijos vyriausybei, kad šis 
reikalas nenurimtų iki bus tos tei
sės jiems suteiktos. Rašykite tik 
trumpus laiškus ir siųskite oro 
paštu.

• Buvusiam min. pirmininkui J. 
Diefenbakeriui pasiųstas padėkos 
laiškas už iškėlimą pavergtųjų tau-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

Af A KLEMENSUI BALIŪNUI

mirus gegužės 7 d., sulaukėm nuoširdžios užuojautos ir gausios 
talkos. Dėkoju Šv. Jono Kr. klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. J. 
Staškevičiui už atlaikytas laidotuvių pamaldas ir palydėjimą j 
amžino poilsio vietą — lietuvių kapines. Nuoširdus ačiū karsto 
nešėjams. Labai dėkoju man didžiausią pagalbą sunkiose gyve
nimo valandose suteikusiems giminėms: mamai, broliams — Vitui, 
Vincui, Juozui Baliūnams ir jų šeimoms, p.p. Demantavičiams, J. 
M. žėkams, T. J. Mačiuliams, O. Vorininkaitienei Montrealyje, 
Mielkaitienei JAV, mano tėvams Matusevičiams. Nuoširdi padėka 
visiems už lankymą koplyčioje, atsiųstas gėles, užprašytas Šv. Mi
šias ir pareiškusiems užuojautą bei gausiai palydėjusiems į kapi
nes. Nuoširdus ačiū visoms ponioms už padėjimą suruošti pietus 
po palaidojimo ir už suaukotus pyragus. Dėkoju radijo vedėjui 
J. R. Simanavičiui už paskelbimą per radiją, solistui V. Verikai- 
čiui, giedojusiam Mišių metu, J. Karpiui už tartą paskutinį atsi
sveikinimo žodį kapinėse. Dar kartą dėkoju visiems už visokeriopą 
pagalbą sunkioje mano gyvenimo valandoje —

Liūdinti žmona Lilė Baliūnienė,
dukros — Dana, Suzana, Joana, Rena

mylimam Tėveliui 
lietuviškajame Suvalkų trikampyje mirus, IRENĄ 
ŽIURINSKIENĘ, jos šeimų ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

A. A. Stunguriai A. V. Dobilai
A. Zimnickas A. K. Pajaujai

Reginai Vardzinkevičienei
mirus Lietuvoje, brolį JUOZĄ VYŠNIAUSKĄ su šeima 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

Ireną Ziurinskienę
bei jos šeimų, mylimam TĖVELIUI Suvalkų 

trikampyje mirus, nuoširdžiai užjaučia —

J. K. Kaknevičiai ir sūnūs

-įjil
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Lietuviškoji parapija dabar
(Tęsinys iš pr. nr.) 

PARAPIJOS ATEITIS
Į lietuviškosios parapijos ateitį 

metė žvilgsnį dr. Br. Povilaitis^ 
gamtos mokslų atstovas, gyve-

Vienintele laisvajame pasaulyje lie
tuvių gimnazija jau 20 metų moko 
ir auklėja lietuvišką jaunimą iš Vo
kietijos, kitų Europos kraštų ir pas
taraisiais metais net JAV. Kad ji 
galėtų savo uždavinį ir toliau atlikti, 
reikia pastatyti naują bendrabuti. 
Romuva su žemės sklypu, gimnazi
jos pastatu ir naujai statomu bend
rabučiu tarnaus visam lietuviškam 
jaunimui ir apskritai lietuvių kul
tūriniams reikalams net ir tada, kai 
savos gimnazijos išeivijoje neberei
kės. Paruošiamieji darbai naujai sta
tybai jau baigti. Visas bendrabutis 
kainuos 3370.000. Patiems lietuviams 
reikia sudėti tik S120.000. Likusią 
dali pažadėjo duoti vokiečių valdžia. 
Tai nepasikartojanti proga už tokį 
menką savo indėli Įsigyti didžiuli 
pastatą. Todėl prašome duosniomis 
aukomis paremti Vasario 16 gimna
zijos NAUJO BENDRABUČIO STA
TYBĄ. Visi aukotojai bus skelbiami 
spaudoje. Aukoję nemažiau $30 bus 
Įrašomi i garbės knygą; aukoję ne
mažiau $100 bus Įrašomi Į garbės 
lentą; nemažiau $1.500 aukojusių pa
vardėmis bus pavadinti bendrabučio 
kambariai. Savo aukas siųskite per 
BALFą, Kanados LB Šalpos Fondą 
(aukotojams sumažinami mokesčiai 
— tax deductible) arba tiesiai Va
sario 16 gimnazijai, pažymint “sta
tybos fondui”: Litauisches Gymna
sium, 684 Lampertheim-Huettenfeld, 
Romuva, W. Germany.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

a. “Proto kulto” ir evoliucio
nizmo įtaka

Didžiosios Prancūzų Revoliu
cijos metu pagaliau susiforma
vo vadinamas “proto kultas” 
žmogui kūrėjui, jo genialiam iš
radingumui (ypač gamtos moks
lų srityje) pagarbinti ir, nesi
skaitant su priemonėmis, kovoti 
prieš Dievo kultą. “Proto kul
to” Įtaka labiausiai buvo jau
čiama Teilhardo jaunystės die
nomis. Daugiausia jos dėka at
sirado prancūzų grafo Bėguoe- 
no vardo sąjūdis, įkurtas ir va
dovaujamas šio grafo. Tame są
jūdyje susitelkė prancūziškos 
dvasios pozityvistai, liberalai, 
darvinistai ir šiaip ateistinių pa
žiūrų šalininkai. Tai to laiko 
prancūzų intelektualų “pažan
gus” sąjūdis, kurio veikliausias 
ratelis sukosi Tulūzoje, kurTeil- 
hardas, dar studentu būdamas, 
uoliai dalyvaudavo. Jam rūpėjo 
ne ateizmas, bet jo prigimčiai 
artimiausias darvinizmas. 
Pagrindinis to sąjūdžio tikslas 
— veržtis į inteligentiją, skie
pyti darvinizmą pirmiausia ku
nigų seminarijose ir už semina
rijos ribų tam tikrų slaptų ra
telių veiklos metodu, patvirtin
tu paties sąjūdžio. Nesileidžiant 
čia į to sąjūdžio istoriją, svarbu 
pabrėžti tai, kad Teilhardas bu
vo pats ryžtingiausias ir veik
liausias to sąjūdžio narys. Apie 
tai rašo to sąjūdžio Įkūrėjas ir 
vadas grafas Bėgouėrias savo at
siminimuose. 1

Kiek tai liečia evoliucijos teo
riją, tiksliau — evoliucionizmo 
ideologiją, didžiausias Teilhar
do autoritetas buvo ir liko 
Charles Darwinas, žinoma 
garsenybė dėl tos savo knygos, 
kurią jis pradžioje pavadino 
“Apie rūšių kilmę”,2 o tik vė
liau, šeštoje laidoje — “Rūšių 
kilmė”.3 Pats Darwinas savo 
laiškuose prisipažįsta, kad ne 
tik pati tos “Rūšių kilmės” idė
ja, bet ir atskiri tos knygos sky
rių pavadinimai daug kur tais 
pačiais terminais pavadinti, kaip 
ir pas jo draugą Alfred Russell 
Wallace, kadangi abiejų šiuo 
atveju “moksliniai” tyrinėjimai 
rėmėsi tik minėtąja Th. R. Mal- 
thuso knyga. Jeigu Darwino pa
garsėję draugai Sir Charles 
Lyell — geologas ir R. Hooker 

pos 1 d.) neparėmę Darwino 
prieš A. R. Wallace, tai, pasak 

nąs Delhi, Ont, ir besidomįs 
lietuvių parapijų veikla. Jis bu
vo vienas tų, kurie atstovavo 
Delhi lietuvių parapijai Londo
no, Ont., vyskupijos sinode. Sa
vo pranešime dr. Br. Povilaitis 
pirmiausia pabrėžė tautinių- 
personalinių parapijų reikalin
gumą, Kanados vyskupų oficia
lų palankumą joms. Tautinių pa
rapijų amžius gali būti ilgas, jei
gu jas papildo vis nauji tos tau
tybės ateiviai. Lietuvių parapi
joms to pritaikyti negalima, nes 
naujų ateivių šiuo metu labai 
mažai teatsiranda. Krizė lietuvių 
parapijose prasideda su antrąja 
karta, kuri pasijunta labiau įsi
jungusi į gyvenamojo krašto 
kultūrą bei papročius. Jos lie
tuviškumas yra žymiai silpnes
nis ir dėlto ryšys su tautine pa
rapija taip pat silpnėja. Jei ne
atsiranda atsvaros veiksnių, to
kia tautinė parapija išnyksta 
per 2-3 kartas. Parapijos ateitį 
lemia ne vien parapijiečiai, bet 
ir kunigai, šiuo metu yra per
teklius vyresnio amžiaus lietu
vių kunigų, bet stoka jaunesnio 
amžiaus kunigų. Pvz. JAV-se 
1970 m. 26-30 metų grupėje bu
vo tik 7 kunigai, 3(K35 m. — 17, 
o 55-60 grupėje net 109. Minė
toji stoka paaštrės po 10 metų, 
o kaikur po 20-30 metų. Atsverti 
netolimam kunigų skaičiaus ma
žėjimui reikėtų kasmet įšventin
ti bent 5 naujus lietuvius kuni
gus. Be to, parapijos lietuviš
kumas priklausys nuo jaunimo 
problemos išsprendimo.

Dr. Br. Povilaičio pateiktu 
klausimu diskusijose pasisakė 
eilė studijų dienos dalyvių. 
Konstatuota, kad nevisi lietuviai 
katalikai brangina savąsias pa
rapijas ir permažai rūpinasi jų 
tiek dvasine, tiek medžiagine eg
zistencija. Labai kenkia tautie
čių kėlimasis gyventi Į miesto 
pakraščius bei geografinis nuto
limas nuo parapijų -centrų. Kas 
tad darytina parapijos lietuviš
kumui užtikrinti? Vieni pabrėžė 
šeimų stiprinimą, nes iš gausių 
ir lietuviškų šeimų ateina ir pa
rapijų nariai, ir kunigai. Kiti 
kėlė vaikų paruošimą pirmajai 
Komunijai lietuvių kalba, nes 
tai padeda pagrindą dalyvavi
mui parapijos gyvenime. Treti 
siūlė įvesti pamaldas anglų kal
ba, kad tuo būdu jaunos mišrios 
šeimos galėtų dalyvauti. Dėl šio 
pasiūlymo buvo ir abejojančių, 
kurie, remdamiesi patirtimi, 
manė, kad tai problemos ne
išspręs. Esą angliškai kalbantie-

Maceinos "Bažnyčia ir pasaulis”
tų buvęs palaidotas. Laimė, vis
kas baigėsi taip, jog toji “Rūšių 
kilmė” tegalėjo pasirodyti Dar
wino, bet ne A. R. Wallace 
vardu.4

Visdėlto Teilhardas visada 
pirmoje vietoje matė tik Darwi- 
ną kaip augščiausią autoritetą 
ir tų “Rūšių kilmės” vadinamo 
originalumo atžvilgiu. Pagarsė
jęs Darwino draugas Sir Char
les Lyellis irgi jam patarė, kad 
naują “Rūšių kilmės” laidą lei
džiant būtinai reikia vienur ki
tur vietoj abstrakčių išvedžioji
mų kaip nors pateikti konkre
čių faktų (“actual cases”), būti
nų evoliucijos teorijai paremti. 
Tada Darwinas ėmė ir sugalvo
jo tokius faktus, kurių niekada 
nebuvo ir negali būti — tai .jo 
tie “missing links”, t.y. dar ne
surastos ar dingusios grandys 
evoliucijai įrodyti.5 Darwinas 
visada viešai tvirtino, kad tos 
evoliucijos grandys anksčiau ar 
vėliau bus iškastos, nes jos turi 
būti kur nors. Pasirodo, kad 
Teilhardas šventai tikėjo, jog 
tos grandys tikrai kažkur yra ir 
bus dienos švieson iškeltos.
b. Darvinistų apgaulės auka 

Pats Charles Darwinas 
netikėjo, kad jo fantazijos su
kurtos “evoliucijos grandys” 
galėtų būti kur nors ir kada 
nors atrastos, kaip savo rūšies 
paparčio žiedas. Apie tai jis la
bai atvirai rašė savo laiškuose, 
kuriuos galėjo ir Teilhardas 
(1881-1955) bent pasiskaityti, jei 
ne studijuoti, nes pirmieji trys 
tų laiškų tomai (“Life and Let
ters of Charles Darwin”) buvo 
paskelbti jau 1887, o likusieji 
du tomai (“More Letters of 
Charles Darwin” pasirodė 1903. 
Jau 1856 m. Darwinas rašė sa
vo artimiausiam draugu botani
kui R. Hookeriui apie savo 
busimąją knygą “Rūšių kilmė”, 
pasirodžiusią 1859, kad jis, nors 
ir melancholijos slegiamas, vis
dėlto pasiryžęs tą knygą (“my 
larger work”) paskelbti, nes esą 
daug lengviau apgaudinėti, ne
gu tiesą skelbti (mischief by 
spreading error”). Todėl jis ne
bijąs, nors būtų kaltinamas dėl 
tokio apgaudinėjimo (“I do not 
fear being tied down to error”)®. 
To “proto kulto” Įtakos veikia
mas, apgaulingo populiarumo 
siekdamas, 1838 m. Rev. Tho
mas M ai t h us o knygos “Es

mės” tariamas originalumas bū- say on Population” apšviestas,

ji lietuviai mieliau eina į arti
miausią šventovę — nėra rei
kalo važiuoti keletą ar keliolika 
mylių i lietuvių pamaldas, lai
komas dargi laužyta anglų kal
ba. Kitų nuomone, visdėlto ver
ta bandyti, nes geriau išlaikyti 
tokius tautiečius savoj parapijoj 
Įvedus bent vienerias Mišias 
angliškai, negu visai jų netekti. 
Aiškaus nusistatymo diskusijose 
šiuo klausimu nebuvo matyti. 
Baigiant diskusijas buvo pabrėž
ta, kad parapijų lietuviškumas 
yra visų rūpestis, kad jį sunai
kins ar išlaikys patys lietuviai. 
Tai priklausys nuo jų lietuviško 
sąmoningumo bei atsparumo.

Šioms diskusijoms pirminin
kavo kun. dr. J. Gutauskas.

UŽBAIGIANT
Per 5 valandas buvo pagvil

denta lietuviškoji parapija ke
leriopu atžvilgiu. Pirmiausia 
pažvelgta į bendrąją perspekty
vą, parapijos prigimtį, dabartinę 
būklę ir jos ateitį. Konstatuota, 
kad lietuviškoji parapija daly
vauja bendrame atsinaujinimo 
sąjūdyje, bet nevisur pakanka
mai, kad yra nemažai atsilikimo, 
kad ir kunigai, ir pasauliečiai ne
visur rodo deramo rūpesčio lie
tuviškajai parapijai. Reikia di
desnio sujudimo tiek religine, 
tiek tautine linkme, ši diskusijų 
diena, kaip pirmas bandymas, 
buvo gana sėkminga. Ji turėtų 
suaktualinti svarstytus klausi
mus ir pačiose parapijose. Atei
tyje panaši studijų diena turėtų 
būti surengta kitu specifiniu 
klausimu, pvz. “Jaunimo religi
ja, moralė ir lietuviškumas”.

Dr. J. Sungaila, K. Centro pir
mininkas, visiems išreiškė padė
ką už vienokią ar kitokią talką ir 
pakvietė kun. L. Zarembą, ŠJ, 
baigti darbus malda. Dalyvavo 
28 kunigai ir pasauliečiai. Su
rengė K. Centro planavimo ir 
parapijų komisija, praktinį or
ganizacinį darbą atliko ir pirmi
ninkavo dr. J. Sungaila. Dalyvių 
maitinimu rūpinosi K. Centro 
narės — A. Kuolienė ir A. Ra
manauskienė.

Šios studijų dienos dalyviai 
privačiuose pokalbiuose reiškė 
pasitenkinimą pranešimais bei 
diskusijomis, pageidavo panašių 
renginių dažniau, ypač veiklos 
sezono pradžioje. Studijų die
nos ateityje esą turėtų būti pla
tesnio masto ir visiem prieina
mos. Jose turėtų dalyvauti ypač 
klebonai ir veiklesnieji pasau
liečiai. Dl.

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.
maždaug 20 metų rimtai abejo
jąs dėl tos savo būsimos knygos 
vadinamo originalumo ir pras
mės, visdėlto Darwinas pagaliau 
sutiko, kad toji jo knyga būtų 
išspausdinta ir, pagal planą, tuo
jau išparduota. Viskas pagal pla
ną turėjo vykti, kaip ir šių die
nų modernioji “evoliucija” su 
visais savo grandžių “faktais”. 
Suprantama, kodėl Darwinas sa
vo laiškuose apgailestauja savęs 
ir kitų apgaudinėjimą: “Aš ti
kiu, kad visa tai yra mano paties 
kaltė — tas prakeiktas mano at
virumas”.7

Teilhardas, kaip ir neseniai 
miręs pats garsiausias evoliucio
nizmo skelbėjas Julian -Hux
ley, nesigilino ar nesiteikė gi
lintis į Darwino laiškus, norint 
pažinti tikrąjį Darwiną, nesivar
žiusį klysti, bet turėjusį drąsos 
ir savo klaidas pasmerkti (vėles
niame amžiuj e). Teilhardas, kaip 
ir Julian Huxley, paskelbė, kad 
moderniosios sampratos evoliu
cija, t.y. visiškai beprasmis evo
liucionizmas, reiškia visų moks
lininkų įsitikinimą, jog toji evo
liucija privalo būti, tai jau 
evoliucijos teorijos įvykęs ir vi
sų mokslininkų pripažintas fak
tas. Pasak Julian Huxley, ne
svarbu, kad tokia evoliucija reiš
kia gryną nesąmonę, kiek 
tai liečia, sakysim, tokius nuo
stabius atvejus, kaip akies at
siradimą grynai evoliuciniu, o 
ne Dievo kūrybos būdu.8 Teil- 
hardo ir Julian Huxley nuomo
ne, tokia evoliucija privalo būti, 
todėl ji ir negali nebūti, nors 
tos vadinamos grandys (“misr 
sing links”) tebėra neatrastos, 
bet jos kažkur yra, kaip tai Dar
wino aiškiausiai “Įrodyta”. Tai 
ir visi moderniosios evoliucijos 
“faktai”, kuriais Teilhardas^ ša
lia savųjų “faktų”, labiausiai rė
mėsi.

Teilhardo vengimas kritišku
mo Darwino atžvilgiu lengvai 
nuvedė ji pas darvinistus, ku
rie be didelio vargo jam iškasė 
bent vieną “evoliucijos” grandį, 
padėdami ir jam kaiką šiuo rei
kalu išsikasti. Tai buvo H a s - 
t ings e, Anglijoje, kur Teil
hardas studijavo jėzuitų kolegi
joje. Teilhardas, Hastingse stu
dijuodamas (1912 m.), sužinojo 
apie Charles Dawsono (mė
gėjiškus) tyrinėjimus ir laimėji
mus iškasenų srityje, nors iš
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Atrodė didesnis už laiką ir gyvybę
— Jei užpuls mane dar kartą, 

šausiu! Dėsiu tiesiai i tarpuaki, 
pavardės neklausiu. Stebėsiu, 
kol kojas pakratys. Leonai, ti
kėk manim, aš jau ne tas Tomas 
Mac Knee, kurį Tu prieš penke
rius metus sutikai!

Taip šnekėjo Tomas. Jis nebe 
tas žmogus, kurį prieš keletą 
metų Klevelande galerijoj susi
pažinau. Užsiaugino jis barzdą, 
ūsus. Jo eisena būdavo tiesi, 
energinga. Dabar jis pasilenkęs, 
lyg ir šlubčioja. Tris sykius bu
vo gatvėje chuliganų užpultas. 
Apsigynė. Kovoti dėl savo svei
katos ir gyvybės Tomas ne tik 
nebijojo, bet ir sugebėjo. Prieš 
siųsdama Hitlerio galybės griau
ti, Amerika jį paruošė kaip pa
rašiutininką, gerai ištreniravo, 
užgrūdino. Kokia ironija: arti
mos kovos metodų griaunant 
Trečiojo Reicho galybę neteko 
panaudoti, o gimtinėn grįžus 
jais tenka piniginę ir gyvybę 
nuo savo tautiečių ginti!

Trečias užpuolimas pakeitė 
Tomą Mac Knee. Pirmą užpuo
liką su taiklia rankos briauna į 
smilkinį ant gatvės paklojo. 
Antrasis, augšto ūgio juodaodis, 
didelu batu į pilvą pataikė ir su
žalojo Tomą. Baisų trūki įvarė. 
Susiuvo, sulopė gydytojai. Liko 
tiktai dideli randai — kūne ir 
dvasioje.

— Juodas ar baltas, Leonai, 
aš tau sakau, šausiu. Tikėk ma
nim, mielas drauguži, tiesiai į 
kaktą plieksiu, -— ‘dideliais 

profesijos jis buvo advokatas. 
Vieną kartą, 1908 m., Dawsonas, 
eidamas keliu, pastebėjo prie 
Piltdowno (Essex County, 
Anglijoje) kelių taisytojus, ka
sančius žvyrą. Prie jų jis priėjo 
ir atidžiai sekė jų darbą. O tie, 
lyg tyčia, ėmė ir iškėlė dienos 
švieson su kitais griaučiais ir 
žmogiškos būtybės negausias lie
kanas. Dawsonas tuojau puolė- 
prie tų liekanų, parsinešė jas 
namo ištyrinėti' Ilgokai jis jas 
tyrinėjo — iki 1912 m., kol jam 
pavyko pakenčiamai “atkurti” 
tą kaukuolę,suklastoti ją orangu
tango apatiniu žandikaulių ir, ją 
chemikalais gerokai pasendinus, 
pristatyti Britų Muzėjaus direk
toriui Arthur Smith - Woodwar- 
dui, kuris buvo gerokai nuste
bintas tokiu subeždžionintu ra
diniu ... Nuo 1908 iki 1912 m. 
Dawsonas užtektinai turėjo lai
ko tą žvyrduobę ir jos apylinkes 
išstudijuoti taip, kad vėliau ir 
tam direktoriui bei didžiajam 
evoliucionizmo entuziastui Tėil- 
hardui būtų neveltui žygis, ką 
nors iškasti toje pačioje Pilt
downo vietoje, visiškai netoli 
nuo Brightono. Visos tos jų eks
pedicijos, pradėtos kelių taisy
tojų, baigėsi tuo, kad Teilhar
das pagaliau rado iltini dantį 
(1913. VIII. 30), o Dawsonas su 
Arthur Smith - Woodwardu dar 
ten ir iš žmogiškos būtybės lie
kanų šio to užtiko... Pagaliau 
mokslo pasaulį sukrėtė to laiko 
didžiausia sensacija, kai vė
liau buvo “atrasta” viena gran
dis, liudijanti žmogaus išsivys
tymą iš gyvulio. Pagal Piltdow
no vietovę toji “grandis” pava
dinta “The Piltdown Man”, 
“Eoanthropus” arba mūsų ter
minu — “Aušros žmogus”. Teil
hardas dėl to savo radinio irgi 
išgarsėjo kaip mokslininkas pa- 
leontropologas, suradęs labai 
seną, anot paties Teilhardo, 
žmogaus iltinį dantį, kuriuo 
jis papildęs “Aušros žmogaus” 
tariamą faktiškumą kaip vieną 
iš “evoliucijos” grandau tarp 
gyvulio ir žmogaus, žymiausias 
iškasenų ekspertas, Teilhardo 
profesorius ir autoritetas dr.
Marcellin Boule betgi griež
tai perspėjo Teilhardą, kad jis 
savo radiniu nesidžiaugtų, nes 
tas iltinis dantis esąs tipingas ne 
žmogaus, o jaunos beždžionės 
dantis, nors jau gerokai patrum
pintas, pasendintas ir “Aušros

LEONAS URBONAS

gurkšniais “scotch” užsigerda
mas tęsė Tomas.

Pirmosios kelionės metu po 
Šiaurės Ameriką Klevelande jis 
atėjo Į parodą. Susipažinom, iš- 
sišnekėjom, vieną paveikslą iš 
galerijos jis išsinešė, vėliau dar 
keletą išsigijo.

Tarp paveikslų kolektoriaus 
ir dailininko išsivysto Savotiška 
draugystė. Jų pašnekesių iš ša
lies besiklausant, atrodo, juodu 
nuolat ginčijasi, kovoja. Mat, ko
lektorius nori ir pati dailininką 
— autorių geriau pažinti. Pa
teikdamas' Įvairius klausimus, 
jis ne tik dailininką bando, bet 
ir save ugdo. Nuomonių skirtu
me atsiranda įkarštis, Įtampa, 
energijos ir sąmojaus pagyvėji
mas, žodžiu, nekasdieniška at
mosfera. Neišvengiamai tai ve
da i stiprią, gilią draugystę.

Gerai turėti būrelį draugų. 
Dar geriau, kai tavo draugai yra 
pasaulyje plačiai pasklidę. Mū
sų planeta mažėja nuolatos. 
Sprausminiai lėktuvai, žmonių 
gausumas, naujos komunikaci
jos priemonės suartina žemy
nus. Draugai tolimus kraštus na
mais padaro. Nebaugu ir dide
liam Amerikos aerodrome nusi
leisti, kai žinai, kad tarp tų 
tūkstančių automobilių vienas 
tavo draugui priklauso. Jis pa
ims tave, nusiveš į savo pastogę. 
Po ilgos kelionės atsileisi, pail
sėsi. Ilgą stiklą rankose belai

liau 1953. XI. 25 visuotinai 
mokslininkų pripažinta, neišski
riant ir ateistų mokslininkų, kad 
“Aušros žmogaus” istorija yra 
didžiausia antropologinio s u - 
klastojimo istorija.9 Pana
šių klastojimų arba klaidingų 
aiškinimų evoliucijos “faktui” 
Įrodyti yra pilna evoliucionizmo 
istorija, ypač paleoantropologi- 
ja, tirianti iškastines žmogaus 
liekanas.

Tai tik keletas pastabų, kaip 
Teilhardas, būdamas “proto kul
to” ir to grafo Bėgouėno sąjū
džio Įtakoje, pagaliau tapo “Auš
ros žmogaus” darvinistų apgau
lės auka.
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kant, sėkmės ir nesėkmės tampa 
linksmais anekdotais.

Virš metų šiaurės Amerikos 
žemyne pabuvojus, pakeliavus, 
naujų draugysčių sukurta, senų 
atnaujinta, prarasta. Sklinda 
gandai, kad ir priešų Įsigyta. Gal 
tiesa, o gal ir ne. Kartas nuo kar
to laikraštyje nedraugiška eilu
tė nebūtinai yra priešininko 
plunksnos pėdsakas. Juo labiau, 
kai ir parašo trūksta. O po sla- 
pyvarde gali ir geras bičiulis sa
vo sąmojų ir energiją į darbą 
paleisti.

Tomas Mac Knee apsidžiaugė, 
kad iš Toronto pakeliui į Kali
forniją pas jį užsukau. Kas žino, 
kada vėl bus proga pašnekėti, 
nes aš jau traukiu Australijos 
link.

— Jei ne tie trys vaikai, Leo
nai, traukčiau ir aš į tą kengū
rų žemę. Geriau dykumose bok
suotis su kengūrom, negu Kle
velande su juodukais ir baliu
kais peštis. Aš Tau sakau — 
nebesiboksuosiu! Užpuls — šū
vis i kaktą ir baigta. And that’s 
for sure, my friend!

Šaltose Shaker Hights gatvė
se staugė policijos mašinos si
rena. Tomas to negirdėjo. Jis 
savo mintyse buvo vėl Vokieti
joj. Su bombonešiais iš Angli
jos skrido Esseno, Hamburgo, 
Nuernbergo bombarduoti. Bom
bas išnaetęs, skubėjo per kanalą 
saugų aerodromą pasiekti. Ka
reivinėse buvo užtenkamai 
“scotch” pertemptiem nervam 
atleisti.

Iš manęs sužinojo Tomas, 
kad aš tada irgi Vokietijoj bu
vau. Jo ir kitų mėtomos bom
bos man ir kitiem tenai vidu
rius gadino, o nervams atleisti 
šnapso niekas mums nedavė. 
Dažnai ir pavalgyti trūko.

Okupacijos pulkuose po karo 
Tomas ilgokai Europoj užsibu
vo. Europa jam patiko. Miestų 
gatvės saugesnės už jo paties 
gimtinę. Taip, už tą pačią, ku
rią jis dvejus metus nuo priešo 
gynė.

Aprodė savo augančią tapy
bos ir grafikos kūrinių kolek
ciją. Iškėlė ir karo suvenyrus 
— visokių tautų ir armijų me
dalius, “Mein Kampf” egzemp
liorių ir kt. Brangiausias Tomo 
suvenyras sėdėjo prie to paties 
staliuko ir Coca-Cola gurkšnojo. 
Anna-Marija arba ponia Mac 
Knee svajojo apie savo gimtąjį

Po II D. karo apie 100.000 ar
mėnų sugrįžo i savo tėvynę iš 
viso pasaulio, kur jie buvo pabė
gę prieš 30 metų nuo turkų. Ar- 
nėnija dabar yra viena iš 15 so
vietinių respublikų. Tarpe grįžu
siu repatrijantų buvo 322 armė
nai — amerikiečiai. Dalis jų bu
vo gimę JAV-se, kuriuos patrio
tiški tėvai pasiėmė kartu. Grįžu
sieji tuojau pamatė realų gyve
nimą, kuris buvo labai tolimas 
nuo rausvų svajonių. Walter Ka- 
sarian, tada 19 metų amžiaus, 
gimęs Bronxe, N. Y., kai sustojo 
jų laivas, pareiškė: “Aš apsižval
giau ir pamačiau, kad tėvas pa
darė didžiausią klaidą savo gy
venime, bet jau nebuvo kelio at
gal.” Prašymas sugrįžti i JAV 
reiškė kelionę Sibiran, kur pate
ko 20 armėnų — amerikiečių. 
Po Stalino mirties apie 120 imi
grantų buvo palaipsniui išleisti, 
keletas tuzinų mirė ten dėl se
natvės. Dabar dar yra apie 40 
armėnų - amerikiečių, kurie ne
gali gauti leidimų išvykti, nors 
dalį žydų jau išleidžia.

Voskan Manoogian, kuris dar 
kalba bostoniškiu akcentu, buvo 
18 metų, kai išvyko. Kiekvieną 
savaitę jis su žmona ir dviem vai
kais eina į sovietų pasų Įstaigą 
ir kiekvieną kartą grįžta'be atsa
kymo. Jis yra anglų kalbos mo
kytojas ir uždirba 160 rubliu 
mėnesiui. Jis pasigenda JAV 
sporto ir filmų, nes vietiniuose n sporto ir filmu, nes vietiniuose 
“tik propaganda arba niekai”.

Viktor Derderian, gimęs Pro
vidence, R. I., o jo žmona Kay, 
gimusi Watertown, Mass., taip

miesteli Bavarijoj, snieguotų 
kalnų papėdėj, apie bavariškas 
dainas, apie siauras, bet sau 
gias gatves ir kalnų pašlaites.

Rytais mėgstu anksti keltis ir 
rytmečio nuotaikos atsigerti. 
Rytas man atsigavimo ir gyvy
bės pulso simbolis.

Namas miegojo. Norėjau iš
eiti ir pasivaikščioti netolimo 
parko takais. Pirštų galais ar
tėjau prie durų, nes' Tomas gu
lėjo ant sofos. Aš jo pabudinti 
nenorėjau. Augštielninkas, ne
nusirengęs, veidas išbalęs, žils
tanti barzdelė nervingai truk
čiojo. Jei ne tas trūkčiojimas, 
knarkimas, manytum — negy
vas.

Pistoletas mane sustabdė. Šal
tas juodas ginklas gulėjo ant 
stalelio šalia tuščių stiklų, pus
tuščių bonkų, pilnos nuorūkų 
peleninės. Natiurmortas manė 
pagavo ir supurtė. Pistoletas 
niekada man nebuvo toks reikš
mingas, toks tikras, kaip šį kar
tą. “šausiu tiesiai į kaktą...” 
Šie ir kiti žodžiai staiga Įgavo 
savo baisią reikšmę.

Bežiūrint ginklas ėmė augti. 
Darėsi didesnis už laiką, už žmo
gaus gyvybę. Į panašaus pisto
leto vamzdį man teko kadaise 
žiūrėti. Buvo baisios minutės. 
Tada toks ginklas buvo pairu
sių nervų, griūvančio Reicho 
karininko rankoje. Ideologinę 
diskusiją su užsieniečiu norėjo 
pistoletu užbaigti. Sveikesnio 
proto vokiečiai ji atkalbėjo.

— No, no, not again, please! 
— Ant sofos ėmė blaškytis To
mas. Jo akys plačiai atsivėrė. 
Akys buvo ne tos, į kurias va
kar “scotch” stiklus sumušant 
tekdavo pažvelgti. Tada jos ne
buvo tokios plačios, vandenin
gos ir paraudusios. Jose išgąstis 
sustingo.

— Not now! —- sumurmėjo 
amerikietis ir, kaip atleista spy
ruoklė, metėsi pistoleto link. 
Mečiausi ir aš. Pečiai susidūrė, 
ir Tomas sofon atkrito. Pisto
letas buvo mano rankoj. Man 
jis buvo arčiau, man reikėjo 
būti greitesniu “kaubojum”. Aš 
nenorėjau dar kartą Į vamzdžio 
tamsią skylutę pažvelgti.

— Matai, Leonai, Klevelan- 
das yra pavojingesnis, negu Tu 
galvojai... Aš ne be tas pats, 
kuri Tu prieš penkerius metus 
sutikai, — pilnai atsibudęs šne
kėjo Tomas.

pat ilgėjosi (yra atvykę) JAV — 
savo gimtojo krašto. Jis atsime
na pirmą patarimą, kai nuvyko į 
diktatūrinį kraštą? “Pirmą dieną 
kitas imigrantas man davė ge
riausią patarimą, kurio aš lai
kiausi: viską matyk, viską gir
dėk, bet nieko nekalbėk bent 
metus laiko, tada pats žinosi. 
Atvykusiam iš JAV vaikui buvo 
labai sunku tylėti. Aš negalėjau 
pasakyti net, kad duona buvo 
rūgšti. Mes vogėm vieni nuo ki
tų, kad išliktume gyvi. Krautu
vėje duodamą grąžą nė nemė
gindavome skaičiuoti, nors žino
jome, kad ten trūksta 2, 3 ar 10 
kapeikų. Jei protestuosi, tai kitą 
kartą negausi pirkti nei apelsi
nų, kurie labai retai būdavo par
duodami, nei rašomosios plunks
nos ar sąsiuvinio. Panašiai būda
vo ir autobuse”.
(Newsweek” 1971. V.). Mt.

................. - ------------

ČESNAKAS-

česnakas (garlic) yra natūralus kroa
te valantis vaistas — padeda jam 
•aisviaa tekėti, apsaugoja nuo nežva-
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totyros draugijos taryba. vadovauja
ma pirm. V. J akelaičio, svarstė so
vietu kompartijos XXIV suvažiavimo 
iškeltus reikalavimas. Veiklos ap
žvalga padarė draugijos tarybas pir
mininko pavaduotojas J. Glemža. 
Diskus! jose žodį tarė vilniškės kom
partijos istorijas instituto direkto
rius R. šarmaitis, centrinio komite
to skyriaus pavaduotojas J. Žukaus
kas, kraštotyrininku draugijas sky
rių pirmininkai: Kauno — K Rač
kauskas. Kupiškio — M. Gaušienė, 
Šilalės — V. Statkevičius. Pokalbyje 
taipgi dalyvavo Mokslu Akademijos 
lietuviu kalbos ir literatūros insti
tuto atstovas N. Vėlius, istorijos ins
tituto — A Tyla. ‘’Tiesos” 113 nr. 
skelbiama: “Pasisakymuose ir priim
tame nutarime atkreipiamas krašto
tyrininkų dėmesys i tai, kad būtina 
stiprinti savo veiklos idėjini povei
ki, daugiau prisidėti prie komunisti
nio darbo žmonių auklėjimo, mobi
lizuoti juos partijos iškeltiems nau
jojo penkmečio uždaviniams Įgyven
dinti ..Taigi, kraštotyrininkams, 
kurie lig šiol pagrindini dėmesį sky
rė lietuvių tautosakai ir kultūrai, 
įsakoma susirūpinti komunistine da
bartinu. Galbūt dėl šios priežasties 
tarybos pirmininko pareigų šiame 
posėdyje atsisakė draugija steigęs 
ir jai beveik 19 metų vadovavęs V. 
Jakelaitis, pasilikdamas tik kultūros 
ministerio pavaduotoju. Naujuoju 
kraštotyrininkų draugijos tarybos 
pirmininku išrinktas Vilniaus peda
goginio instituto rektorius V. Uogin- 
tas.

sėtis, V. Katilius ir pats abejoja: 
“Poilsis. Tai antroji medalio pusė 
(pirmoji — darbas).”

B. Juršė “Komjaunimo Tiesos” 96 
nr. paskelbė reportažinio pobūdžio 
rašinį “Aš noriu būti...” apie 
šiemet gimnazijas baigusius abitu
rientus, norinčius stoti į sovietų ka
ro mokyklas. Kandidatus atrenka 
Vilniaus karinio komisariato virši
ninkas pik. Konstantinas Gaurylius, 
Pabaltijo karinės apygardos štabo 
atstovas mjr. Leonidas Postovalovas, 
antrojo rango kpt Anatolijus Mala- 
ka, komjaunimo ck skyriaus vedėjas 
R. Pilkauskas ir dar po 
ra sovietų karininkų, korių pavar
džių B. Juršė nesiteikė suminėti. 
Pirmąją dieną komisija peržiūrėjo 
daugiau kaip 50 pareiškimų. Laik
raščio skaitytojams B. Juršė pristato 
kelis karininkais norinčius tapti jau
nuolius. Kelmiškis Bronius Kava
liauskas norėtų mokytis Leningrado 
jūrų povandeninio plaukiojimo mo
kykloje, vilkaviškietis Romas Kali
nauskas — Kiev© tankų technikinė
je komandinėje mokykloje, Raimon
das Pakarskas iš Kalvarijos — pa
rašiutininkų mokykloje. Be jų, dar 
minimi kelmiškiai A Lisauskas, V. 
Banys, vilniečiai S. Budarinas, F. 
Dainoravičius ir A Cibulskas iš Tra
kų rajono Pagrendos kaimo. Sovietų 
karininkų atrinkti kandidatai siun
čiami į karo mokyklas Sovietų Są
jungoje, kur jie dar turi išlaikyti 
konkursinius egzaminus.

Maltiečių bederacijos Kanadoje Sudbury skyrius atšventė veiklos trejų metų sukaktį. Iš kairės: 
skyriaus valdybos pirm. Gunar Saare, žodį taręs svečias Talivaldis Kronbergsz vicepirmininkai Vi
tolds Karklins ir Juozas Stoškus. Nuotr. J. Ligerio
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DŽIAZO FESTIVALIS
Vilniuj pirmą kartą buvo sureng

tas tris dienas trukęs džiazo muzi
kos festivalis “Vflnius-71”. Ansamb
lių grupėje laimėtojų vardus išsiko
vojo: sukaliningradinto Karaliaučiaus 
kvintetas “Ritmas”, vilniečio V. Ga
nelino trio ir rygiečio V. Viadro 
kvartetas. Geriausių atlikėjų vardai 
teko: pianistui V. Perefertovičiui ir 
saksofonistui V. Viadrui iš Rygos, 
trombonistui A. Kanunikovui iš Le
ningrado, mušamųjų instrumentų at
stovams — leningradiečiui A Kaza- 
kovui ir vilniečiui V. Tarasovut Pri
zus už geriausias kompozicijas lai
mėjo V. Ščiukinas iš Karaliaučiaus 
ir V. Ganelinas iš Vilniaus. Pasta
rojo vadovaujamas vilniečių trio jau 
anksčiau yra pasižymėjęs džiazo mu
zikos festivaliuose. Deja, šią trijulę 
sudaro rusai: V. Ganelinas, V. Tara
sovas ir V. čekasinas.

VASAROS DARBAI
V. Katiliaus pranešimu “Komjau

nimo Tiesos” 98 nr., pernai lietuviai 
studentai vykdė statybos darbus Al
tajuje, o šiemet teks vykti Turkmė- 
nijon, Sourdago gyvenvietėm Du 
šimtus studentų turės parūpinti Vil
niaus universitetas, Vilniaus pedago
ginis institutas, Panevėžio politech
nikumas, Kauno medicinos ir poli
technikos institutai. V. Katilius skel
bia: “Bus keturi būriai po penkias
dešimt žmonių. Prabėgs du mėne
siai po karšta pietų saule. Bus pa
statyta trisdešimt namų, kurių sąma
tinė vertė — beveik pustrečio šimto 
tūkstančių rublių. Taip bus. Tik... 
reikės dirbti. Daug dirbti. Po svili
nančiais Turkmėnijos saulės spin
duliais...” V. Katilius prisimena 
pernai nugirstą vieno studento pra- 
sitarimą: ‘Važiuojame dievai žino 
kur, o ar Lietuvoje darbų neuž
tenka...” Pasak V. Katiliaus, dar
bų užtektų, bet studentam sudaro
ma proga pamatyti kitus kraštus, 
padirbėti neįprastomis sąlygomis, pa
ilsėti. Ar jiems tikrai bus laiko il

DVI PLOKŠTELĖS
Rygos “Melodija” pagamino dvi 

muzikas mėgėjų ilgai lauktas plokš
teles: soL R. Sipario įdainuotų klasi
kinių arijų ir romansų, solistų E. 
Kuodžio ir J. Girijoto duetų. Pasta
ruosius du dainininkus išgarsino jų 
talentingai atliekami Lietuvos kom
pozitorių specialiai jiems sukompo
nuoti duetai — skambios melodijos 
ir gražus lietuviškas tekstas, parašy
tas su kompozitoriais bendradarbiau
jančių poetų.

SALYKLO GAMYKLA
Vakarinėje Panevėžio dalyje jau 

pastatyta ir baigiama Įrengti šio 
miesto 36-toji pramonės Įmonė — sa
lyklo gamykla. Jos sandėliuose tilps 
apie 30.000 tonų grūdų ir salyklo. 
Gamykla turės pagal paskutini tech
nikos žodi Įrengtus mirkymo, džiovi
nimo ir galutinio apdirbimo skyrius. 
Jos metinis pajėgumas — 10.000 to
nų salyklo, t. y. 8,5 karto daugiau, 
negu dabar per metus suvartoja 
“Kalnapilio” alaus darykla. Iš šio 
salyklo bus galima pagaminti apie 62 
milijonus dekalitrų alaus.

TRŪKSTA GANDRALIZDŽIŲ
Vytauto Nedzinsko pranešimu “Tie

sos” 96 nr., Lietuvoje mažėja gand
rų skaičius. 1958 m. jų buvo dau
giau kaip 32.000, bet jų gretos per 
dešimtmeti sumažėjo 3.000. Viena 
svarbiausių priežasčių — gandraliz
džių trūkumas: “Vienkiemiai nuke
liami, o gyvenvietėse, naujuose ūkių 
centruose, gamybinių pastatų pašo
nėje gandrams lizdų neįrengiame...” 
Mokyklose organizuojamos paukščių 
globai skirtos dienos, keliami moki
nių padaryti inkilėliai, tačiau niekas 
nesirūpina gandrais, kurie, pasak V. 
Nedzinsko, yra lietuviškas paukštis, 
laimės ir gėrio simbolis. Jų likimu 
turėtų susidomėti kaimo mokyklos. 
Gandrų skaičių mažina ir antroji 
priežastis, kurios V. Nedzinskas ne
suminėjo, būtent, melioracijos dar
bai. Nusausintose balose ir sukultū
rintose pievose mažėja varlių atsar
gos.

V. Kst.

DIDELĖ JAUNIMO GEGUŽINĖ

“GYVATARO” RENGTAS miesto 
125 m. sukakties koncertas nesu
traukė tiek žmonių, kiek tikėjosi. 
Lietuvių dalyvavimą sumažino tą sek
madienį kiti parengimai ir įvykiai, o 
kanadietiškai publikai gal tai buvo 
pergraži sekmadienio popietė eiti į 
salę. Permažai buvo susilaukta iš jų 
ir pažadėtos reklamos. Tačiau tie, 
kurie ten buvo, nesigaili. Jie turėjo 
progos stebėti augšto lygio šokio ir 
dainos koncertą. G. Breichmanienė 
supranta šių dienų koncerto lankyto
ją, žino jo skonį ir kantrybę. Tad ji 
neperkrauna programos savo mėgsta
mais dalykais, bet duoda tai, ką žiū
rovas mėgsta. Tai yra meninio pa
rengimo vadovo talentas. Gal todėl 
ir Čikaga pakvietė ją vadovauti tau
tinių šokių šventei.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS 
yra sutikęs dainų šventėj sekmadie
nį Čikagoje pasakyti lietuviams ka
talikams pamokslą. L Verbickaitė 
pakviesta būti šventės programos 
pranešėja.

PARAPIJOS -CHORAS Jaunimo 
Centro salėje pokyliu užbaigė savo 
darbo sezoną. Choras dar giedos bir
želio 13 d., vasarą atostogaus ir su
sirinks vėl rugsėjo mėnesį.

MARIUS SAKAS šiemet baigė Mc 
Master universitetą, gavo stipendiją 
ir išvažiuoja vasarą į Paryžių gilintr 
savo studijų. Rudenį McMaster uni
versitete jis pradės dėstyti prancū 
zų kalbą.

ANTANAS IR EMA DIRSES savo 
vedybinio gyvenimo 20-ties metų su
kakti paminėjo “Wright’s” banke
tų salėje, dalyvaujant gausiam bū
riui svečių. Sukaktuvininkus pasvei
kino mons. dr. J. Tadarauskas, K. 
•Mileris, St. Garliauskas iš Detroito 
ir Alf. Patamsis. Dukrelė Liorytė nu
stebino visus, o tėvams ištraukė net 
ašaras šiai progai tėvelių garbei pa
slapčiom išmoktu eilėraščiu. Buvo 
perskaitytos sveikinimų telegramos. 
Z. Sakalienė ir Alb. Pilipavičienė 
įteikė hamiltoniečių bendrą dovaną 
— sidabrinių peilių ir šaukštų rinki
nį, o dalyvavusieji sugiedojo “Il
giausių metų”. Ta_<5 žodį ir abu su
kaktuvininkai, trumpai žvilgtelėda
mi į laikus prieš 20 metų ir dėko
dami visiems už dalyvavimą jų šei
mos šventėje.

HENRIKAS IR DANUTE KAZ
LAUSKAI iš Ann Arbor, Michigan, 
viešėjo Hamiltone pas savo uošvius 
V. Jakimavičius. Anksčiau buvę ha- 
miltoniečiai, paskui kurį laiką gyve
nę Toronte, prieš 4 metus persikėlė 
Į Ameriką, kur Ann Arbor univer
sitete gavo darbą. K. M.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
liepos 4 d. vyks Čikagon į dainų

šventę autobusais. Susidaro didelės 
kelionės išlaidos. Visi kviečiami pri-
sidėti savo auka, kad mūsų jauni
mas galėtų dalyvauti šioje tautos 
šventėje. Aukos, pritariant mūsų pa
rapijos klebonui mons. dr. J. Tada- 
rauskui, bus renkamos šia tvarka: šį 
sekmadienį, birželio 13, visų pamal
dų metu bus dalinami tam tikslui 
vokai, o kitą sekmadienį, birželio 20, 
pamaldų metu prašome grąžinti vo
kus su auka. Šiam aukų rinkimui 
mielai pritarė ir KLB Hamiltono 
apyL pirm. K. Mileris. Parodykime, 
kad mes jaunimą remiame ne tik žo
džiais, bet ir savo auka. Jaunimas 
visiems bus dėkingas už parodytą 
nuoširdumą.

E. V. SAKAI gegužės 30, sekma
dienį, savo rezidencijoje suruošė sū
nui Mariui jaukų pobūvį universi
teto baigimo proga. Pobūviui suma
niai vadovavo Mariaus krikšto tėvas 
— dėdė Kl. Sakas iš Buffalo. Svei
kino J. Mikšys, J. R. Simanavičius ir 
kiti. Marius savo padėkos žodyje pa
dėkojo visiems, padėjusiems siekti 
mokslo, q ypač tėveliams, kurie pa
rodė kelią į mokslą ir sudarė gali
mybes. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO
JŲ Giedraičio klubas savo nuosavy
bės laukuose rengia metinę geguži
nę birželio 20 d., 2 v.p.p. Programo
je: premijuoti šaudymai, loterija, 
žaidimai ir kt. Vaikams — karšti 
“šuneliai”, vaisvandeniai ir saldai
niai nemokamai. Hamiltono ir apy
linkių lietuviai kviečiami praleisti 
šią dieną gamtoje. Valdyba

P. IR' ST. DALIŲ NAMUOSE ge
gužės 29 d. susirinko daug draugų, 
pažįstamų ir bendradarbių. Visi 
klausinėjo, kokia proga ir iki pasku
tinio momento negalėjo atspėti. Pa
galiau šeimininkas pasakė, jog tai 
“krikštynos”. O kur kūdikis? Ant 
stalo gulėjo krūva naujai išėjusios 
St Daliaus kelionių aprašymo kny
gos “Palmių pavėsy”. Tai naujai gi
musios knygos krikštynos. Pranė ir

~~ ”

Advokatas

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

32 James St. So.,

Royal Bank Building,
suite 614, 

tel." 522-8781

Hamilton, Ontario

LONDON, ONT. Masinę jaunimo 
gegužinę rengia Londono studentai 
birželio 19, šeštadienį, 2 v.p.p. p. 
Augustinavičių ūkyje prie Delhi. Iš 
Bostono dalyvaus studentų ekskursi
ja, kuri keliauja po Amerikos kon
tinentą. Vakare bus įvairus laužas, 
kuriam vadovaus torontiškiai. Įėji
mas ir maistas nemokamai. Visi yra 
kviečiami, bet ypač jaunimas. Sve
čiai iš toli prašomi atsivežti pala
pines — joms numatyta atskira vie
ta. Sekmadienio rytą ten pat bus 
Mišios su gitaromis (folk mass), že
mėlapių ir informacijų kreipkitės 
pas šiuos asmenis: BOSTONE — 
Gintaras Karosas telef. 268-5575: 
KLEVELANDE — Antanas Kalvai
tis 692-1766; DETROITE — Rober
tas Selenis 293-4611; WINDSORE — 
Joana Kuraitė 969-6131 arba And

rius Čerškus 256-6449; SUDBURYJE 
— Barbora Griniūtė 673-5009 arba 
Pranas Baltutis 6744)298; OTAVO
JE — Milda Danytė 722-0704 arba 
Dalia Priščepionkaitė 729-1711; TO
RONTE — Regina Stoškutė 762-6483 
arba Algis Puteris 762-6787; O AK
VILĖJ — Arūnas Vaičeliūnas 845- 
3375 arba Ilona Jonušaitytė 845- 
7035; HAMILTONE — Violeta Vili
maitė 662-2617 arba Jonas Čėgis 
528-2810; ST. CATHARINES — Kris
tina Vilbikaitytė 685-6133 arba Nijo
lė Gverzdytė 684-2084; RODNĖJ — 
Edis Ciparis 785-0138 arba Antanas 
Jokūbaitis 768-1476; DELHI — An- 
tanas Vyšniauskas 866-5555 arba Li
nas Kairys 446-2593: LONDONE — 
Liucija Petrašiūnaitė 451-6493 arba 
Vaidotas Jonynas 433-4279.

Kor. V. Jonynas

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

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

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

v- P-P-

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

Mokame už:
depozitus ______________5%
serus 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% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke Si. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAI)JAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA — DEŠROS — SKANUMYNAI
Dalis Brazilijos lietuvių kunigų suvažiavimo dalyvių V. 4-5 Sao 
Poulyje. Iš kairės: kun. Pr. Gavėnas, naujai j Sv. Juozapo para
piją atvykusių saleziečių vyresnysis; kun. dr. A. Milius; prel. P. 
Ragažinskos, Švenčius 35 metus klebono pareigose; mons. Z. Ig
natavičius iš Rio de Janeiro; kun. M. Gaidys, jau 20 metų Brazili
joje vietiniųtūrpe dirbąs Salezietis. Nuotr. St. Šileikos

Limited

284-288 Kt*# S». E. —'528-8488 — 740 Upper Jame* S*. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamas autoaikštės

Stasys Daliai eilę metų atostogas pra
leisdavo keliaudami. Jie yra apkelia
vę Vak. Indijos salas, Karibų jūrų sa
las, Meksiką ir didelę dalį Vidurio 
bei Pietų Amerikos. Savo pastabius 
kelionės įspūdžius ir patirtis St. Da
lius spausdino “TŽ”, o dabar išleido 
juos atskira knyga. Ji yra dailiai įriš
ta ir maloni paimti į rankas. Išėjo 
pačiu laiku, nes tai įdomaus, lengvo 
pasiskaitymo, poilsinė knyga, kokios 
reikia vasarojantiems. Pobūvio metu 
paaiškėjo, kad St. Dalius prieš mė
nesį turėjo gimtadienį, tad jam buvo 
sugiedota “Ilgiausių metų”. Seimi
ninkė visus maloniai vaišino, šeimi
ninkas svečius apdovanojo naująja 
knyga su autografu. Stasys Dalius 
yra aktyvus Hamiltono lietuvių vi
suomenininkas — dirba įvairiose or
ganizacijose ir lengvai valdo plunks
ną. Todėl naująją knygą yra lengva, 
malonu skaityti. E. S.

SKAUTŲ STOVYKLA įvyks lie
pos 17-31 d. d. Romuvoje. Skautės 
registracijos reikalu kreipiasi pas 
vyr. sk. v. si. Ireną Zubienę, 36 
Sherman Ave. S., tel. 545-5933. Už
pildyti registracijos lapai su $3.00 
registracijos mokesčiu grąžinami iki 
birželio 25 d. Skautai registracijos 
reikalu kreipiasi į tuntininką ps. V. 
Kvedarą tel. 627-1927. Susidarius pa
kankamam skaičiui vykstančių į sto
vyklą ir daugeliui tėvų pageidau
jant, numatoma samdyti autobusą. 
Dar trūksta šeimininkių virtuvėje. 
Motinos, kurios norėtų vykti, prašo
mos kaip galima greičiau pranešti I. 
Zubienei. Skautų vadovybė

BALTUONIO PARODA 
SOSTINĖJE

OTTAWA, ONT. Jei kam toks už- 
vardijimas dar nepasako visko, tai 
galima tuoj pat paaiškinti, kad Pr. 
Baltuonis yra skulptūrų iš medžio 
šaknų kūrėjas, kuris negyvam me
džiagos gabalui suteikia gyvybės, pa
daro tarsi kalbančiu, save išsakan
čiu. Tai dalis paties Baltuonio kiek
vienam tokiam kūriny. Kiekvienas 
toks jo kūrinys yra savitas, origina
lus; turbūt ir pats autorius neįsteng
tų sukurti antro tokio pat kūrinio. Jo 
paroda įvyko ištaiginguose Otavos 
miesto rotušės rūmuose — pirmojo 
augšto patalpose. Paroda sutapo su 
prasidėjusiu tulpių festivaliu, kai 
prasideda turistų antplūdis, ši paro
da buvo mūsų Lietuvių Bendruome
nės kultūrinis įnašas į, palyginti, in
tensyvų ir margą sostinės gyveni
mą. Ji buvo leista lankyti visą ilgą
jį gegužės 21—24 savaitgalį ir pra
tęsta dar vienai dienai. Parodai pasi
baigus, keletas jo kūrinių pasiliko 
Otavoje: įsigijo vietos lietuviai ar 
kaimynai.

Šią parodą tenka laikyti, esamų 
galimybių ribose, pavykusia, nors 
turėta vos nepilnos 2 dienos pasi
ruošti, pagarsinti, žinant vietos są
lygas, tai visai nepakankama, tačiau 
panorus nepraleisti suteiktos gali
mybės, buvo pasiryžta rengti. Paroda 
buvo atidaryta gegužės 21, penkta
dienį, 6 v. v., dalyvaujant ypač gau
siam būriui vietos tautiečių, būre
liui latvių, estų atstovų ir pripuola
miems turistams lankytojams. Apy
linkės valdybos atstovė Liuda Pleč
kaitienė, pasipuošusi tautiniais dra
bužiais, padarė įvadą ir pakvietė vie
tos Bendruomenės pirm. inž. A. Paš
kevičių atidaryti parodą. Vietos vi
suomenė apie parodą buvo informuo
ta tik per 9-ąjį televizijos kanalą 
prancūziškai. Viena radijo stočių pa
sinaudojo apyl. valdybos paskleistu 
biuleteniu. Paminėjo parodą ir vie
tos dienraštis “Journal”. Stebint pa
rodos lankytojus, teikiant jiems pa
aiškinimus ar atsakant į paklausi
mus, buvo girdėti išsireiškimas: 
“nuostabu”, “žavu”, “nepaprasta”, 
“pirmą kartą matau tokius daiktus”’, 
“kaip daug ir kokių puikių dalykų”, 
“ar parduodama?” ir t t Žinoma, 
gal buvo ir kitaip manančių, kurie 
kažką žymėjosi, labai atidžiai veik 
kiekvieną kūrinėlį apžiūrinėjo, užsi- 
rašinėjo ir nieko neklausė. Išvadoje, 
apylinkės valdybos pastangos sureng
ti Pr. Baltuonio parodą Otavoje yra 
neabejotinai vertos pagyrimo.

Albinas Vilniškis
TRADICINES JONINES rengia St 

Catharines skautų rėmėjų komite
tas liepos 3, šeštadienį, St Catha
rines mieste, Merriton Community 
Centre Hall, Park Ave. Šventė bus 
plataus masto. Programą atliks sol. 
G. Butkutė-Capkauskienė iš Mont- 
realio, taut šokių grupė “šilainė” iš 
Detroito ir vietinė tautinių šokių 
grupė. Kor.

J. A. Valstybės
AMERIKOS LIETUVIŲ AKCIJOS 

KOMITETAS, sužinojęs apie Simo 
Kudirkos nuteisimą kalėti 10 metų, 
surengė spontanišką Niujorko lietu
vių demonstraciją prie Jungtinių 
Tautų, netoli sovietų atstovybės. 
Spaudos agentūroms ir užsienio kraš
tų atstovybėms buvo įteikti specialūs 
pareiškimai, raginantieji imtis žygių 
nuleistam S. Kudirkai išlaisvinti. De
ja, didesnio dėmesio susilaukė Niu
jorko 3.000 žydų demonstracija, pro
testavusi prieš keturių žydų nuteisi
mą Rygoje. Atrodo, tokiais atvejais 
reikėtų siekti bendros veiklos su žy
dais, nes abu protestai turėjo lygiai 
tokį patį tikslą.

SĖKMINGĄ KLEVELANDO 
“GRANDINĖLĖS” koncertą Water
bury, Conn., Kennedžio gimnazijos 
salėje surengė šio miesto LB apy
linkės valdyba. Dalyvių buvo apie
I. 200, kurių 98% sudarė lietuviai. L. 
Sagio vadovaujama “Grandinėlė” bu
vo atvykusi su R. Babicko vadovauja
mu orkestru. Vietinis laikraštis dvie
jose laidose Įsidėjo “Grandinėlės” 
nuotraukas ir trumpus aprašymus.

JAV LB CENTRO VALDYBA Či
kagoje gavo kvietimą įsijungti į 
1968 m. Įsteigtą čekų, slovakų, len
kų ir ukrainiečių draugystės sąjungą, 
kuri siekia lyginti praeities nesklan
dumus, jungti R. Europos kraštų 
žmones bendrai kovai prieš sovietinį 
komunizmą. JAV LB centro valdyba 
pritarė šiai minčiai ir savo atstovui 
inž. B. Nainiui pavedė sutarti galu
tines įsijungimo sąlygas, kurias turės 
patvirtinti valdyba.

AUŠROS VARTŲ TUNTO 16-20 
metų amžiaus mergaitės Čikagoje su
organizavo literatūrinį būrelį, ku
riam buvo parinktas rašytojos ir kul
tūrininkės Sofijos Čiurlionienės var
das. Būrelio tikslas — lavinti litera
tūrinius sugebėjimus, norą rašyti ir 
kalbėti lietuviškai. Mėnesiniuose bū
relio susirinkimuose numatoma skai
tyti narių kūrybą, susipažinti su lie
tuviais rašytojais, gyvenančiais čika- 
kagoje ir apylinkėse. Pirmajame su
sirinkime aktorius Rimas Cinką supa
žindino su “Antrojo kaimo” grupės 
satyra ir farsu ir aplamai su saty
ra, kuri yra vienas sunkiausių lite
ratūrinių žanrų. Sofijos Čiurlionienės 
literatūrinį būrelį globoja Aušros 
Vartų tunto vyr. skiltininkė Irena 
šerelienė.

KUN. VACLOVUI ZAKARAUS
KUI gegužės 26 d. kunigystės 40 
metų sukakties proga pagerbtuves 
Beverly Country klube surengė čika- 
giečių bičiulių būrelis, vadovaujamas
J. Evans ir dr. Z. Danilevičiaus.

ŠEIMOS ŽIDINĮ BOSTONE sukū
rė soL Benediktas Povilavičius su 
Adele Ališauskaite. Jungtuvių apei
gas Šv. Petro bažnyčioje atliko ir 
gražų pamokslą pasakė kun. J. Kidy
kas, SJ, atvykęs iš Brazilijos, Sao 
Paulo miesto.

LIŪDNOJO BIRŽELIO ir lietuvių 
sukilimo trisdešimtmečio minėjime 
Čikagoje pagrindini žodį tars ALTos 
pirm. dr. K. Bobelio pakviestas len
kų kilmės kongreso narys Edward 
J. Derwinski, griežtas antikomunistas 
ir sovietų pavergtų tautų bičiulis.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ literatū

ros ratelis paskutiniame savo pobū
vyje aptarė Česlovo Grincevičiaus 
mozaikini romaną “Geroji vasara” ir 
susipažino su jo ištraukomis. A. Ste
ponaitienė padeklamavo Sao Paulo 
mieste gyvenančios Halinos Mošins- 
kienės eilėraščių. Programą paįvairi
no pianistė Rymantė Steponaitytė.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ bir
želio 13 d. abiejose Sao Paulo lietu
vių parapijose užprašė Mišias už 
Lietuvos kankinius. VL 19 kartu su 
latviais ir estais miesto centre ren
gia viešą minėjimą, sekančią dieną 
— trijų tautybių ekskursiją, o nuo 
VI. 23 iki 29 d. — baltiečių parodą 
miesto centre.

Argentina
LIETUVIŲ KATALIKŲ SAVIŠAL

POS Mindaugo draugija Berisse at
šventė veiklos keturiasdešimtmeti. 
Iškilmė buvo pradėta vietinėje baž
nyčioje, kur Mišias atnašavo ir pro
gai pritaikytą pamokslą pasakė Auš
ros Vartą parapijos klebonas kun. 
Juozas Petraitis. Minėjimas buvo su
rengtas mindaugiečiu namų salėje, 
šio pastato stogą puošė Lietuvos ir 
Argentinos plevėsuojančios vėliavos. 
Veiklos apžvalgą, suminėdamas drau
gijos steigėjus ir veikėjus, padarė 
vicepinn. Kazimieras Pilka, pavada
vęs tarnybiniais reikalais i Tukuma- 
no ir San Juan provincijas išvykusį 
pirm. Osvaldą Bakaną. Sukaktuvinin
kus sveikino: “Nemuno” pirm. J. 
Bernotas, ALC pirm. V. R. Misiūnas, 
SLA pirm. J. R. Stalioraitis, “AL Bal
so” red. K. Norkus, “Laiko” vardu — 
P. Gudelevičius, parapijos — P. Sa
kalauskas, šv. Cecilijos choro — K. 
Misiūnas, Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos — K. 
Kliauga. Padėkos žodį tarė mindau- 
giečių vicepinn. K. Pilka. Skambant 
lietuviškų plokštelių muzikai, minė
jimas baigtas jaukiomis vaišėmis.

MOTINOS DIENOS minėjimas bu
vo surengtas Aušros Vartų parapijos 
salėje. Motinas sveikino klebonas 
kun. J. Petraitis, O. Kairelienė ir Z. 
Juknevičius. Specialaus pagerbimo 
susilaukė dvi motinos: seniausioji — 
Vladė Pajaujienė ir jauniausioji — 
Ona Romeiklenė. Gražų scenos vaiz
deli atliko stud. Jane Mataitytė ir 
Stela Demantavičiūtė. Duetų padai

navo Uršulė Blumbergienė ir "Albina 
Šimkūnienė, solo dainų — E. Runi- 
mienė. Dainininkėms akompanavo 
Eleonora Mikučionienė. * Atžalyno” 
ansamblis pašoko “Šustą”, “Lenciū
gėlį” ir “Jonkelį”. Visą programą 
pranešinėjo Vytautas Padvalskis.

LIETUVĮ TAKSIO VAIRUOTOJĄ 
Julių P. Kisielių dviem revolverio 
šūviais sunkiai sužeidė keleivį suvai
dinęs banditas, reikalavęs ir negavęs 
pinigų. Sužeistasis gydomas Haedo 
chirurginiame institute.

LIETUVIŠKAS ŠEIMAS Buenos 
Aires sukūrė: Argentinos Lietuvių 
Centro vicepirm. Osvaldas Jonušis su 
ALC jaunimo darbuotoja Sofija Ki
sieliūte ir dr. Osvaldas Račkauskas 
su Terese Masiulyte. Abiejų porų 
jungtuvės buvo tą pačią dieną Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. Mi
nėtini ir anksčiau Įžiebti du lietuviš
kos šeimos židiniai: Berisse — dr. 
Giedručio Žagrakalio su Elenute 
Bučyte, Hurlinghame — dr. Alber
to Domyno su Stela Kriuklyte iš Vi
lla Lugano. SLA ansamblio šokių 
mokytoja Olga Žabrauskaitė ištekėjo 
už dr. Ruben Carlos Casas, o SLA 
veikėja Juana Leišytė — už dr. Raul 
Favero.

Australija
ADELAIDES TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

grupės “Žilvinas” vadovavimą V. 
Straukas, išsikeldamas Melburnan, 
perdavė L. Vasiliūnui.

SIDNĖJAUS ROCKWOOD kapinė
se pašventintas paminklas A. L. B. 
krašto tarybos buvusiam pirm. a.a. 
Simui Narusiui, pastatytas našlės V. 
Narušienės. Šyejitinimo apeigas atli
ko kun. P. Butkus ir kun. P. Martū- 
zas. žodį tarė V. Šliogeris, kun. P. 
Butkus, prof. A. Kabaila ir Sidnėjaus 
ALB apylinkės pirm. p. Reisgys. Da
lyvavo gera šimtinė lietuvių.

BRISBĄNĖJE MIRĖ architektas 
a.a. Benonas Juozas Kimeklis, kuris 
buvo gavęs užsakymą suprojektuoti 
geriausią Brisbanės viešbutį “Le
non”. Velionis projektą jau buvo 
užbaigęs ir ruošė detalius apskaičia
vimus savo Įstaigoje, kur buvo rastas 
netekęs sąmonės. Mirė nuvežtas ligo
ninėn. Jo palaikai po gedulingų pa
maldų St. Mary’s bažnyčioje buvo pa
lydėti į Toowongo kapines, dalyvau
jant nemažam būriui lietuvių, moki
nių ir australų. Atsisveikinimo žodi 
tarė kapelionas kun. dr. P. Bačins- 
kas.

ADELAIDĖS MOTERŲ KVARTE
TAS, vadovaujamas A. Urnevičienės, 
ruošiasi Įdainuoti plokštelę, kurios 
išleidimo išlaidas padengs mecena
tas čėsna.

ADELAIDĖS LAIKRAŠČIUOSE 
dažnai dedamos nuotraukos jaunos 
lietuvaitės Dovilės Tugaudytės, kuri 
yra garsėjanti drabužių modeliuoto
ja. Neseniai Įvykusių gražiausio dra
bužių modelio varžybų proga jos 
nuotraukomis pasipuošė ir Sidnėjaus 
australiškoji spauda. Skaitytojams 
buvo priminta, kad D. Tugaudytė 
yra lietuvių kilmės.

Italija
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ 

vyskupas dr. A. Deksnys paskutiniu 
metu tvarkė lietuvių sielovados rei
kalus savo pastovioje būstinėje Ro
moje, šv. Kazimiero kolegijoje, čia 
parengė ir išleido trečią informa
cinio biuletenio “Krivūlė” nr. ir 
“Naujuosius nuostatus išeivių sielo
vadai tvarkyti.” Leidinių spausdini
mą tvarkė sielovados centro spaudos 
dir. kun. dr. P. Celiešius, kun. R. 
Krasauskas ir kun. K. žalalis, OFM. 
Europos lietuvių katalikų informaci
jai skirta “Krivūlė” plačiai aprašo 
vysk. A. Deksnio veiklą ir Įvairius 
patvarkymus lietuvių sielovadoje. Be 
to, čia pateikiami Tikėjimo Doktri
nos Kongregacijos potvarkiai katali
kų leidžiamoms religinėms knygoms 
tikrinti ir aprobuoti, pastabos apie 
mišrių moterysčių sudarymo taisyk
les, kun. A. Rubiko straipsnis “Są
žinės laisvė ir atsakomybė”. Antrąjį 
leidinį “Naujieji nuostatai išeivių 
sielovadai tvarkyti” redagavo prel. 
dr. L. Tulaba, kuris atstovauja lie
tuviams vyriausioje Vatikano komi
sijoje, tvarkančioje išeivių sielova
dos problemas. Vysk. A. Deksnys vėl 
išvyko i V. Vokietiją, kur gegužės 18 
d. buvo pakviestas dalyvauti vokie
čių kun. Kneipo 150 metų gimimo 
sukakties iškilmėse Bad Woerishofe- 
ne. Gegužės 29-31 d.d. vysk. A. Deks
nys dalyvavo Europos lietuvių kata
likų ir kunigų suvažiavime Vokieti
joje, kur buvo sprendžiamos Įvairios 
sielovados problemos bei renkama 
vyriausioji Europos lietuvių katali
kų taryba.' Suvažiavimo metu iškil
mingai paminėta vysk. Ant. Deksnio 
kunigystės šventimų 40 metų sukak
tis.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO
LEGIJOS rektorius prel. L. Tulaba, 
virš dviejų mėnesių lankėsi JAV-se, 
kur Įvairiose lietuvių kolonijose ve
dė gavėnios susitelkimo dienas-reko- 
lekcijas ir skaitė paskaitas apie da
bartinę Katalikų Bendrijos padėtį. 
Gegužes 21 d. sugrįžo Į Romą.

FILADELFIJOS LIETUVIŲ para
pijos klebonas kun. Jurgis Degutis, 
gegužes 15 d. atostogų proga atvyko 
į Romą lankyti krikščionybės centro 
istorinių paminklų ir Romos šven
tovių.

LIETUVIŲ KOLEGIJOS svečių na
muose Romoje paskutiniu meto vis 
daugiau apsistoja lietuvių iš Įvairių 
pasaulio kraštų. Iš tolimosios Austrą- 
Ii jos čia buvo sustojus Dana Berta- 
šiūtė ir iš Los Angeles Marija-Gied- 
Tt Naujokaityte.



Čiurlionis ir jo kūrybos leidiniai
Dail. M. K. Čiurlionis buvo 

kietos valios, stipraus nusistaty
mo, didelio ryžto, kietai siekian
tis tikslo. Apie jį štai ką rašė 
Stasys Čiurlionis:

Plungėje laisvu nuo muzikos pa
mokų laiku kunigaikštis (Mykolas 
Oginskis) mėgdavo pasižiūrėti savo 
mokinių žaidimų, išvesdamas juos 
i laukus ar medžioklę. Kartą, žiemos 
metu, jis išėjo su jaunuoliais j lau
kus ir, padalijęs mokinius į dvi gru
pes, leido jiems mėtytis sniegu. 
Mikalojaus Konstantino vadovauja
ma grupė dukart nugalėjo priešinin
kus; trečio žaidimo metu kunigaikš
tis pats įsimaišė į žaidimą ir smarkiai 
puolė Mikalojų, taip pat duodamas 
ženklą ir kitiems jį pulti. Kunigaikš
tis sniego gniūžte skaudžiai sudavė 
Mikalojui Konstantinui Į ausį; tas 
taip pat neliko skolingas, ir taikliai 
paleido sniego gniūžtę kunigaikščiui 
į nosį. Įsiutęs kunigaikštis suriko: 
“Kaip išdrįsai mane pulti?” Tačiau 
berniukas drąsiai išlaikė ugnifc&ą 
kunigaikščio žvilgsnį ir ramiai tarė: 
“Jūsų šviesybės smūgiai ir duotas 
ženklas mane pulti man suteikė drą
sos pulti Tamstą, kaip stipriausią 
žaidimo priešą”. Kunigaikščio pyktis 
greit atslūgo, ir visi nustebo, kad, 
užuot nubaudęs, kunigaikštis priėjo 
ir, paėmęs jaunuolio galvą, drau
giškai pabučiavo jam Į kaktą. Tada 
tik jaunuolio akys prisipildė ašarų. 
Nuo to laiko kunigaikštis ypatingai 
pamėgo jaunuoli ir išskirdavo jį iš 
kitų tarpo. (“Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionies gyvenimo bruožai”, 11- 

.12 psL “M. K. Čiurlionis”, red. P. 
Galaunė. Kaunas, 1938 m.).

Apie M. K. Čiurlionio kūrybą 
daug prirašyta, čia pacituosiu 
dviejų lietuvių dailininkų pa
reiškimus. Vyt. Kairiūkštis taip 
rašė:

Visa M. K. Čiurlionio tapybos kū
ryba, taip turtingai pasireiškusi vos . 
šešeriu metų laikotarpyje, yra išim
tinai originalus ir sudėtingas reiški
nys. Tai liečia tiek čiurlionies kū
rybos forma, tiek ir jos turinį. To
dėl negalimą Čiurlionio paveikslų 
suprasti iš karto, iš pirmo žvilgsnio. 
Ypatingai šiais laikais, kada naujo
sios meno kryptys iškėlė tapyboje 
pirmon vieton formalinius klausi
mus, būtent, spalvos, linijos, plokš
tumų, apskritai — paveikslo kons- 
truavimo klausimus, kada paskutinių 
dešimtmečių įvykiai, kaip pasaulinis 
karas (kalba apie pirmąjį pasaulinį 
karą, A. G.) su visomis jo pasekmė
mis iki gelmės pakeitė žmogaus psi
chiką, darydami ją lyg nejautrią, 
šiurkščią ir lyg nepajėgią tiems iš
gyvenimams, tai nuotaikai, kuri vieš
patavo prieš karą kultūringoje vi
suomenėje. — šiais laikais sunku yra 
gilintis į čiurlionies išgyvenimų pa
saulį, sunku suprasti jo “sonatas”, 
preliudus ir “pasakas”. Nelengva 
yra mums atjausti ir visą jo kūry
bos grožį ir nustatyti rietą, kurią uži
ma meno istorijoje Čiurlionis, — tas 
didelis romantikas tapyboje”. (Toje 
pat knygoje “M. K. čiurlionies tapy
bos kūryba”, 34-35 psl.).

A. Žmuidzinavičiaus rašinyje 
“Atsiminimų žiupsnelis” toj pa
čioje P. Galaunės Redaguotoje 
knygoje atidengia vieno pa
veikslo gimimo mintį. Esą apie 
savo paveikslą “Pasaka” jis jam 
kalbėjo:

Išėjo du karaliai į mišką. Bet tu, 
broliuk, nemanyk, kad tai buvo du 
paprasti karaliai, ir kad tai buvo 
paprastas miškas. Tai viskas pasa
kiška, didinga. Miškas toks, jog ant 
medžių šakų telpa didžiuliai miestai 
su rūmais, pagodomis, bokštais. Tai 
riš ant šakų. Tad, pamanyk, kokios 
tos šakos, o kokie medžiai, kurie tu
ri tokias šakas! O koks visas tokių 
medžių miškas! Tokiame miške 
vaikščiojo sau tie du karaliau Bet 
kokie karaliai, gali suprasti. Jų lie
menys prilygsta medžių stuobriams, 
arba dar storesnį. Toks pat jų ūgis, 
žinoma, tai milžinai. Jų pasakiški 
tautinai rūbai, išdidžios karūnos... 
Miškas niaurus, tamsus. Jie vaikščio
ja ir ieško. Ieško, iš kur tame tam
siame miške lyg šviesa šviečia. Ir 
jie rado ant žemės, tarp galingų 
tamsių stuobrių, mažutį saulės švie
sa spindintį daikteli. Vienas karalių 
paėmė tą spindintį daiktelį į riešku
čias, abudu žiūri ir stebisi. Kas čia 
galėtų būti? Neišmanėliai! Tie didie
ji karaliai niekad to nesupras. O juk 
tai paprastas, mums taip gerai vi
siems žinomas, lietuviškas kaimas. 
Jis spindi pasauliui savo savotiška 
lietuviška kultūra. Tik jie to nesu
pranta. (81-82 psl.).

Šiame dail. Žmuidzinavičiaus 
aprašytame paties Čiurlionio pa
sakojime yra paslapties raktas, 
kaip reikia Sūrėti į Čiurlionio 
kūrybą, ko joje jieškoti.

1961 m. Vilniuje išleistas 
Čiurlionio 32-jų reprodukcijų al
bumas. spausdintas Kaune/ Iš
leido Valstybinė Grožinės Lite
ratūros Leidykla. Redaktorės J. 
Grigienė ir A. Berman. Men. re
daktoriai V. Bačėnas ir J. Banai
tis. Tech, redakt. V. Zdanavi
čius. Korektorės M. Bielinskie- 
nė ir M. Raudonikienė. Paveiks
lų reprodukcijas gamino foto
grafai B. Barauskas ir P. Pu- 
kinskas. retušeriai A. Andziulis, 
J. Leckas ir B. Truchačiovas. 
Spaudėjai J. Kleiza ir K. Savic
kas. Tiražas 20.000 egz. Kaina

ALGIRDAS GUSTAITIS

3 rb. ir 50 kp. Leidinys didelio 
formato. Redakcinė komisija: V. 
Čiurlionytė-Karužienė, P. Galau
nė, J. Kuzminskis, A. Mackevi
čius, P. Strauskas, A. Venclova. 
Vienintelį straipsnį “M. K. čiur-

nas Venclova. Jis paskelbtas lie
tuviškai, rusiškai, angliškai ir 
prancūziškai. Tasai straipsnis 
nėra gilus, nei įsijaustas, nei 
reprezentatyvus.

M. K. Čiurlionį pasauliui pri
statančių leidinių yra labai re
ta. Tokiai progai atsiradus, rei
kėtų duoti įmanomai geriausią 
jo kūrybos aptarimą ir geriau
sias kūrinių reprodukcijas.

Argi okupuotoje Lietuvoje ne
galima rašyti, spausdinti “tau
tinis lietuvių menas”, o būtinai 
turi rašyti “nacionalinis”? Argi 
rusai taip baiminasi žodžio “tau
ta”, “tautinis”?! A. Venclovos 
str. tų žodžių bijomasi.

1938 m. P. Galaunės redaguo
toje knygoje “M. K. Čiurlionis” 
33-me atspaude yra “Viltis” (au
toportretas), pastelė 1904-1906 
m. Gi 1961 m. Valstybinės Gro
žinės Literatūros Leidyklos iš
leistame Čiurlionio 32-jų repro
dukcijų rinkinyje pirmuoju įdė
tas tas pats paveikslas, pava
dintas “Tiesa”. Labiau tikiu ne
priklausomos Lietuvos lei
diniams.

Brangus Čiurlionis savo kūry
ba, kur nemažą reikšmę turi 
ir jo spalvos, ne tik mintis. 
Žiūriu į Vilniuje išleistas čiur-. 
lionio reprodukcijas ir kratau 
galvą: ne, tai ne Čiurlionio 
spalvos! Gyvendamas Kaune, 
daugelį valandų praleidau Čiur
lionio galerijoje ir jas gerai at
simenu.

Aplamai, dabar okup. Lietu
voje visi spalvoti paveikslai, at
virukai, bandomos spalvotai 
iliustruoti knygos yra labai 
prastos kokybės.

Pavartykite Vakarų pasauly
je išleidžiamas meniskas kny
gas ir įsitikinsite. Palyginkite 
su vilniškėmis Čiurlionio repro
dukcijomis ir susiimsite už gal
vos.

Kalbant apie Čiurlionio pa
veikslu reprodukcijas, apgailes
taujančiai tenka išsireikšti ir 
apie Bostone išleistą Lietuvių 
Enciklopediją. Jos IV tome yra 
juoda-balta keturios puslapinės 
Čiurlionio reprodukcijos, bet 
atspausdintos labai blogai. Blan
kus ir aprašas apie M. K. Čiur
lionį.

Vakarų Europoj yra labai.ge
rų knygų leidyklų, pagaminan
čių pirmaeiles reprodukcijas. 
Sakysime, Georg Westermann 
Verlag, Braunschweig, Vakarų 
Vokietijoje. Jos išleista virš 300 
paveikslų reprodukcijų arti 600 
psl. svari knyga “Das grosse 
Buch der Graphik”, taipgi “Das 
grosse Buch der Malerei” su 
800 tapybos kūrinių iš įvairių 
pasaulio meno galerijų. Tai tik
rai verti dėmesio leidiniai. De
ja, tenai nieko nėra iš Lietu
vos, nieko nėra apie Čiurlionį.

Parašiau jiems, bandydamas 
aptarti M. K. Čiurlionį ir pra-

šydamas bei siūlydamas išleisti 
jo kūrinių knygą. Jie atsakymą 
atsiuntė 1970 m. vasario 19 d. 
Laiške rašoma:

Thank you too for your proposal 
to have the Lithuanian painter M. 
K. Čiurlionis included in one of our 
future art books. It will be very 
difficult to get his paintings photo
graphed in fairy good quality. That 
is why we did not succeed to show 
even Russian Art of the Realistic pe
riod although we did everything to 
have the permission to reproduce 
those. Even when we suggested to 
take a Russian author for writing 
the special essay, there was no re
sult of a long time of writing and 
writing.

What a pity that the colours of 
Mr. Čiurlionis paintings are loosing 
their originality in the near future! 
One can only be comforted by the 
comparison with Leonardo’s “Last 
Supper” which is going to be destro
yed too.

JAV-se viena geriausių me
niškų knygų leidyklų yra' Har
ry N. Abrams, Inc., New York, 
N.Y. Turiu keletą jų knygų. 
Puikios reprodukcijos dailinin
kų Cezanne, Gauguin, Picasso, 
Rembrandt, Van Gogh ir kt. 
Bet knygose yra įrašai: “Prin
ted and bound in West Germa
ny”. Taigi, spausdinta ir įriš
ta Vakarų Vokietijoje. Kad ir 
kaip keista, bet JAV-se nėra 
pačių geriausių spaustuvių 
augštos kokybės meniškų pa
veikslų reprodukcijoms pada
ryti.

Minėta Galaunės 1938 m. re
daguota Čiurlionio knyga davė 
keletą spalvotų reprodukcijų, 
nepalyginamai geriau padarytų 
nei 1961 m. Jis davė patikimą 
kūrinių sąrašą, o J. Kisinas 
— M. K. Čiurlionio bibliogra
fiją. 1961 m. leidinyje nieko 
nėra, nors jo apimtis siauresnė. 
Bet ne leidinio siaurumu teisin
tis. Tada bibliografinių antraš
čių buvo paskelbta 11 psl., da
bar gal būtų dešimteriopai dau
giau.

Atsiųsta paminėti
Moksleivio Balsas nr 1(11), Hamil

tono moksleivių ateitininkų kuopos 
neperiodinis laikraštėlis, redaguotas 
Dalios Grajauskaitės, Aidos Kezytės, 
Danguolės Juozapavičiūtės. Viršelis 
— Antano Gudinsko, iliustracijos — 
Arvydo šeštoko. Adresas: Mokslei
vio Balsas, 18 Arkell St., Hamilton 
15, Ont., Canada.

Juozas Tintais, NUSKANDINTAS 
ŽIEDAS. Novelės, 200 psl. Nidos 
Knygų Klubo leidinys nr. 80, 1970 
m. Kaina: minkštais viršeliais — $3 
(nariams $2), kietais — $3.50 (na
riams $2.50). Leidyklos adresas: 2 
Ladbroke Gardens, London, W. 11, 
Britain.

Kibirkštis nr. 6, Toronto lietuvių 
šeštadieninės Maironio mokyklos mo
kinių neperiodinis laikraštėlis. 1971 
m. gegužės 9 d. Redagavo Daina 
Akelaitytė ir Liuda Rusinaitė, iliust
ravo Danutė Misevičiūtė. Laikraštė
lio globėja — L. Nakrošienė. Tech
ninis talkininkas — E. Girdaus- 
kas.

mm
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M. K. Čiurlionio namelis-muzėjus Druskininkuose

VYTAUTAS AIDAS

Sibiro tremties eilėraščiai

Mano naktys
Ak, baisios sielvartingos dienos mano, 
O naktys nemigo baisesnės!
Kančioje mirštantis ištroškęs karavanas, 
Paklydę mintys ugnyje juodoj nuskęsta.
Tamsu aplink. Jaučiu kaip skausmo rankos 
Suspaudžia gerklę, širdį plėšia, 
Mane per naktį guolyje kietame tranko, 
Nualpusį siela suklumpa į erškėčius.
Ją svetimų širdžių ledinis šaltis
Kančiom baisiom nuogai išrengia, '
Kvatoja juodas velnias: “Tavo maldos veltui... 
Juoda naktis, juodai nujuodina ir dangų.
Ir vėl į širdį sminga skausmo iltys, 
Ir vėl jo pirštai spaudžia gerklę ... 
Vaidenas kapas čia sniegų kalnais užpiltas, 
Ramybė neateis, nors visąnakt jos verktum.
1947. IV. 14.

Saulėlydžiai
Kai saulė leidžias prie Uralo, 
Begęstant aukso spinduliams 
Sušvinta skausmas. Nėra galios 
Siam gaisrui užgesint juodam.
Plėšrus kaip paukštis suplazdena,.
Krūtinėj augęs ilgesys 
Sudrasko širdį. Kraujas mano — 
Juodoji nevilties ugnis.
Saulėlydžiuos užkaista mintys, 
Juoduos liežuviuose liepsnų.
Aš, negalėdamas nurimti, 
Sudegt į laužą pats einu.
1947. VIII. 15^

* Gėlės iš tėvynės
Kvėpavo jos Tėvynės oru, 
Šventosios žemės krūtimis 
Maitinosi, kad puoštų altorių, 
Statytą mano mintimis.
Tik jos girdės begarsę maldą,

. Kuri širdies jausmais virpės
Ir ilgesį taip geliantį, taip saldų 
Laukų gimtųjų, jos atspės.
Jaučiu ant jų dar švelnią ranką
Ir atspalvį akių šviesių,
Jaučiu net rūbo kvapą blankų ... 
Nevienas maldoje esu.
1948. IV. 30.

IV DAINŲ

Algirdas Kačanauskas Vaclovas Verikaitis

Jungtinis suaugusių

choras

Jungtinis lituanistinių

Palydi akordeonų

orkestras

Bronius Budriūnas, 
Algirdas Kačanauskas

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami MARGINIUOSE ir šventės dieną prie įėjimo nuo 
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JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

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

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

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

f i r i g u o j
Petras Armonas, 
Bronius Jonušas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis,

Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO:
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja:
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Mot e kaiti s
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(3 KULTŪRI tJE VEIKLOJE
IŠVYKAI Į P. AMERIKĄ pasiruo

šęs Čiurlionio ansamblis jau suren
gė koncertus Detroito ir Klevelando 
lietuviams. Jie buvo pradėti vadovo 
A. Mikulskio diriguojamo mišraus 
choro atliktomis liaudies dainomis, 
dalyvaujant sol. Irenai Grigaliūnai- 
tei. Vyrų choras taip pat dainavo 
liaudies dainas, talkon pasikvietęs 
sol. Vladą Plečkaitį. Moterų choras, 
palydimas O. Mikulskienės vadovau
jamo kanklių orkestro, pagrindinį 
dėmesį skyrė A. Mikulskio harmo
nizuotam liaudies dainom. Specialiai 
išvykai sudaryta tautinių šokių gru
pė pašoko “Blezdingėlę”, Subatėlę”, 
“Malūną” ir “Kalvelį”. Abu koncer
tus užbaigė mišrus choras su kanklių 
ir liaudies pučiamųjų instrumentų 
orkestru, baigminei daliai pasirinkęs 
J. Naujalio “Lietuva brangi”, A. Mi
kulskio harmonizuotas- dainas “Skam
ba, skamba kankliai”, “Aš nusieičiau 
į Klaipėdužę”, “Pasėjau linelį”, “Nu- 
važiav tėvelis” ir “Papartėlis”. Cho
rui talkino solistai Irena Grigaliūnai- 
tė ir Algis Gylys. Didžiąją koncerti
nės programos dalį sudaro paties 
ansamblio A. Mikulskio harmonizuo
tos lietuvių liaudies dainos. Neuž
mirštos ir kitų kompozitorių, kaip 
M. K. Čiurlionio, St. Šimkaus, J. Ži
levičiaus, J. Karoso, J. Bendoriaus, 
harmonizuotos dainos.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO studijinis suvažiavimas ir sto
vykla bus birželio 26 — liepos 3 
d. d. s. V. Jonyno vasarvietėje prie 
Chesterton, Indiana valstijoje. Prog
ramą ruošia dr. Dainos Variakojytės- 
Fricke ir Ramunės Kviklytės vado
vaujama komisija — D. Baraitė, R. 
Cinką, A. Dundzila, A. Krutulis, A. 
Markulis, R. Penčyla, dr. T. Remei- 
kis ir R. Vėžys. Planuojami literatū
ros, dramos ir muzikos vakarai, 
skautiški laužai. Programa bus įdo
mi ir vyr. filisteriams, ir studijuojan
čiam jaunimui. Laisvalaikiai bus 
skirti atgaivai gamtoje — poilsiui, 
sportui, maudymuisi. Techniniais su
važiavimo reikalais rūpinasi Čikagos 
ASS skyrius, vadovaujamas ASS pir
mininko P. Bielskaus, ASD pirm. G. 
Sabaliūnaitės, Korp! Vytis pirm. G. 
Plačo ir FSS pirm. K. Jėčiaus. Visos 
ruošos koordinatorius yra FSS cent
ro valdybos pirm. Rimantas Dirvonis. 
ASS vadija kviečia dalyvauti visus 
narius, o taip pat ir vyr. skautes bei 
skautus vyčius. Registruotis šiuo ad
resui Kęstutis Jėčius, 1310 Wayside 
Dr., Villa Park, Ill. 60181, USA.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄ
JUNGOS kursai Dainavoj — birže
lio 28—31 d. d. Pakviesta eilė paskai
tininkų. Dr. Algis Norvilas kalbės 
apie žmogaus laisvės problemas, pri
taikytas dabartinei- studentijai, kun. 
dr. Antanas Paskųs — apie individą 
visuomenėje, Kęstutis Girnius—apie 
religinės laisvės problematiką prof, 
dr. A. Maceinos “Didžiojo Inkvizito
riaus” šviesoje, Juozas Kazlas — 
apie Sovietų Sąjungos ateitį, Augus,- 
tinas Idzelis — apie laisvę ir tautine 
atsakomybę, dabarties bei ateities už
davinius, dr. Vytautas Vygantas — 
apie studento ateitininko pasirinki
mų laisvę. Kursų metu bus pagerbtas 
prieš 30 metų įvykusio pirmojo trė
mimo į Sibirą aukos ir už Lietuvos 
laisvę žuvusieji pokario partizanai. 
Kursuose gali dalyvauti visi nario 
mokestį — $2 užsimokėję studentai 
ateitininkai. Kursų mokestis — ame
rikietiški $22. Smulkesnių informaci
jų teirautis SAS valdyboje, 88-20 90 
St., Woodhaven, N. Y. 11421, USA.

DAIL. JONAS PABERŽIS suren
gė tapybos darbų ir kolažų parodą 
Zueriche, Šveicarijoje. Tai buvo jo 
antras pasirodymas šveicarams meno 
mėgėjams, nes pirmąją savo kūrinių 
parodą jau yra turėjęs Frauenfelde. 
Dail. J. Paberžis yra 23 metų amžiaus 
lietuvis, gimęs Šveicarijoje. Jo lietu
vis tėvas ir šveicarė motina gyvena 
Eschlikone, Thurgau kantone. Po pa
rodos Zueriche dail. J. Paberžis iš
vyko Prancūzijon, Lyono miestan, 
dirbti grafikos srityje ir tobulintis 
tapyboje.

BOSTONO KULTŪRINIAME SU- 
BATVAKARYJE paskaitą “Literatū
ros lankai Lietuvoje” skaitė iš Fila
delfijos atvykęs dr. Kostas Ostraus
kas. Remdamasis kruopščiai surink
tais duomenimis, jis atskleidė litera
tūros raidą bei jos problemas sovie
tų okupuotoje Lietuvoje nuo pir
mųjų pokario metų iki dabartinių 
dienų. Pokaryje trūko literatūros 
mokslo specialistų, nes senieji auto
ritetai buvo nepripažįstami, darbą 
trukdė griežta stalininė cenzūra. Po- 
stalininiame laikotarpyje reikalai pa
gerėjo, bet ir šiandien visus litera
tus griežtai kontroliuoja kompartija. 
Dr. K. Ostrauskas nemažu laimėjimu 
laiko Maironio, V. Krėvės, Vaižganto, 
Faustos Kiršos ir net Igno šeiniaus 
sugrąžinimą lietuvių literatūros isto
rijon, o taip pat ir kaikurių išeivi
jos rašytojų knygų išleidimą Vilniu
je. Jie yra atsvara kompartijos per
šamiems “pažangiesiems” užsienyje 
ir tėvynėje, sugebėjusiems parašyti 
tik vieną kitą sakinį. Šiandien Lie
tuva jau yra užsiauginusi gabių ir 
gerų kalbininkų bei literatų, tačiau 
jų kiekvieną žingsnį prižiūri cenzo
riai, saugodami nuo ideologinių nu
krypimų, kurių risdėlto pasitaiko.

PROF. ANTANAS MACEINA, gy
venąs V.. Vokietijoje, rašo studiją 
apie dvasiškius ir pasauliečius, yra 
suplanavęs veikalą “Krikščionybė ir 
kultūra”. Šiuo metu jau spausdinama 
jo knyga “Didieji dabarties klausi
mai”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS LRLIŲ TEATRAS ‘ Lė

lė” mažiesiems žiūrovams davė tre
čią premjerą šį sezoną. Ja buvo pa
sirinkta poeto M. Martinaičio pasaka 
“Pelenų antelė”, sukurta liaudies pa
sakos “Sigutė” motyvais. Pastatymas 
ir scenografija — vyr. rež. V. Mazū- 
ro, kuriam talkino rež. L. Lenkaus- 
kaitė ir kompz. T. Makačinas. Pagrin
dinius vaidmenis atlieka aktoriai E. 
Platakytė, A. Kligys, P. Mockevičius 
ir N. Gailiūtė.

DVIEJŲ DALIŲ KONCERTĄ pa
veikslu galerija paverstoj Vilniaus 
katedroj surengė J. Vanago vado
vaujamas vyrų ir moterų choras 
“Aidas”. Pirmoji dalis buvo skirta 
moterims, geriausiai atlikusios R. 
Žigaičio harmonizuotą lietuvių liau
dies dainą “Išjojo jojo” ir G. Verdi 
kompoziciją “Laudes”. Konrado Ka- 
vecko teigimu, joms reikėtų atsisa
kyti kamerinio ansamblio stiliaus, 
išeiti į platesnius garso horizontus. 
Antrojoje koncerto dalyje galingai 
skambėjo “Aido” vyrai, savo pasiro
dymui pasirinkę V. Budrevičiaus 
dainą “Tėvynė Lietuva”, V. Klovos 
— “Ave, vita”, J. Strolios subalsuo
tą dainą “Tykus buvo vakarėlis”, G. 
Palestrinos motetą “Pueri”, G. Haen- 
delio oratorijų ištraukas bei kitų 
kompozitorių kūrinius. Vargonais 
grojo V. Prekerytė, akompanavo A. 
Lopas.

SUBRENDUSĮ MENININKĄ at
skleidė Vilniaus filharmonijoj įvy
kęs smuikininko Raimundo Katiliaus 
koncertas. Jis yra Maskvos P. Čai
kovskio konservatorijos aspirantas, 
pirmasis lietuvis smuikininkas, išsi
kovojęs laureato vardą tarptautinia
me Sibelijaus konkurse Helsinkyje. 
Studijas R. Katilius yra pradėjęs M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos A. Li- 
vonto klasėje, šiame vilniečiams skir
tame koncerte skambėjo J. Brahmso 
sonatos, M. Ravelio “čigonė”, S. Pro
kofjevo penkios pjesės, B. Bartoko 
sonata nr. 2 ir kitų kompozitorių 
kūriniai.

PALANGOS, VILNIAUS APYLIN
KIŲ ir Krymo vaizdus atspindėjo 
tapytojo A. Savicko Vilniaus paro
dų rūmuose išstatytos naujausios 28 
akvarelės, dvelkiančios gyvos gamtos 
poezija. K. Abramavičius rašo: “Sa
lia daugelio šviesių, skaidrių ir per
matomų akvarelių pasitaiko viena 
kita tirštesnė, primenanti guašo tech
niką. Dailininkas akvarele tapo pa
našiai, kaip aliejumi — potepiais, 
tačiau, esant reikalui, vykusiai pa
naudoja ir “šlapią” užliejimą, ir 
spalvingą štrichą, ir tamsų kontūrą. 
Visos šios technikos priemonės su
silieja į darnią visumą, sudarydamos 
savitą autoriaus braižą...”

MENINĖS FOTOGRAFIJOS paro
doj “Meilė, draugystė, solidarumas” 
Leipcige aukso medalį už seriją nuo
traukų laimėjo Marius Baranauskas. 
Jugoslavijos tarptautinėje fotoparo- 
doje “Žmogaus akimirka” sidabro 
medaliu buvo įvertinta Č. Montvi
los nuotrauka “Pergalė”.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS botanikos institutas Juodkran
tėje surengė seminarą mikrobų mu- 
tagenezės klausimais. Dalyvių tarpe 
buvo žymieji šios srities sovietų spe
cialistai S. Inge - Večiomonovas, V. 
Geršanovičius, S. Kamenevas. Du pra
nešimus skaitė lietuviai mokslinin
kai.

ALG. VRUBLIAUSKO VADOVAU
JAMA Lietuvos žemės ūkio akade
mijos teatrinė dramos studija, per
nai atžymėjusi veiklos dvidešimtme
tį, kiekvieną pavasarį pateikia stam
bios apimties veikalo premjerą. Šie
metiniam spektakliui ji pasirinko 
Vytauto Mačernio vizijų, sonetų, ei
lių ir muzikos vakarą “žmogaus ap
nuoginta širdis”. Atrodo, medžiaga 
programai buvo imta iš pernai “Va
gos” tuo pačiu pavadinimu išteistos 
V. Mačernio knygos, kuriai įvadą 
parašė V. Kubilius.

KAUNO MEDICINOS INSTITU
TO studentų choras “Neris” specia
liu koncertu atžymėjo savo kūrybi
nės veiklos 45 metų sukaktį. Jį yra 
suorganizavęs Kauno universitete 
muz. N. Martinonis. šiuo metu “Ne
ris” ruošiasi dalyvauti liepos mė
nesį Rygoj įvyksiančioj studentų 
dainų šventėj “Gaudeamus”.

PARYŽIAUS OPEROS baleto so 
listai Frančeska Ziumbo ir Patrisas 
Bartas (pavardės sulietuvintos) lan
kėsi Vilniuje gegužės 11-12 d.d. ir 
atliko pagrindinius vaidmenis bale
tuose “Žizel” ir “Gulbių ežeras”.

PAVEIKSLŲ GALERIJA pavers
toj Vilniaus katedroj įvykusiame 
vargonų muzikos koncerte dalyvavo 
prof. K. Kaveckas ir Vilniaus ope
ros sol. J. Stasiūnas. Programoje 
buvo eilė J. S. Bacho, C. Francko, 
V. d’Endy, G. Haendelio, T. Dubois, 
J. Naujalio ir J. Gaižausko kurinių. 
Didžiausio dėmesio susilaukė K. Ka- 
vecko kompozicija “Ištikimybė” (žo
džiai V. Mykolaičio-Putino), atlikta 
sol. J. Stasiūno ir paties autoriaus.

VARŠUVOJ, VROCLAVE, POZ 
NANĖJ ir kituose Lenkijos miestuo
se 10 dienų gastroliavo Kauno muzi
kinio teatro solistai A. Mikšyte, S. 
Rubinovas, “Sidabrinių balsų” kon
kurse dalyvavęs mokytojas A. če- 
kauskas, Kauno filharmonijos kon
certmeisterė L. Richterytė ir J. Si
manavičiaus vadovaujama Naujosios 
Vilnios kultūros namų kaimiška ka
pela. V. Kst



^SPORTAS
SWANSEA, $6,900 įmokėti. 7 
kambariai. Du augštai, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu-alyva 
šildamas, 2 prausyklos, dideli 
kambariai. Viena skola balansui
HIGH PARK — BLOOR, $15,000 
įmokėti. Trys butai (triplex) 
naujesnės statybos. 3 garažai ir 
įvažiavimas. Viena skola. Arti 
visko.

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

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ISLINGTON, $9,500 įmokėti. 
Vieno augšto, 3-jų miegamųjų 
mūrinis namas su dvigubu garažu 
ir privačiu įvažiavimu. 5% % 
mortgičius. Arti susisiekimo.
SWANSEA, $2,900 įmokėti, 5 
kambarių, atskiras mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Mo
derni virtuvė ir prausykla. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
RONCESVALLES, $5,900 įmokė
ti. 8 kambarių mūrinis namas su 
garažu ir įvažiavimu. Dideli kam
bariai. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Viena skola balansui. Pra
šo $29,500.
BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia
vimas. Geros nuomos su sutarti
mis. Butai po 2 ir 3 miegamuo
sius. Prašo $125.000.

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

Kasos valandos: MOKA:

SPORTAS VISUR
Pasaulio šachmatų pirmenybių ket- 

virtbaigminėse rungtynėse amerikie
tis R. Fisher nugalėjo rusą M. Tai- 
manov 6:0. Kitose ketvirtbaigminėse 
rungtynėse danas B. Larsen įveikė 
R. Vokietijos W.' Uhlman 5%:3%; 
rusas V. Korčnoj nugalėjo irgi rusą 
Y. Geller 5%:2% ir rusas T. Petro
sian nugalėjo V. Vokietijos R. Hueb
ner 5%:3%. Pusbaigmio žaidime su
sitiks R. Fisher su B. Larsen ir V. 
Korčnoj su T. Petrosian. Galutinis 
laimėtojas iškvies dabartinį pasaulio 
meisterį rusą B. Spasky kovai dėl 
pasaulio meisterystės.

Pasaulio moterų krepšinio pirme
nybes ketvirtą kartą laimėjo rusės. 
Antroji vieta atiteko čekėms ir tre
čioji brazilėms. Rusės visas rungty
nes laimėjo augštomis pasekmėmis. 
Gerai pasirodė mažo ūgio japonės, 
korėjietės ir kubietės. Rusų koman
doje žaidė dvi lietuvaitės:' L. Vin- 
čaitė ir A. Jankūnaitė. Rusės šiose 
pirmenybėse nugalėjo Kanadą 94: 
44. Kanadietės atsigriebė nugalėda
mos Argentiną 61:53.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė 
paskutines rungtynes žaidė Salt-La- 
ke-City prieš Utha valstijos rinkti
nę. Laimėjo amerikiečiai 94:91. Ru
sai iš viso žaidė 9 rungtynes, iš ku
rių 8 laimėjo.

SPORTAS LIETUVOJ
Baigminėse stalo teniso komandi

nėse varžybose Maskvoje lietuvaitės 
pateko į baigmę. Baigmėje jos pra
laimėjo armėnėms 5:3. Lietuvaičių

želio 20 d. Georgetown aikštėj bus 
ir komandinės varžybos tarp Vyčio 
ir Aušros golfo komandų.

Toronto “Gintaras” nuoširdžiai dė
koja: dr. J. ir A. Songailoms už 
$30 auką gintariečių veiklai parem
ti; dr. A. Saikui ir poniai — $25, O. 
J. Gataveckams— $20, dr. M. Ulec- 
kienei — $20, SLA Toronto kuopai 
— $15, dr. A. Pacevičiui — $15, V. 
Bačėnui (All Season Travel) — $10; 
po $10 parėmė: inž. V. Balsys, Mar
gis Pharmacy, R. Mitalas (London, 
Ont.), dr. S. Pacevičius ir ponia, inž. 
J. Sližys ir ponia. Gintariečiai labai 
džiaugiasi torontiečių duosnumu ir 
aukas prašo siųsti: Gintaras, 3170 
Golden Orchard Dr., Mississauga, 
Ont. arba Gintaras, 584 Indian Rd., 
Toronto 165, Ont.

Aukos Tautos Fondui
Be anksčiau skelbtų Tautos Fon

dui sutelktų aukų yra gauta: Delhi 
apylinkės per įgal. M. Račį $540.00, 
(rekordinė visų kitų metų suma), 
Hontrealio apyl. per įgal. A. Kalvai
tį $350.00, Londono apyl. per įgaL A. 
Petrašiūną $285.00 (anksčiau Bra
žinskų bylos reikalams dar gauta 
$120.00), Calgary apyl. per A. P. Ne- 
vadą $182.50, Vankuverio apyL per 
A. Smilgi $161.00 (ir tos apylinkės 
narys J. Kartis paaukojo $20.00 per 
“Paramą” Toronte), Otavos apyL per 
P. Daunių $80.00. Be to, per stambų 
Tautos Fondo rėmėją A. Skrebūną 
gauta aukų iš lietuvių verslininkų: 
P. A. Augustinavičių — Plastic Co. 
Rexdale, Ont. $250.00, S. K. Gėčių —

Skautų veikla
• Birželio 10, ketvirtadieni, 7 v. 

v., Šv. Jono Kr. par. salėje šaukia
ma Europon važiuojančių skautų-čių 
su tėvais informacinė sueiga.

• Sėkminga buvo talka Romuvo
je birželio 5-6 d,d- įrengta nauja pa- 
stovyklė skautėms. Iškyloje dalyva
vo J. Baltaduonis, P. Butėnas, V. 
Keturakis, p.p. Kišonai, R. J. Kup- 
revičiai, Ip. Krasauskas, J. Mačiulis, 
J. Puidokas, V. Sendžikas, Br. Sap- 
lys ir A. Vasiliauskas — visi iš To
ronto; p.p. Aušrotas, Breichmanas, 
Paukštys, Stonkus ir Stukas — iš 
Hamiltono. Dėkojame talkininkams 
ir laukiame talkos iš St. Catharines 
ir kitų vietovių. Sekanti talka Ro
muvoje — birželio 19-20 d. Važiuo
jantieji tepaskambina k-to pirm. Br. 
Sapliui tel. 537-1503.

• “Rambyno” tunto I ir II vilkiu
kų dr-vių iškyla į Romuvą šį savait
galį, birželio 12-13 d. Iškyloje daly
vauja ir tėvai.

• Grįžtant iš Europos Liuksem
burgas—Torontas bus viena laisva 
vieta lėktuve. Kaina — $108. Iš- 
skrendama liepos 30 d., 3 v. p.p. 
Liuksemburgo laiku. Suinteresuotie
ji tesikreipia į M. Vasiliauskienę, 
CL 1-5126.

• Šv. Jono lietuvių kapinių tvar
kyme dalyvavo 9 jūrų skautai, vad. 
valt. E. Birgiolo.

• Komandinėse gimnazijų plauki
mo varžybose Vyt. Žulys laimėjo 
I vieta.

• Birž. 5-6 d. “Šatrijos” tunto 
vyr. skaučių iškyloje p.p. Tamošai
čių ūky prie Kingstono, attikusios už
davinius, vyr. skaučių įžodį davė: 
vair. R. Dargytė, vair. R. Lapaitė, 
si. J. Kobelskytė, si. N. Žulytė, psl.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
SWANSEA, gražus vienaaugštis mažai šeimai, garažas su privačiu 
įvažiavimu, įrengtas rūsys, prašoma kaina $28.900, viena atvira skola 
balansui.
SUNNYSIDE — RONCESVALLES, 10 kambarių atskiras pelningas 
namas, apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola, daug baldų įeina į 
kainą, dvigubas garažas su labai plačiu įvažiavimu.
DĖMESIO, PROFESIONALAI! Roncesvalles gatvėje didžiulis 12 kam
barių atskiras namas, buvęs daktaro kabinetas, apie $15.000 įmokėti 
ir viena atvira skola balansui, dvigubas garažas. Puiki vieta daktarui, 
dantistui, advokatui, o taip pat ir privačiam asmeniui, kadangi yra at
skiras įėjimas, tuojau galima užimti.
BURNHAMTHORPE — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis 
(back-split) vos keleto metų senumo, puikiai įrengtas rūsys su židi
niu, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, apie $15.000 įmokėti ir 
viena skola balansui arba mažiau, gražus kiemas.
BLOOR — RUNNYMEDE, krautuvė su 5 kambarių butu viršuje, apie 
$10.000 įmokėti, gera vieta betkokiam verslui.
INDIAN RD. — BLOOR, dvibutis, apie $8.000 įmokėti, arti Bloor, 
prašoma kaina $38.900, parduoda senutė našlė.
STAYNER, ONT., beveik pačiame miestelyje 260x150 pėdų sklypas 
su gana didele kabina, miesto vanduo ir elektra, galima padalinti į 
du sklypus, prašoma kaina tik $4.900. ,

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

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

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 ...81Zj% 
nekiln. turto — iki $30.000.. .814%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki $2.000 

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

"PI? AT T fl T?

1072 Bloor St W. Tel. 534-9286
KING CITY — HWY 9 EAST, apie 30 mylių nuo Toronto, 10 akrų“ 
žemės ir mažas namukas. 500 pėdų prie kelio. Skubus pardavimas. 
Prašo $13,500. , .
RONCESVALLES — HOWARD PARK AVE., 9 kambariai, 2 prau
syklos, prie namo garažas ir dirbtuvė. Tinkama amatininkui. Didelis 
sklypas, namas be skolų, įmokėti $7-8,000.
DAVENPORT — OAKWOOD, atskiras su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu, 10 didelių kambarių, alyva-vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 3 
prausyklos. Sklypas 45x120. Įrengtas rūsys. Įmokėti $10.000.
KIPLING — RATHBURN, gražus 3 miegamųjų kambarių yienaaugš- 
tis (bungalow), 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos, didelis skly
pas. Arti mokyklų ir susisiekimo. Įmokėti $10,000.
GRENADIER RD. — RONCESVALLES, arti krautuvių ir puikaus 
susisiekimo, 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 
garažai, naujas šildymas alyva. Įmokėti apie $10,000. Namas be skolų. 
WINONA DR. — VAUGHAN RD., naujos statybos originalus tri
buris (triplex). Idealus nuomojimas, arti susisiekimo. Įmokėti apie 
$20,000.

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

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

Bloor Autorite Garage kKc«Ve''
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

•4

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

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

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

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 vj. 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 Į NAMUS

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

BLOOR — DOVERCOURT RD., $5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
per du augštus namas; pirmame ir antrame augšte 3 skyrių prau
syklos; 2 šeimų namas; prašoma $26.900.
1® AKRŲ GEROS ŽEMES IR GRAŽAUS MIŠKELIO prie 7 ir 400 
greitkelio. Įmokėjimas — kiek kas turi. Prieinama kaina. Šio meto 
geras pirkinys.
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 3 butų 
apartamentas, garažas ir privatus įvažiavimas. Prašoma $49.900.
J. KUDABA Namų tel. 733-2105

komandoje žaidė Asta ir Roma Gied
raitytės ir A Sabutytė.

Amerikoj viešiejusioj rusų kreši- 
nio komandoj sėkmingai žaidė M. 
Paulauskas. Indianapolyje rusai įvei
kė amerikiečių studentų rinktinę 80: 
78. Čia rusams daugiausia taškų iš
kovojo M. Paulauskas — 27.

Lietuvos studentų pirmenybėse 
devyniolikametė Rima Makauskaitė 
pasiekė naują Lietuvos rekordą ru
tulio stūmime — 16.18 m.

Pabaltijo ir Gudijos lengv. atleti
kos rungtynėse Lietuva liko III vie
toje. Lietuviai teaplenkė estus. Jona
vietė Marija Tiškinaitė šiose rung
tynėse pasiekė naują Lietuvos disko 
metimo rekordą — 52 m.

Budapešte Įvyko tarptautinės mo
dernios penkiakovos varžybos, ku
riose vilnietis Stasys Šaparnis laimė
jo V vietą, šaparnis paskutinėse 4 
km kroso varžybose laimėjo pirmą 
vietą.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio stovyklavietėje Spring- 

hurste vykdomi atnaujinimo ir page
rinimo darbai. Visi vytiečiai kviečia
mi prisidėti darbu, ypač krepšinin
kai, kurie naudosis šia stovyklaviete. 
Pageidaujama, kad vytiečiai šiai tal
kai skirtų mažiausiai 4 darbo valan
das. Darbai vykdomi savaitgaliais. 
Visi kviečiami talkon!

Tarpusavio golfo turnyre jau su
žaista 90 rungtynių. Pirmauja S. 
Krašauskas su 14 taškų. Antroje vie
toje yra E. Kuchalskis ir A. Pane
lis po 10 tšk., trečioje — J. Balsys, 
M. Ignatavičius ir V. Siminkevičius 
po 8 tšk. Be pralaimėjimų kol kas 
eina H. Stepaitis, A. Siminkevičius 
ir A. Sergantis.

Uždarose golfo pirmenybėse dėl 
tamsos įvyko keletas klaidų. A kla
sėje I vietą su išlyginamaisiais smū
giais laimėjo M. Ignatavičius. C kla
sėje su išlyginamaisiais smūgiais 
pirmas buvo R. Vaitkevičius. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubas kviečia visus savo narius 

turėti draudą. Geriausia apsidrausti 
per mokyklas iki š.m. birželio 15 
d. Kreiptis šiuo adresu: The Assis
tant Secretary, Board of Education, 
155 College St., Toronto. Klubas sa
vo narių apdrausti nepajėgia. Jis 
primena, kad negalės imtis atsako
mybės už neapsidraudusius sporti
ninkus. Kurie norės dalyvauti, priva
lės turėti draudą.

Krepšinio kursai berniukams ir 
mergaitėms bus Wasagoje, Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje nuo rug
sėjo 21 iki 29 d. Instruktoriai — 
F. Miniotas ir A. Stonkus. Regist
ruotis jau galima dabar, pasiimant 
ar paštu užsisakant blankus iš pa
rapijos raštinės: 1011 College Street, 
Toronto 4, Ont. Smulkesnių infor
macijų galima gauti pas K. šapoč- 
kiną (tel. 762-0455) arba pas T. 
Augustiną.

Vyčio atvirame golfo turnyre bir-.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančio 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžius? galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius. * 
Pagarsėjęs tyrimų institutas atr* 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — results 
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (BioDyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose "Preparation 
IF vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinkai bus grąžinti, jei nebūsi- 
te patenkinti.

Wychwood "Esso” Service Station 
Muskoka $100.00, W. Dauginio Wes-
ton, Ont. $100.00 ir J. Tumoso $10.00; 
iš viso $2,078.50. Nuo š.m. pradžios 
gauta $6,278.50.

Bražinskų bylos ir kiti laisvinimo 
reikalai iš mūsų veiksnių pareikalau
ja stambių sumų, kurių vienintelis
pajamų šaltinis esame mes patys ge-
ros valios laisvėję gyveną lietuviai. 
Todėl kviečiame mielus tautiečius, 
kuriems nebuvo progos savo auką 
atiduoti Tautos Fondui, ją Įteikti 
TF Įgaliotiniams, o kur jų nėra — 
apylinkių valdyboms.

Toronte Tautos Fondui aukas pri
ima "Paramos” ir Prisikėlimo ban
kai.

Visiems Tautos Fondo lėšų teikė
jams ir aukotojams reiškiame nuošir
džią padėką.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBE KANADOJE

KRAŠTO VALDYBOS...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tų Rusijoje klausimo Kanados par
lamente ryšium su min. pirmininko 
apsilankymu Sovietų Sąjungoje.

• Ryšium su min. pirm. P. E. 
Trudeau išvyka į Sovietų Sąjungą 
visuomeninių reikalų komisija drau
ge su krašto valdyba Įteikė jam 
memorandumą, primindama Lietu
vos neteisėtą okupaciją ir paprašy
dama nepripažinti Lietuvos okupa
cijos. Gautas atsakymas, kad P. E. 
Trudeau atkreips dėmėsi Į mūsų iš
keltus klausimus. Krašto valdybos 
pirm. dr. S. Čepas drauge su latvių 
ir estų atstovais aplankė vieną iš 
vykstančių i Sovietų Sąjungą kartu 
su Mr. Trudeau prlamento atstovų, 
supažindino jį su mūsų tautų laisvės 
kova bei rūpesčiais ir paprašė mūsų 
reikalų neužmiršti pokalbiuose su 
Sovietu Sąjungos valdžia.

KRAŠTO VALDYBA

S. Mažeikaitė, psl. S. šarkaitė ir psl.
R. Siminkevičiūtė. Sveikiname! Įžo-
džiui vadovavo ps. sės. Igne. Iškylo
je su nakvyne palapinėse iš viso 
dalyvavo apie 30 skaučių. Iškylau- 
tojos buvo labai nuoširdžiai vaišin
gųjų šeimininkų priimtos. Didelis 
skautiškas ačiū A. ir A. Tamošai-
čiams už priėmimą, vaišes, pamoky-
mus ir paskaitas apie lietuvių meną, 
o seselei Ignei už vadovavimą įžo
džiui.

• IX-jai Romuvos stovyklai, ku
ri prasidės liepos 17 d., dar reikia 
šeimininkių. Kreiptis į s. L Meikle- 
john tel. 449-1092. Č.S.

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

1971 m. bendrabučio statybai au
kojo: po $20: G. Butkienė, L. Ado
mavičius; po $10: B. Putna, K. Pa
kalniškis, J. Gustainis, O. Skrebūnas; 
po $5: St. Banelis, J. Mockus, E. K. 
Bičiūnas, Ig. Juzukonis, J. Vilkūnas, 
S. K. Gečai (Port Sydney), S. Juoza
pavičius, G. Balčiūnas, A Lajukas, 
A. Žičkus, K. Ardavičius, G. Kocienė, 
L. Gvildienė, G. Baltaduonienė, A. 
Ciplijauskas, V. Matulevičius, V. 
Aušrotas, V. Germanavičius, V. Vai
čiūnas, G. Tonkūnas, J. Vilkauskas, 
K Žebrauskas; $4: B. Mackevičius; 
po $3: E. čižikienė, K. šlekienė, C. 
Butienė; po $2: K. Butkienė, S. Bu- 
belienė. S. Žaldokas, M. Norkienė, 
P. Dambrauskas, G. Jeff ris, J. Punk- 
ris, V. Kazlauskas, V. štreitas, A. 
Jakimavičius, S. Pociūnas, V. Čepaus- 
kas, J. Stanaitis, D. Renkauskas, G. 
Urbonas, V. Kvedaras, S. Pusvaškis,
J. Barzevičius; po $1: J. žiurinskas,
K. Kirna, V. Bačėnas, A. Dilkus.

Be to, $10 aukojo J. Gipas, $5 —
L. Vyšnia.

Vasario 16 gimnazijos lėšom telkti 
komitetas Toronte

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

971 College St., Toronto 4. Ont. visi verslo beiį

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 ;ekiominioj
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

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

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2*5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO 
• MODERNIAI {RENGTI • VĖSINIMO SISTEMA • 
o ROPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA • 

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAfCM/vIM 

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

SVi % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 

% už 1 m. term, dep.
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

SV2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Nąmai — 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 miegamų jų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus.
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, 2 saulės kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 2 garažai, mort
gičius 8%; prašoma $38.900.
10 KELIAS — ROSEWOOD AVE., $5.000 įmokėti, atskiras plytinis, 
6 šviesūs kambariai su saulės kambariu, nauja krosnis, privatus įva
žiavimas, garažas, vienas mortgičius 9%.

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

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

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

PARCELS TO EUROPE
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<
<
<

<

v w



Okupuotoj Lietuvoj

Žvejas giriasi:
— Ką čia jūs pasakojate apie 

dideles žuvis. Vienas juokas. Aš 
Smai pagavau tokią lydeką, 

d vien jos nuotrauka svėrė 
keturis kilogramus.

♦ ♦ ♦
Inspektorius ant ežero kranto 

pastebėjo bežvejojantį žmogų:
— Gerbiamasis, jūs žvejojate 

uždraustoje vietoje. Teks mokė
ti baudą.

— Aš visai nežvejoju. Aš 
maudau slieką.

— Taip? Vis tiek teks mokėti 
baudą. Maudytis be maudymosi 
kostiumų šioj vietoj uždrausta.

Pamatė
Į “šventinį” vainiką pynė 
Jisai ne vieną puslitrinę, 
Bet... tik blaivykloj 

atsikėlęs,
Pamatė, koks tas vainikėlis!... 

“V. L.” E. Drėgva 
* * *

Pilotas, atsisveikindamas išli
pančius iš lėktuvo keleivius:

— Saugiausioji jūsų kelionės 
dalis pasibaigė. Būkite atsargūs 
važiuodami namo...

• Meilė, kaip ir žmogus, daug 
dažniau miršta nuo persivalgy
mo, negu nuo alkio.

ŠYPSENOS
Ar teisybė, kad vedei labai 

romantiškomis aplinkybėmis. 
Girdėjau, kad pavogei savo bū
simą žmoną.

— Tikra teisybė!
— Ar jos tėvai nesivijo?
— Vijosi.
— Pasprukote?
— Ne. Pasivijo ir dabar gy

vena kartu su mumis.
“V. L.”

* * ❖
— Koks aš vagis, gerbiamas 

prokurore! — verkšleno parda
vėjas. — Na, skiedžiau konjaką 
vandeniu. Prisipažįstu. Bet do
rų ketinimų vedamas. Norėjau 
įnešti ir savo indėlį į kovą su 
alkoholizmu.

❖ ❖
— Kodėl nepastatai baidyklės 

savo darže? — klausia kaimynė.
— O kam jos reikia, aš pati 

per dieną darže būnu. “V. L.”

Tai laimikis__
Taganrogo metalurgijos ga

myklos darbininkas meškere su
gavo lydeką, kuri svėrė devynis 
kilogramus — buvo labai išsi
pūtęs pilvas. Išdarinėj ęs žuvį, 
žvejys jos skilvyje rado butelį 
su žiguliniu alum.

— Tai bent laimikis! — šūk
telėjo jis. — Bus ir pavalgyti, 
ir išgerti...

Diplomai
Žymus anglų aktorius Char

les Laughton, būdamas svečiuo
se, sėdėjo šalia jauno vyruko, 
kuris ką tik buvo gavęs univer
siteto diplomą.

— Ar tamsta turite kokį nors 
diplomą? — paklausė aktorių 
akademikas.

— Ne, bet mano sekretorius 
turi kelis. Parinko Pr. Alš.

w. V A S 1 S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namu, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814
•r

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Ave., 
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, skalb. 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 pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193zi 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 r> i.« ~ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, 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 KRAUTUVE

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 St- • LE 1-3074 ’sav. p. uibaiis

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

43® BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas 

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

TRIJŲ DIENŲ SAVAITGALYJE 
įvyko nemaža lietuviškų renginių bei 
pramogų. Pirmoje vietoje minėtinas 
Lituanistikos Instituto suvažiavimas, 
trukęs 3 dienas. Jo programoje buvo 
ne tik Instituto organizaciniai posė
džiai, bet ir viešos paskaitos bei dis
kusijos. čia su savo pranešimais pasi
rodė kelios dešimtys mokslininkų, ku
rių dalis pateikė tikrai vertų dėme
sio paskaitų, šaunus buvo ir šio su
važiavimo banketas su menine dali
mi, kurioje pasireiškė instrumenti
nis trio: M. Motekaitis (fortepijo
nas), P. Matiukas (smuikas) ir P. 
Armonas (violončelė).

JAUNIMO CENTRE suvaidintas 
Anatolijaus Kairių naujas veikalas 
“Palikimas". Vaidino Lietuvių Bend
ruomenės Jaunimo Teatro aktoriai, 
režisavo Darius Lapinskas, kuris su
kūrė ir spektaklių muziką. Ir šį kar
tą Lapinskas pasirodė kaip įmantrus 
jieškotojas, pilnas įvairių staigmenų. 
Daug kam spektakliai patiko, bet bu
vo ir tokių, kurie reiškė ir nepasiten
kinimą. Publikos visuose trijuose 
spektakliuose netrūko, nors jos galė
jo būti ir daugiau. 
• • •

BUVO IR GEGUŽINIŲ-PIKNIKŲ. 
Kelios jų buvo didesnio pobūdžio. 
Tai Lietuvių Operos ir “Margučio” 
radijo programos gegužinės. Jos Įvy
ko Bučo sodyboje, kuri yra jau per- 
maža Čikagos lietuviams. Daug kur 
nutrypta žolė, o nuo aplinkinių kele
lių, važiuojant į sodybą, plaukia de
besys dulkių. Tad ir publika nenoriai 
Į tą vietą juda, nors gegužinės ren
giamos kilniems tikslams. Taip pat 
pasigendama programų. Pvz., Operos 
gegužinėje buvo tik baras, valgykla 
ir loterija. 
• ♦ •

GEGUŽĖS 31-JI buvo skirta miru
siųjų pagerbimui. Tos dienos rytą 
tautiečiai važiavo į Šv. Kazimiero ir 
Lietuvių Tautines Kapines. Šv. Kazi
miero kapinėse Mišias atnašavo Šv. 
Antano par. klebonas kun. J. Stanke
vičius. Giedojo Marquette parko 
liet, kolonijos parapijos choras, ku
riam vad. VI. Baltrušaitis. Unifor
muoti ir su vėliavomis pasirodė Don 
Varno ir Dariaus-Girėno veteranų 
posto nariai bei Kolumbo vyčiai, šv. 
Kazimiero sklypų savininkų draugi
ja, kuri kovoja už senųjų laidojimo 
tradicijų atgavimą bei išlaikymą, po 
Mišių surengė iškilmes prie kapinių 
steigėjų paminklo. Buvo padėtas vai
nikas, uždegta žvakė, sukalbėtos mal
dos ir sugiedota giesmių. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse irgi buvo atitin
kama programa, čia giedojo sol. A. 
Brazis ir O. Skveriūtė; kalbėjo M.

BULAITIS
kyklą, kuri esanti viena iš keturių 
išeivijos mokyklų, turinčių tokias 
geras sąlygas (veikia kasdien), šios 
mokyklos išleidžiamojo VIII skyriaus 
mokinių skaičius buvo gausus — 22 
jaunuoliai. Jie gavo mokyklos baigi
mo diplomus. Taip pat kalbėjo par. 
klebonas kun. J. Stankevičius, šv. 
Antano par. mokyklos vedėja sesuo 
Marionetta, LB Cicero apyL valdybos 
pirm. V. Zalatorius ir kt Po oficia
liosios dalies augšt lit. mokyklos mo
kiniai padeklamavo Maironio “Čičins
ką” ir paskaitė ištraukas iš J. Gliau
dės knygos “Simas”. Abiejų mokyklų 
choras, vad. J. Kreivėno, padainavo 
tris daineles.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Hamilto
no mergaičių choras “Aidas”, kuriam 
vadovauja V. Verikaitis, dalyvaus 
1941 m. sukilimo minėjime birželio 
13 d. Jaunimo Centre. — Perkūnas 
Prapuolenis, čikagiečių Birutės ir 
Leono Prapuolenių sūnus, žuvo auto
mobilio nelaimėje Kolorado valstijo
je, kur buvo išvykęs apsižvalgyti Ap
sigyvenimo galimybių. Jis neseniai 
buvo atlikęs karinę prievolę. — čika- 
gietis Andrius Balukas, studijuojan
tis San Francisco meno institute, 
buvo vienas iš 4 geriausių to insti
tuto studentų, kurių darbai pateko i 
šios mokyklos mokinių kūrinių paro
dą. Prieš tai Balukas studijavo Čika
gos meno institute. Priklauso lietu
vių menininkų klubui “Dailė”. — 
PreL dr. J. B. Končius gegužės pa
baigoje atvyko Į Čikagą; apsistojo 
pas Tėvus marijonus ir žada čia iš
būti ilgesnį laiką. — Jaunimo Cent
ro rėmėjų vakarienė Įvyko gegužės 
28 d. Meninėje dalyje šoko Jaunimo 
Centro studentų ansamblis, vad. L. 
Braždienės. — Povilas Tautvaišas da
vė simultaną “Western Electric” 
.bendrovės tarnautojams. Jis žaidė 
ant 22 lentų ir pasiekė gerą pasek
mę. Nepralaimėjo nė vienos partijos, 
3 baigė lygiomis. — ALIAS Čikagos 
skyriaus golfo sekcijos varžybose I 
vietą laimėjo Pranas Urbutis, o ant
ruoju liko dail. Antanas Rūkštelė.

WINDSOR,
MOTINOS DIENA paminėta gegu

žės 9 d. Mišias atlaikė ir tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė kun. D. 
Lengvinas. Tuoj po pamaldų daly
viai susirinko slovėnų salėje. Visoms 
minėjime dalyvavusioms motinoms V. 
Giedriūnaitė prisegė po gėlę. Apyl. 
valdybos pirmininkas pakvietė daly
vius pagerbti mirusias motinas susi
kaupimo minute. M. Pakauskaitė pa
skaitė St. YIos ^Motlnos meilę”. Tai 
dienai gražiai paruoštą programą at-

LONDON, ONT.
EDVARDUI PUODŽIUKUI gegu- 

žės 28 d. Londono universitetas įtei
kė medicinos daktaro diplomą. Nau
jasis daktaras yra torontiškis. I šį 
universitetą atvyko prieš 7 metus. Po 
3 metų, gavęs bakalauro diplomą, jis 
įstojo į medicinos fakultetą, šešerius 
metus buvo uolus “Baltijos” ansamb
lio dalyvis, sąžiningai lankė repetici
jas ir ragino kitus taip daryti. Jau
nasis daktaras įrodė, kad ir studentu 
būnant galima pakankamai laiko ras
ti lietuviškai veiklai. Šiluvos parapi
jos salėje jam buvo suruoštas pager
bimas mokslo baigimo ir atsisveiki
nimo su “Baltija” proga. Nors pager
bimą ruošė baigusiojo tėveliai iš To
ronto ir “Baltijos” ansamblis, bet 
daug nuoširdžių londoniškių prie to 
prisidėjo. Per pobūvį linkėta jauna
jam daktarui, kad jis niekuomet ne
pamirštų to krašto, iš kurio jo tėve
liai yra kilę, kad pasiliktų darbuotis 
lietuviškose eilėse ir kad padėtų 
mūsų jaunimui išaugti gerais ir nau
dingais bendruomenės nariais. Lon
dono “Baltija” tarė dr. Puodžiukui 
sudiev, nes jis grįžta į Torontą, kur 
atliks praktiką šv. Mykolo ligoninėje.

EUGENIJUS BLISKIS šiais me
tais baigė Londono universitete inži
nerijos fakultetą. Jis yra veiklus 
Londono lietuvių bendruomenės na
rys. Ilgai dalyvavo “Baltijos” ansamb
lyje, iš kurio pasitraukė praeitais 
metais. Jisai išvyksta į Torontą. Daug 
sėkmės jaunajam inžinieriui. B. K.

Naujasis gydytojas Edvardas Puo
džiukas Londone, Ont., pagerbtuvių 
metu parapijos salėje

Naikauskaitė, A. Kuktaitė ir L. Taut- 
kevičiūtė. I vyresniškumo laipsnius 
pakeltos: vyr. skautės Virg. Giedriū
naitė ir A. Tautkevičiūtė, vyr. sk. 
kandidatės R. čerškutė, D. Giedriū
naitė ir A. Kraniauskaitė — visos 
i paskiltininkės laipsnius. Žodį tarė 
“Gražinos” globėja sktn. J. Pečiūrie
nė, sktn. O. Jusienė — Kanados ra
jono vadeivės vardu, kun. D. Lengvi
nas ir dr. A. Naikauskienė — skau
čių tėvų komiteto vardu. Sueiga už-

7 psL • Tėviškės Žiburiai • 1971. VI. 10 — Nr. 22 (1113)

© SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIS GUBERNATORIUS?
Pripuolamai teko skaityti ‘Tėviš

kės Žiburiuose” Vyt Liesūnaičio 
straipsnį “Lietuvis gubernatorius sa
vo tėviškėje”. Man yra tekę gy
venti Tambove per visą pirmąjį pa
saulinį karą, būtent, nuo 1914 m. 
rugpjūčio iki 1918 m. rugsėjo, kur 
tuo laiku gyveno ir pulkininkas Jo
nas Kriaučiūnas. Tą simpatingą žmo
gų teko pažinti iš arti ir net porą 
kartų lankėsi mūsų šeimoje. Jo šei
mos neteko pažinti — žinojau tik, 
kad buvo vedęs lenkę. Tuo metu ir 
iki rusų revoliucijos jis buvo ne 
Tombovo gubernatorium, o “voinskij 
načalnik” — lyg karinis viršininkas. 
Anais laikais Rusijoj toks pareigūnas 
buvo ar ne kiekvienoj apskrityje, ku
rio žinioj buvo naujokų šaukimo ir 
mobilizacijos tvarkymo reikalai. Kar
tą ir man pačiam mobilizicijos rei
kalu teko lankytis jo įstaigoj.

Cariniais laikais Rusijoj, išskyrus 
vokiečius liuteronus, gubernatorium 
negalėjo būti joks katalikas ar tai 
būtų lietuvis, ar lenkas.

Taigi, ir katalikas Jonas Kriaučiū
nas gubernatorium būti negalėjo ir 
nebuvo.

Vasaros pradžioj 1918 m. iš Tom
bovo išvyko ešalonas Lietuvon su 
“Žiburio” progimnazijos mokiniais, 
mokytojais ir kaikuriom šeimom. Jų 
tarpe buvo ir mano uošvių S. D. Sil
vestravičių šeima bei aušrininkas 
Meč. D. Silvestravičius. 1918 m. rug
pjūčio gale man teko vykti Maskvon 
lietuvių pabėgėlių grąžinimo Lietu
von reikalu. Mano turėtuose komite

to sąrašuose, kur buvo išvardyta 
1000 asmenų, ir priediniame sąraše 
su 150 Vilniaus gyventojų pavardžių 
Jono Kriaučiūno pavardės nebuvo. 
Nebuvo jo nei “žiburio” ešalone, nei 
ešalone, kuriam vadovavau iki Vil
niaus. Mūsajame ešalone Vitebske 
mirė tik vienas vaikas.

Kada ir kokiom aplinkybėm grįžo 
Lietuvon Jonas Kriaučiūnas, neteko 
iki šiol girdėti.

Kad jis grįždamas mirė Vilniuje, 
pirmą kartą tenka nugirsti iš Vyt 
Liesūnaičio straipsnio.

K. Mažonas
BRAZILIŠKAS PASTAS

Brazilijoj nemaža kliūtis — paš
tas. Tai sunkina ir mažina žmonių 
raštingumą. Pvz. dėl vieno atvirlaiš
kio reikia sėsti į autobusą, vykti į 
centrinį paštą, stoti į eilę ir laukti, 
kol uždės antspaudą ir... iškeis pi
nigus, duos grąžos, nes mažai kas ži
no, koks pašto tarifas. Tad čia, ro
dos, vienintelis “paštininkas” yra kle
bonas! Tokiu būdu praleidžiama dau
giau laiko ir susidaro daugiau išlai
dų (į paštą maždaus 17 km!). P. G.

NUTAUTĘS JAUNIMAS
Mes Čikagoje daug rūpinamės lie

tuvybės reikalais, bet, deja, mažai čia 
gimusių kunigų pritaria. Mūsų jauni
mas čia labai nutautęs, mažai do
misi spauda, tuokiasi su svetimtau
čiais ir t.t. Angliškoj amerikiečių pa
rapijoj, kur gyvenu, čiagimių lietu
vių yra virš 100 iš 3000 registruotų 
šeimų. F.

Gudelis, D. Kuraitis ir ev. kun. A. 
Trakis. Taip pat pranešimus padarė 
tų kapinių vadovybės nariai. Vėliau 
įvyko Liet. Bendruomenės veikėjo ir 
visuomenininko Juozo Bačiūno pa
minklo atidengimas, kuriame daly
vavo nemažai lietuviškų organizacijų 
su savo vėliavomis. Atidengimą su
rengė LB Vidurio Vakarų apyg. val
dyba.

ČIKAGOS LIETUVIUS, kurie ko
voja dėl Šv. Kazimiero kapinių lietu
viškųjų interesų ir dėl lietuvių Įsteig
tų parapijų lietuviškumo, gerokai su
jaudino “Pareiškimas švento Kazi
miero lietuvių kapinių reikalu”, ku
ris skelbimo forma buvo atspausdin
tas “Draugo” dienraštyje gegužės 28 
d. laidoje, čia 15 asmenų (dauguma 
— lietuviai dvasiškiai) gana tvirtai 
pasisakė prieš tautiečius, kurie dirba 
dėl šių dabar tik iš vardo lietuviškų 
kapinių atlietuvinimo. Pareiškimo 
autoriai, kurių tarpe yra gana Įta
kingų asmenų, teigia, kad visa ta 
akcija, kuri susilaukė Čikagoje dar 
negirdėto pritarimo (kaikurie masi
niai susirinkimai sutraukdavo iki 
3.000 asmenų), “jokiu būdu neatsto
vauja tūkstančių lietuvių katalikų 
nusistatymo”. Pirmasis į šį pareiški
mą viešai atsiliepė Algis Regis, LB 
pasauliečių teisėms apsaugoti šv. Ka
zimiero liet, kapinėse komiteto pir
mininkas “Margučio” radijo progra
moje gegužės 28 d. vakare. Jis nusi
stebėjo tokiu pareiškimo tonu, kuris 
palietė ypač senąją išeiviją, tų ka
pinių kūrėjus. Jis pareiškė, jog ir 
toliau darbuosis dėl kapinių lietuviš
kumo, nors dabar opozicija ateina iš 
kaikurių saviškių, kurie kaip tik 
“turėtų talkinti lietuviškiems intere
sams”.

GEGUŽĖS PABAIGOJE ir birželio 
pradžioje Čikagos ir apylinkių lit 
mokyklos baigė mokslo metus. Teko 
stebėti vienas baigimo iškilmes ge
gužės 30 d. Cicere. Buvo išdalinti pa
žymėjimai bei dovanos geresniesiems 
dviejų mokyklų mokiniams: Cice
ro augšt lituanistinės ir pradinės mo
kyklos. Iškilmėje kalbėjo Cicero 
augšt. lit. mokyklos dir. kun. dr. A. 
Juška. Kadangi šiemet aštunto sky
riaus nebuvo, tai ir abiturientų ne
turėta. Pradinės mokyklos vedėjas J. 
Kreivėnas papasakojo apie savo mo-

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai ir kt.

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 • 7994 _

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

liko V. Tautkevičienės ♦ vadovauja
mas jaunimas. Eilėraštį “Tau, ma
myte” gražiai padeklamavo B. Bari- 
saitė. A. Naikauskaitė ir R. Karai
te visus žavėjo dialogu “Katytė ir 
vištytė”. Akordeonistė K. Puidaitė 
meistriškai pagrojo tris dalykus. S. 
Nėries eilėraštį “Tik dvidešimt su” 
padeklamavo L. Tautkevičiūtė. Wind- 
soro jauniausios mergaitės pašoko 
“Kalvelį”. Užbaigai mergaičių kvarte
tas, jau anksčiau vietoje ir kitose 
kolonijose sėkmingai pasirodęs, pa
dainavo “Lopšinę” ir “Pavasarį”. 
Programai pasibaigus, jaunimas savo 
vadovę papuošė gėlėmis.

SKAUČIŲ DRAUGOVĖS “Graži
na” iškilminga sueiga įvyko po Mo
tinos Dienos minėjimo tos draugo
vės trejų metų sukakties proga. Su
eigą atidarė draugininke A. Tautke
vičiūtė, dalyvaujant “Gražinos” drau
govės globėjai sktn. J. Pečiūrienei ir 
sktn. O. Jusienei. Skaučių įžodį da
vė kandidatės V. Giedriūnaitė, R.

WELLAND, ONT.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ klubo susirinkime pagerbtas se
niausias amžiumi, bet tvirtai besilai
kantis Vikt. Pivoriūnas. Dabar dau
giausia medžioja vienas. Jis yra tu
rėjęs daugiausia laimikių. Mat, turi 
didelį patyrimą, nes pradėjo medžio
ti nuo 15 m. Panevėžio apylinkėse. 
Į Kanadą atvyko 1926 m., apsigyve
no Winnipege, vėliau persikėlė į 
Port Colborne, kur “Maple Leaf” ma
lūne išdirbo 33 metus, kol tas su
degė. Išėjęs į pensiją, vasaros metu 
dirba prižiūrėtoju “Crystal Beach”. 
Neužmiršta ir pamėgto sporto me
džioklės. Jo sūnus yra policijos tar
nautojas, o dukra ištekėjusi už avia
cijos kariškio. Turi žmoną ir 6 anū-

baigta Tautos himnu. Puikiai paruoš
ta ir atlikta sueigos programa su
žavėjo visus žiūrovus. Po sueigos 
skautės pakvietė visus pasivaišinti 
kava ir jų pačių paruoštais skanu
mynais. VC

Windsor©, Ont., skautės su savo vė
liava įžodžio metu

kus. Medžiotojai linki jam sveikatos, 
ištvermės ir laimės medžioklėse. J.

Vikt Pivoriūnas, Wellando, Ont. gy
ventojas, su praėjusių metų medžiok
lės laimikiais

DID2IAUSIA 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
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

DELHI,
PADĖKA

Esu nuoširdžiai dėkingas visiems 
savo giminėms, draugams ir kaimy
nams, kurie, man sunkiai sergant, 
parodė tiek daug nuoširdumo ir pa
galbos. Dėkoju už lankymą ligoni
nėje ir namuose, už atsiųstas gėles, 
linkėjimus ir moralinę paramą. Di
džiausia padėka priklauso mano mie- 
lajai žmonai, taip pat ir dukrelei, 
kurios manimi taip nuoširdžiai rū
pinosi, lankydamos ligoninėje ir 
slaugydamos namuose. Didžiulis ačiū 
dr. Jonui Yčui už taip didelį rūpes
tingumą mano ligos atveju; gerie
siems kaimynams, kurie ne tik lan
kė ir atsiuntė gėlių, bet ir rūpinosi 
mano ūkio reikalais — p.p. J. J. 
Elliott ir A. Budreikai. Nuoširdi pa
dėka visiems bičiuliams: p.p. F. L. 
Gurkliams, B. A. Stonkams, V. M. 
Miceikoms, P. V. Garneliams, V. E. 
Galeckams, A. V. Pargauskams, J. 
M. Pargauskams, S. K. Seputoms, B. 
Sergaučiui, B. Kubiliui, S. Speičiui,

K. Simutienei, J. O. Šostakams, P. 
V. Lapieniams, M. D. Bartuliams,
J. K. Jauneikoms, P. E. Vindašiams,
K. E. Galiauskams, R. Galiauskui, P. 
Augaičiui, D. Naginskui, E. E. Ans- 
kaičiams, A. S. Gendrėnams, A. T. 
Žebertavičiams, L. B. Rutkauskams, 
J. E. Rasokams, J. E. Mačiuliams, J. 
Z. Liutkevičiams, J. O. Stradoms- 
kiams, S. Rozenbergui, A. E. Ma
žeikoms, M. O. Yčams, J. A. Vit
kauskams, B. Dirsei, J. V. Visoc- 
kiams, E. Matušaitienei, J. J. Onai- 
čiams, V. V. Treigiams, J. L. Lau- 
reckams, B. M. Povilaičiams, A. B. 
Rudokams, K. Lukošiui, E. Nemurie- 
nei, S. G. Augustinavičiams, O. Šiur- 
nienei, W. Vytui, D. Žiogui, J. B. 
Maziliauskams, A. Venckams, B. O. 
čaikoms, B. Jonynienei, Tillsonbur- 
go Ūkininkų Klubui bei jo atsto
vams J. Dambrauskams.

Jūsų nuoširdumas pasiliks ilgai 
mano atmintyje.

Pranas Pargauskas

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661 

REAL ESTATE IR APDRAUDA 
3828 BLOOR W„ ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

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

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos
namų

Priėmimo laikas 
susitarimą telefonu.

OKULISTES
537-1708 
279-7980 
pagal

DR. E. ZUBR1ENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

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 ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS. '

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3 -4912.

ATLIEKU GRINDŲ

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

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUK0WSKA, R,O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.

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

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

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

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefoną

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

ŪDA 769-4612
2231 Bloor Street W.
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M TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusi sekmadienį pradėtos 

pamaldos Springhurste, Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje. Tuo tarpu 
pamaldos bus sekmadieniais tik 11 v.

— Parapijos bažnyčioje Toronte 
pamaldos vasaros metu — 10 ir 11 
vai.

— Dėkojame jaunimo choro va
dovei muz. Danutei Garbaliauskienei, 
vadovaujančiai ir sumaniai globojan
čiai par. jaunimo chorą, kuris gie
da sekmadieniais 10 vai. pamaldose. 
Nuo šio sekmadienio choras išsi
skirsto vasaros atostogoms. Kviečia
me visus 10 v. pamaldų dalyvius 
įsijungti į giedojimą.

— Gerojo Ganytojo stovykla ati
daroma liepos 4 d. Stovyklautojų re
gistracija — klebonijoje.

— Pamaldos: antradienį 8 v. r. 
už a.a. Veroniką Steponaitienę; penk
tadienį 8 v. r. — už a.a. Vaitiekų 
Bulgį; šeštadienį 9 y. už a.a. Uršulę 
Žvirblytę (užprašė p. Šefleriai); sek
madienį 10 v. — už a.a. Ant Gied
raitį, 11 v. — už a.a. Raimundą Pa
žėrą. Springhurste 11 v. Mišios — 
už Dilkų ir Dobilų šeimų mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šv. Trejybės šventės proga 

konfirmandams įteiktas N. Testa
mentas lietuvių kalba. Įteikimą at
liko parapijos pirm. G. šernas. Pa
moksle kun. Žilinskas priminė kon
firmandams, kad “gimtoji motinos 
lietuviška kalba yra širdies kalba” 
ir tas, kuris įvertina savo kalbą 
krikščionis būdamas, gali įvertin
ti ir šio krašto bei visų tautų ver
tybes. “Žmogus, kuris paneigia savo 
praeitį, paneigia save bei savo tė
vus. Paneigimas gimtosios kalbos nė
ra gerbiamas nė kitataučių, nes tai 
yra mažumos komplekso išraiška, 
kuri rodo tam tikrą dvasinį asmens 
trūkumą”. Po pamaldų įvyko visuo
tinis parapijos susirinkimas, kuria
me buvo išrinktas kitas kunigas ang- 
Jams. Nutarta parduoti Išganytojo 
parapijos kleboniją. Po susirinkimo 
parapijos jaunimas, konfirmandai, 
jų tėvai, parapijos pirmininkas ir 
klebonas dalyvavo konfirmandų pri
ėmime, kuris buvo surengtas Mote
rų Draugijos p. Dauginių vasarvie
tėje prie Lake Simcoe. Konfirman
dai įteikė klebonui padėkos dovaną. 
Konfirmandų vardu padėkos žodį 
tarė Andriukas Mikšys. Už šią staig
meną kun. A Žilinskas nuoširdžiai 
dėkoja konfirmandams bei jų tė
vams. *-

— Birželio 8, antradienį, 8 v.v. 
parapijos tarybos posėdis. Sekantis 
— rugsėjo mėnesį.

— Sekmadienį 9.30 v. ryto — pa
maldos.

— Metinė parapijos iškyla — bir
želio 27 d. Humber Trails parke. 
Pradžia 10 v. ryto, pamaldos 11 v.r. 
Moterų Draugija prašo aukoti lo
terijai fantus. Jie priimami per p. 
Dauginienę ,CH 9-2067 arba per p. 
Sturmienę LE 5-5530.

— A.a. kun. J.. Paupero Prisimi
nimo Fondui parapijos vardu išsiųs-
ta $70.

VIENINTELE KANADOS VAL 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūrtiūs gydymo 

* būdai — masažai, gydomieji judesiai,
elektroiika, įvairus spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt ILN.A 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont 
TeL LE 3-8008.

Kodėl brangiau mokėti! Žemiausia C 
kaina nupirksite automobilius |

City Buick- 
Pontiac Ltd.,

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

f įstaigos - 751-5920, namų - 284-1951

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

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

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.*

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

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

— Sibirinių trėmimų paminėjimas 
bažnyčioje specialiomis pamaldomis 
— šį sekmadieni po Sumos.

— Mišios: šį šeštad., 9 v. — už 
a.a. K. Jokūbauską, užpr. J. J. Ša
rūnų; sekmad., 9 v. — už a.a. A. 
Norvaišą, užpr. A N. Kulpavičių.

— Vėlyvosios Mišios sekmadienį 
12.15 v. per vasarą nebelaikomos.

— Nuoširdžiai užjaučiame VI. Sta- 
bačinską, Lietuvoje mirus jo moti
nai a.a. Teklei Stabačinskienei. Kaip 
užuojautą už velionę šv. Mišias už
prašė K. G. Budreckai rugpjūčio 8 
d., 11.15 v.

— Toronto arkivyskupo leidimu, 
sekmadienio pareigą dalyvauti Mi
šiose galima atlikti arba sekmadie
nį arba šeštadienio vakarą. Priėmus 
Komuniją šeštadienį, galima ją pri
imti ir sekmadienį. Šioje parapijoje 
nuo šeštadienio vakarinių Mišių tuo 
tarpu susilaikoma.

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

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

— Prie parapijos veikiąs spaudos 
kioskas vasarai uždarytas praėjusį 
sekmadienį. Par. biblioteka uždaro
ma po šio sekmadienio.

— Baigiamas šeimų lankymas. Jis 
bus tęsiamas po vasaros atostogų.

— Jaunimo stovyklos registracija 
jau pradėta. Blankus galima gauti 
parapijos raštinėje. Mokestis vienam 
stovyklautojui už 1 savaitę — $25, 
už 2 savaites — $45; dviem stovyk
lautojam iš vienos šeimos už 1 sa
vaitę — $45, už -2 savaites — $75; 
trim ar daugiau iš vienos šeimos už 
1 savaitę — $55, už 2 savaites — 
$95. Stovykla bus nuo liepos 10 iki 
24 d. Su registracija prašom nelauk
ti paskutinių savaičių ar dienų.

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 5324404, J. Rukša, R. Chol- 
kan ir Co. Ltd.

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

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

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.

PARDUODAMA SMULKIŲ PRE
KIŲ (Variety) krautuvė ir pašto 
įstaiga, buvusi vaistinė. Geros gali
mybės šios rūšies verslui. 983 Col
lege St, Toronto. TeL 536-2421.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
prausykla pirmame augšte. Skara- 
binti teL 533-2220.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte 1-2 asmenims. Ramus 
namas gerame rajone. TeL 767-3762 
vakarais 6-10 vai.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. TeL 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

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

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

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 30 metų sukakties 
MINĖJIMAS ir baltiečių KONCERTAS 
- birželio 14, pirmadienį, 8 valandą vakaro, 
St. Lawrence Centre For the Arts (Front a. Scott St.) Toronte.

Meninę programą atliks:

Verena Dambrans, 
latvė, pianistė

Stella Kerson, 
estė, pianistė

Birželiniu trėmimų 30 metų 
sukakties paminėjimą rengia 
Baltiečių Federacija. Programos 
pradžioje Federacijos pirm. U. 
Petersoo pasakys kalbą, bus 
Įneštos estų, latvių ir lietuvių 
vėliavos bei atliktos atitinkamos 
apeigos, ši dalis truks apie 10- 
15 min. Po jos — rimto lygio ir 
dienos nuotaikai pritaikintas 
koncertas, kurio programą atliks 
plačiai garsėjančios baltiečių 
menininkės iš JAV ir Kanados. 
Koncertas Įvyks tam pritaikyto
je salėje (St. Lawrence Centre), 
kurioje telpa apie 500 asmenų. 
Įėjimas tik su bilietais. Kiek
vienai tautybei skirtas ribotas 
jų skaičius. Bilietai gaunami iš 
anksto Margio vaistinėje, 408 
Roncesvalles Avė. Rengėjai 
kviečia lietuvius gausiai daly
vauti, kad mūsų prestižas ne
būtų pažeistas. Paprastai estai 
su latviais uoliau dalyvauja. 
Lietuviams reikia pasitempti ir 
uoliau dalyvauti minėjime.

Sibirinių trėmimų minėjimo 
dieną toj pačioj salėj bus ir pa
roda “Leninas be kaukės”, susi
jusi su baltiečių kančiomis.

Birželio 13 d. visose lietuvių 
šventovėse bus specialios pa
maldos, atžyminčios sibirinių 
trėmimų 30 metų sukaktį.

DĖKOJU

Sunku man rasti tinkamus žodžius išreikšti dėkin
gumą visiems, kurie padėjo man liūdesio dienomis, 
atsiuntė gėlių, pareiškė užuojautą žodžiu ir nepaprastu 
paslaugumu mano mylimos žmonos Marijos mirties 
proga.

Ypač esu dėkingas visiems geriesiems draugams, 
suruošusiems polaidotuvinį priėmimą bei prie jo pri- 
sidėjusiems.

Fred "Bud" White

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

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

Toronto 9, Ont. Telefonas 763-4366

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktod., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Eelena Kuprevičiūtė, 
lietuvaitė, smuikininkė

Erika Veskimets, 
estė, solistė

Ontario Place meninėje prog
ramoje birželio 6 d. pirmą kar
tą dalyvavo lietuvių grupės — 
tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras” ir mergaičių choras “Ai
das”. Pirmajai grupei vadovavo 
G. Breichmanienė, antrajai — 
V. Verikaitis. Abu vienetai kon
certavo Forume, kur telpa 2.300 
asmenų. Salė buvo artipilnė. 
Publika labai domėjosi lietuviš
ka programa ir gyvai plojo. Pui
kiai pranešinėjo anglų kalba L. 
Verbickaitė, duodama paaiškini
mų apie šokius, dainas ir Lie
tuvą. šokėjams grojo akordeo
nistas Deksnys, chorui akompa
navo pianistė Klevaitė. Progra
ma truko ištisą valandą. Nors 
oras ėmė vėsti, bet publika ne- 
siskirstė iki programos pabai
gos. žiūrovų tarpe buvo nema
žai ir lietuvių. Daug kas iš pas
tarųjų nusiskundė netikslia ren
gėjų informacija — “Tž” buvo 
skelbta, kad koncertas prasidės 
7.30 v.v., o prasdėjo 8.30.

Juliui ir Stefanijai Sinkevi
čiams jų 20 m. vedybų sukak
ties proga birželio 5 d. giminės 
ir draugai suruošė jaukti po- 
b ū v i. Sukaktuvininkai augina 
penkis vaikus. J. Sinkevičius 
ilgą laiką turėjo maisto krau
tuvę Mississauga, Ont.

Pasaulio slovakų kongresas 
rengiamas birželio 17-19 d. d. 
Royal York viešbutyje. Rengė
jai birželio 4 d. King Edward 
Sheraton viešbutyje s u k v i etė 
spaudos atstovus ir painforma
vo apie kongreso kultūrinį ir 
politinį pobūdį. Kongreso pirm. 
S. Roman pabrėžė laisvųjų slo
vakų pareigą kalbėti pavergtų
jų tautiečių vardu ir kvietė et
ninę spaudą dalyvauti kongre
se, kuriame pagrindiniai prane
šimai bus slovakų ir anglų kal
bomis. Tikimasi 2000 dalyvių iš 
17 kraštų. Apie kongreso eigą 
spauda būsianti informuojama 
atskirais pranešimais.

Karavanas ’71 — tautybių 
savaitė Toronte prasidės birže
lio 24 ir baigsis liepos 1 d. 
Dalyvaus 36 tautinės grupės su 
savo paviljonais, jų tarpe ir lie
tuviai. Karavano rengėjai bir
želio 2 d. į Royal York viešbu
tį sukvietė spaudos, radijo, te
levizijos atstovus ir painforma
vo apie suplanuotą Karavano 
programą. Pirm. L. Kossar su
sirinkusiems pristatė rengėjus, 
Toronto miesto savivaldybės at
stovus ir visų tautybių pavil
jonų atstovus '— “burmistrus”, 
pasipuošusiais raudonomis to
gomis. Lietuvių paviljonui “Vil
niui” atstovavo apyl. valdybos 
narys inž. R. Stirbys. Didžiu
lėje viešbučio salėje buvo išri
kiuoti kiekvienos tautybės ap
valūs stalai, papuošti joms bū
dingais išdirbiniais. Lietuvių 
stalas buvo papuoštas juosto
mis, gintarais ir darė gražų 
Įspūdi. Prie stalo budėjo jau
nos lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais — R. Ka
minskaitė, B. Dilkutė. Dalyvavo 
taipgi R. Stirbys ir S. Masionis, 
apylinkės valdybos nariai, ku
riems pavesta rūpintis “Vil
niaus” paviljonu. Visi raginami 
iš anksto Įsigyti Įėjimo pasus Į 
visus Karavano paviljonus, nes 
dabar kainuoja tik $3, vėliau 
— $4.

Mokytojų studijų savaitė Dai
navoje bus rugpjūčio 15-22 d.d. 
Tuo pačių metu ten bus ir jau
nimui lituanistikos studijos. Sto
vyklos vadovybėje iš Kanados 
yra Toronto Maironio šeštad. 
mokyklos mokytoja A. Kuolie
nė — stovyklos vedėjo padėjė
ja, o Hamiltono Vysk. Valan
čiaus šeštad. mokyklos vedėjas 
J. Mikšys — stovyklos komen
dantu. KLB švietimo komisija 
aplinkraščiu paskatino mokyklų 
vedėjus, kad kuo daugiau mo
kytojų ir jaunimo šioje stovyk
loje dalyvautų.

Išrinkta nauja Toronto Aka
demikų (alų m nu) Draugijos 
1971-2 m.m. valdyba: Donatas 
Stonkus — pirmininkas, Algi
mantas Banelis — sekretorius, 
Raimundas Stirbys iždininkas, 
Vida Šukienė — narė. Sofija 
Butkevičienė, nuo dr-jos Įsteigi
mo 1963 m. ėjusi sekretorės 
pareigas ir organizavusi draugi
jos rengiamas viešas paskaitas, 
nebesutiko pasilikti valdyboje. 
Naujasis pirmininkas D. Ston
kus yra chemijos inžinierius, 
1962 m. baigęs Toronto univer
sitetą.

“Gintaras” gegužės 30 d. šo
ko Folk Art Council surengta
me koncerte Ošavoje. Be jų, da
lyvavo ukrainiečiai, slovakai ir 
indiečiai. Lietuviai atstovavo 
Toronto Folk Art Council orga
nizacijai. Birželio 19 d. “Ginta
ras” šoks General Electric meti
nėje šventėje. Tą pačią dieną 
2 v. p.p. šoks Nathan Phillips 
Square, prie City Hali, Tarptau
tinio Karavano atidaromajame 
pasirodyme. Gintariečiai kviečia 
visus dalyvauti jų koncertuose 
ir tarptautiniame Karavane Lie
tuvių Namuose, Bloor St. W.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, man 

padėjusiems ligos metu: dr. J. Ur- 
baičiui, kun. A. Simanavičiui, OFM; 
mieliems bičiuliams už gausų lanky
mą ligoninėje, paslaugas mano šei
mai, linkėjimus greitai pasveikti, do
vanas ir gėles: p. p. J. A Ambro- 
zaičiams, dr. K. Ambrozaičiui Hali- 
fakse, O. Alimienei, O. F. Barz
džiams, I. J. Birštonams, S. J. Biel- 
kiams, V. Germanavičiui, E. Jan
kauskienei, B. Kačiulienei, S. P. 
Morkūnams, K. M. Maciulevičiams, A. 
Naruševičiūtei Londone, J. V. Pleč- 
kaičiams, V. Paliuliui, B. J. Romei- 
kams, M. J. Senkams, inž. V. Senkui 
Timminse, A. L. šeškams, J. Varana
vičiui, J. M. Zažečkams Prestone.

Jūsų nuoširdi užuojauta ir Visa
galio pagalba davė man jėgų grei
čiau pasveikti.

J. Ignatavičius
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man su
rengtą priešvestuvinį pobūvį. Ypa
tinga padėka už gražaus pobūvio su
organizavimą ponioms: Gataveckie- 
nei, Urkienei, Venslovaitienei. Dė
kinga visoms mieloms ponioms už 
dalyvavimą, rūpestį ir vargą: Adam, 
Andziulienei, Aukštakalnienei, Bobi- 
nienei, Dudienei, Elbert, Kuprevi- 
čienei, Krilavičienei, Kripienei, Kli- 
bingaitienei, Patašienei, Petkevičie
nei, Petrenko, Pranckūnienei. Valiu- 
kienei, Vaškevičienei, Viečiarinskie- 
nei, Venslovaitienei.

Visoms rengėjoms, viešnioms už 
suorganizavimą, atsilankymą ir gra
žias dovanas dar kartą nuoširdus 
ačiū — Lilly Makarenkaitė

■ I ■■ I

psl. • Tėviškės žiburiai •8

09 MONTREAL
Sibirinių thėmimų demonst

racija — birželio 14, pirmadie
nį, 6 v.v., Dominion aikštėje. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti kartu su estais ir latviais.

TORONTO, ONT.
Lietuvos gen. konsulas dr. 

J. Žmuidzinas ir Ponia dalyva
vo Norvegijos konsulo ir Ita
lijos gen. konsulo priėmimuose 
jų valstybinės šventės progomis.

KLB krašto valdybos visuo
meninių reikalų komisija raštu 
padėkojo buvusiam min. pirm. 
J. Diefenbakeriui už Baltijos 
krašto reikalų kėlimą Kanados 
parlamente. Atskirą laišką pa
rašė Pr. Alšėnas ir-iš Diefenba- 
kerio įstaigos gavo atsakymą.

Lietuvių Jaunimo Informaci
jos Centro organizuojama eks
kursinė grupė, keliaujanti per 
visą Š. Ameriką, birželio 13 d. 
išvyksta iš Bostono i Montrealį. 
Vietiniai studentai, vadovauja
mi Vyt. Kudžmos, rengia jų pri
ėmimą, miesto rodymą ir Lt. ši 
keliaujanti grupė Toronte bus 
birželio 16, 17 ir 18 d.d. Čia 
jaunimo grupė su ryšininke Jū
rate Čeponkute rengia išvyką i 
Wasagą, šokius ir t. Birželio 20- 
21 d.d. keliaujanti grupė bus 
Hamiltone, kur jos priėmimu 
rūpinasi ryšininkė A. Volungy- 
tė. Birželio 19 d. Londono lie
tuviai studentai rengia didelę 
jaunimo gegužinę Augustinavi- 
čių ūkyje prie Delhi (žiūr. pla
čiau 4 psl.). Minimoji grupė ke
liauja nuosavais autobusiukais. 
Prie jos gali prisidėti visų vie
tovių lietuvių jaunimas ir ke
liauti per. visą Ameriką. Vado
vauja Gintaras Karosas.

Baltiečių Federacijos valdy
ba birželio ^ d. posėdyje aptarė 
min. pirm. P. E. Trudeau ke
lionę i Sov. Sąjungą ir rado, 
kad naujasis Kanados užsienio 
reikalų politikos posūkis yra ža
lingas sąjungininkų vienybei, 
Europai ir pavergtiem kraštam. 
Nutarta solidarizuoti su protes
tuojančiais ukrainiečiais ir savo 
pažiūras vienu ar kitu būdu iš
dėstyti min. pirmininkui Tru
deau. Apgailestauta, kad pasta
rasis atsisakė priimti Kanados 
latvių peticiją dėl rusų vykdo
mos tautžudystės Latvijoj. Jei 
min. pirmininkas ir toliau lai
kysis užimtos linijos, baltiečiai 
imsis protesto priemonių.

Ad Hoc Committee for Hu
man Rights pasiuntė raštą min. 
pirm. P. E. Trudeau, prašyda
mas pagalbos, kad sovietų skir
toji bausmė Simui Kudirkai bū
tų panaikinta arba sumažinta. 
Rašto nuorašas pasiųstas parla
mento atstovams — dr. Haidasz 
ir Deakon. Turimomis žiniomis, 
S. Kudirka išsiųstas Į koncent
racijos stovyklą Potmos srityje 
10-čiai metu.

Mūsų kredito unijos nariui
AfA WILLIAM RACHIS

mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
"Litas" vaidyba
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel727-3120 
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atsakomybės, gyvybės draudimas
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Aušros Vartų par. žinios
— Sekmadienį, birželio 13, po 11 

v. pamaldų įvyks šv. Onos Draugi
jos narių susirinkimas.
'— Antanas Vaupšas atšventė sa

vo 35 pedagoginio darbo metų su
kaktį. Tai gana reta sukaktis net 
anglų ir prancūzų tarpe. Montrealio 
mokyklų komisija specialiame pa
rengime pagerbė sukaktuvininką, 
įteikdama dovaną.

— Sveikiname Petrą ir Mariją 
Girdžius, švenčiančius savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

— Dar yra vietų lėktuve, skren
dančiame į Čikagos dainų šventę. Pa
sinaudokite gera proga keliauti pa
piginta kaina — į abi puses $97.

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncertas — 
birželio 19, šeštadienį, 6 v.v., 
Aušros Vartų par. salėje. Mo
kiniai intensyviai ruošiasi, kad 
galėtų gražiai pasirodyti. Tai 
bus jaunųjų talentų vakaras, 
vertas visuomenės dėmesio.

“Gintaro” koncertą Bostone 
plačiai ir gražiai aprašė P. Žič- 
kus “Draugo” birželio 2 d. lai
doje.

Aušrokų suvažiavime Toronte 
iš Montrealio dalyvavo tik p. 
Ciplijauskaitė-Tanner, M. Jony- 
nienė, V. A. Jonynas, nors “Auš
ros” gimnaziją baigusių Mont- 
realyje yra žymiai daugiau.

Pirmoji talka “Baltijoje’.’ įvy
ko paskutini gegužės savaitgali. 
Iš Buffalo atvykęs doktorantas 
Algis Rudinskas su draugu Rai
mundu Obalium iš Ročesterio ir 
montrealiečiu inž. Tadu Giriū- 
nu kirto mišką prie Įvažiavimo Į 
sporto aikštę. Netrukus žada 
Įvykti montrealiečiu talka van
dens prijungimo ir kitiems pa
vasariniams “Baltijos” darbams 
atlikti. Pr. R.

Leidykla “TundraBooks” 
Montrealy išleido romaną ang
lų kalba “Goddam G^psy”, pa
rašytą Ronald Lee. Autorius 
yra gimęs Kanadoj, bet gerai 
pažįsta ateivių psichologiją. 
Montrealio “The'Gazette”, ra
šydamas apie tą romaną, paste
bėjo: “Tai pasakojimas apie ne
pritapusius, nes jie nori išlaiky
ti savąją kultūrą... Romane 
glūdi... pasmerkimas Kanados 
indiferentiškumo mažumų gru
pėms”.

M. P. Girdžiai gegužės 29 d. 
AV par. salėje atšventė 25 m. 
vedybinę sukaktį, dalyvaujant 
dukterims, sūnui bei giminėms. 
Kadangi p.p. Girdžiai paslaugūs 
žmonės, susilaukė sveikinimų 
ir dovanų iš moksleivių ateiti
ninkų, skautų - skaučių,' seselių 
bei pažįstamų. Draugai' pagerbė 
sukaktuvininkus gausiai atsilan
kydami i pobūvį. J. L.

M. Gailiušytė, kuri laiką gili
nusi studijas Lavalio'universite
te Kvebeke, sugrįžo į Kleve- 
landą.




