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Gyvas simbolis
Žmogaus gyvenimas yra pilnas ženklų-simbolių. Ir jo kalba, 

ir kūryba, ir valstybinis, ir privatus gyvenimas yra žanklų-simbo- 
lių sritis. Garsais-žodžiais žmogus išreiškia savo mintis, paveiks
lais bei kitomis meno priemonėmis atvaizduoja savo vidaus pa
saulį, vėliavomis, herbais, antspaudais, pinigais ženklina valsty- 
binį-ekonominį gyvenimą, poezija ir proza išreiškia giliausius savo 

jausmus ir t.t. žodžiu tariant, žmo
giškasis gyvenimas išreiškiamas 
Įvairiais ženklais. Paprastai tie 
ženklai būna dirbtiniai, sutartiniai, 
negyvi. Yra betgi ženklų-simbolių, 
kuriuos galėtume vadinti gyvais. 
Tais atvejais pats žmogus yra ženk
las, išreiškiąs ką nors už save di
desnio. Tokie ženklai yra pvz. vals
tybių atstovai. Jie yra simboliai tų 
kraštų, kuriem atstovauja. Jiems 
būna patikėta pareiga būti to ar 
kito krašto atstovais, veikti bei kal
bėti jų vardu. Tokių atstovų turi 
kiekvienas nepriklausomas kraš
tas. Ir Lietuva, būdama nepriklau
soma valstybė, tiek senaisiais lai
kais, tiek naujaisiais turėjo ir te
beturi savo atstovus visuose dides

niuose valstybių centruose. Netekusi savo nepriklausomybės, Lie
tuva nebegali normaliu keliu skirti savo atstovų, tačiau seniau 
paskirtieji atstovai tebegyvena ir kalba Lietuvos vardu. Kai vie
nas ar kitas iškeliauja amžinybėn, ekstraordinariniu keliu ateina 
jo vieton kitas.

★ ★ ★

Kanados lietuviai laimingi yra tuo, kad savo tarpe turi minė
tus atstovus nuo 1937 metų. Pirmuoju Lietuvos atstovu — garbės 
konsulu buvo kanadietis Grant-Suttie, antruoju — J. V. Gylys, tre
čiuoju — dr. J. Žmuidzinas, einąs šias pareigas nuo 1962 metų. 
Taigi, suėjo ištisas dešimtmetis jo tarnybos ir 75 metai amžiaus 
(š. m. birželio 10 d.). Jis yra tas gyvas simbolis, pačiu savo buvimu 
kalbąs apie laisvę, nepriklausomą Lietuvą. Jeigu jis ir jokios veik
los neišvystytų, jokio darbo neatliktų, būtų laisvos Lietuvos ženk
las, nuolat primenąs savo tautiečiams ir kitataučiams Lietuvos 
teisę į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Būdamas didelės patir
ties ir šakoto talento žmogumi, dr. J. Žmuidzinas atlieka daug dau
giau. Jis kalba ir rašo ne tik Lietuvos vardu, bet ir apie Lietuvą, 
pavergtą Lietuvą, kuri šaukiasi užsienio pagalbos. Lengva atsto
vauti galingai valstybei, turinčiai didelius išteklius, karinę ir diplo
matinę galybę, bet nepaprastai sunku būti atstovu tokio krašto, 
kuris jam nieko negali duoti, nors reikalauja labai daug. Toks 
yra kaip tiktai mūsų Lietuvos atvejis. Būdama svetimųjų pavergta, 
ji savo atstovams beveik nieko negali duoti, bet iš jų laukia visko. 
Tokioje būklėje atstovams tenka dirbti su dvigubu apsukrumu, 
kad galėtų ne tik patys išlikti, bet ir savo kraštui efektingai padėti.

★ ★ ★
Dr. J. Žmuidzinas, būdamas gyvu Lietuvos simboliu, aiškiai 

mato savo uždavinį dabarties sąlygose ir ji vykdo, kiek jėgos ir ap
linkybės leidžia. Dėlto jis ir neužsidaro savo kabinete — dalyvauja 
lietuviškosios visuomenės gyvenime, seka jį, atiduoda savo duoklę. 
Be jo dalyvavimo neapsieina nė viena didesnė tautinė iškilmė To
ronte, nė vienas reikšmingesnis suvažiavimas. Jo žodis pasiekia ir 
kitas lietuvių kolonijas ne tik Kanadoje, bet ir JAV-se. Visomis 
progomis jis randa taiklų žodį, skatinantį, drąsinantį. Šiai tarny
bai daug padeda jo rašytojinis talentas. Paprastas kalbėtojas per 
daugelį metų sudiltų, taptų šablonišku ir neberasti} gaivaus žodžio 
vis tai pačiai auditorijai. Dr. J. žmuidzinas, būdamas rašytoju, tei
sininku ir diplomatu, per ištisą dešimtmetį nesudilo. Kiekviena 
proga jis randa vis naujų aspektų, naujų minčių, kitonišką išraiš
kos formą ir tuo būdu išlieka nesudilusiu kalbėtoju. Nors jo gyve
nimo kelią jau puošia deimantinė amžiaus sukaktis, tačiau ran
kose tvirtai laikosi plunksna, žodis nesusilpnėjo, žingsnis nė kiek 
nesulėtėjo, ateities viltis nesusvyravo. Visi į jį žiūrime kaip švie
sią eminenciją, kurio svarbiausias rūpestis — Lietuvos laisvė. Tai 
jo pagrindinis tikėjimas, kuriuo jis pats gyvena ir kurį skleidžia 
savo aplinkoje. Tokia laikysena stiprina visus tautiečius, gyvenan
čius tokiais pat rūpesčiais. Linkėtina, kad tasai tikėjimas taptų 
tikrove. Pr. G.

Baltiečių dramos “The Trouble With Giants” autorius Len Peterson tarp baltiečiu atstovių po paskaitos bend
rame taitiečių moterų susirinkime gegužės 12 d. Iš kairės: vicepirm. S. Luitsalu, estė, L. Peterson, pirm. 
L. Krasts, latvė, vicepirm. G. Balčiūnienė Nuotr. J. Ligcrio

Pasaulio įvykiai

Amerikiečio žurnalisto įspūdžiai

Tautinės apraiškos Pabaltijy

KANADOS ĮVYKIAI

SUSPENDUOTA MIRTIES BAUSMĖ
Federacinis parlamentas po 

ilgų diskusijų 138:llų balsų san
tykiu patvirtino penkeriem me
tam mirties bausmės suspenda
vimą. Pirmasis šio įstatymo ban
domasis penkerių metų laikotar
pis buvo pasibaigęs 1972 m. 
gruodžio 29 d. Statistiniai duo
menys rodo aiškų žmogžudysčių 
skaičiaus padidėjimą. Mirties 
bausmė, kaip ir tada, rezervuo
jama tik policininku ir kalėjimų 
sargų žudikams. Takiau premje
ras P. E. Trudeau net ir tokiems 
nusikaltėliams mirties bausmę 
pakeisdavo kalėjimu. Viešosios 
nuomonės tyrimo institutų 
duomenimis, didžioji kanadiečių 
dauguma nori mirties bausmės 
visiems žmogžudžiams. Parla
mento nariai rėmėsi ne rinkėjų 
reikalavimais, bet savo sąžine. 
Mirties bausmės panaikinimo 
pratęsimas dabar jau atiduotas 
parlamento teisingumo komite
tui, kuris greičiausiai nadarys 
keletą pakeitimų — žmogžu
džiams nustatys privalomą ka
lėti 25 metų minimumą.

Kanados premjerų konferen
cija Otavoje tris dienas svarstė 
augštojo švietimo, sveikatos ir 
ligoniu draudos finansavima. 
Lig šiol federacinė vyriausybė

kiekvienoje provincijoje padeng
davo pusę šių išlaidų, kurios 
kasmet didėja sparčiu tempu. 
Premjeras P. E. Trudeau pasiū
lė dvi naujas formules su pa
stoviomis dolerių sumomis ir vi
sišką minėtų programų perdavi
mą provincijoms. Universitetų 
ir kolegijų reikalams Otava duo
tų provincijoms nuolatinę pašal
pą pagal 18-24 metų amžiaus 
jaunuolių skaičių ir ją kasmet 
padidintų 7%. Provincijų prem
jerai šį pasiūlymą atmetė, mo
tyvuodami argumentu, kad to
kių jaunuolių skaičius beveik 
nedidėja, o studentų kasmet 
gausėja. Ligoninių ir sveikatos 
drauda! finansuoti federacinė 
vyriausybė pasiūlė provincijoms 
atiduoti 6% kanadiečių asmeni
nių pajamų mokesčio ir visus už 
tabaką ir alkoholinius gėrimus 
gaunamus mokesčius. Reikalui 
esant, dar galėtų būti pridėta ir 
papildoma suma. Premjero P. E. 
Trudeau nuomone, pagal šią for
mulę provincijos per sekančius 
5 metus ligoniniu ir sveikatos 
draudai gautų 1,1 bilijono pa
pildomu pajamų. Jos taipgi ta
da turėtu teisę savarankiškai 
tvarkyti drauda ir siekti admi
nistracinių išlaidų sumažinimo.

Dienraščio “Baltimore Sun” 
korespondentas Maskvoje Mi
chael Parks, turėjęs progą ap
silankyti Taline, Rygoje ir Vil
niuje, paskelbė šešis reportažus 
gegužės 15-20 d.d. laidose. Me
džiagos tiems reportažams jis, 
atrodo, yra gavęs iš oficialių 
pareigūnų ir privačių asmenų^ 
Prie jos prijungia ir savo asme
ninius komentarus, parodyda
mas neblogą nuovoką dabartinė
se lietuvių latvių ir estų proble
mose. Iš šešių reportažų net ke
turi yra rašyti Vilniuje"

“Mes” ir “jie”
M. Parks, priminęs skaityto

jams, kad jau beveik 33 metai, 
kai Estija, Latvija ir Lietuva 
buvo įjungtos į Sovietų Sąjun
gą, konstatuoja tuose kraštuose 
vis dar gyvą tautiškumą ir atvi
rą antisovietiškumą. Prieš kul
tūrinę asimiliaciją vedama aštri 
kova, kurioje netgi dalyvauja ir 
vietinių kompartijų vadai, ofi
cialiai turintys ją įgyvendinti. 
Susitikimuose su estais, latviais 
ir lietuviais amerikietis žurna
listas pastebėjo jų griežtai pa
brėžiamus du terminus —“mes” 
ir “jie”, kurie yra taikomi sa
viems tautiečiams ir rusams, 
antrą kartą okupavusiems Balti
jos kraštus.

Taline vienas architektas, pa
rodęs M. Parksui Stalino laikų 
pastatą, karčiai pridūrė: “Tai 
yra jų mums kadaise primestas 
architektūrinis stilius perdide- 
lio rusiško nacionalizmo laikais, 
nors jie nieko nežinojo apie ar
chitektūrą ir Estiją.”

Rygoje latvė turistų palydovė 
užsienieti supažindina su mies
to istorija ir netgi parodo Lat
vijos tarpkarinei nepriklauso
mybei skirtą paminklą. Rusė pa
lydovė miesto istoriją pradeda 
nuo 1940 m. raudonosios armi
jos įsiveržimo ir komunistų 
Įvykdyto valdžios perėjimo. Lat
vė šiam Įvykiui skiria tik vieną 
sakinį: “1940 m. mes buvom 
Įjungti į Sovietų Sąjungą.” Net 
ir tie latviai, kurie entuziastiš
kai atsiliepia apie sovietinę san
tvarką, pabrėžia skirtingą savo 
tautini palikimą. Latviai studi
juoja XIX š. išsilaisvinimo sąjū
džius, kovojusius su cariniu re
žimu, ir jų metodus stengiasi 
pritaikyti dabartinėms dienoms. 
Partiečiai sovietinį komunizmą 
laiko politine sistema ir jai nori 
suteikti latvišką atspalvį, gauti 
teisę daryti vietinius sprendi
mus.

Ir šis pasiūlymas oficialiai nebu
vo priimtas, nes provincijų 
premjerai nori atlikti savus ap
skaičiavimus elektroniniais skai
tytuvais. Kvebeko premjeras R. 
Bourassa reikalavo, kad federa
cinė vyriausybė provincinėms 
vyriausybėms kasmet atiduotų 
28% kanadiečių asmeninių pa
jamų mokesčių, kuriuos provin
cijos tada savo nuožiūra panau
dotu švietimui, ligoninių bei 
sveikatos draudai. Šį reikalavi- 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Kauno Įvykiai
Visose trijose Baltijos kraštų 

sostinėse griežtai skiriamas so
vietinis režimas ir rusų domina
vimas. Šiai temai ypatingą dė
mesį rodo jaunimas, žinantis tik 
vieną politinę sistemą ir jos ri
bose jieškantis kompromisinės 
vietos savo tautos garbei. Nors 
pabrėžiama, kad vietinis apsi
sprendimas nebūtinai turi reikš
ti antisovietinį nacionalizmą, 
jaučiama aiški trintis, kuri pra
siveržia veiksmais. Pavyzdžiu 
amerikietis M. Parks nurodo 
pernai Kaune įvykusį kataliko 
jaunuolio susideginimą, turėda
mas galvoje R. Kalantą, ir po to 
dvi dienas trukusias antisovieti- 
nes demonstracijas, kurias nu
malšino kariuomenė. Jis taipgi 
primena kito jaunuolio ir 60 me
tų amžiaus vyro susideginimą, 
ketvirtąjį nesėkmingą bandymą 
susideginti, remdamasis pogrin
dininkų ir lietuvių studentų pra
nešimais. Užsimena ir apie 17.- 
000 lietuvių katalikų pasirašytą 
protestą, pasisakantį prieš reli
gijos suvaržymą.

Rygos Įvykiai
Praėjusią žiemą viename Ry

gos distrikte keli šimtai moterų 
ėmė boikotuoti vietinėse krau
tuvėse pardavinėjamą blogos 
kokybės duoną ir perbrangias 
daržoves. Jų pagrindinis prie
kaištas — Rusijos miestų krau
tuvės turi daugiau geresnių 
maisto gaminių pigesnėmis kai
nomis. Tuo pačiu metu nelega
liu streiku pagrasino Rygos me
talo fabriko darbininkai, pa
smerkdami ruso inžinieriaus pa- 
augštinimą, nes toms pareigoms 
buvo geriau kvalifikuotas ir di
desnę patirtį turintis latvis. 
Kompartijos pareigūnai, nusi
gandę, kad tokie įvykiai gali iš
siplėsti, gavo Maskvos sutikimą 
pagerinti maisto tiekimą ir pa- 
augštinti latvį inžinierių. Tačiau 
po kelių savaičių buvo sušauk
tas specialus partiečių susirinki
mas, kuriame buvo aptartos 
priemonės latviškajam naciona
lizmui suvaržyti. Kompartijos 
sekr. A. Drizul nusiskundė, kad 
latvių mintis vis dar valdo “tau
tinis šovinizmas” ir tautinių nuo
taikų iškreiptos apraiškos. Jis 
siūlė imtis priemonių, kad visa 
Latvija didžiuotųsi priklausymu 
vieningai daugiatautei sovietinei 
liaudžiai.

Demokratinis Sąjūdis
Estijos sostinėje Taline yra 

gerai organizuota Demokratinio 
Sąjūdžio grupė, kurios nariai ko
voja už žmogaus teises. Pastara
jame penkmetyje buvo dedama 
daug pastangų šią grupę likvi
duoti, bet jos buvo nesėkmingos. 
Grupės nariai netgi įsismelkė į 
sovietinį Baltijos laivyną. Dau
giausia konfliktų sukelia ne po
litiniai, bet ekonominiai, kultū
riniai ir socialiniai reikalai. De
mokratiniam Sąjūdžiui priklau
santis 33 metų amžiaus estas in
žinierius pabrėžė: “Anksčiau ar 
vėliau kultūrinė priespauda, so
cialinė trintis, ekonominiai su-

varžymai prives prie politinio 
konflikto. Šiuo metu tai atsitin
ka tik retkarčiais. Mes dar ne
same pasiruošę revoliucijai. Bū
dami realistais, tegalime tikėtis 
savo tautinės tapatybės išsaugo
jimo ir didesnių apsisprendimo 
teisių.”

Žurnalistas M. Parks pastebi, 
kad ekonomijos planuotojai vi
sose trijose Baltijos kraštų sosti
nėse konstatuoja Maskvos vyk
domą spartų jų autoriteto ir sa
varankiškumo mažinimą. Jų tei
ses dar labiau susiaurins ekono
minių rajonų įvedimas, nepai
santis respublikų ribų.

Kalba ir kultūra
Estų ir lietuvių pareigūnų už

sispyrimo bei pastangų dėka 
studentai vietiniuose universite
tuose tebėra mokomi estų ir lie
tuvių kalbomis, kurios taip pat 
vyrauja ir vyriausybiniuose 
sluogsniuose. Tuo- tarpu Latvi
jos mokyklose ir biurokratinia
me aparate jau kalbama rusiš
kai. Kompartija ten netgi ėmė
si priemonių kiekvieną išmoky
ti rusų kalbos.

Didžiausią rūpestį Talino, Ry
gos ir Vilniaus pareigūnams su
daro etninių tradicijų išsaugo
jimas, neskaitant nacionalizmo, 
kuris yra laikomas antisovieti- 
niu, antirusiškų ir separatisti
niu. Problemą sunkina Maskvos 
brukama naujoji sovietinė kul
tūra, turinti rusišką pamušalą. 
Vilniaus kultūros ministerijos 
vienas pareigūnas amerikiečiui 
žurnalistui M. Parksui pasakojo:

Mes esame prieš vienos rūšies kul
tūrą, nes ji veda i kultūrinį bergždu- 
mą ir galbūt net politinį sovietiniu 
vertybių atmetimą... Aš pilnai ti
kiu į sovietinę sistemą, bet tik ne į 
rusišką kultūrą kiekvienam. Man 
sunku tą naująją sovietinę kultūrą 
įpiršti kitiems, kai aš pats negaliu 
jos priimti. Tai yra toks prieštaravi
mas, kurio negali išspręsti Maskvos 
atliekamas ideologinis žaidimas su 
marksizmu-Ieninizmu.

Boikoto apraiškos
M. Parks yra linkęs manyti, 

jog tokios nuotaikos plačiai pa
plitusios. Į rusiškų operų spek
taklius Vilniuje dažnai neišpar- 
duodami bilietai — juos tenka 
siūlyti užsieniečiams arba ru
sams, kai tuo tarpu teatrai su 
lietuviškais spektakliais visada 
perpildyti. Taline rusus ypač er
zina ten gerai matomos Suomi
jos televizijos laidos, kurių mie
lai žiūri ir jas supranta estai dėl 
abiejų kalbų giminingumo. Lat
vijoje ir Lietuvoje jaučiamas 
didesnis kultūrinis polinkis į Vo
kietiją ir Lenkiją, negu į Rusiją.

Žurnalistas M. Parks, matyt, 
buvo susitikęs su “Komunisto” 
redaktorium G. Zimanu, nes jis 
cituoja jo žodžius apie proble
mas ii- prieštaravimus socializ
mo statyboje ir netgi atvirą pri
sipažinimą, kad Lietuvoie tebė
ra stiprus “senojo buržuazinio 
tipo nacionalizmas”, kad daug 
žmonių niekada nepriims socia
lizmo. V. Kst.

KANADA NUTARĖ ATŠAUKTI SAVO KARIUS IŠ TAIKOS PRIEŽIŪROS 
komisijos iki liepos 31 d. Kanadiečių grupei vadovaująs ambasa
dorius M. Gauvin nusivylimą išreiškė taiklia pastaba, kad komisi
jai tenka prižiūrėti ne taiką, bet karą. Per visą laiką buvo pasira
šyta tik apie 12 pranešimų, priimtinų visiems keturiems komisijos 
nariams. Lenkijos ir Vengrijos atstovai nesutikdavo tirti Š. Viet
namo ir komunistų daromų taikos pažeidimų arba stengdavosi už
blokuoti kanadiečių ir indoneziečių iškeltus faktus. Kai Kanados 
užsienio reikalų ministeris M. Sharp paskelbė kanadiečių atitrau
kimą iš P. Vietnamo, provizorinė komunistų partizanų vyriausybė 
netgi drįso apkaltinti Kanados atstovus taikos priežiūros komisi
joje objektyvumo stoka, nors iš tikrųjų visa tai, ką komisija yra 
nuveikusi, buvo pasiekta kana-*----------------------------- ----------
diečių pastangų dėka. Pagal Pa
ryžiaus taikos sutartį pakaitą 
Kanadai turės surasti JAV, P. 
Vietnamas, Š. Vietnamas ir ko
munistų partizanų vyriausybė. 
Kanadietis ambasadorius M. 
Gauvin pataria pasirinkti kurį 
nors Azijos kraštą, o Indonezi
ja jau yra pareiškusi pageidavi
mą komisijon pakviesti Malezi- 
ją. Kanados pakeitimas nebus 
lengvas, nes reikės surasti ir 
komunistams, ir nekomunistams 
priimtiną kandidatą. Šiuo metu 
tik viena Austrija yra pareišku
si norą užimti Kanados vietą P. 
Vietname. Kitų valstybių, atro
do, nevilioja visiškas taikos 
priežiūros komisijos beprasmiš
kumas. Paryžiaus taikos sutarti
mi iš P. Vietnamo buvo atitrauk
ti JAV kariuomenės daliniai ir 
grąžinti amerikiečiai belaisviai, 
bet karo veiksmai nebuvo 
stabdyti. Taikos priežiūros 
misiją būtų tiksliau vadinti 
ro priežiūros komisija.

PREZIDENTU KONFERENCIJA
Islandijoje dvi dienas trukusį 

pasitarimą turėjo JAV prez. R. 
Niksonas ir Prancūzijos prez. 
G. Pompidou bei jų pagrindi
niai ministerial. Pokalbiai dau
giausia lietė prekybos, pinigų ir 
saugumo reikalus. Jokių konkre
čių nutarimų nebuvo padaryta, 
tik aptartos gairės ateities san
tykiams. Prez. G. Pompidou no
ri, kad prez. R. Niksonas ir to
liau paliktų amerikiečių kariuo
menę Europoje, nors JAV kon
gresas jau nekartą yra bandęs 
sumažinti ten laikomų 300.000 
vyrų skaičių. Atsisveikindamas 
su G. Pompidou, R. Niksonas 
pareiškė: “Iki pasimatymo Pa
ryžiuje!” Jo kelionė Europon 
yra numatyta po susitikimo su 
L. Brežnevu birželio 18 d. Va
šingtone.

NAUJA RESPUBLIKA
Graikijos premjero G. Papa

dopoulos kariniam režimui pa
vyko užgniaužti buvusių admiro
lų ir dabartinių laivyno kari
ninkų planuotą sąmokslą, ku
riam vadovavo iš pareigų paša
linti admirolai C. Engolfopoulos, 
I. Minaios ir L Rozakis. Atviras 
maištas teįvyko graikų karo lai
ve “Vėlos” Viduržemio jūroje. 
Laivo kapitonas N. Pappas ir 30 
jūrininkų pasiprašė politinės 
globos Italijos Fiumicino uoste. 
Premjeras G. Papadopoulos po 
šių įvykių Graikiją paskelbė 
respublika ir pasivadino prezi
dentu. Jis yra buvęs pukininkas, 
vadovavęs 1967 m. kariniam su
kilimui. Graikijos karalius Kons
tantinas gyvena Romoje.

KARŠTA LABORATORIJA
Amerikiečių astronautų Ch. 

Conrad, J. Kerwin ir P. Weitz 
atvežtas apsaugos šydas erdvių 
laboratorijos “Skylab” tempe
ratūrą tesumažino iki 80 laips
nių. Baterijų sutrikimas priver
tė atsisakyti žemės nuotraukų, 
kurios būtų padėjusios atskleis
ti jos turimus turtus. Pagrindi
nis dėmesys dabar skiriamas 
saulės tyrimams specialiu 
skopu. Televizija žemėn 
perduotos milijono mylių 
saulės liepsnos.

AVIACIJOS PARODA
Paryžiaus aviacijos parodoje 

Sovietų Sąjungą ištiko dviguba 
nesėkmė. Pirmiausia buvo su
imtas ambasados karinio patarė
jo pavaduotojas pik. Itn. J7 Mi- 
ronkinas, bandęs pavogti vienos 
prancūzų bendrovės išstatytą gi
roskopą ir laserio spindulių 
irengini. Nuo kalėjimo jį išgel- 
bėio diplomatams teikiama ne
liečiamybė. Amerikiečiams atsi
sakius gaminti du kartus už gar
są greitesnius keleivinius lėktu
vus, pagrindiniais varžovais šio
je srityje tapo britų-prancūzų 
“Concorde” ir sovietų lėktuvas, 
kuris šiemetinėn aviacijos paro- 
don atskrido gerokai pailgintas, 
talpinantis daugiau keleivių už

su- 
ko- 
ka-

tele- 
buvo 
ilgio

■ “Concorde” ir sovietų “TU 144”, 
į savo gaminį įpiršti didžiosioms 
. orinio susisiekimo bendrovėms
■ ir už jį gauti užsienio valiutos, 

bet lėktuvas sprogo ore rekla
minio skrydžio metu Prancūzi-

i joje, palaidodamas Maskvos 
puoselėtas prestižo ir uždarbio 
viltis. Nelaimėje žuvo šešių as
menų įgula su skrydžio vadovu 
Viktoru Benderovu. Lėktuvo 
krintančios liekonos užmušė 
apie 15 prancūzų Goussainville 
ir Tilley kaimeliuose, sunkiai 
sužeidė apie 30. Tikslus žuvu
siųjų skaičius tebėra nenusta
tytas.

PABĖGO LAKŪNAS
Sovietų aviacijos Itn. Jevge

nijus Vronskis “S-7” tipo vien
viečiu naikintuvu pabėgo V. Vo
kietijon. Lėktuvas nukrito prie 
Brunswicko, 25 mylios nuo R. 
Vokietijos sienos, o jis pats nu
sileido su parašiutu ir pasiprašė 
politinės globos. Sovietų Sąjun
ga bėglį apkaltino lėktuvo pavo
gimu ir pareikalavo išduoti. 
Kanclerio W. Brandto vyriau
sybė, nepaisydama draugiškų 
ryšių su L. Brežnevu, bėglio ne
grąžino ir jam suteikė politinę 
globą.

IŠRINKO PROTESTANTĄ
Katalikiška Airijos respubli

ka savo naujuoju prezidentu iš
rinko Londone gimusį protes
tantą advokatą Erskine Chil
ders, opozicinės “Fianna Fail” 
partijos kandidatą. Jis pakeis 91 
metų amžiaus respublikos įkūrė
ją ir ligšiolinį prezidentą E. De 
Valerą. Koalicinės darbiečių ir 
“Fine Gael” partijų vyriausybės 
kandidatas T. O’Higgins pralai
mėjo dideliu balsų santykiu. 
Spėjama, jog pergalę protestan
tui E. Cildres atnešė nuosaikių
jų katalikų balsai. Atrodo, jie 
norėjo įrodyti Š. Airijai, kad 
Airijos respublikoje nėra jokios 
religinės diskriminacijos. Nau
jasis prez. E. Childers jau pasi
siūlė sukviesti Š. Airijos protes
tantus ir katalikus bendram pa
sitarimui.

PERONISTŲ VALDŽIA
Naujasis Argentinos prez. H. 

Campora ministerių kabinetą 
sudarė iš nuosaikiųjų peronistų, 
tik vidaus reikalų ministeriją 
atidavė kairiųjų pažiūrų atsto
vui E. Righi. Jo vyriausybė jau 
užmezgė diplomatinius ryšius 
su Kuba ir suteikė diplomatinį 
pripažinimą R. Vokietijai. Pre
zidentą H. Camporą žada remti 
kariuomenės viršininkas gen. J. 
Carcagno, jeigu jis laikysis 
konstitucijos. Prez. H. Campora 
iš kalėjimų išleido kelis šim
tus kairiųjų teroristų, kurie ža
da tęsti savo veiklą. Trockinin- 
kų Liaudies Revoliucijos Armi
ja iš Fordo bendrovės pareika
lavo milijono dolerių uz jos va
dovų saugumą. Bendrovė jau 
įteikė $400.000 dviem vaikų li
goninėm. Dabar ta pati revoliu- 
cininkų grupė grasina nužudyti 
amerikietiškos O t i s keltuvų 
bendrovės kurį nors augštą par
eigūną, jeigu bendrovė neduos 
$500.000 ir nepadidins darbinin
kams atlyginimų 100%. Jeigu 
prez. H. Camporai nepavyks su
tramdytu revoliucininkų teroro 
ir šantažo, jo dienos valdžioje 
gali būti trumpos, nes tokiu at
veju tvarkai atstatyti vėl rei
kės generolų ir admirolų.

SOVIETU NUOLAIDA
Europos saugumo konferen

cijos paruošiamuosiuose pasita
rimuose didžiausią klūtį sudarė 
Rytų ir Vakarų Europos gyven
tojų ryšiai. Sovietų Sąjungą pa
sisakė tik už tokius ryšius, kurie 
turi gerbti lankomo krašto ne
priklausomybe, įstatymus ir pa
pročius, norėdama apsaugoti sa
vo piliečius nuo Vakarų pasau
lio įtakos. Sis sakinys dabar jau 
buvo išimtas paruoštos formu
lės, kai paiškėjo, kad jo nepri
ims dauguma Europos valstybių.
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S.REUGlllIUMEfif/EftllME
* Koptų ortodoksų patriar

chas Amba Senuda III, atvykęs 
iš Egipto, pasikeitė taikos pabu
čiavimu su popiežių Pauliumi 
VI šv. Petro bazilikoje po 1.500 
metų trukusio jų Bendrijų atsi
skyrimo. Abu dalyvavo bendro
se pamaldose, atžymėjusiose 15 
šimtmečiu nuo šv. Atanazijaus 
mirties. Sį šventąjį garbina abi 
Bendrijos. Pamaldų metu buvo 
pabrėžta visa tai, kas yra bend
ra abiejuose tikėjimuose. Po
piežius, kalbėdamas itališkai, 
priminė, kad dėl politinių, kul
tūrinių ir teologinių priežasčių 
anais laikais įvykęs skilimas iš 
tikro neturėjęs įvykti, o patriar
chas, kalbėdamas angliškai, pa
brėžė, kad po 15 šimtmečių stu
dijų bei skilimo tyrinėjimų abi 
Bendrijos šiuo metu yra kur kas 
arčiau viena kitos tikėjimo tie
sose nei penktam ar šeštam 
šimtmetyje.

* Komunijos davimas į rankas 
nesanti naujovė, anot Vatikano 
liturginės kongregacijos sekre
toriaus arkiv. Annibale Būgnini, 
bet grįžimas prie normalaus Ko
munijos dalinimo būdo, kuris 
buvo praktikuojamas iki 9 šimt
mečio. Jo manymu, 878 m. įvy
kusioji Rueno santaryba tą pa
protį panaikinusi ne dėl pagar
bos stokos Komunijai pavojaus, 
bet dėlto, kad buvo pradėta Ko
munijai naudoti nebe normalios 
duonos paplotėlis, o popieriaus 
plonumo komunikantas, kuris 
buvęs labai trapus ir galėjęs 
labai lengvai išsprūsti ir nukris
ti žemėn. Šias mintis jis išdėstė 
ilgame straipsnyje “L'Osservato- 
re Romano” dienraštyje.

* Moterų vaidmens Bendrijo
je ir pasaulyje tyrimo komisija 
jau sudaryta iš 25 asmenų. Na
rius, kurių tarpe yra 14 moterų, 
paskyrė popiežius Paulius VI. 
Komisijai vadovaus arkiv. Enri
co Bartoletti.

* Lenkijos vyskupai savo ga
nytojiškame laiške kreipėsi į 
visą tautą, ragindami priešintis 
ateizmui, kurį komunizmas kas
dieną bruka per komunikacines 
priemones, mokyklą ir ekonomi
ni bei socialinį gyvenimą Lenki
jos žmonėms. Tai labai staigus 
vyskupų linijos pakeitimas len
kų komunistinės valdžios atžvil
giu.

* Apie 30,090 tomij Europos 
viduramžių rankraščių (virš 9 
milijonų puslapių) mikrofilmuo
ta ir paruošta naudojimui St. 
John's universiteto bibliotekoje 
JAV. šis projektas buvo pasiū
lytas dar popiežiaus Pijaus XII, 
o pradėtas vykdyti St. John's 
universiteto buvusio rektoriaus 
kun. Colman Barry, OSB, inicia- 
tuva 1965 m. Rankraščių mikro- 
filmavimas Austrijoje jau už
baigtas, o dabar bus tęsiamas Is
panijoje, kur apskaičiuojama, 
jog yra apie 100,000 rankraščių.

* Cistersų Studijų Institutas 
yra įsteigtas" Western Michigan 
universitete. Ten bus globojami 
ir studijuojami įvairūs viduram
žių cistersų ordino rankraščiai, 
knygos bei dokumentai. Cistersų 
ordinas buvo įsteigtas 1098 m. 
Prancūzijoje.

* JAV katalikų grupė suorga
nizavo sąjungą kovai prieš anti- 
katalikiškus reiškinius Ameri
koje. Pirmininku išrinktas kun, 
Virgil C. Blum, SJ, politinių 
mokslų profesorius Marquette 
universitete, o vykdomuoju di
rektorium — teisininkas Stuart 
D. Hubbell. Sąjungos steigimą

iššaukė daugiausia JAV vyriau
siojo teismo bei kitų teismų ne
palanki laikysena bei sprendimai 
privačių mokyklų bei aborto 
klausimu. Sąjungos nariai tvir
tina, kad antikatalikiškoji dis
kriminacija vykdoma ne tik 
augštuosiuose JAV teismuose, 
bet ir radijuje, televizijoje bei 
spaudoje. Kiti sąjungos vadovy
bės nariai yra: teisininkas Da
vid Louisell, teisininkas prof. 
Arthur M. Scheller, Jr., finansi
ninkas Anthony J. Cieri, eko
nomistė Ann Brosnan, “Homile
tic and Pastoral Review” redak
torius kun. Kenneth Baker, SJ, 
žurnalistas Emile Comar, moky
tojas Richard Corrado, teisinin
kas Frank J. Delaney, arkiv. Ro
bert J. Dwyer, “The National 
Catholic Register” redaktorius 
Dale Francis, Mičigano valstijos 
katalikų konferencijos viešųjų 
reikalų vedėjas Edward Farhat, 
piliečių už dorą literatūrą sąjū
džio direktorius Raymond P. 
Gauer, teisininkas Edward B. 
Hanify, Detroito katalikų mote
rų draugijos pirm, ponia C. 
Bradford Lundy, teisininkas 
prof. Leonard Manning, “Our 
Sunday Visitor” redaktorius 
kun. Albert J. Nevins, MM, Ja
mes L. J. Pie, teisininkas J. F. 
Schlafly ir teisininkas David J. 
Young.

* JAV katalikų metraštis ro
do, kad katalikų skaičius per 
1972 metus paaugo 69,437 as
menimis, tačiau katalikų nuo
šimtis visų JAV gyventojų at
žvilgiu sumažėjo 0.2%. Pasiro
do, katalikų prieauglis esąs pro
porcingai mažesnis nei bendro
jo JAV gyventojų vidurkio. Per 
tuos pačius metus vienuolių ku
nigų skaičius JAV padaugėjo 52 
asmenimis, o pasauliečių kunigų 
skaičius 504 sumažėjo. ‘ Seserų 
šiuo metu yra net 3,860 mažiau 
nei pernai, o broliukų — 539 
mažiau. Klierikų skaičius 1,183 
sumažėjęs.

* Arkiv. Edward L. Heston, 
65 m. amžiaus šv. Kryžiaus vie
nuolijos narys, mirė staiga Den
ver aerodrome pakeliui į Port- 
lando universitetą, kuriame tu
rėjo skaityti paskaitą. Paskuti
niu metu jis buvo Vatikano so
cialinių ryšių skyriaus direkto
rius. Didesnę* savo gyvenimo da
lį jis praleido Romoje. Ten bai
gė studijas, gaudamas teologi
jos, filosofijos ir Bendrijos tei
sės doktoratus, paskui darbavo
si savo vienuolijos vadovybės, o 
vėliau — Vatikano įstaigose. Jo 
testamente, parašytame 1972 m. 
Velykose, išreikštas troškimas 
būti palaidotu savo vienuolijos 
Notre Dame esančiose kapinėse 
ne vyskupų, o vietos kunigų 
sekcijoje.

* Kard. Arcadio Laraona, 85 
m. amžiaus ispanas, prieš pen
kerius metus pasitraukęs iš 
apeigų kongregacijos vadovo 
pareigų, mirė šiomis dienomis 
Romoj, šiuo metu kardinolų ko
legijoje yra likęs 141 narys.

* Laukiama net 30 JAV vys
kupų atvykstant Romon rudenį 
vieno mėnesio studijoms Teolo
ginio Mokslo Gilinimosi Institu
te. Institutą 1970 m. įsteigė 
mons. Richard Mahowald ir ja
me iki šiol studijavo 150 JAV 
kunigų, ir trys vyskupai—Fran
cis Reh iš Saginaw, Charles Sa- 
ladka (lietuvis) iš Marquette; 
Mich., ir Joseph Breitenbeck iš 
Grand Rapids.

Kun. J. Stš.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Lenkiškai kalbantieji lietuviai 

po padalinimų
Neginčijama tiesa, kad rusai 

po paskutinio padalijimo gavo 
gerokai aplenkintą Lietuvą, ypač 
Augštaitiją. Jos diduomenė ir 
augštesnė miestelėnų klasė jau 
buvo tapę “lenkiškai kalban
čiais lietuviais”. Jie slopino mū
sų lietuviškai kalbančias mases, 
daugiausia kaimiečius, ir sudarė 
valdovams rusams lenkiškos 
Lietuvos vaizdą. Jį stiprino iš 
tradicijos su lenkybe susijęs ka
talikų tikėjimas, rusams atrodęs 
“lenkų tikėjimu”, kaip teisingai 
pastebi V. S. Tik jis be pagrin
do įmaišo šiuo atveju “paradok
sišką rusų politiką”, pasak jį, 
prisidėjusią prie tolimesnio Lie
tuvos lenkinimo. Rusai tik pri
ėmė jau Žečpospolitoje susida
riusią padėtį ir nedraudė jai 
(bent iki 1863 m.) toliau vysty
tis. Lenkiškoji bajorija ir mies- 
čionija savo ekonomine ir po
litine persvara galėjo gilinti 
lenkybę Lietuvoje senomis są
lygomis, o ne rusų sudarytomis 
naujomis, kaip išvedžioja V. S. 
įsibėgėjęs tariamai lenkiškai 
kalbančių lietuvių lenkinimo 
darbas nešė neblogus vaisius. 
Tai rodo kad ir iš A. Merkelio 
parašytos A. Smetonos mono
grafijos V. S. paimtas pavyzdys. 
Tokių pavyzdžių iš XIX a. pa
baigos galima būtų nemaža pri
rankioti. Jie vis rodytų, kaip 
lenkybė buvo prasmeiku’si Lie
tuvą ir beveik monopolizavusi 
švietimą. Mūsų mokyklos buvo 
daugiausia lenkiškos. Taip pat 
ir bažnyčiose skelbtas lenkiškas 
tikėjimas lietuviškai kalbančiai 
ir lenkiškai nesuprantančiai ti
kinčiųjų daugumai ir lenkiškai 
kalbančiai lietuvių mažumai.

V. S. vadinami lenkiškai kal
bantieji lietuviai, kilę lenkiškos 
kultūros poveikyje, linko prie 
lenkų tautos, prie jos kartu trau
kė ir lietuvius, V. S. žodžiais ta
riant, lietuviškai kalbančius lie
tuvius. Jiems lietuvių tauta pa
sidarė lenkų tautos dependensas 
(priekaba). Jie galvojo apie lie
tuvius panašiai, kaip ir Ad. Mic
kevičius, kuriam lietuvis ir mo
zūras esą broliai su bendra pa
varde “lenkas”. Su tokia pažiū
ra į lietuvių tautą daugumas 
lenkiškų lietuvių sutiko mūsų 
tautinį atbudimą. Nebuvo taip, 
kaip V.S. kalba, kad daugelis jų 
būtų tuojau susipratę ir ėmęsi 
mokytis lietuvių kalbos. Jei taip 
būtų buvę, mūsų tautinis atgimi
mas būtų daug sklandžiau vy
kęs. Lietuvių tautos žadintojams 
tada būtų tereikėję vesti kovą 
vien prieš rusifikaciją ir turint 
talkininkais lenkus. Jei tie len
kiški lietuviai būtų atsivertę, 
būtų išvengta kovų bažnyčiose, 
nebūtų reikėję lietuviams verž-

Sena ir vis nauja istorija
Pastabos prie V. Sukiennickio straipsnio "Lenkiškai kalbantieji lietuviai", paskelbto "TŽ 
š. m. kovo 10, 15 ir 22 d. d. laidose * Klaidingi samprotavimai, reikalingi pataisų 
tis į Vilnių ir ginti savo teises 
į jį. Atsivertę lenkiški lietuviai 
nebūtų ginčiję jiems teisių į sa
vą istorinę sostinę.

V. S. cituojami žinomo lenkų 
politiko R. Dmovskio žodžiai, 
parašyti lietuvių kalbos atbudi
mo metu (1895 m.), kaip tik ir 
išreiškė lenkiškų lietuvių galvo
seną. “Nėra dviejų patriotizmų 
— lenkiško ir lietuviško, yra tik 
vienas bendras, kaip ir viena 
bendra visų tėvynė. Lietuvių 
tautos civilizacijos pažanga yra 
naudinga visai Lenkijai.” Šiuo
se žodžiuose kyšoja labai aiški 
lenkų politiko mintis: lietu
viams ir lenkams tėra vienas 
bendras patriotizmas, kaip ir tė
vynė — Lenkija. Lietuva jau 
jam nugrimzdusi į praeitį, kaip 
ir Ad. Mickevičiui, ir neminėti- 
na. Maždaug R. Dmovskio gal
vosena apie lietuvius atsispindė
jo ir jau prieš 12 metų lenkiška
me savaitraštyje “Dziennik Po- 
znanski”, kai jis kritikavo tik 
ką pasirodžiusią “Aušrą”. Dien
raštis įžiūrėjo pirmame patrio
tiškame lietuvių laikraštyje po- 
lonofobiją ir smarkiai priekaiš
tavo skelbiamą separatizmą 
(nuo lenkų). Jis priminė lietu
viams lenkų kultūrinius nuopel
nus ir kalbėjo, jog “lietuviai po
litiškai ir tautiškai esą kitaip 
kalbantieji lenkai”.

Tad negalima pritarti V. S. 
tvirtinimui, kad lenkai pradžio
je rėmė (lietuvių) tautinį sąjū
dį. Jo minimas Amerikos lenkų 
bendros savišalpinės organiza
cijos mostas traukti lietuvius į 
savo tarpą buvo grynai savanau
diškas dalykas ir nereiškė jokio 
palankumo lietuvių tautiniam 
savaimingumui. Lenkų bei len
kiškai kalbančių lietuvių paleis
ta paskala apie rusų valdžios in
trigas lietuvių tautiniame atbu
dime, pravardžiavimas lietuvių 
veikėjų litvomanais ir paties są
jūdžio litvomanija reikšmė jų 
protestą ir kartu panieką lietu
viams. Ne lenkuojančių lietuvių 
arba lenkų abejonės dėl lietu
vių tautinio atbudimo reiškė jų 
pasipriešinimas, kaip mano V*. 
C., bet gynimą istorijos kelyje 
įsigytų pozicijų ir vengimą už
leisti jas lietuviams.
Lenkiškai kalbantieji lietuviai 
ir Lietuvos nepriklausomybė
Pirmojo pas. karo metu len

kiškai kalbantiems lietuviams 
atėjo laikas apsispręsti, ar pa
likti prie savo tautos kamieno, 
ar šlietis prie tos, kurios kalba 
kalbėjo. Jei jie būtų apsispren
dę eiti pirmuoju keliu, jie būtų 
dėjęsi prie lietuviškai kalban

čių lietuvių ir drauge su jais 
stoję į nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo darbą. Buvo, tiesa, to
kių, bet mažai. Dauguma atsuko 
nugaras savo kilimo kraštui bei 
tautai ir “broliavosi” su tais, ku
rių kalbą buvo pasisavinę. 1917 
m.* gegužės mėnesį tie, anot V. 
S., lenkiškai kalbantieji lietu
viai įteikė vokiečių okupacinei 
valdžiai memorandumą, teigian
tį: “Lietuviai, nepaisant jų var
do, neturi į Lietuvą daugiau tei
sių, kaip lenkai ir gudai.” Jie 
reikalavo, kad Lietuva sudarytų 
su Lenkija bendrą valstybę ir, 
jau būdama šios neskiriama da
lis, taptų savarankiška. Kai lie
tuviškiems lenkams ateities Lie
tuva tegalėjo būti Lenkijos da
lis, tai suprantama, kodėl jie 
nesidėjo prie lietuvių 1917 m. 
rugsėjo mėnesį sudarytos Tau
tos tarybos, nors ir buvo kvie
čiami. Jie ne tik nesidėjo prie 
jos, bet dar ir paniekinamai ap
šaukė ją esant vien vokiečių 
įrankiu jų politiniams kėslams 
Lietuvoje ir visoje rytų Europo
je. Paskala, primygtinai karto
jama ir garsinama, taip įstrigo 
lenkams, kad ją rado reikalo pa
kartoti net čia aptariamo 
straipsnio autorius V. S. Jis po- 
stringuoja apie tuos, “kurie iš
sižadėjo D. Kunigaikštijos tradi
cijų ir nuėjo bendradarbiauti su 
vokiečiais”. Tiems tariamiems 
vokiečių bendradarbiams lietu
viams lenkiškieji lietuviai, kaip 
V. S. pažymi, prilipdė lietuvisų 
vardą. Straipsnio autorius tie
siog išeina į lankas, kai lenkiš
kos kalbos lietuvius supina su 
Lietuvos D. Kunigaikštija ir į jų 
tarpą net įmaišo ir Juozapą Pil
sudskį. Jis pamini ir nepavyku
sį peoviakų pučą, ruoštą vis tų 
lenkiškų lietuvių, susidėjusių su 
“grupe lietuviškai kalbančių 
lietuvių” ir net su paties Pil
sudskio parama. Iš V. S. sam
protavimų plaukia išvada, jog 
visa tai daryta atkurti D. Kuni
gaikštijai. Kai jis kalba apie 
Lenkijos tuometinio regento 
jaustą “didelę simpatiją lenkiš
kai kalbantiems lietuviams”, 
tai, rodos, turėjo paminėti ir jo 
garsų atsišaukimą “Į gyvento
jus buvusios Lietuvos D. Kuni
gaikštijos”, išleistą tuojaus len
kams užėmus Vilnių (1919. IV. 
22).
Lenkiškai kalbantieji lietuviai 

ir Vilnius
Kalbėdamas apie lietuviškai 

ir lenkiškai kalbančius lietuvius 
po pirmo pas. karo, V. S. užsi
mena apie keltą Lietuvos D. 
Kunigaikštijos atgaivinimo min
tį, apie lenkų pirštą federaciją,
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Šviesiaplaukis padangių riteris ?
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Erichas pasisakė kas esąs. Do
kumentų neturėjo, nes juos bu
vo paėmę rusai. Jip gavo užval
gyti ir truputį numigo. Išaušus 
jį nuvedė į kuopos vadovietę. 
Kuopos vadas radijo pagalba su
sirišo su pik. Hrabak, kurs pa
tvirtino, kad itn. Hartman ne
grįžo iš skridimo. Greitai buvo 
atsiųstas automobilis, ir Erichas 
grįžo į savo aerodromą.

Pasirodė, kad Ericho lėktuvo 
mechanikas Heinz Mertens, pra
varde “Bimmel”, nesulaukęs su
grįžtant savo vado, išėjo jo jieš- 
koti. Jis mokėjo rusų kalbą. Po 
paros jis grįžo išvargęs be savo 
vado, kurį rado jau grįžusį.

Erichui ši patirtis buvo labai 
naudinga. Vėliau jis galėjo duo
ti patarimų savo jauniems lakū
nams kaip elgtis patekus į ne
laisvę ir kaip iš jos pabėgti. Jei 
Erichas būtų nepabėgęs iš ne
laisvės, būtų* likęs su 90 laimė
jimų.

Eskadrilės vadas
1943 m. rugsėjo 2 d. Erichas 

buvo paskirtas IX eskadrilės va
du vietoje žuvusio Itn. Korts. 
Dabar Erichui teko vadovauti 
eskandrilei aerodrome ir kas
dien atlikti po 3—4 skridimus į 
frontą. Rytų frontas slinko į vai 
karus. Buvo nesunku surasti 
priešą. Jo laimikių skaičius au
go. Rugpjūčio 17 d. jis turėjo 
jau 80 laimėjimų — pavijo M. 
Richthofeną, I D. karo vokiečių 
žymiausią karo lakūną.

1943 m. rugsėjo mėnesį pa
baigoje Erichas pasiekė 115 lai
mėjimų, pavydamas II D. karo 
garsų lakūną W. Moelders, ku
ris pirmas pasiekė 100 laimėji
mų. Spalio 29 d. Erichas pasie
kė 150 laimėjimų, pavydamas 
savo buvusį vadą kpt. Krupins- 
kį, kuris tokį laimėjimų skaičių 
pasiekė spalio 1 d. Krupinski 
fronte buvo nuo 1939 m., o Eri
chas pirmą kartą į frontą išskri
do 1942 m. spalio 14 d. Erichas 
paskutinius 148 laimėjimus pa
siekė per 8 mėnesius.

Pasiekęs 150 laimėjimų, Eri
chas buvo apdovanotas Riterio 
kryžiumi ir gavo dvi savaites 
atostogų, kurias praleido pas tė
vus ir savo mylimąją Usch.

(Bus daugiau)

ti

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Trumpa nelaisvė
1943 m. rugpjūčio 19 d. rusai 

vykdė puolimą, kuriame naudo
jo ir savo gausią aviaciją. Pik. 
Hrabak pasišaukė Erichą ir ta
rė: “Tavo eskadrilė vykdys pir
mą skridimą. Mes vykdysime 
skridimus visą dieną, kad apva
lytume padangę nuo rusų lėktu
vų. Rudei ša savo Stuka rusams 
sukelia pragarą. Kad apsaugotu
me Rudelį, tavo pirmieji taiki
niai tebūna rusų lėktuvai. Jei 
priešo ore nebus, pulkit jį že
mėje. Sėkmės!”

Erichas sušaukė savo lakū
nus, kurie turėjo skristi kartu 
su juo, pasakė uždavinį ir nuro
dė, kaip tą uždavinį turės įvyk
dyti. Netrukus 8 lėktuvai buvo 
ore ir artėjo į fronto liniją. Po 
keleto minučių jie pastebėjo 
apie 80 priešo lėktuvų, kurių 
apie 40 buvo smingamieji bom
bonešiai, o kiti — naikintojai. 
Visi 8 vokiečių lėktuvai metėsi 
į priešą. Trumpomis šūvių se
rijomis jie praėjo pro rusų nai
kintojus. Žemiau Erichas puolė 
trumpa šūvių serija iš 75 metrų 
atstumo. Rusų lėktuvas' užsi
liepsnojo. Erichas padarė posū
kį ir puolė antrą priešo lėktu
vą. Šį kartą Erichas priartėjo 
prie taikinio apie 50 metrų ir 
paleido pilną ugnį. Tas irgi už
sidegė. Erichas suko prie trečio 
lėktuvo, kai savo lėktuve paju
to stiprų smūgį — išlėkė moto
ro dureles. Pamatęs melsvus dū
mus, skubiai išjungė motorą. 
Jam beliko sukti į vakarus ir 
žiūrėti patogesnio priverstinio 
nusileidimo. Pagaliau jis nusi
leido “ant pilvo”. Netoliese ant 
kelio sustojo vokiečių sunkveži
mis. Erichas nudžiugo. Iš sunk
vežimio iššoko du kariai ir artė
jo prie jo. Deja, artėjo du mon
goliški veidai rusų uniformose. 
Pabėgti neįmanoma. Teko su
vaidinti sunkiai sužeistą i vidu
rius. Kai rusai jį kėlė iš kabi
nos, iis šaukė susiriesdamas. 
Pagaliau rusai įkėlė jį į sunkve
žimi ir atvežė į pirmosios pa
galbos punktą. Čia jį apžiūrėjo 
gydytojas. Jis ir gydvtoja ansta- 
tė. vaizduodamas sužeistą į vi
durius. Po poros valandų jis vėl

J. Vaičeliūnas
buvo įkeltas į į sunkvežimį ir 
vežamas toliau į užnugarį. Pa
važiavus keletą minučių, pasi
girdo lėktuvo staugimas* kuris 
Erichui priminė puolantį Stuką. 
Sunkvežimis įvažiavo kiek į 
griovį. Jį saugojęs rusas susirie
tė, laukdamas iš lėktuvo šūvių 
ar bombų. Erichas pašoko, tren
kė smūgį savo sargui, iššoko iš 
sunkvežimio ir dingo saulėgrą
žų lauke. Nors jo pagrobėjai dar 
šaudė į tą pusę, bet jis bėgo to
liau.

Pagaliau jis išėjo į pievą. Ėjo 
į vakarus, vengdamas gyvenvie
čių. Pavakary priėjo augštumą, 
ant kurios rusų kariai kasė ap
kasus. Jis suprato, kad netoli 
turi būti frontas. Bet eiti dienos 
metu yra pavojinga. Jis grįžo 
truputį atgal ir saugioje vietoje 
atsisėdo pailsėti. Kai sutemo, 
vėl ėjo ta pačia kryptimi. Pra
ėjo pro pradėtus kasti apkasus 
ir ėjo toliau slėnia vieta per sau
lėgrąžų lauką. Trumpam susto
jo pailsėti. Netrukus išgirdo ne
garsų barškėjimą. Jis atidžiai 
žvilgterėjo į tą pusę. Netoli pra
ėjo apie 10 rusų pėstininkų. Jis 
suprato, kad tai buvo žvalgybos 
dalinys. Aišku, jis yra atsidūręs 
fronto linijoj. Atsargiai sekė 
juos. Dalinys išėjo iš saulėgrą
žų lauko, perėjo siaurą pievą ir 
pranyko už kalvelės. Erichas 
perbėgo pievelę ir vėl pateko į 
javais apaugusią vietovę.

Pasigirdo automatų ugnis ir 
granatų sprogimas. Žvalgybinio 
likučiai šaukdami bėgo atgal. 
Kai rusai pranyko, Erichas pa
suko į tą augštumą. Čia turėjo 
būti vokiečiai. Priėjęs arčiau, 
jis pradėjo švilpti vokišką dai
nelę, nes nenorėjo, kad į jį būtų 
paleista automato ugnis. Užko
pė ant augštumėlės, bet vokie
čių nebuvo. Jis vėl ėjo į vaka
rus. Kai praėjo kitą augštumė- 
le, išgirdo šauksmą “Halt — 
stok!” Pasigirdo šūvis. Kulka 
kliudė jo drabuži. Erichas pra
dėjo šaukti: “Nešaukit! Aš esu 
vokiečiu lakūnas!” Už kokiu 20 
metru buvo vokiečių kareivis. 
Jis taip pat buvo išsigandęs, nes 
palėjo nušauti savo žmogų. To
liau buvo kitas kareivis. Jis Eri- 
chą nuvedė pas būrio vadą.

bet aplenkia vieną pagrindinį 
dalyką — Vilnių. Maža buvo 
lenkiškai kalbančių lietuvių 
(kaip M. Roemeris, L. Abrama- 
vičius), kurie būtų pripažinę is
torines ir tautines lietuvių tei
ses į miestą, kuris neatskiriamai 
syja su Lietuvos kraštu, su jo 
gyventojais, nes buvo sostinė 
pirma Lietuvos ir tik pridurmai 
Lietuvos D. Kunigaikštijos. Vil
nius buvo ir yra Lietuvai tas, 
kas Lenkijai — Krokuva, Čeki
jai — Praha, Letvijai — Ryga. 
Vilniaus daugumos gyventojų 
buvusi lenkų kalba ir iš to ki
lęs jų linkimas į Lenkiją buvo 
kur kas mažesnės vertės daly
kas nei lietuvių tautos ilgos is
torijos sanksionuotos teisės, 
Kalba yra pereinamas reiškinys, 
jei yra atneštinė, susidariusi 
tam tikromis susidėjusiomis ap
linkybėmis ir nepersunkusi viso 
krašto. Pasikeitus aplinkybėms, 
atneštinė kalba gali užleisti vietą 
krašto kalbai. Iki XIX a. pra
džios Praha ir Ryga buvo vokiš
ki miestai kalbos atžvilgiu, kaip 
Vilnius — lenkiškas. Bet istori
nis vyksmas juose taip pasisuko 
vėlesniais dešimtmečiais, kad 
gavo viršų krašto kalba. Mus, 
lietuvius, tuo atžvilgiu istorija 
nuskriaudė. Buvę ilgus amžius 
užgožti lenkybės, per vėlai at- 
bndome ir atbudę dar susidūrė
me su didele kliūtimi — spau
dos draudimu. Mūsų tautinis są
jūdis iki pirmo pas* karo nega
lėjo būti tiek išvystytas, kad 
lietuviškoji krašto kalba būtų 
grįžusi į miestus, iš kur ji kadai
se buvo iš dalies ar beveik visai 
išstumta. Tačiau besikuriančiai 
Lietuvai jos krašto miestai ne
turėjo būti ginčijami, ypač toks 
centrinis, kaip Vilnius.

Kai paskutiniais dešimtme
čiais istorija pakeitė kryptį ir 
Vilnius tapo kad ir nelaisvos 
Lietuvos sostine, jo lietuviai 
gyventojai pasiekė reliatyvinės

daugumos (42.8%). Praeis dar 
vienas kitas dešimtmetis, ir Lie
tuvos sostinės lietuviai pasieks 
viso krašto gyventojų procenti
nės daugumos. Lenkiškai kal
bantieji lietuviai, istorijos pa
daras, tos pačios istorijos bus 
grąžinti kraštui ir tautai, kuriai 
jie priklauso. Jie virs lietuviš
kai kalbančiais lietuviais.

Abipusio susipratimo viltis
Kai dabar Lietuvos — Lenki

jos santykiuose atsivėrė naujas 
istorijos lapas ir abi tautos vir
to taikingai gyvenančiais kai
mynais, atėjo laikas dalykiškai, 
be pagiežos ir kaltinimų vieni 
kitiems svarstyti bendrą praei
tį. V. S. baigia straipsnį, duoda
mas pavyzdį vieno Vilniaus uni
versiteto studento iš 1922 metų. 
Tada jis, kaip ir daugumas jo 
kolegų, su entuziazmu sutiko 
vad. Vilniaus seimo nutarimą 
prijungti Vilniaus kraštą prie 
Lenkijos. Dabar, patyręs nuo
širdų lietuvių priėmimą anomis 
didelės nelaimės dienomis 1939 
m., ir paveiktas pokarinės padė
ties, jau yra linkęs “perleisti 
Lietuvai kiek galint daugiau že
mių, kurios istoriškai bei tradi
ciškai yra lietuviškos”. Panaši 
naujoviška mintis, kaip šio len
kiško lietuvio, reiškiama ir kitų 
lenkų autorių — Paškievičiaus, 
Ochnianskio, Lossovskio, nese
niai mirusio Mitkievičiaus ir gal 
dar kitų. Mūsų velionis istori
kas Z. Ivinskis minėto straips
nio pradžioje kaip tik ir reiškė 
viltį susilaukti tokių lenkų au
torių. Jis rašė: “Nereikia netek
ti vilties, kad nuolatos augs 
skaičius blaiviai galvojančių 
lenkų, kurie sugebės pažvelgti į 
lietuvių - lenkų kivirčus praei
tyje taip pat ir pačios Lietuvos 
požiūriu.” Prie šio mūsų istori
ko pageidavimo reikėtų pridur
ti, kad ir lietuviams reikėtų gi
liau, labiau istoriškai suprasti 
lenkų turėtas pažiūras į Lietu
vos praeitį. Kalbamas V. S. 
straipsnis maždaug ir atitinka 
mūsų istoriko paliktą viltį. Tad 
jis vertas mūsų lietuvių dėme
sio ir kartu dėkingumo.
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Liūdime staigiai atsiskyrusio su šiuo pasauliu 

paslaugaus bendradarbio
a. a. dailininko ALFONSO DOCIAUS 

ir kartu reiškiame gilių užuojautų velionies žmonai 
dailininkei ELENAI bei kitiems artimiesiems —

Tėviškės Žiburiai

AJA

dailininkui ALFONSUI DOCIUI
mirus, jo žmonai ELENAI reiškiame gilių užuojautų 

ir kartu liūdime —
L. P. A. Dirdai (Čikaga)
A. E. Zubrio i
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A. P. Štuopiai
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Elenai Kazilevičienei
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Architektas rusiškoje propagandoje
“Gimtasis Kraštas” 1973 m. 

11 nr. įsidėjo pasikalbėjimą su 
Lietuvoje gyvenančiu 80 m. am
žiaus architektu Vytautu Lands
bergiu - Žemkalniu. Pastarasis 
savo laiku gyveno Australijoje, 
pasižymėjo visokia veikla ir bu
vo Kultūros Fondo pirmininku. 
1959 m. grįžo į Lietuvą.

Pasikalbėjime Žemkalnis, tarp 
kitko apeliuoja į Vakaruose gy
venančius lietuvius dėl nežinia 
kokių priežasčių daugtaškiais 
pažymėtais sakiniais, štai saki
nio pradžioje daugtaškis, o 
paskui jis sako: “ ... Nesupran
tu, kas jus laiko svetur? Baimė? 
Jei nebuvote žmogžudžiais — 
nesibijokite.”

Kyla klausimas, kodėl Žem
kalnis pasitraukė ir net atsidū
rė Australijoj? Kiek atsimenu 
Vokietijoje jis čiulbėjo visai ki
taip. Na, o kas liečia tuos jo mi
nimus žmogžudžius, tai gal jis 
atsakys, kokie žmogžudžiai bu
vo šimtai tūkstančių į Sibirą de
portuotų ne tik suaugusių, bet 
iš lovų išverstų senelių ir ant 
motinų rankų klykiančių kūdi
kių? Argi ir pats Žemkalnis ne
buvo tų “žmogžudžių” tarpe pa
keliui į Vokietiją ir vėliau į 
Australiją? Tada jis pabėgusių 
tarpe žmogžudžių nejieškojo. 
žmogžudžius padarė tik Mask
va ir jos tarnai, kurie patys bū
dami žmogžudžiai, jieskojo pa
našių į save. Kaip pavyzdį pa
imkime senutę A. Sniečkaus 
motiną, kuri nuo savo sūnaus 
pabėgo į vakarinę Vokietiją ir 
čia priglaudė savo galvą. Gal 
Žemkalnis atsakys, ar ta senutė 
buvo žmogžudė ar ji bėgo nuo 
žmogžudžio? Ar Žemkalnio gi
minaičiai Vakaruose irgi pri
klauso žmogžudžiu kategorijai?

Toliau Žemkalnis sako: “O gal 
iš tikrųjų, kaip sakotės, bijote 
rusifikacijos.” O gal išdrįsite 
tvirtinti, kad rusifikacijos Lie
tuvoje nėra? Kiekvienas lietu

Pietų Vietname karo paliaubų priežiūros komisijoj dirba ir pora Kanados 
lietuvių. Kapitonas R. Navikėnas pasitinka gen. Mc Alpine, atvykusi į Vung 
Tau postą.. Generolas stovi po lėktuvo sparnu

VALSTYBINĖ KANADOS TEISĖ
RAŠO ADV. T. W. POWERS

Visų Kanados provincijų tei
sė yra paremta Anglijos vadina
mąja papročių teise (common 
law). Išimtis tėra Kvebeko pro
vincija, kurioje galioja ta pati 
baudžiamoji (kriminalinė) teisė, 
kaip ir likusioje Kanadoje, bet 
veikia atskira civilinės teisės 
sistema.

Pagal Kanados konstituciją 
įstatymdavystės teisė yra pa
skirstyta tarp federacinės ir pro
vincinių valdžių. Kiekviena vy
riausybe turi išskirtinę teisę 
skelbti įstatymus tose srityse, 
kurios priklauso tos vyriausy
bės jurisdikcijai. Pvz. federaci
nės vyriausybės jurisdikcijai 
priklauso finansų, pašto reika
lai, tuo tarpu provincinių vy
riausybių jurisdikcijai priklau
so pilietinių teisių, savivaldybių 
ir kt. reikalai.

Iš esmės yra dvi teisės sritys, 
kurios liečia mūsų kasdieninį 
gyvenimą. Tai baudžiamoji ir 
civilinė teisė.

Baudžiamoji teisė yra surašy
ta federaciniame Kanados kri
minaliniame kodekse. Jame su
minėti veiksmai ir neatliktos pa
reigos, kurios yra uždraustos ir 
sudaro nusikaltimą (“offence”). 
Už tokius nusikaltimus kodekse 
taip pat numatytos kalėjimo ir 
piniginės bausmės arba abi kar
tu. Baudžiamąją teisę galima ap
tarti kaip įstatymus, kurie tvar
ko asmens santykius su valsty
be ir kaimynais. Tuos santykius 
tvarko ir prižiūri valstybė.

Civilinė teisė apima tuos įsta
tymus, kurie tvarko santykius 
tarp atskiru asmenų. Visose pro
vincijose, išskyrus Kvebeką, ši
tie įstatymai nėra surinkti į vie
ną atskirą kodeksą. Tad civili
nės teisės normos jieškotinos at
skiruose paskelbtuose įstaty
muose. o, be to, ir paskelbtuo
siuose teismų nuosprendžiuose, 
kurie, kaip precedentai, saisto 
dabartinius teismus, šitokie pre
cedentiniai nuosprendžiai pa
prastai vadinami precedentų tei
se (“case law”).

Teisės praktika. Žemiau 
spausdinami nesudėtingi pavyz
džiai, parodantieji, kaip bau
džiamoji ir civilinė teisė veikia 
gyvenime. 

vis vaikas, vos įžengęs į pradžios 
mokyklą, jau privalo kalti rusų 
kalbą. Lietuviai vyrai, išgrūsti į 
Kinijos pasienį raudonojoj ar
mijoj, negirdi lietuviško žodžio. 
Kiekviena lietuviška knyga, iš
leista Lietuvoje, turi rusišką 
okupacinį antspaudą: “na 
litovskom jezike”. O kiek pri
grūsta Lietuvoje rusų kolonis
tų? Tokiam Kaune yra net dvi 
rusų kariuomenės divizijos. 
Kiekvienoj svarbesnėj įstaigoj, 
kiekvieno fabriko šiltesnėse vie
tose sėdi rusai. Net A. Sniečkaus 
padėjėjas yra rusas. Kai lietu
viai ėmė restauruoti Trakų pilį, 
tai Maskva pakėlė alasą, kam vel
tui mėtomi pinigai! Ir šiandien 
Trakų pilis stovi neužbaigta, nes 
Maskva pasako, ką lietuvis savo 
žemėj privalo daryti ir ko neda
ryti.

“Jūsų gėdingai paliktas vie
tas turėjo kas nors užimti”. Ši
toj vietoj Žemkalnis pasakė tei
sybę — paliktas vietas užėmė 
rusai. Tiktai lietuviai ne savo 
noru paliko savo vietas, savo so
dybas ir savo namus. Jie paliko 
gelbėdamiesi nuo rusiško enka
vedisto teroro. Kas nepasitrau
kė į Vakarus, buvo išvežtas į Si
birą mirčiai. Kalbėti apie tokius 
“gėdingus palikimus” tegali ne
susipratėlis arba ištikimas 
Maskvos propagandos tarnas. 
Žemkalniui, sulaukusiam 80 
metų amžiaus, užsiiminėti niekų 
pasakojimais nėra nei gražu, nei 
garbinga. Kalanta, Stonis, And
riuškevičius gyvi susidegino 
protestuodami prieš rusiškąją 
priespaudą Lietuvoje, o Žem
kalnis, ir kas dar įsidėmėtina, 
lietuviškojo Vyčio kavalierius, 
atsistojęs ant tų kankinių ir lie
tuvių partizanų kapų, be gėdos 
jausmo pučia mums į Vakarus 
maskvinės propagandos miglas.

Pasitraukęs nuo rusiškos 
okupacijos

Jeigu Jonaitis susikivirčijęs 
primuša Petraitį ir jį rimtai su
žaloja, Petraitis gali pasirinkti 
tarp dviejų teisinių galimybių. 
1. Jis gali Jonaitį’ patraukti į 
baudžiamąjį (kriminalinį) teis
mą ir kaltinti užpuolimu (“as
sault”). Jei teismas Jonaitį pri
pažins kaltu, jis gali būti nu
baustas kalėjimu, pinigine bau
da arba abiem bausmėm kartu. 
Jeigu teismas Jonaitį pripažintų 
nekaltu, jis būtų paleistas ir tuo 
reikalas baigtųsi. Šitas pavyzdys 
gali būti apibūdintas kaip Pet
raičio baudžiamosios teisės gali
mybė. 2. Tačiau Petraitis gali 
Jonaitį patraukti ir į civilinį 
teismą, reikalaudamas atlyginti 
jam padarytus nuostolius, pvz., 
dėl sužalojimo netekto uždar
bio. gydymosi išlaidų, iškentėto 
skausmo ir pan. Jeigu Petraitis 
bylą laimėtų, teismas priteistų 
iš Jonaičio tam tikrą sumą Pet
raičio nuostoliams atlyginti.

Teisininkai Kanadoje. Nauja
kuriui svarbu tiksliai suprasti 
teisininkų pareigas ir titulus 
Kanadoje.

Ontario provincijoje teisinin
kai. t. y., advokatai, oficialiai 
vadinami “Barristers and Solici
tors”. Kiekvienas advokatas ga
li automatiškai, padavęs pareiš
kimą, gauti ir notaro teises bei 
titulą. Tačiau nevisi asmenys, 
turintieji teisę vadintis nota
rais, Ontario provincijoje yra 
advokatai. Provincijos vyriausy
bė gali tam tikrais atvejais ir ne 
teisininkams suteikti notaro ti
tulą, tačiau tokių asmenų teisės 
ir pareigos yra griežtai apribo
tos ir jie arba jos neturi leidimo 
verstis teisės praktika bū
ti advokatais. Teisės praktika 
verstis gali tik teisininkas (ati
tinkamus mokslus baigęs ir val
džios pripažintas teisės žinovas). 
Naujieji kanadiečiai ir ateiviai 
neturėtų notaro titulo jų kilmės 
kraštuose (kur notarai paprastai 
verčiasi teisės praktika) sumai
šyti su tuo pačiu titulu Ontario 
provincijoje. Toks palyginimas 
visiškai neįmanomas. Jei kas tu
ri teisinių problemų, turi krein- 
tis tik pas advokatą, kuris ofi
cialiai tituluojamas “Barrister 
and Solicitor”.

Iškilioji 1973 metų Toronto lietuvaitė “Miss Vilnius” — Jūratė Kotelskytė. Jai uždeda kaspiną 1972 m. “Miss 
Vilnius" — Silvija Šarkutė, kuri aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje Nuotr. S. Dabkaus

Maskva kalba kunigų lupomis
Priverstiniai kan. Stepono Telksnio ir vyskupo Romualdo Krikščiūno pareiškimai

Maskvos spaudos agentūra 
“Novosti” paskelbė kan. Stepo
no Telksnio vardu komunikatą, 
o Lietuvos komunistų laikraš
čiai vysk. Romualdo Krikščiūno 
kalbą kaip atsakymą į laisvojo 
pasaulio lietuvių skleidžiamas 
žinias apie tikinčiųjų persekioji
mus Lietuvoje.

Maskva jau nepirmą kartą 
kalba Lietuvos katalikų vysku
pų ir kunigų vardu tiems asme
nims visai nežinant. Pvz. jau 
1947 m. pradžioje Maskvos laik
raštis “Izvestija” paskelbė mela
gingą, nebuvusį pasikalbėjimą 
su Vilniaus arkivyskupu Mečis
lovu Reiniu. Arkivyskupas tai 
paskaitęs viešai Vilniaus kated
roje pareiškė, kad tas pasikal
bėjimas jam nežinomas ir prieš 
tokį šantažą viešai protestavo. 
Arkivyskupas buvo suimtas, de
portuotas ir 1953 m. mirė Vla
dimiro kalėjime. Ar vysk. R. 
Krikščiūnas ir kan. S. Telksnys 
žino, kas jų vardu paskelbta, pa
aiškės vėliau.

Pareiškimai ir faktai
Kan. S. Telksnio vardu sako

ma, kad Sov. Sąjungoje Bažny
čia yra atskirta nuo valstybės, 
tačiau faktai yra kitokie. 1. Sov. 
Sąjungos dabartinė valdžia vi
sus tikinčiuosius terorizuoja la
biau, negu carų laikais, kai ca
ras ir formaliai skaitėsi Orto
doksų Bendrijos vyriausia gal
va. 2. Ukrainoje Rytų apeigų 
katalikų Bendriją Maskvos val
džia visai uždraudė. Už šio drau
dimo neklausymą buvo sunai
kinti ukrainiečių katalikų devy
ni vyskupai, virš 2.000 kunigų 
ir tūkstančiai pasauliečių kata
likų. 3. Lietuvoje komunistų 
valdžia nusavino visas bažny
čias ir viską, kas turi su bažny
čia kokį nors ryšį: ne tik trobe
sius, žemę, bet ir liturginius 
reikmenis knygas, vyskupijų bei 
parapijų archyvus, įskaitant ir 
metrikų knygas. 4. Tikintieji tu
ri mokėti valdžiai dideles nuo
mas už naudojimąsi bažnyčio
mis.

Sakoma, kad dvasininkai ir 
pasauliečiai tikintieji gali išpa
žinti religiją be jokių kliūčių. į 
šį melą yra atsakyta dviejose 
knygose: “Kova prieš Dievą Lie
tuvoje” ir “Dabarties kanki
niai” Aprašyti naujiem faktam, 
įvykusiem šias knygas jau iš
spausdinus, reiktų dar keliu 
knygų.

Pareiškime sakoma, kad Lie
tuvos vyskupai ir kunigai gali 
laisvai eiti savo pareigas. Gi tik
rovė yra tokia. Yra Vilniuje 
Maskvos paskirtas ateistas ir ko
munistas kulto reikalų įgalioti
nis, kuris Sov. Sąjungos vardu 
tvarko visus tikinčiųjų reikalus 
Lietuvoje. Du vyskupai Lietuvo
je — Julijonas Steponavičius ir 
Vincentas Sladkevičius — ir da
bar yra namų arešte tik už tai, 
kad bandė eiti savo pareigas 
taip, kaip sako Sov. Sąjungos 
konstitucija. Kiti keturi vysku
pai Lietuvoje gali daryti tik tai, 
ką leidžia ar liepia minėtas įga
liotinis ir kompartijos pareigū
nai. Kunigus skirsto į pareigas 
ir vietas, kilnoja, leidžia eiti 
pareigas ar visai atima darbo 
leidimą ne vyskupai, o anas 
Kremliaus paskirtas įgaliotinis.

Kvebeko provincijoje notarai 
yra teisininkai. Toje provincijo
je teisės praktika yra padalinta 
tarp advokatų (“lawyer”) ir no
tarų. Pirmieji paprastai tvarko 
teismų bylas, o pastarieji ko
mercinius reikalus — testamen
tus, nuosavybės dokumentus ir 
pan.

Iškilus teisinei problemai, 
kiekvienas turėtu kreiptis i tei
sininką, nes tik jis yra atitinka
mai pasiruošęs ir išsimokslinęs 
sunrasti, kaip jūsų problema at
rodo įstatymų šviėsoie ir atitin
kamai jums padėti. Can. Scene 

Kunigų — A. Šeškevičiaus, J. 
Zdebskio, P. Bubnio bylos ir 
bausmės kalėjime liudija, kad 
ne tik Stalino laikais, bet ir da
bar kunigams yra draudžiama 
atlikinėti net pagrindines savo 
pareigas, būtent ruošti tikin
čiuosius sakramentų priėmimui.

Išniekintos šventovės
Giriamasi, kad Lietuvoje esą 

atidarų kulto reikalams 814 
šventovių, bet nepaminėta, kas 
įvyko su kitomis 450 šventovių, 
kaip baigėsi Klaipėdos šventovės 
istorija, kaip vien Vilniuje ko
munistai uždarė šventovių pen
kis kartus daugiau, negu paliko 
veikiančių, kaip pati katedra ir 
istorinė šv. Kazimiero bažnyčia 
yra išniekintos ir sužalotos. Net 
šv. Kazimiero palaikai yra išvež
ti iš katedros į priemiesčio baž
nyčią. Paties kan. S. Telksnio 
gyvenamame Kaune yra išnie
kintos istorinės Šv. Jurgio, Švč. 
Trejybės, Šv. Mykolo ir kelios 
kitos šventovės.

Sakoma, kan. S. Telksnys ne
žinąs nė vieno atvejo, kad žmo
nės būtų diskriminuojami ar 
varžomi už priklausymą religi
nei bendruomenei. Jeigu tai bū
tų kan. S. Telksnio žodžiai, tai 
nei kulto įgaliotinis, nei vysku
pai netoleruotų tokio ignoranto.

Kalbėdami apie dekanatus ir 
Bažnyčios santvarką, autoriai 
nepaminėjo, kad dabar dekana
tų ribos ir centrai yra ne vysku
pų nutarimu, o civilinės val
džios įsakymu pakeisti pagal 
naujai sutvarkytų rajonų ribas.

Varžtai seminarijai
Manoma, kad visai Lietuvai 

paliktoje vienoje kunigų semi
narijoje yra 44 klierikai (1940 
m. buvo 425, neskaitant Vil
niaus arkivyskupijos). Sov. Są
jungos valdžia iki 1970 m. leis
davo priimti visai Lietuvai tik 5 
kandidatus, dabar leidžia 10, ta
čiau iš kandidatų, paduodančių 
prašymus į seminariją, tą 10 at
renka saugumo organai, o tvir
tina minėtas Maskvos įgaliotinis, 
ne seminarijos vadovybė ar vys
kupai. Paprastai saugumiečiai 
stengiasi kiekvieną kandidatą 
atkalbėti, kad jis nesikėsintų ei
ti į kunigų seminariją. Iš einan
čių į seminariją reikalaujama 
pažado šnipinėti ir pranešinėti 
saugumui apie savo draugus ir 
aplamai apie seminarijos gyve
nimą. Ne vyskupai ir seminari
jos vadovybė, o kulto įgaliotinis 
sprendžia kuris klierikas, baigęs 
seminariją, gali būti šventina
mas kunigu ir kuris ne.

Kelionė į Romą
Sakoma, kad Lietuvos katali

kų atstovai dalyvavo visose II 
Vatikano santarybos sesijose, 
visuose vyskupų sinoduose, 
“dieviškų” (turėtų būti — ka
nonų) teisių kodekso reformos 
komisijoje. Į II Vatikano santa- 
rybą nebuvo leista atvykti nei 
vysk. Julijonui Steponavičiui, 
nei Vincentui Sladkevičiui. Va
tikano kviestam eksperto titulu 
kan. Juozapui Stankevičiui, tada 
Kauno arkivyskupijos administ
ratoriui, buvo leista atvykti į 
dvi pirmąsias sesijas, bet po to 
jis nebuvo išleistas — Maskva 
pašalino iš eitų pareigų ir paliko 
be jokio paskyrimo. Santarybos 
metu Romoje lankėsi Maskvos 
siųsti keli kunigai ir pasaulie
čiai. Keletui iš jų buvo gautas 
leidimas įeiti į Šv. Petro bazi
liką kaip svečiams, bet jų tarpe 
nebuvo nė vieno Lietuvos kata
likų teisėto atstovo. Jie tebuvo 
paprasti turistai. Kanonų kodek
so komisijon yra Vatikano pa
skirtas Kauno administratorius 
vyskupas Juozas Matulaitis-La- 
bukas. Vatikano šaukiamam į 
sesijas Maskva kaikada leidžia, 
kaikada ne vykti į Romą. Pvz. 
1972 m. gegužės mėnesio sesi- 
jon buvo pranešęs Romai net 
atvykimo valandą, bet prieš iš- 

skrendant iš Maskvos jam buvo 
pasakyta “niet”, ir Romos nepa
siekė.

Religiniai leidiniai
Giriamasi, kad Lietuvoje 

spausdinama religinė literatūra. 
Tikrovė yra tokia. Lietuvoje nė
ra jokio religinio periodinio lei
dinio. Net vyskupijoms ar para
pijoms neleidžiama spausdinti 
paprasčiausio biuletenio. Per 28 
metus išspausdintos keturios 
knygos: Apeigynas, Maldynas, 
II Vatikano santarybos nutari
mai ir dabar Naujasis Testa
mentas. Lietuvoje tačiau šių 
knygų tikintieji negauna. Iš
spausdinę Apeigyną, komunis
tai pasiuntė apie 600 egz. į už
sienį parduoti po $5, o Lietu
voje jo negavo nei kunigai, nei 
parapijos. Tik pradėjus prieš tai 
protestuoti per laisvojo pasau
lio radijo programas knygos po 
2-3 egz. buvo parduotos parapi
joms ir liko valdžios nuosavybe, 
o kunigai ar pasauliečiai tikin
tieji negali nė dabai’ gauti tų 
knygų sau. Panašiai yra su Mal
dynu ir su II Vatikano santary
bos nutarimais. Ar gaus dabar 
išleistą Naująjį Testamentą, dar 
nežinoma. Netiesa, kad dabar 
Lietuvoje išspausdintas Nauja
sis Testamentas yra pirmoji lai
da po 50 metų. Tremtiniai lie
tuviai Vokietijoje 1947 m. išlei
do visą Naują Testamentą (15,- 
000 egzempliorių) ir jį išdalino 
katalikams pasauliečiams. Tie 
patys lietuviai 1949-1959 m. iš
leido arkivyskupo Juozapo Skvi
recko naujai peržiūrėtą Švento 
Rašto mokslinę laidą trijuose di
deliuose tomuose. Šiais leidi
niais labai domėjosi ir dabar do
misi katalikai Lietuvoje, bet 
rusai neleidžia jų įvežti į Lie
tuvą.

Milicijos elgesys
Prie komunikato pridėta Kau

no bazilikos nuotrauka su 300 
moterų viduje. Bazilika talpina 
5,000 ir tokiomis progomis, kaip 
Kalėdų, Velykų naktys, kai po
licijai sunku sukontroliuoti atei
nančius, ta bazilika sutalpina tik 
mažą dalį susirenkančių minių. 
Komunikate tačiau nepaminėta, 
kaip milicija kontroliuoja vyks
tančius į Šiluvą, kaip atsiųsti 
ugniagesiai su vandens cisterno
mis vaikė maldininkus Skiemo
nyse, kaip daugelyje vietų pa
maldų metu mušeikos, įsiveržę 
į šventoves mušė žmones, laužė 
kryžius, pjaustė paveikslus. 
Nors tie nusikaltėliai buvo žmo
nių atpažinti, bet prieš jų dar
bus nereagavo nei milicija, nei 
teismai. Komunikate nepaminė
ta, kaip baudžiami kunigai, jau
nuoliai, jų tėvai už jaunimo da
lyvavimą pamaldose.

Vyskupo kalba
Lietuvių komunistų laikraš

čiai atspausdino vyskupo Ro
mualdo Krikščiūno vardu kalbą. 
Jeigu jis tikrai dalyvavo ten mi
nimame susirinkime, tai tikriau
siai ne savo iniciatyva. Iš prane
šimo sužinome, kad Lietuvoje 
veikia komitetas kultūriniams 
ryšiams su užsieniu. Žinome taip 
pat, kad ir Rusijoje, ir Lietu
voje žmonės savo iniciatyva jo
kių organizacijų ar komitetų 
steigti negali. Tad suprantama’ 
kieno įsteigtas minėtasis komi
tetas. Tai padeda mums supras
ti, kieno iniciatyva yra siunčia
mi iš Lietuvos svetur kunigai, 
menininkai, medikai, inžinieriai 
ir kitokie. Vyskupas kalba apie 
išvykstančių į užsienį emigran
tų laivą ir jų jausmus. Yra ži
noma, kad tokio laivo jis niekad 
nematė ir nesikalbėjo su tokiais 
emigrantais. Jis matė ar bent 
galėjo matyti šimtus ilgų trau
kinių, kurių prekiniuose rusiš
kuose vagonuose užkalti lietu
viai buvo vežami į Sibirą. Būtų 
daug įdomiau, jeigu jis pavaiz- 
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“Carmen” lietuvių opera scenoje
Lengvi popremjeriniai prisiminimai

Subėgo, sugužėjo Marijos mo
kyklos salėn dailiai pasipuošusi 
ir pakilioje nuotaikoje, šventiš
kai pasidabinusi klausovų minia. 
Kalbos nėra — absoliutinė dau
guma vietiniai, Čikagos ir apy
linkių lietuviai, bet matėsi ir 
tolimesnių vietovių atstovų. Ta 
pačia mintimi ir šis rašėjas sku
bėjo tris šimtus mylių, automo
biliu pasikrovęs šeimos atžaly
ną, norėdamas tik vieno — jau
najai kartai duoti bent kiek ge
resnės dvasinės atgaivos, negu 
tas kasdien jų girdimas ir mė
giamas “rock”. Dar daugiau — 
tepamato (tiesa, jau nepirmą 
kartą) lietuviškąjį operos spek
taklį, tepabūna lietuviškoje ap
linkoje, tepasigėri mūsosios mu
zikinės kultūros blykstelėjimais. 
Pagaliau teįsitikina, kad tūks
tantinėje publikoje ne vien tik 
senimas, žilos ar praplikusios 
galvos tesusirinkusios, kad tiek 
scenoje, tiek ir publikoje pa
kankamai jaunų veidų.

Pirmieji nesklandumai prasi
dėjo dar prieš skelbtąją aštun
tą valandą. Dėl brangiai apmo-

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ

PILNAI APMOKĖTA 
Garantuotas nemokamas 

pristatymas

SPECIAL 1 $77.00
10 sv. kiaulės taukų
10 svarų kviet. miltų
10 svarų ryžių
10 svarų cukraus

ECONOMY PARCEL $45.00
7 svarai, kviet. miltų
4% svarų ryžių
4t4 svarų cukraus
2 Vi svarų makaronų
1% svarų maišytų vaisių.

SPECIAL 5 $18.00
5 svarai kiaul. taukų
5 svarai ryžių
5 svarai cukraus
5 svarai kviet. miltų

10 SKARELIŲ $60.00
5 vilnonės skarelės didelėm ar 
mažom gėlėm ar turkišku raštu 
ir 5 šilkinės skarelės.
Oro paštu $69.70

5 SKARELES $46.00
vilnonės su didelėm ar mažom 
gėlėm ar turkišku raštu.
Oro paštu $55.00

5 SKARELES $54.00
vilnonės su kutais.
Oro paštu $63.00

Kailio imitacija $115.00
Didžiausias pasirinkimas, 
geriausios rūšys.

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 982-1530

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 24 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ. 

Kanados taitiečių delegacija parlamento rūmuose taitiečių vakaro metu 
Otavoje su augštaisiais pareigūnais. Iš kairės: estas U. Petersoo — Baltie- 
čių Federacijos pirmininkas, inž. E. čuplinskas — KLB pirmininkas, M. 
Starp — užsienio reikalų ministeris, P. Yuzyk — senatorius; nematyti lat
vių pirmininko T. Krontergs. Ant gartės stalo — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vėliavėlės

kamo orkestro visi spektakliai 
prasidėdavo minutės tikslumu, 
nes kiekvienas pavėlavimas kai
nuoja nemažą pinigų sumą. Sį 
kartą buvo kitaip. Nepritemo 
laiku salės ir koridorių šviesos, 
nebuvo paskutinio skambučio... 
Gandai minioje sklido. Netru
kus ir oficialus pranešimas bylo
jo visai nemaloniai: Don Jose, 
“Carmen” operos pagrindinis 
herojus, vykdamas į spektaklio 
pradžią, skubėjo tiek, kad judė
jimo tvarkytojai jį pasiviję bu
vo priversti nuimti nuo kelio. 
Nuovada, judėjimo teismas, te
lefoniniai skambinimai, aiškini
mai, išpirkimo mokestis ($100), 
visa vilkosi taip pamažu ir be jo
kios garantijos, kad premjera iš 
viso tą vakarą įvyks. Publika, 
kas salėje, kas laukiamajame, 
gal ir nenuobodžiavo. Daugelis 
spėjo ir programos brošiūrą pa
grindinai perskaityti abiejomis 
kalbomis. Pašnekesiai skendo ci
garečių dūmuose. Kaikurie jau 
ir troškulį pradėjo jausti, bet, 
be geriamo vandens čiaupų, nie
ko kito aplinkoje nesimatė. 
Juk tai vidurinės mokyklos pa
talpos.

Praėjo ketvirtis valandos, 
pusvalandis ir dar vienas ketvir
tis ir jau pilna valanda. Įtampa 
didėja, tiek publikoje, orkestre, 
tiek ir užscenyje. Susirinkusie
ji, aplamai žvelgiant, geroje 
nuotaikoje. Juokauja, esą 
Don Jose reikėtų į kalėjimą 
tupdyti paskutiniam veiksmui 
pasibaigus už Carmen nužudy
mą, o dabar, dar nusikaltimo ne
įvykdžius, jau kišti daboklėn — 
nei šis nei tas. Dvidešimt minu
čių po devintos pagaliau prigeso 
šviesos (po valandos ir dvidešimt 
minučių laukimo), pasigirdo pir
mo veiksmo overtiūros garsai. 
Taigi, pagaliau ...

Bendras įspūdis malonus, 
nuotaikingas ir pagaunantis. 
Jei vieni ir kiti solistai, anglišku 
žargonu tariant, turėjo savo 
“ups ir downs”, spektaklio visu
ma buvo visiškai patenkinama, 
vietomis net ir visai pakili, tik
rai iškilusi augščiau mėgėjišku
mo. Dekoracijos —- pagaunan
čios ir efektyvios, drabužiai — 
įtikinami ir puošnūs, chorai — 
stiprūs ir įspūdingi, šviesos 
efektai — gerai suderinti, laiku 
ir vietoje naudojami. Riboto dy
džio orkestras skambėjo pilnai 
ir pakankamai. Baleto scena ir 
vaikų choro įvedimas praėjo 
mielo novatoriškumo ženkle. 
Publikos šiltai sutikto. Visa su
vedus, matei ir jautei, kiek daug 
dirbta, kiek daug pastangų, už
sidegimo ir entuziazmo įdėta. 
Stebėtis reikėjo mūsų publikos 
nuosaikumu ir... šaltumu. Gal 
tas laukimas išvargino, bet jau 
atskiros arijos, veiksmų pabai
gos tebuvo palydimos labai men
kų plojimų. Gal būtų gera mū
siškiams dažniau lankyti ameri
kines operas ar bent pasiklausy
ti šeštadieniais per radiją girdi
mas Metroppolitain operos 
transliacijas. Gal tuomet pajus
tume, kokiu entuziazmu, valia
vimais, šauksmais ir nesiliau
jančiais plojimais palydima 
kiekviena arija, o uždangai nu
sileidus ir aktoriams nusilen
kiant, jie pakartotinai susilau
kia tokių ovacijų, kad, kaip sa
koma, net “uždanga plyšta”. 
Vietiniai mėgsta operą, nėra 
abejingi saviems menininkams 
ir bent tokiu būdu rodo savo 
dėkingumą, pagarbą ir susiža
vėjimą artistams. Ne pinigo, ne 
užmokesčio, bet supratimo ir 
pritarimo telaukia iš mūsų sa
vieji operos meno kūrėjai bei 
atlikėjai. Premjerinis “Carmen” 
spektaklis Čikagoje dar kartą 
parodė publikos lyg ir nesido- 
mėjimą ir neįsitraukimą akci
jom kurią taip nuoširdžiai sten
gėsi mums perduoti solistai, 
choras ir visi operos kolektyvo 
nariai, neužmirštant ir šį kartą 
stiprios režisūros rankos.



© PAYERCTOJE TFY YffiJE
MIRĖ GEN. A. URBŠAS
Po sunkios ir ilgos ligos gegužės 

19 <1. Kaune mirė pensijon išėjęs ge
nerolas majoras Adolfas Urbšas, su
laukęs 72 metų amžiaus. Velionis ka
rinę tarnybą buvo pradėjęs 1920 m. 
nepriklausomoje Lietuvoje, baigęs 
karo mokyklos III laidą ir 1933 m.— 
augštąją Kauno karo mokyklą. 1937 
m. jis buvo paskirtas III pėstininkų 
divizijos štabo viršininku. Pirmosios 
sovietinės okupacijos metais A. Urb
šas tapo 29-tojo Lietuvos teritorinio 
korpuso 297-tojo šaulių pulko vadu 
ir sovietų-vokieėių karo pradžioje 
pasitraukė į Sovietų Sąjungą, kur 
lankė augštuosius karininkų kursus 
ir lektoriavo. Kai buvo suorganizuo
ta 16-toji “lietuviškoji” Klaipėdos 
šaulių divizija, A. Urbšas įsijungė j 
jos eiles kaip pulko vadas, vėliau pa
kilo iki divizijos štabo viršininko ir 
1944 m. rugsėjo mėnesį tapo šios di
vizijos vadu. Nors divizija buvo va
dinama lietuviška, iš tikrųjų didžią
ją dalį jos karių sudarė rusai bei ki
tos tautybės. Kompartijos vadų ir 
veikėjų pasirašytame nekrologe gen. 
mjr. A. Urbšas garbinamas kaip 
kompartijos narys, bet kompartijon 
jis buvo priimtas tik 1954 m. Taigi, 
karo ir pokario metais jis dar nebu
vo susilaukęs pilno pasitikėjimo. Ve- 
lionies palaikai gegužės 21 d. palai
doti Petrašiūnų kapinėse.

KITOSE RESPUBLIKOSE
Sovietų Sąjungos 1970 m. gyven

tojų surašymo duomenimis, okupuo
toje Lietuvoje buvo 2.507.000 lietu
vių, o už jos ribų — 158.000. Pasta
rieji tada buvo pasiskirstę šia tvar
ka (skliausteliuose 1959 m. surašy
mo duomenys): Rusijos federacinėje 
respublikoje — 76.700 (108.600), 
Latvijoje — 40.600 (32.400), Kaza
chijoje — 14.200 (12.100), Ukraino
je — 10.700 (8.900), Gudijoje — 
8.100 (8.400), Estijoje — 2.600
(1.600). Taigi, lietuvių pagausėjo 
Latvijoje, Kazachijoje, Ukrainoje ir 
Estijoje, sumažėjo Rusijos federa
cinėje respublikoje ir Gudijoje. Ru
sijos federacinėje respublikoje 1970 
m. 23.400 lietuvių gyveno Kaliningra
du paversto Karaliaučiaus srityje, 
daugiau kaip po 3.000 — Maskvoje ir 
Leningrade, Gudijos Gardino srityje
— daugiau kaip 4.000, Vitebsko sri
tyje — 1.500.

PIJONIERIŲ PAMINKLAS
"Komjaunimo Tiesos” 96 nr. pra

nešama, kad okupuotos Lietuvos pi- 
jonieriai š. m. gruodžio 29 d. minės 
savo organizacijos penkiasdešimtme
tį. Išeitų, kad pijonierių organizacija 
Lietuvoje buvo įsteigta 1923 m. pa
baigoje, nors apie jos veiklą nepri
klausomo gyvenimo metais nieko ne
teko girdėti. Kompartijos sugalvotos 
sukakties proga planuojama pastaty
ti pijonierių paminklą Palangoje, kur 
1941 m. birželio 22 d. ankstų rytą 
vokiečiai subombardavo pijonierių 
stovyklą. Konkurso keliu bus paruoš
tas paminklo projektas ir išrinktas 
jo pavadinimas. Paminklo pastaty
mui pijonieriai ir spaliukai skirs už 
surinktą geležies laužą ir makulatū
rą gautus pinigus. Gegužės 21 d. 
Vilniuje buvo paminėtos pijonierių 
organizacijos įsteigimo metinės. 
"Komjaunimo Tiesos” 99 nr. paskelb
tas aprašymas vaizdžiai atskleidžia 
tikruosius šios organizacijos tikslus
— nuolatos skiepijamą ištikimybę 
Leninui, kompartijai, Sovietų Są
jungai bei jos karo vadams, kurių dė
ka buvo okupuota Lietuva: "Sąskry
džio dalyvius — o jų buvo beveik 
3.006 — vos besutalpino senoji Ge
dimino aikštė. Iš čia su vėliavomis, 
pionieriškais būgnais ir trimitais 
berniukai ir mergaitės darniomis gre
tomis patraukė Lenino prospektu, 
padėjo gėlių prie armijos generolo, 
dukart Tarybų Sąjungos Didvyrio I. 
Černiachovskio paminklo. Lenino 
aikštėje įvyko jaunųjų leniniečių mi
tingas. Skambiomis eilėmis jie šlo
vino Leniną, partiją, neišardomą ta
rybinių tautų draugystę. Paminklo 
papėdė pasipuošė gyvų gėlių girlian
da, pavasario žiedais...”

ŽIOBRIŲ NERŠTAS
Gamtos apsaugos komiteto darbuo

tojas J. Ciplys “Valstiečių Laikraš
čio” 58 nr. atskleidžia nepaprastai 
didelį žiobrių skaičiaus sumažėjimą. 
1959 m. Lietuvos žvejai Baltijos jū
roje, Kuršių mariose bei į jas įtekan
čiose upėse sugavo 249,9 tonas žiob
rių, o pernai — tik 42,8 tonos. Stai
gaus sumažėjimo pagrindinė priežas
tis — Kauno hidroelektrinė jėgainė, 
atkirtusi žiobriams kelią į jų nerš- 
tavietes Nemuno vidupyje ir augš- 
tupyje. Neries ir Nemuno santakoje 
žiobriams kasmet darosi sunkiau pa
tekti į Nerį, nes jos žiotys vis labiau 
užnešamos smėliu ir žvyru. Žiobrius 
tikimasi pagausinti mėgėjiškos ir 
verslinės žvejybos visišku uždraudi
mu iki liepos 1 d. Dubysoje — nuo 
žiočių iki Kilavos užtvankos, Minijo
je — nuo Salanto upės žiočių iki 
Stalgėnų, Siesartyje — iki Sicsarties 
malūno ir kaikuriose kitose upėse. 
Iki to laiko taip pat neleidžiama 
žvejoti iš valčių visoje Neryje ir 
abiejose Šventosiose. Šiemetinis žiob
rių nerštas prasidėjo balandžio pa
baigoje. Žiobrius nuo brakonierių 
stengėsi apginti gamtos apsaugos 
inspektoriai ir jų talkininkai. J. čip- 
lys mini nutvertus brakonierius — 
Nemuno laivininkystės Vilkijos kel
tininką Sigitą Brizgį, Grigišklų ban
domojo popieriaus kombinato darbi
ninką P. Tiopkiną ir vilnietį Stepan- 
Čiuką.

LANKĖSI ARCHITEKTAI
Gegužės 21 d. Vilniuje lankėsi Bul

garijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir R. Vokieti
jos architektai, užsukę iš Sovietų Są
jungoje surengto tarptautinio simpo
ziumo erdvinių sprendimų statyboje 
klausimais. Jie susipažino su naujau
siais miesto pastatais ir Vilniaus 
sporto rūmų erdvių sprendimu.

PREKYBOS LAIVAI
“Tiesa” 104 nr. pateikia žinių apie 

Lietuvos jūrų laivininkystę ir turi
mus prekybos laivus. Neseniai savo 
pirmąją kelionę į Prancūzijos Roue- 
no uostą pradėjo 25-tasis laivas “Ni
kolajus Jarošenka”, statytas Suomi
joje ir priklausantis moderniausių 
motorlaivių serijai. Laivas buvo pa
vadintas N. Jarošenkos vardu, nes 
maskvinė Dailininkų Sąjunga nori, 
kad visiems šios serijos laivams būtų 
suteikti sovietinių dailininkų vardai. 
Vadinamąjį “lietuvišką” prekybos 
laivyną ateityje papildys laivai — 
“A. Archipovas”, “N. Kasatkinas”, 
“V. Favorskis”, “V. Polenovas” ir 
“M. Grekovas”, o Rumunijoje stato
mas motorlaivis bus pavadintas pasi
žymėjusio pijonieriaus Ričardo Bu
kausko vardu. I Roueną išplaukusio 
“N. Jarošenkos” kapitonas yra rusas
l. Semionovas, jo vyr. pavaduotojas
— S. Jonkus.

LIETUVOS MIŠKUOSE
“Valstiečių Laikraštis” 55 nr. su

pažindina skaitytojus su žvėrių skai
čiumi Lietuvos miškuose. Gamtos ap
saugos komiteto duomenimis, 1973
m. pradžioje briedžių buvo 9.900, tau
riųjų elnių — 3.000, dėmėtųjų elnių
— 50, danielių — 280, stirnų — 
51.000, šernų — 15.000, pilkųjų kiš
kių — 228.000, baltųjų kiškių — 
7.000, miškinių kiaunių — 8.300, ka- 
nadinių audinių — 440, vilkų — 100, 
lapių — 13.900, mangutų — 15.800, 
lūšių — 190, ūdrų 2.500, voverių — 
34.000. “VL” rašo: “Per vienerius 
metus padaugėjo 500 briedžių, 1000 
šernų, 5000 stirnų. Puse tūkstančio 
daugiau ir tauriųjų elnių, kurių pli
timas mūsų miškuose ypač pageidau
tinas. Praeitą sezoną buvo suvaržy
tos kiškių medžioklės. Matyt, tas žvai- 
raakiams išėjo į naudą, nes ir jų pa
gausėjo. Bet žymiai mažiau kanadi- 
nių audinių ir ūdrų. I šių žvėrelių 
kailinėlius dar aršiai kėsinasi bra
konieriai. Pernai buvo paskelbtas 
mangutų naikinimo konkursas, tačiau 
šie plėšrūnai tebeplinta. Tai signa
las, kad į konkursą turi įsijungti visi 
medžiotojų kolektyvai...”

DRUSKININKŲ ŠALTINIAI
Druskininkų kurorte yra keturi mi

neralinio vandens šaltiniai — Biru
tės, Spalio, Čiurlionio ir Melnikaitės. 
Spalio šaltinis savo vardą yra gavęs 
iš bolševikų revoliucijos, Melnikaitės
— iš zarasiškės sovietų partizanės 
Marytės Melnikaitės, kuri buvo su
šaudyta karo metais ir kuriai pa
minklas pastatytas Zarasuose. Drus
kininkų kurortą išplės per Nemuną 
pastatytas tiltas ir padidins minera
linio vandens paklausą. Jų ištek
liams nustatyti buvo išgręžta 10 grę
žinių. Juose maždaug 240 metrų gy
lyje rastas mineralinis vanduo. 
Šie gręžiniai taipgi išaiškino, kad mi
neralinio vandens zona tėra pačiuose 
Druskininkuose.

KAUNO RESTORANAI
Aleksas Jankus "Komjaunimo Tie

sos” 33 nr. stebisi dviejų Kauno res
toranų keista tvarka. Pernai vasarą 
grupės jaunuolių, atėjusių pavalgyti 
j “Trijų mergelių” restoraną laukė 
nemaloni staigmena: "Viskas buvo 
kuo geriausiai, bet... vienas iš ket
verto buvo su sportiniais marškinė
liais, prie kurių kaklaraištis nedėvi
mas. “Negalima!” — pareiškė ma
dų saugojimo atstovas durininko as
menyje. Tai patvirtino ir administra
torius. Taip ir būtų tekę vyrams be 
vakarienės likti, jei ne viena sąmo
jinga mergina. Pasirodo, ir jos ne
įleido į “kultūros karalystę” — taip 
Kauno restoranų darbuotojai sten
giasi pavaizduoti nūdienę “valgyklą 
su alkoholiniais gėrimais ...” Nelei
do, nes nedėvėjo (vasarą!) kojinių. 
Na, o draugai — viduje. Mergina at
sinešė per apsirikimą ir skarelę. Tad 
ir pasiūlė vaikinui pasirišti kakla
raiščio vieloje, o kad tai ne kakla
raištis, — niekam nė motais — juk 
svarbu, kad kas nors tabaluotų pa
kaklėje. Juokinga? Gal būt. Bet — 
efektinga — vaikiną įleido! O štai 
kitam, vilkėjusiam švariu, tvarkingu 
megztiniu, bet be švarko, mergina 
padėti nebegalėjo ...” Žiemą, vasa
rio pradžioje, panašaus nemalonu
mo susilaukė iš kito miesto atvykę ir 
“Baltijos” viešbutyje apsigyvenę 
žmonės, norėję papietauti viešbučio 
restorane: "Užėjo į rūbinės patalpas, 
ir... stop! — viena moteris nebuvo, 
pasak rūbininko, “prideramai apsi
rengusi”. Kodėl nūnai tokie popu
liarūs moteriški dailūs auliniai batai 
neatitinka Kauno restoranų madų ka
nonų, o moteriškas kelnių kostiu
mas — deramas drabužis, pasakyti 
negalėjo net restorano administrato
rius. Jis tik pabrėžė, jog vykdą 
sprendimą Nr. 382. Ką gi„ administ
ratorius tikrai tik vykdytojas. Bet 
juk kažkas kūrė šį dokumentą, gal
vojo, siūlydamas jį tvirtinti!..." Tuo 
tarpu teatre ir koncertuose niekas 
nekreipia dėmesio į dalyvių apran
gą. Savo rašinį A. Jankus baigia 
kandžiu klausiniu: “Gal, kauniečių 
nuomone, kavinė, restoranas — aukš
tesnio lygio visuomeninė vieta, negu 
teatras?” yt Kst.

Hamiltono vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos 1973 m. baigę X skyrių mokiniai ir mokytojai. Sėdi iš 
kairės: R. Šiulytė, tėvų k-to pirm. — D. Vaitiekūnienė, mokyklos vedėjas — J. Mikšys, skyriaus mokytoja — 
A. Volungienė, mons. dr. J. Tadarauskas, egzaminų komisijos narys mokyt. K. Mileris ir I. Vainauskaitė. Saovi: 
A. Valevičius, B. Beržaitytė, V. Kezys, D. Borusaitė, B. Zubas. Ir. Pavilauskaitė, T. Kochanka, V. Kamaitytė ir 
A. Urbonavičius. Nuotraukoje trūksta: O. Elvikytės ir D. Kronaitės Nuotrauka A. Juraičio

g HAMILTON*"
BIRŽELIO TRĖMIMŲ minėjimas 

pradedamas birželio 17 d. pamaldo
mis AV parapijos šventovėje. 3 v. 
p.p. estų vaikų vasaros stovyklavie
tėje bus visų trijų Pabaltijo tautų 
bendras minėjimas. Bus žygiuojama 
prie paminklo uždėti vainikai, su
giedoti tautiniai himnai. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Ontario parla
mento narys J. R. Breithaupt. Meni
nėje programoje lietuviams atsto
vaus mergaičių choras “Aidas”. Apyl.
valdyba prašo visus hamiltoniečius 
birželio 17 d. skirti šiam minėjimui 
ir prisiminti mūsų brolius ir seses, 
mirusius arba gyvus Sibiro taigoje.

Apylinkės valdyba
KLB HAMILTONO ŠALPOS FON

DO skyrius išsiuntė trečią dėvėtų 
drabužių siuntą Suvalkų trikampio 
lietuviams. Išsiųsta 16 siuntinių — 
350 svarų. Hamiltono Šalpos Fondo 
skyrius iš viso jau pasiuntė 39 siun
tinius — 820 svarų. Dėvėtų drabu
žių siuntimas šiuo metu sustabdo
mas iki rudens. Rudenį komitetas vėl 
siųs toliau dėvėtus drabužius, nes 
jų pareikalavimas gana didelis, kas
dien gaunama po kelis laiškus. Tu
rintieji tinkamų drabužių siuntimui 
prašomi neišmesti, bet palaikyti iki 
rudens. KLB Šalpos Fondo komite
tas visiems nuoširdžiai dėkoja.

CHORAS “AIDAS” savo sezoną už
baigs birželio 10 d. po 11 v. pamal
dų bendra kavute su tėveliais parapi
jos salėje. Ta pačia proga kiekvie
nai choristei, kuri dalyvavo plokšte
lės išleidime, bus įteikta po plokšte
lę “Baltos gėlės”. Kviečiami visi tė
veliai ir tie, kurie domisi choro gy-

Veiklieji Hamiltono, Ont., šachmatininkai. Iš kairės: A. A. Patamsiai, L.
Kuperskis, buvęs Kanados šachmatų meisteris P. Vaitonis, A. E. Tėveliai

A. J udd-Juodagalvis, b. a. LL.B.

Public)Advokatas ir notaras (Barrister, Solicitor, Notary 

praneša savo klientams, kad nuo gegužės 1 dienos 

nuosavą įstaigą HAMILTONE, 

Street East (Terminal Towers)

atidarė

savo

105 Main
kambarys 912, telefonas 527-3861

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125S

— 5
— 5
— 5

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždarytį________

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

10 — 5
10
10
10
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

■ Nemokama-gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 

| Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

284 KING STREET E„ 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

vavimu, dalyvauti šioje kavutėje. 
Nors choras oficialiai užbaigs sezo
ną, bet jų dainavimas nesibaigs. Bir
želio 17, sekmadienį, choras atliks 
dalį programos estų ruošiamame si- 
birinių išvežimų minėjime, o birže
lio pabaigoje dainuos Toronto kara
vane ir karalienės Elzbietos atvyki
mo proga į Torontą. — “Aido” reika
lams aukojo Ig. Varnas $5. Nuoširdus 
ačiū. J. P.

ŠAULIŲ JONINIŲ LAUŽAS-gegu- 
žinė įvyks birželio 23, šeštadienį, Ha
miltono Medžiotojų ir Žūklautoji! 
“Giedraitis” šaudykloje. Šaudymo 
pratimai iš 22 kalibro šautuvų pra
dedami 12 v. Vakare — Joninių lau-
žas su menine programa. Bus muzi
ka ir veiks bufetas. Sekr.

ŠACHMATŲ KLUBAS žiemos se
zoną užbaigė pobūviu A. A. Patam
sių namuose, šių metų turnyrą lai
mėjo L. Koperskis, kuris nuo pat 
klubo įsteigimo yra vienas aktyviau
sių ir geriausių žaidėjų. Mūsų paži
ba ir garbės narys P. Vaitonis jį pa
sveikino ir įteikė pereinamąją tau
rę, kurią klubui dovanojo mūsų rė
mėjai Antanas ir Elena Tėveliai. Ši- 
taurė bus kas metai skiriama turny
ro nugalėtojui. Klubo vardu reiškiu 
viešą padėką p. Tėveliams už šią 
gražią ir vertingą dovaną. Dėkoju 
P. Vaitoniui už mūsų globojimą bei 
patarimus, už mums duotą simulta
ną (nors jis mus ir sausai sumušė), 
taipgi ačiū mons. J. Tadarauskui už 
salę. Už šio vakaro pasisekimą di
džiausia padėka priklauso A. A. Pa
tamsiams, kurie taip gražiai mus pri
ėmė ir globojo. Pagaliau dėkoju vi-

Mokame už:
depozitus____________ 514%
šėrus ir sutaupąs _____  6’4 %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir 3 metams 714 %
Duodame: 
asmenines paskolas iš___10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai 

Skanėstai 'ennincjer Ltd

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACK3ON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641 

siems ir visoms, kurie per ištisus me
tus mus priglausdavo, stiprindavo 
ir tuo palaikė klubo gyvavimą. Iki 
pasimatymo rudenį! Vyt. Leparskas

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba 1973 
m. gegužės 5 d. posėdyje nutarė pra
nešti: 1. Valdyba šiame posėdyje už 
vieną akciją nutarė prirašyti 1973 m. 
gegužės 31 d. narių asmeninėse są
skaitose po $120 kapitalo padidėji
mo (capital gain). Nariams šių pi
nigų prie savo asmeninių pajamų, 
apskaičiuojant valdžiai mokesčius, 
pridėti nereikės. — 2. Valdyba pa
tvirtino dabartinę Lietuvių Namų 
Bendrovės akcijos vertę, kurios par
davimo kaina yra $28. — 3. Nariai, 
norintieji dabar atsiimti jiems pri
klausančius dividendus, palūkanas už 
juos, geros valios skolą nariams 
(good will) ir kapitalo padidėjimą 
(capital gain), prašomi rašyti pareiš
kimus Lietuvių Namų valdybai ir 
siųsti šiuo adresu: Mr. S. Bakšys, 38 
Stanley Ave-, Hamilton, Ont. L8P 
2L1. Jei kas norėtų gauti visus pi
nigus ir už akcijas, prašome kitoje 
jos pusėje dešinėje apačioje pasira
šyti pilną vardą ir pavardę taip, kaip 
ji įrašyta akcijoje. Ten pat kairėje 
turi pasirašyti liudininkas, o apačioje 
jo parašo įskaitomai turi būti įrašy
ta liudininko vardas, pavardė ir ad
resas. Tokiu būdu pasirašytas akci
jas prašome siųsti S. Bakšiui minė
tu adresu. Akcijas prašome siųsti re
gistruotu paštu. — 4. Nariai, kurie 
rašys pareiškimus pinigų atsiėmi
mui, maloniai prašomi jų čekių ap
skaičiavimui, parašymui ir išsiunti
mui duoti buhalteriui iki šešių sa
vaičių laiko, nes iš viso yra apie 450 
narių, o valdyba neturi apmokamo 
tarnautojo ir jo samdyti nėra nu
tarusi. Jeigu daugumas narių tuo pa
čiu laiku parašys pareiškimus, bu
halteriui nebus įmanoma juos visus 
greitai patenkinti. — 5. Valdyba yra 
nutarusi už šiuos metus palūkanų 
už laikomus LN bendrovėje pinigus 
nemokėti. Valdyba

FELIKSAS RIMKUS grįžo iš Ka
nados šiaurės, ten praleidęs vieną 
savaitę savo atostogų. Callander 
miestely aplankė ir buvusius hamil
toniečius Aib. Stonkus, kurie ten 
turi nusipirkę “Red Line” viešbutį ir 
gerai verčiasi. Callander miestelis 
yra apie 270 mylių huo Hamiltono. 
Reikia važiuoti 11 keliu į šiaurę. 
Vietovė yra graži ir gera medžioji
mui, žvejojimui ir šiaip vasarojimui. 
Malonūs viešbučio “Red Line” lie
tuviai savininkai aprūpina atvyku
sius nakvyne, maistu ir supažindi
na su apylinke.

O. Z. ŽILINSKAMS, įsigijusiems 
savo namus, gegužės 26 d. draugai 
surengė šaunias įkurtuves. Pobūvį 
organizavę V. ir Alb. Juraičiai pa
sveikino naujuosius namų šeiminin
kus su įsigyta gražia nuosavybe, pa
linkėdami naujuose namuose sėk
mingo gyvenimo. Jiems buvo įteik
ta vokelyje dovanėlė ir sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Įvykiui pritaikytą 
įdomų žodį dar tarė viešnia iš To
ronto — Br. Maziliauskienė. ir kai
mynas J. Budnikas. Dailiojo žodžio 
menininkė P. Vilimaitienė sužavėjo 
visus savo deklamacija. Dail. Z. Ži
linskas yra žinomas Hamiltone kaip 
talentingas portretistas.

AV PARAPIJOS CHORAS birže
lio 16, šeštadienį, turės sezono už
baigimo banketą erdviuose ir puoš
niuose Teklės ir Petro Kareckų na
muose. K. M.

KLB HAMILTONO APYLIKĖS 
VALDYBOS posėdis su vietos organi
zacijų pirmininkais ir tarybos na
riais įvyko gegužės 16 d. Valdybos 
pirm.. L. Skripkutė padėkojo visiems 
už atvykimą ir rėmimą lietuviško 
darbo Hamiltone. Atstovams vienin
gai sutikus, posėdžiui pirmininkavo 
L. Skripkutė, sekretoriavo K. Ba-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc„ B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS ETNINIŲ GRUPIŲ 
RESPUBLIKININKŲ TARYBOS su
važiavime Vašingtone lietuviams at
stovavo Amerikos Lietuvių Respubli
kininkų Federacijos apie 20 atstovų. 
Tarybos naujuoju pirmininku buvo 
perrinktas vengras L. Pasztor. Lietu
viai vadovybėn pravedė tris savo at
stovus: dr. Jonas Genys buvo išrink
tas visos organizacijos iždininku, Ka
zys Oksas — Vidurinių Vakarų sri
ties vicepirmininku ir Anthony No- 
vositis — Siaurės Rytų srities vice
pirmininku. Didžiausio pagerbimo 
susilaukė dr. Jonas Genys, pripažin
tas visos Amerikos etninių grupių 
respublikininkų iškiliausiu asmeniu. 
Jam buvo įteikta metinė Dwight D. 
Eisenhowerio premija. Gausiems da
lyviams plojant, dr. J. Genį pasvei
kino Julie Niksonaite-Eisenhowerie- 
nė.

RADIO LIBERTY STOTIS VLIKo 
paskelbtą Romo Kalantos savaitę pa
minėjo ilgoku pranešimu rusų kalba. 
Pranešime buvo pabrėžta, kad VLI- 
Kas atstovauja keliem šimtam tūks
tančių užsienyje gyvenančių lietuvių, 
kurių apie 250.000 yra JAV. Toliau 
buvo priminta, kad R. Kalantos sa
vaitę atitinkamais straipsniais pami
nėjo keliasdešimt lietuviškų laikraš
čių visame laisvajame pasaulyje. Bu
vo ruošiamos demonstracijos, plati
nami tūkstančiai R. Kalantos nuo
traukų. Pranešimo autorius supažin
dino radijo stoties klausytojus su R. 
Kalantos gyvybės auka, Lietuvai lais
vės reikalavusiomis jaunimo riaušė
mis, kurias užgniaužė specialūs KGB 
daliniai, suėmę daug dalyvių. Primi
nęs vėliau sekusius Stonio ir And
riuškevičiaus susideginimus, prane
šėjas užbaigai pasirinko Simo Ku
dirkos teisine tartus žodžius: “Sta
lino mirtis išgelbėjo mano tautą nuo 
fizinio išnaikinimo, tačiau politikos 
esmė liko ta pati. Tik šiandien mums 
skiriama mirti lėtesne mirtimi — 
asimiliuotis... Atlanto Charta, ža
dėjusi laisvę pavergtoms tautoms, 
buvo tuščias pažadas ... Mes, lietu
viai, šiandien gyvename tikėjimu, 
turinčiu daug stipresnį pagrindą ... 
Turiu tik vieną prašymą tiek augš- 
čiausiajam teismui, tiek Sovietų Są
jungos vyriausybei: duokit mano tė
vynei Lietuvai nepriklausomybę!”

DAVID MCKAY LEIDYKLA, išlei
dusi S. Kudirkos tragediją atsklei
džiančią Algirdo Rukšėno knygą 
“Day of Shame”, paprašė ALTą pa
dėti ją išplatinti ir gavo jos sutiki
mą. Knyga kainuoja $8.95. Norintie
ji ją įsigyti ar padovanoti kitatau- 
čiums prašomi kreiptis Į ALTą, 
2606 West 63rd St., Chicago, Hl. 
60629, USA.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BROOK 
LYNE leidžiamas “Šv. Pranciškaus 
Varpelis” šiemet švenčia penkiasde
šimtmetį. Jubilėjinis padidintas nu
meris buvo išleistas gegužės mėnesį. 
Žurnalą redaguoja kun. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Jis pateikia daug 
aktualios medžiagos religiniais klau
simais.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos pirm. Al
girdas Kasiulaitis turėjo širdies su
trikimų ir jau kuris laikas yra spe
cialistų priežiūroje. Jų patariamas, 
jis turėjo sumažinti savo profesinį 
darbą ir kuriam laikui atsisakyti vi
suomeninės veiklos.

DETROITO DIEVO APVAIZDOS 
naujosios bažnyčios šventinimas ir 
kultūros centro atidarymas iš š.m. 
birželio 17 d. nukeltas į rugsėjo 8 
d. Pagrindinė priežastis — arki v. kar
dinolo J. Dearden pareikštas noras 
asmeniškai dalyvauti šioje lietuvių 
iškilmėje. Pirmoji data jam buvo ne
patogi. Ligi rudens rangovai turės 
daugiau laiko užbaigti įvairius dar
bus. Be to, rugsėjo 8 yra Marijos 
gimimo šventė ir mūsų Tautos šven
tė, tinkanti šiai neeilinei iškilmei.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ valdybą sudaro perrinktieji 
direktoriai: Br. Kasakaitis, C. Mo- 
destavičius, M. Rėklaitis, A. Veng
ris, A. Visockis ir naujai išrinktas dr. 
V. Dargis. Praeitais metais L.N. turė
jo apie $10.000 pelno. Namais mielai 
naudojasi lietuvių organizacijos ir 
privatūs asmenys savo parengimams, 
jubilėjams ir kitokioms pramogoms. 
Iš gauto pelno grąžinta S6.500 pasko
lų dar prieš jų terminą.

DR. ROBERTAS LORINSKAS yra 
Čikagos policijos akademijos direk
torius. Jis taip pat dėsto Southwest 
kolegijoje, kuri dabar, jam vadovau
jant, ruošia TV filmų seriją apie po
licijos administravimą ir civilines bei 
kriminalines teises. Tie filmai bus 
naudojami policijos ir aviacijos mo
kyklose. Politinių mokslų dr. R. Lo- 
rinskas aktyviai reiškiasi ir JAV lie
tuvių policijos tarnautojų draugijoje.

Venecuela
ŽURNALISTAS J. P. BERTRAND 

laikraštyje “El Universal” paskelbė 
straipsnį "Didžiųjų galybių žaislas”, 
kuriame pateikia Lietuvos kelių pas
tarųjų dešimtmečių apžvalga, primin
damas Molotovo-Ribbcntropo sutartį 
ir dabartines tautines apraiškas, su
darančias nemažą rūpestį L. Brežne
vui, nes jomis gali užsikrėsti ir kitos 
sovietinės respublikos. J. P. Bertrand 
cituoja ištrauką iš A. Solženicino 
laiško Maskvos patriarchui, demas
kuojančią tariamą religijos laisvę. 
Pasirodo, A. Solžcnicinas, atnešęs 
sūnų cerkvėn krikštyti, prie jos du

rų turėjo parodyti savo pasą. Kraš
tuose, kur nėra religijos varžymo, 
tokia tikinčiųjų kontrolė neprakti
kuojama.

Kolumbija
PLB BOGOTOS APYLINKĖ buvo 

įsteigta 1972 m. rugpjūčio 24 d. Ka- 
zimieros Didžiulienės iniciatyva. Bo
gotoje yra apie 30 lietuvių šeimų ir 
keletas pavienių asmenų. Su čia gi
musiais lietuvių priskaitoma apie 
150. PLB Bogotos apylinkės laikina
sis komitetas visuotinį susirinkimą 
sušaukė tų pačių metų rugsėjo 10 d. 
ir jame valdybon išrinko: pirm. Va
cį Slotkų, vicepirm. Algirdą Radžiū
ną, ižd. Nijolę Karanauskienę, sekr. 
Praną Grigaliūną. Naujoji valdyba 
1972 m. pabaigoje pradėjo leisti ro
tatorium informacinį biuletenį. 1973 
m. sausio-balandžio mėnesius apiman
tis biuletenio 2 nr. buvo pavadintas 
"Krivūle” ir gerokai praplėstas jau
nimo skyrium, išeivijos lietuviškųjų 
laikraščių ištraukomis. "Krivūlę” ža
dama leisti bent du ar tris kartus į 
metus.

“KRIVŪLĖS” PRANEŠIMU, per- 
nai studijas universitetuose baigė: 
odontologijos — Liucija Kazarinaite, 
bakteriologijos — Diana Sirutytė, 
medicinos — Gidas Bekeris, o An
tanas Mockus iš Prancūzijos Dijono 
universiteto parsivežė magistro laips
nį. Universitetuose studijuoja: medi
ciną — Viktutė Slotkutė, Jūratė ir 
Kęstutis Kalėdos, Ismena Mockutė ir 
Laima Didžiulytė, elektroniką Vy
tautas Gabriūnas ir Vytautas Stat
kus, agronomiją — Kęstutis Statkus 
ir Tomas Ciuoderis, fiziką — Aldona 
Gabriūnaitė, sociologiją—Dovilė Ka- 
lėdaitė, tarptautinę teisę—Milda Di
džiulytė, administraciją ir finansus— 
Ramūnas ir Saulius Gaurušai. Juozas 
Sirutis, baigęs karo akademiją, išvy
ko Ispanijon studijuoti turizmo. Jū
rininkų mokykloje mokosi Juozas 
Kalėda.

BOGOTOS JAUNIMAS suorganiza
vo meno sekciją, vadovaujamą Jū
ratės Kalėdaitės, Ramunės Karanaus- 
kaitės, Antano Mockaus, Kęstučio ir 
Viktutės Statkų. Neturėdami salės 
nuolatiniams susirinkimams, meno 
sekcijos nariai tautinių šokių, dainų 
ir vaidybos mokosi privačiuose savo 
tėvų namuose. Pirmąjį pasirodymą 
jie turėjo 1972 m. gruodžio 17 d. su
rengtoje Kalėdų eglutėje.

Argentina
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Avellanedos lietuvių parapijoje buvo 
pradėtas kun. A. Steigvilos atnašau
tomis Mišiomis už gyvas ir mirusias 
motinas. Po Mišių, visiiYns susirin
kus prie Šiluvos Marijos statutas pa
rapijos kiemelyje, buvo sukalbėta 
malda už mirusias motinas ir sugie
dota giesmė “Viešpaties angelas". 
Paskaitą parapijos salėje apie moti
nas skaitė Marija Mačemienė, pro
gramą atliko parapijos šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, paruošti mokyto
jų V. Bagdonaitės, M. Barzdžiūtės, L. 
Valickaitės ir mokyklos reikalų ve
dėjo S. Jaspelio. Iššauktas scenon 
visas motinas pasveikino ir apdova
nojo jų vaikučiai. Specialaus pager
bimo susilaukė dvi pasižymėjusios 
motinos — Birutės draugijos ilga
metė pirm. Anastazija Bagdonienė 
ir Ona Balčiūnienė. Pastaroji išau
go Argentinoje, puoselėdama lietu
vybę, mokytojavo šeštadieninėje mo
kykloje, o dabar savo namuose duo
da lietuvių pamokas jaunimui.

BERISSO MINDAUGO DRAUGI
JOS naująją valdybą sudarė: pirm. 
Br. Marcinkevičius, vicepirm. inž. Pr. 
Persico, I sekr. L. Mikelaitis, II sekr. 
Z. Mikclaitienė, I ižd. A. Griška, II 
ižd. L. Gabriūnas, nariai — J. Stoč- 
kūnienė, S. Jančienė ir J. Bukaus
kas. Mindaugo draugijos narė prof. 
Valentina Bukauskaitė-Pcrsico yra 
sutikusi draugijos patalpose įsteigtoj 
mokyklėlėj mokyti vaikus lietuvių 
kalbos.

Vokietija
VOKIETIJOS ATEITININKŲ 

SENDRAUGIŲ valdyba — dr. J. 
Norkaitis, prel. dr. P. Celiešius, kun. 
A. Bunga, V. Natkevičius ir A. Gri- 
niuvienė balandžio 26-27 d. d. Bad 
Woerishofene surengė seminarą lie
tuvių jaunimui, kuriame dalyvavo 
keli Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai ir net jaunimo atstovai iš toli
mesnių vietovių — Ludwigshafeno, 
Zweigruckeno, Hamburgo. Semina
rui vadovavo kasdien keičiami jau
nuoliai — Rūta Graudušytė, Alfre
das Lutzas, Marius Dresleris ir Arū
nas Brikus. Pranešimą apie Australi
jos lietuvius ir eucharistinį kongre
są padarė prel. dr. P. Celiešius. Kun. 
A. Rubikas skaitė paskaitą “Žmo
gaus dvilytiškumas Sv. Rašte". Lie
tuvių jaunimo suvažiavimus finan
siškai remia Tarptautinis Katalikų 
Jaunimo Biuras Rytų ir Vidurio Eu
ropos Jaunimui. Sį kartą suvažiavi- 
man buvo pakviestas jo referentas 
W. Kloetzl skaityti paskaitos apie V. 
Vokietijos užsienio politiką. Disku
sijose aktyviai dalyvavo ir Bad 
Woerishofeno vokiečių jaunimas. Ki
tą dieną A. Hermanas svarstė prie
mones ir būdus, kurių dėka mūsų 
jaunimas su lietuviškomis problemo
mis ir kultūra galėtų pasiekti vo
kiečių visuomenę. Ypatingo dėme
sio susilaukė pranešimas apie oku
puotos Lietuvos jaunimą, padarytas 
iš ten atvažiavusio ir ten mokslus 
baigusio jaunuolio.
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Kad nepamirštų padaryti gero darbelio ... Vyr. skautė Milda Stankuvie
nė Hamiltone, Ont., sveikina savo dukrelę Vidą — užriša geltoną kakla
raištį Nuotr. M.' Borusienės

HAMILTON, ONTARIO

m
B

Linksmi Velykų Bobutės karnavalo kiškučiai Toronte — Snieguolė Unde- 
ryte ir Regina Krasauskaitė. Nuotr. S. Dabkaus

(Atkelta iš 4-to psl.) 
ronas. Savo pranešime apyl. valdybos 
pirmininkė pažymėjo, kad valdybos 
pareigas perėmė 1972 m. gegužės 
mėn., turėdama prieš akis PL Jauni
mo Kongresą. Glaudaus bendradar
biavimo su mons. J. Tadarausku dė
ka per trumpą laiką buvo surinkta 
beveik SI.50Q. Apyl. valdyba buvo 
globėja KLB tarybos suvažiavimo ir 
surengto koncerto. Ji pirmą kartą 
įspūdingai suruošė N. Metų sutiki
mą, davusį virš $1000 pelno, Vasa
rio 16 minėjimą, užprašė šv Mišias 
Motinos Dienos ir birželio trėmimų 
proga. Kadangi šiemet sibirinių trė
mimų minėjimui vadovauja estai, jis 
bus surengtas jų vaikų vasaros sto
vyklavietėje. Didelis darbas laukia 
Gage parke tautybių festivalyje, kur 
duodamos palapinės, kėdės ir stalai, 
leidžiama pardavinėti tautinius val
gius ir tik užsienietišką vyną. Pir
mininkė prašo šiam darbui organiza
cijų paramos, pasidalinant pelną pu
siau (1972 m. beveik kiekviena tau
tybė uždirbo po $3000-4000), tačiau 
nė viena organizacija savanoriškai 
nepasisiūlė. Atrodo, kad apyl. val
dyba lietuviškų valgių pagaminimui, 
turės samdyti moteris. — Lietuvių 
Namų pirm. G,. Palmer pranešimo 
nepadarė, nes nežinojo kokiu reika
lu šaukiamas posėdis. Užklaustas 
apie LN $100 akcijos vertę, atsakė, 
kad ji šiandiena yra $28. — Ateiti
ninkų moksleivių atstovė L. Deksny- 
tė: dirbama su jaunimu, rengiami 
minėjimai, paskaitos, senelių popie
tė, pasilinksminimai. Ateitininkų 
sendraugių atstovė E. Gudinskienė: 
organizacijos tikslas — padėti jau
nimui. — T. Fondo pirm. A. Patam
sis: metinė rinkliava pradėta kovo 
17 d. Dėkojo visiems už hainiltonie- 
čių duosnumą laisvės kovai. Rugsėjo 
15 d. bus minima Tautos šventė. — 
šeštadieninės mokyklos vedėjas J. 
Mikšys: mokslo metai užbaigti gegu
žės 12 d. Šiemet mokinių buvo 132. 
Dešimtą skyrių baigė 13 mokinių. 
Skaičius mažėja. Nuo šeimos mo
kyklos mokestis yra $30. Mokyklos 
sąmata — apie $5,500. Iš tėvų su
rinkta $1785. Finansinė parama gau
nama iš “Talkos” bankelio, parapi
jos ir apyl. valdybos. — Sporto klu
bas Kovas (L. Stanaitis): narių yra 
150, tačiau blogiausia yra su finan
sais. Parama gaunama iš “Talkos”, 
parapijos ir apyl. valdybos. SA žai
dynėse jauniai krepšinyje laimėjo IV 
vietą, mergaitės — I. Parapijų pir
menybėse jauniai iškovojo I v., 
mergaitės tinklinyje — II. — Mer
gaičių choras “Aidas” (J. Pleinys): 
didžiausias darbas — plokštelės išlei
dimas, kainavęs beveik $5000. Pa
klausa didelė ir platinimas eina sėk
mingai. “Grandinėlės" koncertas ir 
kaukių balius davė virš $3000 pelno. 
Choras koncertuoja Kanadoje ir J. 
A. V. —■ Medžiotojų ir žūki, klubas 
(J. Stankus): stengiamasi paremti lė
šomis visas organizacijas. Sporto 
klubas prašė paruošti aikštelę krep
šiniui. Ir šis darbas netrukus bus 
pradėtas. Rugsėjo mėn. bus S. Ame
rikos baltiečių šaudymo varžybos. 
— šalpos Fondas (R. Grajauskas): 
1972 m. buvo išsiuntinėti 420 vokai, 
gauti tik 92 ir $478. Pagal aukų la
pus Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybai surinkta $348. Suval
kų trikampio lietuviams nusiųsti 23

St. Catharines, Ont.
ARTĖJA TRADICINĖS JONINĖS. 

Mūsų apylinkės didžiausias metinis 
parengimas Joninės įvyks birželio 23 
d. Tegu niekas nekliudo, bet visi 
padeda, kad ši graži, tradicinė šven
tė būtų šiemet labiausiai nusisekusi. 
Per pastaruosius kelerius metus 
smarkiai kliudė kaimyninės bendruo
menės, o pernai per pačias Jonines 
St. Catharines įvyko didelės vestu
vės. Gaila, kad tokio masto lietu
viškų tradicijų šventė turėjo susi
laukti didelių kliūčių. Programą at
liks iš Klevelando Čiurlionio an
samblio kanklininkės su pačia va
dove Ona Mikulskiene. Kartu atvyks
ta solistė. Jonų pagerbimas šiemet 
vėl bus centrinis įvykis šalia kitų 
tradicijų. Birželio 23 nebetoli — lai
kas iš anksto nutarti šiemet Joninė
se St. Catharinėje dalyvauti, lietu
vybės dvasią palaikyti. Juo labiau, 
kad visas pelnas iki paskutinio cento 
eina šio krašto jaunimo veiklos rei
kalams. Kor.

Niagara-On-The- 
Lake, Ontario

TAIP TAS MIESTUKAS ir vadi
nasi. Apie 3000 gyventojų. Jų tarpe 

drabužių siuntiniai. 1972 m. ŠF pa
rengimas davė $446 pelno. — SLA 
72 kp. pirm. J. Šarapnickas: kuopa 
dirba ne tik apdraudos darbą, bet ir 
tautinį. Ji yra Vasario 16 gimnazijos 
rėmėja, taipgi — BATUNo, TF, ŠF. 
į Kanados LF įnešta $200. Įamžin
ti a.a. R. Kalantos atminimui šiemet 
bus įnešta $100. — AV parapijos cho
ras (Morkūnas): jis gieda ir dainuo
ja, kviečia įsijungti, ypač jaunimą, į 
choristų eiles. Glaudus bendradar
biavimas su Ročesteriu. — Katalikių 
moterų atstovė M. Vaitonienė: 1972 
m. senoji apyl. valdyba pasiūlė da
lyvauti su tautiniais valgiais Gage 
parke tautų festivalyje. Kadangi bu
vo pranešta tik prieš savaitę, jokiu 
būdu nebuvo įmanoma suorganizuoti. 
Pamaldomis ir susirinkimais atžymi
mos bažnytinės šventės, dalyvauja
ma tautybių Kalėdose su tautiniais 
valgiais. — “Gyvataras” (G. Breich- 
manienė): šiuo metu priklauso 105 
jaunuoliai, kurie reguliariai dirba 
trijose grupėse-; vaikų yra — 44, 
moksleivių — 25 ir suaugusiųjų gru
pėje — 36. Su jais dirba 3 mokyto
jai ir 3 akordeonistai. Repeticijos 
vyksta parapijos salėje ir Jaunimo 
Centre. Artimiausi pasirodymai: ge
gužės 20-22 d.d. Otavoje, birželio 3 
d. — AV parapijos 25 m. jubilėjuje, 
birželio 23-24 d.d. Gage parke ir ru
denį — Hamiltono Auditorijos atida
ryme. Didžiausia dalis pasirodymų 
yra mišriai publikai arba vien sve
timtaučių. Vasario 16 turėtų būti vi
sų vienybės ir susiklausymo diena 
bei šventė, pirmoje eilėje leidžiant 
pasirodyti savo meniniams viene
tams, kurių mes Hamiltone turime 
apsčiai. — McMaster un-to lietuvių 
klubas (B. Aušrotaitė): studijuoja 
45 lietuviai, kurių 3,0 jš Hamiltono. 
Tikslas — informuoti svetimtaučius 
apie Lietuvą. Rengiamos paskaitos, 
parodėlės. Finansinė parama — iš 
“Talkos” bankelio. — Teatras “Au
kuras” (K. Mikšys): Čikaga siūlo Ha
miltonui surengti ŠA teatrų festivalį, 
tačiau dėl nepatogių sąlygų, grei
čiausiai teks atsisakyti. 1974 m. “Au
kuras” švenčia 25 m. gyvavimo su
kaktį. — Lietuvių evangelikų para
pija (Pr. Enskaitis): lietuvių evan
gelikų dvasinius reikalus aptarnau
ja iš Toronto kun. A. Žilinskas. 
Evangelikų Hamiltone esama apie 
50. Kitos organizacijos — skautės, 
“Talka”, šauliai pranešimų nedarė 
pažymėdami, kad jų veikla aprašoma 
lietuviškoj spaudoj, siuntinėjami biu
leteniai (“Talka”) arba bus atsiųsti 
apyl. valdybai raštu.

Diskusijos. P. Kanopa: Hamilto
nas labai duosnus, tačiau kai reikia 
Hamiltonui ar Kanadai pinigus duo
ti, jų niekuomet nesimato. Pvz. iš 
tautinių šokių šventės gautas beveik 
$22.000 pelnas. Jis įneštas j JAV 
LB centro valdybos iždą. G. Breich- 
manienė: aukų daugiausia surinkta 
Čikagoje. Lėšomis Kanada mažai pri
sidėjo. Be to, pinigai palikti sekan
čiai tautinių šokių šventei, šokių mo
kytojų kursams. A. Patamsis siūlo 
jaunimo kongresui surinktą likutį 
laikyti Hamiltone atskiroj s-toj.

Klausimai ir sumanymai. Atžymėti 
Vilniaus 650 metų jubilėjų. Pasiūly
mas sutiktas be entuziazmo atstovų 
tarpe. R. Kalantos savaitė: iš KLB 
krašto valdybos tuo reikalu jokio 
pranešimo. Apyl. valdybos Inf.

yra viena lietuviška p. p. Švažų šei
ma, kita — šetkų (turi savo vasar
namį). Į šį “miestą” atvažiuoja šią 
vasarą karalienė. Atidarys naują 
Bernard Shaw teatrą, kurį lanko tu
ristai iš viso angliškojo pasaulio. Fil- 
muotojai dažnai suka filmus, vaiz
duojančius kolonijinio stiliaus na
mus ir jų įrengimą. Atidaromi na
mai turistų lankymui. Karalienė at
važiuoja todėl, kad šis miestukas yra 
Kanados lopšys — pirmoji sostinė, 
istorinių mūšių vieta, anglų patrio
tizmo paminklas. Jis yra Niagaros 
parko gale, todėl turistų antplūdis 
čia nesibaigia nei žiemą, nei vasarą. 
Neretai įvyksta tarptautinės konfe
rencijos žymių politikų. Jau kelinti 
metai pakilęs virš penkių pėdų van
duo ardo gražiausius krantus, griau
na namus. Kor.

BURLINGTON, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam už mums su
ruoštą vedybinio 30 metų sukakties 
paminėjimą: dukrai ir žentui, brolie
nei ir broliui už tiek daug įdėto dar
bo ir visiems atsilankiusiems bei 
prisidėjusiems prie tokios gražios do
vanos. Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū — P. V. Vitai

Londono jaunimo “AUŠROS” klubas maloniai kviečia visus i

linksmavakari
birželio 9, šeštadienį, 8 vai. vakaro, 
... .. .. ................I • Šokiams gros LondonoŠiluvos Marijos parapijos saleje, LONDONE

orkestras "SUKTINIS”
• Gausi lietuviškų knygų ir plokštelių loterija
• Turtingas bei Įvairus bufetas
• Garantuota puiki lietuviška jaunatviška nuotaika

Įėjimas: suaugusiems — $2.00 
studentams — $1.00 

RENGĖJAI

Lietuvių Bendruomenės 

ekskursija į Europa
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu metu Europoje, 
t.y. praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas. BUS APLANKYTA:

LONDONAS • PARYŽIUS • ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pritarimu ir ragini
mu visiems lietuviams joje dalyvauti. Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:
• LONDONE — Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras)
• PARYŽIUJE — LB Prancūzijos krašto valdybos 

pirm. kun. J. Petrošius
• ROMOJE — mons. A. Jonušas

Į ekskursijos kainą Įskaitoma kelionė lėk
tuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vie
tų, įdomesnių vietų lankymas (daugumoje 
su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės kaina bus apie $100 
pigesnė, negu panašios kelionės per kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE 

Pomas Kezys, Pres.

, 2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. I1229, USA

Tel. (212) 769-3300

50 paviljonų - pasai gaunami iš anksto 
kaina $2.50

Įsigykite pasus prieš birželio 15 d. už $2.50 (vėliau jie 

kainuos $3.00) Į VILNIAUS paviljonų ir į visus kitus.

Vilniaus paviljonas bus įrengtas 
1573 Bloor St. West, 

LIETUVIŲ NAMUOSE

SUDBURY, ONTARIO
ĮKURTUVĖS. Antanas Strakaus- 

kas, jau prieš pora metų išėjęs į 
pensiją, yra ekonomiškai labai tvir
tai įsikūręs. Turi didelį namą gra
žioj vietoj ant Minnow ežero kran
to, kuriame paskutiniu laiku atnau
jino vieną butą ir pats jame apsi
gyveno. Turėdamas laisvo laiko, pro
jektuoja įkalnėj namą daugiau apso
dinti 'medeliais ir gėlėmis. Ta pro
ga buvo suruoštos jaukios įkurtu
vės artimųjų ir atšvęstas jo dukre
lės Eilutės gimtadienis.

ELENA ŠVIEŽIKIENĖ, kuri eilę 
metų dirbo užuolaidų ir baldų aptai- 
symo įmonėse, gerai išmoko to ama
to ir dabar atidarė tokią įmonę sa
vo namuose. Sėkmės!

KAZIMIERAS PODERIS, sulau
kęs 70 m. amžiaus, išėjo į pensiją. 
A. Gataučio iniciatyva buvo jam su
ruoštos pagerbtuvės Poderių vasar
vietėj prie Vermillion upės. K. P. 
yra buvęs keletą metų LB Sudburio 
apylinkės pirmininku, išaugino še
šių vaikų šeimą. Visi jo vaikai gra
žiai kalba lietuviškai.

— Aldona Kručienė su sūnum Vy
tautu išskrido į okupuotą Lietuvą ap
lankyti giminių. K. A. S.

GAVO VALDŽIOS PARAMĄ. Gru
pė studentų ir moksleivių (10) krei
pėsi į Kanados vyriausybę prašyda
mi remti jų projektą “Search for 
Tomorrow”. Grupėje dalyvauja šių 
tautybių studentai: italai, ukrainie
čiai, baltiečiai, suomiai ir lenkai. Jų 
projekto uždavinys — tyrinėti Sud
burio mieste gyvenančių ateivių gy
venimą, jų įsijungimą Kanados gy- 
veniman, tapimą Kanados piliečiais. 
Į projektą įeina tyrinėjimas taipgi 
tautinių grupių kultūrinio gyvenimo, 
jų liaudies meno, kalbos, religijos, 
spaudos, literatūros, organizacijų, da
lyvavimą įvairiose krašto organizaci
jose ir institucijose. Kiekvienas gali 
pasiūlyti ką nors naujo šio projekto 
darbuotojams bei pasisakyti dėl jo 
vykdymo. Rašyti šiuo adresu: Search 
for Tomorrow, 130 Frood Rd., Sud
bury, Ont. Pageidautina, kad lietu
viai susidomėtų šiuo projektu, jam 
talkintų ir tuo būdu neatsiliktų nuo 
kitų Sudburio tautinių grupių. Pr.

Sault Ste.Marie,Ont.
VIKTORAS STAŠKŪNAS grįžęs iš 

Toronto, kur dalyvavo “Varpo” cho
ro įspūdingoj sukaktuvių šventėj, 
pradėjo pusantro milijono vertės sta
tybą “Water Town Inn” su viešbučiu, 
moteliu, restoranais ir maudymosi 
baseinais. V. S. yra mūsų miesto pa
sižymėjęs rangovas, lietuviškos spau
dos skaitytojas ir duosnus lietuviš
kos iniciatyvos rėmėjas.

LIUDAS OKMANAS, tarnavęs ku
rį laiką Ontario provincijos polici
joj, pakeltas gana atsakingoms de
tektyvo seržanto pareigoms ir persi
kelia gyventi į Bellville, Ont.

— J. Gasparienė išskrido į oku
puotą Lietuvą aplankyti giminių. 
— J. A. Kazakauskai ir A. B. Tra- 
kinskai išvyko atostogų į JAV. Či
kagoj aplankys savo gimines ir drau
gus. — St. M. Grigelaičiai grįžo iš 
atostogų. Dalyvavo Sudbury G. Ma- 
zaitytės vestuvėse, paskiau išvežė sa
vo dukterį Juditą į Oakvillę ir iš 
ten per Jungtines Amerikos Valsty
bes laimingai grįžo atgaL
■— Vincas Sendžikas, kurį laiką bu
vęs miesto ligoninėj, pasveiko ir grį
žo namo. P. K.

WINNIPEG,
BALTIEČIŲ FEDERACIJA. Ba

landžio 23 d. kun. J. Bertašiaus bu
te įvyko Baltiečių Federacijos Winni- 
pego skyriaus v-bos metinis susirin
kimas. Pastaruoju laikotarpiu šio 
skyriaus veikla gerokai sušlubavo, 
nes vis dažnai kartojasi įvairūs as
meniniai kivirčai bei maži nesusi
pratimai. Posėdyje dalyvavo iš lietu
vių pusės: kun. J. Bertašius,. kuris 
užėmė taikintojo poziciją, KLB Win- 
nipego apyl. v-bos pirm. K. Stri kal
tis, ižd. J. Demereckas ir apylinkės 
visuotinio narių susirinkimo rinkti 
du atstovai Algis Januška ir Tadas 
Lukas. Iš latvių pusės dalyvavo: 1972 
m. Baltiečių Federacijos Winnipcgo 
skyriaus sekr. ponia Snikeris ir na
rys Teodor Blazmanis. Iš estų: 1972 
m. Baltiečių F-cijos v-bos pirm. E. 
Poldsaar ir atstovė ponia Irene 
Poldsaar. Po ilgų ir gana įtemptų 
diskusijų išrinkta dvejiem metam 
valdyba: pirmininku — Algis Januš
ka, sekret. ponia Irene Poldsaar (es
tų) ir iždininkė — ponia Snikeris 
(latvių). Kandidatu liko Tadas Lu
kas. Latvių Bnės pirm. Elmars Di- 
rikis posėdyje nedalyvavo, nes dar 
neperrinkta jų 1973 m. valdyba.

“ENCYCLOPEDIA LITUANICA”. 
KLB krašto valdyba Winnipegui nu
statė surasti 8 “Encyclopedia Litua- 
nica” prenumeratorius. Po to gautas 
ir Lietuvių Enciklopedijos leidyk
los raštas su atitinkamais nurody
mais, o taip pat kartu ir 8 pirmieji 
tomai. Prieš gaunant paraginimus 
Winnipegc jau buvo užsiprenumera
vę “Encyclopedia Lituanica”: kun. 
J. Bertašius, Vincas Januška 2 egz., 
Eug. Kalasauskas, Povilas Liaukevi- 
čius, Portage La Prairie, Man., ir 
Mečys šarauskas. Iš viso 5 asmenys 
(pagal LE leidyklos duomenis. K. 
S.),. Per apyl. valdybą minimą en-

Maskva kalba
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

duotų anų lietuvių jausmus, rau
das, pasakytų nors bendrus skai
čius, kiek jų lavonų buvo iš
mėtyta pakelėse nuo Lietuvos 
iki Sibiro ir koncentracijos sto
vyklose. Mes esame skaitę ir 
šiuos išgyvenimus, aprašytus pa
čių tos nelaimės dalyvių, o ne 
fantazijas asmens, to neišgyve
nusio. Būtų gera, jei vyskupui 
R. Krikščiūnui būtų leista ap
lankyti Sibire lietuvių kapiny
nus, tuos dar gyvuosius tremti
nius, kurių Sibire ir Rusijoje 
yra virš 200,000. Jų nuotaikas 
jis turėtų papasakoti minėto ko
miteto susirinkime.

Tiesa, mes domimės leidi
niais Lietuvoje, tačiau mes jų 
išleidžiame daugiau ir geresnių, 
negu Lietuvoje. Mes jų spaus
diname kiek tik norime, nes jo
kių valdžių draudimai, popie
riaus badas mus nevaržo. Vysku
pas sako, kad mes neturime apie 
Lietuvą objektyvios informaci
jos. Tiesa, kad komunistai jos 
neišleidžia, tačiau susitikdami su 
atvykstančiais iš Lietuvos pati
riame, kad mes vistiek daugiau 
žinome apie Lietuvą, negu dau
gelis atsilankančių iš Lietuvos.

Lankiusieji Lietuvą
Kalbama apie Lietuvą lankiu

sius kunigus ir jų ten pareiški
mus. Tai skaitant prisimena, 
kaip kadaise lankėsi Rusijoje 
Prancūzijos rašytojas Andrė Gi
de. Jis savo autobiografijoje pa
sakoja, kaip Rusijoje pasirašė vi
sokius pareiškimus, kokius tik 
jam pakišo, kad iš to pragaro iš
neštų sveiką galvą. Sugrįžęs Į 
Prancūziją visa tai aprašė ir nu
sisuko nuo komunizmo. Atsilan
kę Lietuvoje kunigai liudija, 
kad Lietuvoje jiems neleido nu
vykti, kur jie norėjo, o kur vyk
ti leido, juos lydėjo “vadovas”, 
nors savo gimtinę ir kitas vietas 
kunigas geriau žinojo už savo 
“vadovą”. Vienas jų tik grįžęs 
Amerikon nustebo klausydamas 
iš Vilniaus radijo savo žodžius. 
Tai buvo slaptai užrekorduotas 
pokalbis važiuojant taksiu su 
“vadovu”. Kunigas sako, kad ir 
jis, kaip Andrė Gide, savo “va- 
dovui’; palankiai atsakinėjęs, 
kad išneštų sveiką galvą.

Neužmirškite Sibiro lietuvių
Atsiliepdami į minėtoje vys

kupo kalboje pareiškimą mums 
meilės, užtikriname, kad mes 
mylime savo tautą ir tėvynę, 
tik ne tą, apie kurią mums nuo
lat kalba per radiją iš Vilniaus 
ar Lietuvos vaikams mokyklo
je. Mes mylime ir mūsų jauni-

MANITOBA
ciklopediją anglų kalba dar užsisa
kė: J. Demereckas, V. Stankevičius, 
K. Strikaitis, Alf. Balčiūnas, V. 
Šerkšnys, J. Grabys, Br. Mališauskas 
ir Margis Mališauskas. Džiugu, kad 
p.p. Mališauskai, būdami mišrios šei
mos, užsakė 2 egz. dviem savo sūnum, 
kurie dabar lanko Manitobos uni
versitetą. Winnipegas šiuo metu jau 
turi 14 prenumeratorių. Dėkoju J. 
Demcreckui už pagalbą šiame plati
nimo darbe. Iš Lietuvių Enciklope
dijos leidyklos gegužės 7 d. už išpil
dymą nustatytos kvotos (mes jau 
perviršijome, K.S.) gavome kaipo 
premiją šias knygas: 1. Vinco Krė
vės 6 tomus, 2. Nemarioji žemė — 
A. Tyruolio, 3. Rinktiniai raštai — 
Pulgis Andriušis, 4. Dialogas su lie
tuviais — Bronys Raila. Winnipegas 
dėkoja “Encyclopedia Lituanica” va
dovams už šias knygas, kurios bus 
pristatytos KLB Winnipego apylin
kės visuotiniam susirinkimui ir pa
siūlytos jas perduoti KLB Winni
pego apylinkės knygynui, kuris yra 
jau gana gausus įvairiomis knygo
mis. Kartu reiškiu gilią padėką ir 
“Encyclopedia Lituanica" administ
ratorei Ritai Kapočiūtei už glaudų 
bendradarbiavimą laiškais man plati
nant minėtą enciklopediją.

K. Strikaitis
PERTVARKYTA PARAPIJOS sa

lė, išimta scena, padidinta virtuvė, 
pertvarkytas apšildymas: įdėtos trys 
atskiros krosnys, kurios salę, bažny
čią ir kleboniją apšildys atskirai.

PRIEŠVESTUVINIAI POBŪVIAI. 
Gegužės 6 d. — Margaritos Aškiny- 
tės, gegužės 11 d. — Irutės Galinai- 
tytės, gegužės 20 d. — Normos Car- 
raco (Algio Dielininkaičio sužadėti
nės). Į pobūvius atsilankė daug mo
terų ir mergaičių, atnešė daug gra
žių dovanų. K. B.

kunigu lūpomis
mą mokome mylėti Lietuvą, o 
ne Sovietų Sąjungą. Mes taip 
pat tikime, kad vyskupo ir to 
komiteto meilės pareiškimas 
yra skiriamas ne tik mums, o jų 
ir mūsų broliams vergijoje Si
bire ir' Rusijoje. Užtikriname 
vyskupą ir komitetą, kad mes 
nesame nei persekiojami, nei 
niekinami, nei alkani, nei bena
miai. Užtat mes patartume ko
mitetui daugiau domėtis lietu
viais “didžiojo brolio svetingoje 
tėvynėje”, nusiųsti jiems duo
nos, religinės ir tautinės litera
tūros, paprašyti tą “geraširdį di
dįjį brolį”, kad mūsų lietuvius 
paleistų iš vergijos ir pats iš
sikraustytų iš Lietuvos. V. B.

DELHI, Ontario
LIETUVOS OKUPACIJOS, už lais

vę mirusių ir nukankintų, taipogi ir 
masinių trėmimų į rusišką vergiją 
mūsų brolių ir sesių paminėjimas 
įvyks birželio 17, sekmadienį, 11 v.r., 
Delhi lietuvių Sv. Kazimiero bažny
čioje ir prie kankinių kryžiaus tokia 
tvarka: šauliai, skautės, “Palangos” 
ansamblis ir jaunųjų ansamblis uni
formuoti, su vėliavomis, organizaci
jos ir visuomenė dalyvaus pamaldo
se. Po pamaldų visi rinksis prie kan
kinių kryžiaus esančio čia pat prie 
bažnyčios, kur bus padėtas vainikas 
už Lietuvos laisvę įnirusiems kanki
niams prisiminti. Liūdnos sukakties 
proga pagrindinį žodį tars svečias iš 
Klevelando aktorius Zenonas Peckus.

Organizacijų vardu
DLK Gedimino šaulių kuopos v-ba

D. L. K. Gedimino šaulių kuopos šau
lys Silvestras' Jokubilius savo ir 
žmonos Elenos vardu per kuopos pir
mininką ir Lietuvių Fondo valdybos 
vicepirmininką Stepą Jakubicką Lie
tuvių Fondui įteikia šeštą šimtinę 
dolerių Delhi, Ont., miestelyje.



Toronto lietuvių Sv. Jono Kr. parapijos choro komitetas, kuris rūpinasi 
muzikinės plokštelės išleidimu. Giesmės jau jrekorduotos ir laukiama pa
čios plokštelės. Iš kairės: B. Matulaitienė, R. Bražukienė, muz. Stasys Gai- 
leivičius — kompozitorius ir choro dirigentas, J. Kaknevičienė, A. Matulai
tis — choro valdybos pirmininkas, J. Kuprevičius, Br. Vitkus

Nuotr. B. Tarvydo

Laivai atplaukia ir išplaukia
A. a. dailininkas Alfonsas Docius iškeliavo

Paskutinė poeto
A. a. kun. Mykolui Vaitkui te

ko savo gyvenime daug keliauti, 
bet š. m. gegužės 20 d. jis pada
rė paskutinę kelionę — atsisvei
kino su šiuo pasauliu nebeatšau
kiamai. Atsisveikino sulaukęs 
beveik 90 metų amžiaus. Spalio 
mėnesį būtų sulaukęs tos garbin
gos bei retos sukakties. Taigi, 
betrūko 5 mėnesių. Kun. V. 
Martinkus, Providence, R. L, 
klebonas, kuris nuoširdžiai glo
bojo Velionį, jau, planavo su
rengti ir atitinkamas iškilmes, 
bet Augščiausias lėmė kitaip. 
Pirmieji paskutinės kelionės 
ženklai pasirodė jau prieš dvi sa
vaites—kun. M. Vaitkus buvo iš 
dalies paralyžuotas (dešinė pusė) 
ir iš Peacedale, R. I., išgaben
tas South County ligoninėn. 
Bandė kalbėti, bet sakinių nebe
galėjo sumegzti, nors sąmonę tu
rėjo. Kun. V. Martinkus savo 
rašte sako:

Jį ligoj dažnai lankiau arba apie 
jo sveikatos būklę telefonu pasitei
raudavau pas gydytoja, ir ligoninės 
personalą. Keletą dienų prieš mirtį 
liga buvo lyg stabilizavusis. Man bu
vo pasakyta surasti senelių namus, 
nes jį teksią iš ligoninės išrašyti. 
Buvau suradęs, bet šeštadienio va
karą jo sveikata pablogėjo, neteko 
sąmonės. Sekmadienio rytą kelioli
ka minučių po 6 vai. paskambinau li
goninėn ir sužinojau, jog turiu jau 
kalbėti amžiną atilsi, nes mirė lygiai 
6 valandą.

Kadangi šioj vyskupijoj tėra vie
na lietuvių parapija, o jo gyvenamo
ji vieta mažai žinomam užkampy, 
tad buvo aišku, jog turiu organi
zuoti laidotuves iš šios Sv. Kazimiero 
bažnyčios Providence. Buvo proble
ma, kur jį laidoti — vyskupijos se
minarijos sode ar kur kitur. Velio
nis niekad man nebuvo to pareiškęs, 
todėl, pasitaręs su lietuviais kuni
gais ir kaikuriais jo gerbėjais vi
suomenininkais, kreipiausi į Nekal
tai Pradėtosios Marijos seseris, ku
rios sutiko, kad jo kūnas būtų pri
glaustas jų kapinėse Putname, Conn.

AUSTRALUOS LIETUVIAI
V. ŠLIOGERIS

Prel. Mykolo Krupavičiaus ir Ba
lio Sruogos paminėjimas įvyko IV. 
14 Adelaidės L. Kat. Centro salėje. 
Rengė vietos ateitininkai sendrau
giai. Prel. M. Krupavičiaus asmeny
bę nušvietė Juozas Stepanas ir kun. 
Alb. Spurgis, kuris asmeniškai paži
nojo prelatą. Su Balio Sruogos kūry
ba, įterpdamas ištraukas iš jo kū
rinių, supažindino Juozas Gučius, ku
riam teko bendradarbiauti su auto
riumi valstybės radiofone. Parengi
mas buvo reta, maloni kultūrinė pra
moga. Nežiūrint paskaitinio progra
mos turinio, visi programos dalyviai 
sugebėjo gyvai ir įdomiai pavaizduo
ti tuos žymius lietuvius. Scena buvo 
gražiai dekoruota. Pasak vieno daly
vio, tokiai mažai auditorijai tiesiog 
gaila gražaus ir vertingo paruošimo.

Literatūros vakaras Melburne įvy
ko V. 6. Dalyvavo 8 kūrėjai ir Mor
kūno vad. orkestras. Koordinatorius 
— A. šeikis.' Pranešėja — Em. Sei- 
kienė ir sol. P. Rūtenis. Abu gerai 
patyrę. Vakarą pradėjo turbūt žy
miausias mūsų poetas J. Mikštas eilė
raščiu “Spinksulė”. Sekė kun. Pr. 
Vaserio apysaka “Kostas”. M. Mala- 
kūnienės eilėraščius skaitė M. Sodai- 
tienė ir E. Šeikienė. Vyrų oktetas 
gan gyvai sudainavo 3 dainas. Po 
pertraukos A. Zubras (Mantas) per
skaitė savo apysaką “Augščiausioji 
bausmė” ir eilėraštį “Kelionė su 
Dante". “Gabijos" redaktorė A. Ma- 
tukevičienė perskaitė savo 2 eilė
raščius ir feljetoną "Pensininkės 
vargai". Solistas P. Rūtenis, akom
panuojant D. Levickienei, padaina
vo “Aš norėčiau”, “Žaliojoj lanke- 
lėj” ir ariją iš operos “Gražina”. S. 
Čižauskas (Akivarą) trimis humo
ristiniais eilėraščiais palinksmino 
auditoriją. P. Zabielos kūrinėlį “Do
leris” paskaitė M. Sodaitienė. Už
baigai vyrų oktetas padainavo dar 3 
dainas. Taigi, vietos tautiečiai pama
tė bei išgirdo beveik visus savo lite
ratus. Į parengima atsilankė tik kul
tūros mylėtojai. Vakaro rengėja — 
ALB lituanistinė biblioteka.

Vaitkaus kelionė
i

Velionis buvo pašarvotas prieš 
bažnyčią esančiam Russell Boyle lai
dotuvių name. Pirmadienio vakarą 
atvyko nemaža delegacija iš Bostono 
ir kitur. Įvyko jautrus atsisveikini
mas su juo. A. Gustaitis rašytojų 
vardu, p. Skudžinskas Lietuvių Bend
ruomenės apygardos vardu, mons. V. 
Balčiūnas LK Akademijos ir “Krikš
čionis gyvenime” leidėjų vardu, aš
— Providence parapijos ir organiza
cijų vardu, o St. Santvaras — bi
čiulių vardu atsisveikino specialiai 
sukurtu eilėraščiu jį padeklamuoda
mas.

Gegužės 22, antradienį, Ve
lionis buvo perneštas į Šv. Kazi
miero šventovę, dalyvaujant ne
mažam lietuvių būriui. Prel. J. 
Balkūnas atlaikė Mišias ir pasa
kė pamokslą. Gegužės 23, trečia
dienį, dalyvaujant keliasdešimt 
lietuvių kunigų ir vietos vysku
pui su savo prelatais, buvo at
našautos laidotuvių Mišios. Lie
tuviškai pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys, angliškai — kun. dr. 
V. Cukuras. Vietos vyskupas ta
rė žodį, įvertindamas Velionies 
nuopelnus. Pabaigoje sugiedo
tas Lietuvos himnas ir išlydint
— “Marija, Marija”.

Velionį į Putnamą palydėjo 
keletas automobilių. Prie duobės 
atsisveikinimo kalbą Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vardu pasa
kė kun. L. Andriekus, OFM, at
eitininkų vardu — kun. St. Yla. 
Apeigos baigtos ateitininkų him
no posmu ir “Viešpaties Ange
las”.

Velionis ilgus metus buvo se
serų pasijoniečių kapelionu. Jos 
senelį kunigą nuoširdžiai globo
jo ir dalyvavo laidotuvėse. Taip 
pat gausiai dalyvavo ir putna- 
mietės seselės.

A. a. kun. Mykolas Vaitkus 
testamento nepaliko. Matyt, ne
turėjo ko palikti, išskyrus dide
lę biblioteką. Jo palikimu rūpi
nasi kun. V. Martinkus, kol Ku
nigų Vienybė ar kas kitas nu
spręs ką daryti su poeto paliki
mu.

Naujai įšventintą Adelaidės vys
kupą pagelbininką Phillipp Kennedy 
liet, parapijos delegacija (kun. A. 
Kazlauskas, T. Gasiūnienė, E. Var
nienė, V. Baltutis ir Karpis) pasvei
kino ir įteikė simbolinių dovanėlių. 
Pasikalbėta apie Lietuvą ir lietuvius 
Australijoj. Tenka pasveikinti dele
gacijos sumanytojus už sumanų man
dagumo vizitą. — Adelaidės ateiti
ninkai atostogų metu V. 15-17 d.d. 
surengė uždarus jaunimo kursus-re- 
kolekcijas.

Skulptorės Jievos Pocienės kūrinių 
paroda įvyko Adelaidės Contempo
rary Art Society galerijoje visą ba
landžio mėn. Išstatyta 26 moderniš
kos iš metalo skulptūros. Gerai įver
tinta vietos spaudoje.

Iš kur atsirado “Kangarys”? Iš PL 
JS valdybos teko sužinoti, kad jų 
būstinės L. K. Centro namuose pasi
rinkto pavadinimo “Kangarys” yra 
junginys dviejų žodžių — Kang-ar’oo 
ir kamb-arys. Tenka pripažinti, kad 
būstinės pavadinimas originalus.

Melburno kardinolas Knox atsiun
tė “Tėviškės Aidams" padėkos laiš
ką už gerai laikraštyje aprašytą eu
charistinį kongresą.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Namai 
jau įrengti. Pastatyta net 12 “poker” 
lošimo mašinų. Gauti gėrimų ir loši
mo mašinų leidimai. Jau V. 8 klubas 
pradėjo veikti. Lankytojų daugybė. 
Oficialiai tik nariams nepaprastas su
sirinkimas bei pobūvis įvyko V. 16. 
Klubo dviejų augštų rūmai, neskai
tant sklypo kainos (ant kurio stovė
jo pirmieji klubo namai), su visu 
įrengimu apytikriai kainuoja $250.- 
00Q. Namų statybai finansuoti par
duotas kitas turėtas sklypas už $49. 
000, o likusius pinigus paskolino na
riai ir bankas. Rūmai tikrai gražūs, 
dominuoja visą aplinką. Išorė graži, 
stilinga su didžiuliais langais, spalvo
tomis įtarpomis sienose ir gražiu 
plačiu įėjimu. Namai turi dvi sales. 
Pirmame augšte yra didelė salė, ba
ro patalpa, valgykla. Užpakalyje — 
ūkio patalpos. Salėje įrengta nemaža

Gražų antradienio rytą, gegu
žės 29 d., man besidarbuojant 
kieme, žmona praveria duris, 
žvilgteriu į ją: veidas drėgnas, 
akys ašarotos... Dar nespėjus 
paklausti, kas yra, išgirstu: “Al
fonsas mirė” . .. Mirė? Tik 
prieš savaitę buvo pas mus, pie
tavome, planavome, juokavo
me ... Kas įvyko? Katastrofa? 
“Ne, širdis”, — pasigirdo dus
lūs žodžiai.

Pavargo širdis, nors jis tebu
vo 56 m., visu vienuolika metų 
jaunesnis už mane, mano geriau
sias bičiulis, artimos profesijos 
žmogus. Kai atvykau į Kana
dą, 1952 m. susipažinau su juo 
ir tos pažinties niekas nesu
drumstė, nenutraukė ... Dažno
kai susitikdavome, vieni pas ki
tus svečiuodavomės. Maloniai 

prabėgdavo tos valandos, nes a. 
a. Alfonsas turėjo pokalbius pa
gražinančio humoro, buvo gero
kai apsiskaitęs, stengėsi kalbėti 
logiškai, pastabiai, ramiai. Jei 
kartais bekalbant mūsų mintys 
kuo nors skyrėsi, jis tardavo: — 
“Nu, ne . . .” ir pradėdavo dės
tyti savo mintis, nepakeldamas 
balso, neužgaudamas, neskubė
damas. Atrodė, jis turi užtenka
mai laiko, suspės viską pasaky
ti ir padaryti — neskubėjo gy
venti, nesiblaškė. Ką jis darė, 
darė tiksliai, lyg būtų tam pasi
ruošęs.

A. a. dail. Dociaus vaikystė 
linksmai prabėgo tarpe mylimų 
brolių ir sesių. Kėdainių gim
nazijoje jis sėkmingai ėjo iš kla
sės į klasę. Ten turėjo polėkių 
poezijai, bet labiausiai garsėjo 
kaip dailininkas, piešdamas ki
nams reklamas. Mažiau dėmesio 
skyrė sausiems mokslams, nors 
turėjo gabumų mechanikai, ap
skaičiavimams ir kantrybės 
šachmatams.

Baigęs gimnaziją, a. a. Docius 
atitarnavo metus Lietuvos ka
riuomenėje, gaudamas atsargos 
leitenanto laipsnį. Belankyda
mas Kauno meno mokyklą, Al
fonsas susilaukdavo užuovėjos iš 
kiek vyresnio savo brolio Jono, 
kuris irgi buvo dailininkas ir mi
rė prieš dvejetą metų. Būdamas 
meno mokykloje, Alfonsas gal
vojo studijuoti grafiką, bet ka
dangi ir jo brolis Jonas studija
vo grafiką ir toje studijoje bu
vo pakankamai studentų, o 
skulptūros studijoje jų stigo, 
tai mokyklos direktorius šlape
lis kartą jam tarė: “Kam tau ei
ti į grafikos studiją, kam tau 
sekti brolį, ten užtenka vieno 
Dociaus; studijuok skulptūrą”. 
Šio patarimo Alfonsas paklausė, 
nors vėliau kaip skulptorius vi
siškai nesireiškė. Ši studija jam 
suteikė tvirtesnius pamatus ir 
platesnius horizontus apie for
mos ir erdvės meną.

Kai vėliau dail. Alf. Docius ra
šydavo straipsnius apie meno 
parodas (o jis sugebėdavo pras
mingai ir įžvalgiai parašyti), ar

scena. Antrame augšte yra nedidelė 
salė su baru ir didelis kambarys — 
skaitykla. Visi lankytojai labai giria 
įrengimą.. Klube bus galima rengti 
pobūvius bent 500 asmenų. Klubo 
narių skaičius sparčiai didėja — net 
abu mūsų kunigai tapo nariais. Tau
tiečiai yra labai dėkingi ilgametei 
klubo valdybai, ypač pirm. Vyt. Sim- 
niškiui ir jo padėjėjams-nariams 
Emil. Kolakauskui ir Myk. Petroniui 
už jų sąžiningumą, ištvermę, darbštu
mą ir nugalėjimą daugybės visokių 
kliūčių.

DAIL. DAGYS
kalbėdavo apie skulptūrą, jau
tėsi tvirtai, nes tai buvo studija
vęs.

Belankydamas skulptūros stu
diją, Alfonsas susipažino ir pa
milo tos studijos studentę Ele
ną Šidlaitę, kuri vėliau tapo jo 
ištikima žmona. Praeitų metų 
rudenį kukliai prisiminėme pus
kapį jų vedybinio gyvenimo ma
tų, nes jie nemėgo reklamos nei 
trukšmo.

Jei A. Docius būtų studijavęs 
grafiką, tatai jam būtų suteikę 
daugiau drąsos (bent pradžioje) 
kasdieniškajame darbe, nes at
vykus į Kanadą 1949 m. ir po 
metų gavęs teisę laisvai susiras
ti darbą, jis jo j ieškojo komer
cinio meno įstaigose, nes tam tu

rėjo gabumų ir įgudimo. 1950 
m. jis tokį jam tinkamą ir pagei
daujamą darbą surado, prie jo 
priprato. Greitai ir gerai išmoko 
anglų kalbą, ten įsitvirtino ir vi
są laiką toje pačioje vietoje dir
bo iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Tai kalba apie jo ramų,

Dail. Alfonsas Docius yra iliustravęs stambų Bernardo 
Brazdžionio leidinį “Poezijos pilnatis”. Nuotraukoje — jo 

iliustracija skyriui “Viešpaties žingsniai”

Motinos Dieną V. 13 iškilmingai 
paminėjo visos mūsų didesnės bend
ruomenės, kaip Sydnėjus, Melburnas, 
Adelaidė, Geelongas ir kaikurios net 
mažesnės, kaip Canberra ir kitos. Mi
nėjimus rengė skautai, ateitininkai, 
savaitgalio mokyklos bendromis jė
gomis. Visi minėjimai pradėti pamal
domis už gyvas ir mirusias motinas, 
o salėse vyko vaikų pasirodymai, 
vaišės motinoms, vaikams ir sve
čiams.

Jaunimo Velykos Adelaidėje. Pri
važiavo daug jaunimo net iš Mel

kantrų, pastovų būdą ir sąžinin
gą darbą įvairiose srityse.

Atliekamu laiku nuo įstaigos 
darbų namuose jis bandė savo 
jėgas, tapydamas akriliu lais
vas kūrybines kompozicijas. Ir 
tai jam sekėsi. Su šiais darbais 
jis yra dalyvavęs grupinėse pa
rodose, nors neturėjo didelio no
ro nei reikalo į jas brautis. Yra 
pasirodęs ir patsai vienas, kai 
buvo pakviestas į Los Angeles 
ir kitur. Dail. A. Dociaus pa
veikslai alsuoja ramia, gilia 
spalva, švaria, kultūringa tech
nika. Jis negarbino pripuolamų 
efektų. Jo vaizduojamasis lau
kas yra tarp realizmo ir abstrak
to. Jis buvo kritiškas tų išsireiš
kimams, kurie abstraktą propa
gavo kaip vienintelį ir tikrąjį 
meną. Docius gėrėjosi prancūzo, 
sunkaus stiliaus dailininko, G. 
Ronault darbais. Tikėkimės, 
kad bus suruošta pomirtinė jo 
palikimo paroda.

Be tapybos, A. Docius laisva
laikiais yra padaręs daug komer
cinio pobūdžio meno darbų, atvi
rukų bei laikraščiams iliustra
cijų. Žymiausias jo darbas yra 
Bern. Brazdžionio “Poezijos pil
natis” iliustravimas, čia jis pa
rodė pilną savo techniškąjį ir 
meniškąjį subrendimą bei polė
kių turtingumą, sugebėjimą gal
voti ir savo dvasinį platumą. Tai 
atitinka B. Brazdžionio išgyve
nimus ir jo gilią mintį. Jei a. a. 
dail. A. Dociaus rami ir gerabū- 
dė širdis nebūtų taip anksti pa
vargusi, būtų galėjęs padaryti 
dar daug vertingų darbų ir pra
turtinti gyvenimą, bet... Jo ra
mus ir gana laimingas gyveni
mas susilaukė taipgi ramios, jo 
ilgai nevarginančios pabaigos.

Gegužės 28, pirmadienį, jis, 
kaip visada, dirbo įstaigoje, grį
žęs pavakarieniavo ir pasijuto 
blogokai. Apie 9 v. v. buvo nu
vežtas į ligoninę, paliktas gydy
tojų priežiūrai. Rytą apie 5 v., jo 
žmonai Elenai nuvykus į ligoni
nę jis jų paklausė: “Kaip miego
jai?” Ta atsakė: “Nekaip ...” — 
“Ir aš nekalę” — jis pridūrė. 
Netrukus jo širdis sustojo, ir jis 
užmigo nebepabundamai.

Kartais aš pagalvodavau, kad 
Alfonsas tėra vienintelis, kuris 
tinkamai sugebės parašyti mano 
nekrologą ir padės tvarkyti po 
manęs mano meniškąjį paliki
mą, bet man teko nusilenkti 
prieš jo palaikus ... Jis, taikiai 
gyvendamas ir kultūringai elg
damasis, pasistatė sau garbingo 
atminimo paminklą, o artimie
siems paliko skausmą.

Laivai atplaukia ir išplaukia. 
Jie atplaukia, atveždami džiaugs
mą, o išplaukia palikdami skaus
mą. Tepalieka a. a. Alfonso nu
tolstančio laivo šviesus atmini
mas, kol mūsų laivai išplauks...

burno ir Sydnėjaus. Rengėjai — P. 
L. J. S-ga ir AL Studentų Sąjunga. 
Linksminosi, šoko, dainavo ir bičiu
liavosi net 3 dienas. Vieną dieną pa
sivažinėjo “Car rally” po gražias apy
linkes. Gerai nors tiek, kad jaunimas 
lietuviškai pabendravo. Senimo nuo
monė, trūko nors poros valandų lie
tuviškos kultūros, nors vienu klau
simu diskusijų ir pan. Vien pasilinks
minimais prie lietuviškos kultūros 
ugdymo nedaug prisidedama. Tiesa, 
padainuojama lietuviškai, bet to 
maža.

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. VI. 7 — Nr. 23 (1218)

“SIAURĖS PAŠVAISTĖS” STOVYKLA. Jungdami Lietuvių Skautų Są
jungos 55 metų sukaktį, Romo Kalantos vienerių metų pasiaukojimo 
atminimą su noru ir entuziazmu ką nors vertingo padaryti, visą žiemą 
planavę ir ruošęsi skelbia viešumai organizuojamą savaitgalinę skautų-vy- 
čių ir vyr. skaučių stovyklą š. m. rugp. 31 — rugsėjo 3 dienomis Romuvo
je. Programoje numatyta: seselės ps. Ignės, dail. A. Tamošaičio, dr. I. Gra- 
žytės-Maziliauskienės pašnekesiai, simpoziumas aktualiais klausimais, da
lyvaujant R. Seleniui, R. Mažeikaitei, I. Stanionytei, A. Ciuberkiui ir A. 
Šileikai. Bus naktinės šv. Mišios, sportas, laužai ir kiti stovykliniai užsi
ėmimai. Kvietimus organizatoriai siuntinėja į vietoves atitinkamiems vie
netams. Šią stovyklą ir neoficialų sk.-vyčių ir vyr. skaučių suvažiavimą 
globoja Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai. Stovyklos viršininkais 
pakviesti s. Irena Meiklejohn-Sernaitė ir v. s. C. Senkevičius. Laukiama 
skautiško jaunimo iš visų vietovių. Nuotraukoje — “Siaurės pašvaistės” 
stovyklos organizatorių dalis: pirmoj eilėj iš kairės — Asta Senkevičiūtė, 
Jūratė Seškutė, Giedrė Vasiliauskaitė; antroj eilėj — iš k. Linas Saplys, 
Gediminas Kalinauskas ir Algis šeškus Nuotr. VI. Bacevičiaus

TELEVIZIJA IR PAVOJAI
BAL. BRAZDŽIONIS

Speciali JAV prezidento paskirta 
komisija ėmė tirti, koks yra gaisrų 
pavojus iš televizijos priimtuvų, ra
dijo ir kitų elektroninių įtaisų. JAV- 
se yra 85 milijonai televizijos priim
tuvų. Paaiškėjo’, kad per metus Ame
rikoje dėl televizijos priimtuvų 
įvyksta 7000 gaisrų! Kodėl televizi
joj kyla gaisras? Čia yra tik vienas 
atsakymas — savininkų apsileidimas. 
Būtinai reikia kas treji ar ketveri 
metai duoti televizijos specialistui 
išvalyti priimtuvą.. Juk žinome, kad 
šiluma traukia iš kambarių dulkes — 
jos daugiausia nusėda ant šiltesnių 
lempų ir augšto dažnumo skyrių. Kai 
atsiranda ten daug dulkių, gali la
bai lengvai nuo įkaitimo užsidegti. 
Jei pastebit kokių dūmų ar kvapo, 
tuojau reikia televiziją išjungti ir 
šaukti specialistą. Tie keli doleriai 
gali sutaupyti jūsų turtą ir gyvybę. 
Ypač reikia žiūrėti, kad AC viela 
būtų tvarkinga: neleisti vaikams nė 
piršto pridėti prie aparatų, nes ne
žinantieji kaip elgtis gali netekti 
gyvybės. Priimtuvai turi 18.000-25.- 
000 voltažo.

Sveikata ir grožis I
Mums rūpi savo vaikų sveikata. 

Jau seniai perspėja gydytojai, kad 
reikia vaikus saugoti nuo perartimo 
sėdėjimo prie televizijos priimtuvo 
bei ilgo žiūrėjimo. Ar kas klauso? 
Kai vaikai gauna virškinimo sutriki
mus, galvos skausmus, gleivinės skil
vio odos uždegimą, mažakraujystę, 
nugarkaulio deformaciją, akių ligas, 
— šaukia, kodėl televizijos bendro
vės neperspėjo. Dar to maža. Psicho
logai konstatuoja atsiradimą baimės 
neurozės, orientacijos sumenkėjimą, 
klaidingus maštabus, įgytus dėl nuo
latinio nervų ir fantazijos perkrovi
mo televizijos vaizdais. Kiti perspėja, 
kad daug įtakos daro vaikų charakte
riui įvairios reklamos ir smurto pro
gramos, kurių Amerikoj jau mažiau 
beduodama FCC įsikišimo dėka. Rek
lamos išnaudoja vaikus — jie pa
mėgdžioja jų patarimus. Pvz. mažos 
mergaitės pradeda dažyti savo lūpas, 
akis (jaunutis veidas nereikalingas 
jokio pagražinimo). JAV gydytojų 
sudaryta komisija sako, esą būtų 
klaidinga nutraukti vaikams televi
zijos žiūrėjimą. Jų programas turėtų 
peržiūrėti tėvai, jas kontroliuoti.

Televizija ir įtaisai
Elektronikos srityje atsiranda vis 

naujų dalykų. Su televizijos pagalba 
matomos operacijos, daromos nuo
traukos, įrašoma į juostas ligų pro
ceso eiga ir t.t.. Įvairiais skopais 
matomas širdies plakimas, kraujo 
apytaka, žodžiu, televizija daug pa
deda gydytojams, o mokyklose atsto
ja net mokytojus.

Didelę sensaciją sukėlė dr. J. W. 
Gofmano Berkeley laboratorijoj iš
rastas įtaisas vardu VIDA, kuris 
įspėja širdies veikimo nereguliaru
mus ir įrašo į elektrokardiogramą. 
Fizikos inžinierius Lawhorn, kartu 
dirbęs radiacijos centre, jį pagerino. 
Jiedu sudarė bendrovę, kuri šį įtai
są paleis į rinką. Jis parodo širdies 
smūgio pavojų nuo 1-72 vai. prieš

AR JAU PASIUNTĖT PRE
NUMERATĄ LIETUVIŠKA
JAI SPAUDAI? BE JŪSŲ 
DUOKLĖS JI NEGALI 
GYVUOTI. 

įvykį. Jis bus brangus — net $500. 
Jį galima nešioti kišenėje. Tai labai 
svarbu turintiems nesveiką širdį. 
JAV-se virš 600.000 žmonių miršta 
nuo širdies smūgio. Tas įtaisas pa
dės iš anksto žmogui susekti grėsmę.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams, įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

ČESNAKAS-
geras vaistas
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jcu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųja 
gaila. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. žios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.



* “Gyvataro” koncertas Kanados sostinėj
D..DANIENĖ

Seniai lauktas Hamiltono tau
tinių šokių ansamblis “Gyvata- 
ras” aplankė ir Kanados sostinę 
Otavą gegužės 19—21 dienomis 
bei dalyvavo tulpių festivalio 
programoje. Atvykusiems gyva- 
tariečiams šeštadienį aprodytas 
Otavos miesto centras ir parla
mento rūmai. Po to autobusu 
apžiūrėta įžymesnės Otavos vie
tos. Laiko nedaug, nes dar tą pa
tį šeštadienio vakarą buvo pasi
žadėję dalyvauti įvairiuose tul
pių festivalio parengimuose.

4 šeštadienio pasiradymai
Estai Otavos tulpių festivalio 

metu surengė sąskrydį savo mo
kyklų jaunimo iš Montrealio, 
Toronto, Londono, St. Cathari
nes, Sault Ste. Mary, Hamilto
no ir Otavos. Estų jaunimo kon
certas Įvyko Carleton universi
teto gražioje Commons House 
salėje, kur “Gyvataras” pašoko 
tris šokius. Estų bendruomenės 
vadovai nuoširdžiai dėkoja gy- 
vatariečiams už dalyvavimą ir 
pasidžiaugė vis didėjančiu glau
desniu bendradarbiavimu tarp 
baltiečių. Vis daugiau ir daugiau 

w vieni kitus palaikome ir daly
vaujame kaip vienetas.

tono, Ont, daiuoja “Gyvataro” kon
certe Otavoje š. m. gegužės 20 d.

Nuotr. I. Gabalio

Iš Carleton universiteto teko 
skubėti į Otavos Civic Centrą 
kur vokiečių Maple-Leaf-Alm- 
rauch klubas surengė “May Fes
tival”, kurio pagrindinėje prog
ramoje buvo vokiečių, ukrainie
čių, lietuvių ir portugalų tauti
niai šokiai. “Gyvataras” pašoko 
tris lietuviškus tautinius šokius 
ir susilaukė daug ovacijų. Pub
likos buvo virš tūkstančio. Prog
ramos dalyviams buvo suruošta 
vaišės. Pertraukos motu gyva- 
tariečiai, vadovaujami akordeo
nisto K. Deksnio, sudainavo dai
nų ir šokių pynę, į kurią įsijun
gė dauguma publikos. Tai pakė- 

• lė viso parengimo nuotaiką. Dar 
buvo numatyta šokti National 
Arts Centro atviroje estradoje, 
bet dėl lietaus teko šią progra
mos dalį praleisti.

Sekmadienio koncertas
Pagrindinis “Gyvataro” šokių 

ir dainos koncertas įvyko moder

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

------ --------- --------- --------- —

niškoje, labai gerai įrengtoje 
School of Commerce salėje. Sa
lė didžiulė, o lietuvių skaičius 
Otavoje tesiekia šimtą, tačiau 
rengėjų pastangos nebuvo ap
viltos — žiūrovų buvo virš 500. 
Koncertą atidarė KLB Otavos 
apylinkės valdybos pirmininkas 
V. Priščepionka ir tulpių festi
valio karalaitė. Scena didelė, 
apšvietimas puikus. Lietuviški 
tautiniai drabužiai spalvingi, 
tvarkingi iki paskutinių detalių. 
Nuolat keičiantis apšvietimui, 
jie tikrai teikė estetinį įspūdį. 
Meniškas scenos apšvietimas — 
Irenos Jakubynienės nuopelnas. 
Šokėjos ir šokėjai, gerai pasiruo
šę, laisvai jautėsi scenoje.

Silvija Martinkutė buvo labai 
gera pranešėja. Prieš kiekvieną 
šokį ji supažindino žiūrovus su 
šokio turiniu. Tai labai padėjo 
nelietuviams daugiau šokius su
prasti. “Gyvataras” davė pla
čią, įvairią ir įdomią šokių prog
ramą. Pašokta septyniolika šo
kių, ir publika visus sutiko su 
dideliu entuziazmu bei . ploji
mais. Pagrindinis akordeonistas 
Kazys Deksnys davė puikų mu
zikinį foną visiems šokiams.

“Gyvataro” koncertą papildė 
jaunutė solistė Anita Pakalniš
kytė. Jos malonus, sodrus bal
sas, jausmingas atlikimas ir pa
rinktų dainų repertuaras buvo 
labai gerai pritaikytas nelietu
vių publikai. Solistė buvo labai 
šiltai žiūrovų priimta.

Iš viso apie “Gyvataro” kon
certą buvo girdimi tiktai palan
kūs atsiliepimai: tikslus, įspū
dingas šokių atlikimas, graži šo
kėjų laikysena, spalvingi tauti
niai drabužiai. Koncertas buvo 
filmuojamas ir rodomas anglų 
ir prancūzų kalba per III tele
vizijos kanalą.

Sekmadienio vakarą Otavos 
lietuvių bendruomenė surengė 
“Gyvataro” ansambliui priėmi
mą bei vaišes, kur dalyvavo virš 
120 asmenų, jų tarpe ir kvies
tiniai atstovai.

KLB Otavos apylinkės valdy
bai, ypač jos pirmininkui V. 
Prįščepionkai ir vicepirminin
kui B. čeponkui, teko daug pa
dirbėti organizuojant visus pa
rengimus. Ontario Folk Arts 
Council ir Tulip Festival parė
mė renginius. Apie “Gyvataro” 
koncertą buvo skelbta spaudoje, 
televizijoje, per radiją ir pa
skleista daug plakatų. Dienraš
čiai “Ottawa Journal” įdėjo di
delę “Gyvataro” šokėjų nuotrau
ką, o “Le Droit” plačiu straips
niu aprašė “Gyvataro” veiklą, 
lietuvių tautinius šokius ir įdė
jo porą nuotraukų.

Pažymėtina “Gyvataro” narių 
energija ir pasiaukojimas: jis 
nebijo ilgesnių kelionių, sutinka 
dalyvauti įvairiuose pasirody
muose. Tai daug padeda lietuvių 
vardui išgarsinti. Otavos pasiro
dymuose didelė žiūrovų daugu
ma buvo nelietuviai.

“Gyvataras” yra aplankęs 
daug vietovių Europoje, JAV ir 
Kanadoje, todėl, kaip išsireiškė 
jo vadovė Genovaitė Breichma- 
nienė, buvo pareiga aplankyti 
Kanados sostinę.

“Gyvataro” atsilankymas bu
vo tikrai įspūdingas ir reprezen
tacinis. Tai gal bent dalimi yra 
atpildas už jo vadovų ir dalyvių 
įdėtą didelį darbą, siekiant augš- 
tos kokybės tautiniu šokiu sri
tyje.

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras” atlieka programą Kanados sostinėje Otavoje gegužės 20 d. lietu
vių ir kitataučių publikai, kuri gyvai domėjosi lietuvių šokiais Nuotr. I. Gabalio

Gliaudos romanas "Sunkiausiu keliu’’
Prieš aštuonerius metus Jur

gis Gliaudą parašė romaną 
“Agonija”, kuriame atvaizdavo 
paskutiniąsias nepriklausomos 
Lietuvos dienas. O dabar roma
ne “Sunkiausiu keliu” pasakoja 
apie mūsų valstybės pirmąsias 
dienas. Kad ir ne iš to galo, bet 
aprašė nepriklausomos valsty
bės gimimą ir mirtį. Vienoje 
knygoje šiurpi agonija, kitoje 
sunkūs gimdymo skausmai. 
Abidvi knygos dargi ir parašy
tos tuo pačiu stiliumi — dabar 
madinga dalykinio — reportaži
nio romano forma.

Jeigu “Agonijai” išėjus sakė
me, kad tokios knygos laukėme, 
kad ji reikalinga, tai šitoji — 
“Sunkiausiu keliu”—dar labiau 
reikalinga. Kadangi valstybės 
atsikūrimas niekada nebuvo po
puliariai plačiau aprašytas, tai 
net mano kartos žmonėms tos 
lemtingos dienos visada skendė
jo migloje. Juk proginiai 
straipsniai ar oficialios studijė- 
lės giliau atmintin neįstringa. 
Be to, nei smulkmenų, nei to 
meto nuotaikų neduoda. Reikia 
romano, reikia rašytojo, kad 
tuos įvykius ir žmones atmintin 
įrėžtų, pasąmonėn nuleistų.

Tai buvo didžiai svarbios tau
tos išlikimui dienos. Gal net pa
čios svarbiausios. Reikia jas pa
žinti ir atsiminti. Yra ko ir pa
simokyti. O vis romano apie tas 
dienas neturėjom.

★ * *
Nepriklausomos Lietuvos at

sistatymo faktas, pačios pirmo
sios valstybės dienos yra neat
skiriamai surištos su Mykolo 
Sleževičiaus vardu. Jus jis, ra
dęs gimstančią valstybę bevil
tiškoje padėtyje, ėmėsi iniciaty
vos ją gelbėti. Daugelis sakė, 
kad be M. Sleževičiaus nebūtų 
Lietuva atsikūrusi. Gal ir ne. 
Juk vyriausybės beveik nebuvo. 
Jis ją sudarė, suburdamas apie 
save visų politinių srovių ga
biausius vyrus. Valstybės vyrai 
buvo panikoje, pakilę iš Vilniaus 
bėgti. Jis juos sulaikė, užkrėtė 
optimizmu, rodė prošvaistes 
ūkanoje. Rado tūpčiojimą, ra
do nesutarimą. Vieni-tikėjo po
litinėmis priemonėmis valstybei 
gyvybę garantuosią, o kiti pasi
tikėjo vokiečių globa. Sleževi
čius gi ryžtingai pasuko sun
kiausiu keliu, būtent, savimi pa
sitikėjimo keliu. Iš tikrųjų vie
ninteliu galimu keliu.

Kol buvo laukiama, kada kiti 
Lietuvai laisvę garantuos, tol ir 
apie praktišką valstybės atsta
tymo darbą nebuvo kalbos. Tik 
pasiryžus patiems savo laisvę 
ginti, valstybės vežimas pajudė
jo-

M. Sleževičius pasirašė ir pa
skelbė atsišaukimą į tautą, 
kviesdamas, savanorius tėvynės 
ginti. Jis išvedė vyriausybę iš 
maišaties ir padėjo kertinį ak
menį valstybės statybai. Vėliau 
seimuose lemiamai prisidėjo 
prie demokratinių valstybės ke
lių tiesimo, o jo vardas išliko 
kažkaip nublukęs. Gal dėlto, 
kad dėl susidariusių politinių 
aplinkybių jis anksti buvo iš 
valstybinio darbo išstumtas, gal 
kad nenorėjo ir nemokėjo gar- 
sintis. Dėlto liko kitų nustelb
tas. Juk nepaslaptis, kad Anta
no Smetonos, Mykolo Krupavi
čiaus ar net Augustino Volde
maro vardai buvo dažniau links
niuojami. Suprantama, praeities 
tyrinėtojas suras faktus ir 
valstybės tėvus susodins į jiems 
priklausančias kėdes, bet jei da
bar lietuvį paklausi, tai kitas, 
jaunesnis, net nebus M. Sleževi
čiaus vardo girdėjęs.

* * ★
Šis J. Gliaudos romanas “Sun

kiausiu keliu” tą likimo skriau
dą atitaiso. Jame M. Sleževičius 
parodomas tuo, kuo jis buvo, 
būtent, valstybės vadu sunkiau
sioje jos valandoje. Galima sa
kyti, kad tai romanas apie M. 
Sleževičiaus veiklą anomis lem
tingomis dienomis, apimąs tik 
trijų savaičių laikotarpį.

BALYS GRAŽULIS

šiame romane J. Gliaudą rašo 
apie tikrus įvykius ir tikrus 
žmones. Įvykiai dar neseni, dar 
gyvi kaikurie aprašomi žmonės, 
todėl apie tai rašyti nelengva. 
Yra du keliai į tikslą. Vienas jų
— grynai kūrybinis kelias. Juo 
eidamas autorius stengiasi ne
nutolti nuo žinomų ’faktų, bet 
jų žūt būt ir nesilaiko. Jam svar
bu pats įvykis ir jo pasekmės. 
Smulkmenas ir daugumą veikė
jų jis pats susikuria. Net pagrin
dinis veikėjas dažnai nėra isto
rinis asmuo. Ir jis reikalingas 
tam, kad jo akimis matytume 
tikrus įvykius ir žmones. Šis 
būdas leidžia autoriui žinomus 
įvykius sudraminti, nuspalvinti, 
svarbesnius iškelti, kitus apeiti, 
žodžiu, tiek pačius faktus, tiek 
savo veikėjus taip rikiuoti, kad 
išgautų norimą efektą ir priei
tų prie istorinės tiesos. Čia ir 
konstrukcinės galimybės plates
nės rašytojo talentui yra kur at
siskleisti.

J. Gliaudą pasirinko sunkiau
sią kelią. Jis griebia jautį tiesiai 
už ragų. Kaip “Agonijoje”, taip 
ir romane “Sunkiausiu keliu” 
jis tiksliai laikosi žinomų faktų. 
Šitaip užsiangažavus, nėra kaip 
ir fiktyvų veikėją susikurti. To
dėl jo herojai visi tikri, istori
niai žmonės. Tuo būdu tikrajai 
kūrybai vietos lyg ir nelieka. 
Konstrukcija čia gali būti tik 
viena — chronologiškas faktų 
sekimas. Romano veikėjų jis ri
kiuoti negali, nes jie stovi tvir
tai išsirikiavę tikrovės rikiuotė
je. Stovi nepajudinami, nepa
klusnūs rašytojo valiai. Gali 
juos apramstyti, apie juos bėgi
nėti, jų laike sustingusius žo
džius pridurstyti, vistiek kažin- 
ko neišgalvosi. Reikia nepapras
to talento, kad žymesnį savo 
Įnašą pirdėtum. Tokiame roma
ne istorinė tiesa svarbesnė už 
grožinę kūrybą. Todėl nenuosta
bu, kad kaikas to net kūryba ne
laiko ir net romano vardo neno
ri pripažinti. Sako, tai esąs tik 
sąžiningas jvykių atpasakojimas
— reportažas.

* * *
Kaip tokią knygą nevadin

tum, parašyti ją labai sunku, 
sunkiau negu grynai kūrybinį 
romaną. Pirmiausia reikia labai 
daug žinių. Paskui, tas žinias rei
kia apdailinti, paryškinti, cha
rakterius papildyti ir vis žiūrė
ti, kad nepraleistum ir neiš
kreiptum fakto. Svarbiausia, 
kovoti su kūrybiniais polėkiais, 
kurie gundo pasukti kūrybinės 
tiesos keliu, mėgina prabilti sa
va kalba.

Matosi, kad J. Gliaudą Lietu
vos prisikėlimo laikotarpį gero
kai patyrinėjo, nes gana smulk
meniškai jį atpasakoja. Pagrin
diniu šaltiniu, atrodo, yra bu
vusi 1954 m. išleista monografi
ja “Mykolas Sleževičius”. Ypa
tingai plačiai naudotasi tos mo
nografijos pagrindiniais straips
niais: Juliaus Butėno ir Mečio 
Mackevičiaus “Darbai ir gyveni
mas”, ir Kazio Škirpos “Pake
liui su Mykolu Sleževičium”. 
Naudotasi, sakyčiau, sekta gana 
tiksliai, ir tai, aišku, varžė rašy
tojo polėkius. Kadangi naudotų 
šaltinių dauguma buvo rašyti 
valstiečių liaudininkų partijos 
žmonių, t. y. M. Sleževičiaus idė
jos draugų ar net giminių, buvo 
pavojaus romane šališkumui 
prasiveržti. To šališkumo J. 
Gliaudai pavyko išvengti. Bent 
jau karčių priekaištų kitų parti
jų žmonėms nėra. Nėra ir varžo
vų nuvertinimo. Tačiau vargu 
ar tai išėjo romano naudai. Juk 
susikirtimai, intrigėlės romaną 
sirpina. Deja, tokios formos vei
kale ir tokia jautria tema ra
šant kitaip ir negalėjo būti. Dar 
yra gyvų tų įvykiu veikėjų ir 
liudininkų, tos pačios politinės 
partijos tebeveikia. Bet varžan
tis. kad to ar kito neužgautom, 
vėl rašytoją supančioja. Nors J. 
Gliaudą bailumu niekad nepasi

žymėjo, bet turėjo į tas aplinky
bes atsižvelgti.

* * *
Kad tikslus faktų sekimas vei

kalui nenaudingas, matome iš 
pasikartojimų. 1918 m. gale su
sibūrusi Vilniuje karininkų gru
pelė dažnai tarp savęs pasikal
bėdavo. Laukė, nekantravo, o 
tos kariuomenės organizavimas 
vis nejudėjo iš vietos. Tie kari
ninkų pokalbiai. J., Gliaudos va
dinami mitingais, aprašyti net 
keli. Juose dalyvauja tie patys 
žmonės, vyksta tos pačios kal
bos, vyrauja tos pačios nuotai
kos. Jei poezijoje pasikartoji
mai duoda eilėraščiui dinamiš
kumo, tai poezoje — tik nuo
bodulį. Nieko gero neduoda ir 
laipsniavimai. Antai, karinin
kai, ragindami M. Sleževičių im
tis vado pareigų, šaukia: “Mušti 
Lietuvos priešus!” “Būk mūsų 
vadovu, — garsiai paskelbė Ru- 
seckas.” “Būk mūsų vadu! — 
buvo girdėti šūkiai.” Tokie mi- 
tingėliai ir šūkiai net tikrovėje 
atrodo operetiškai. Su patosu 
tariamų deklaracijų romane aps
tu. Neabejojame, kad taip yra 
buvę, kad tokie žodžiai ir taip 
buvo tarti, tik pastebim, kad 
romanui, kaip grožinės literatū
ros kūriniui, jie yra peilis.

(Bus daugiau)

LORRAINE AGNES GREENING, 
Rudolfo ir Onos Gajauskaitės dukra, 
baigusi Manitobos universitete (Win- 
nipege) pedagogika bei gamtos moks
lus bakalauro laipsniu ir gavusi mo
kytojos diplomą. Ji ketina mokyto
jauti, tęsti studijas ir siekti augštes- 
nio akademinio laipsnio.

Atsiųsta paminėti
Laimutis Švalkus, GYVASTIS. Tre

čiasis šio autoriaus poezijos rinkinys 
suaugusiems ir vaikams, išleistas 
1973 m. “šaltinio”. Piešinėliai vaikų 
eilėraščiams — Algirdo švalkaus. 96 
psl. minkštais viršeliais. Kaina $2. 
Leidėjo adresas: 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG 2 6AH, 
Britain.

Krivūlė nr. 1(9), 1973 m. balandis. 
V. Europos lietuvių sielovados žur
naliukas, redaguojamas kun. P. Ce- 
liešiaus ir kun. B. Liubino. Leidėjų 
adresas: 8939 Bad Woerishofen, Kir- 
chenstr.. 5, W. Germany.

Eglutė, 1973 m. sausis. Išeivijos 
vaikams skirtas laikraštėlis. Admi
nistruoja ir spausdina N. Pr. Mari
jos seserys: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260, USA.

Technikos žodis nr. 5-6, 1972 m. 
rugsėjis-gruodis. Leidėjas — Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Čikagos skyriaus techni
nės spaudos sekcija. Žurnalas gauna
mas pas administratorių J. Sakalą, 
7025 Sa. Rockwell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Lietuvių Dienos nr. 3 ir nr. 4, 
1973 m. kovas ir balandis. Mėnesi
nis žurnalas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Gaunamas pas administratorių 
J. Andrių, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Cal. 90029, USA.
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(1 TOMO VEIKIOJE
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” skelbia 

konkursą parašyti straipsniui tema 
“Kas padeda ir kas kenkia išlikti lie
tuviškajai išeivijai”. Straipsnis turi 
būti neilgesnis kaip 3000 žodžių, pa
sirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus au
toriaus tikrąją pavardę, adresą bei 
telefoną atskirame vokelyje, atsiųs
tas iki š.m. gruodžio 15 d. šiuo ad
resu: Laiškai Lietuviams, 2345 W. 
56th St., Chicaga, III. 60636, USA 
Konkursui atsiųsti straipsniai tampa 
redakcijos nuosavybe ir gali būti 
spausdinami “L a i š k u o s e Lietu
viams". Už geriausius straipsnius 
skiriamos premijos: I — $150, II — 
$100, III — $75, IV — $50, V — $25. 
Premijų mecenatai: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — $200, Vincas ir Ona 
Kuliešiai — $100, Stefanija Rudokie
nė — $50, dr. Ferdinandas Kaunas 
— $50. Konkurso vertintojų komisi
ja bus paskelbta vėliau. Laimėtojams 
premijos bus įteiktos “Laiškų Lietu
viams” koncerte 1974 m. vasario 2, 
šeštadienį, Jaunimo Centre. Meninę 
programą atliks Gina čapkauskienė 
ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuo
jant Alvydui Vasaičiui.

KANADOS HIDROTECHNIKOS 
konferencijoje Edmontone gegužės 7 
—11 d. d. J. V. Danys skaitė refera
tą “Ledo ir bangų jėgų įtaka Kana
dos švyturių projektavimui”. Inž. 
Danys vadovauja susisiekimo minis
terijos skyriui, kuris projektuoja Ka
nados švyturius ir pastaraisiais me
tais yra atlikęs eilę tyrinėjimų ledo 
jėgų veikimo srityje. Neseniai jis 
buvo pakviestas būti sniego ir ledo 
komiteto nariu ateinantiem trejiem 
metam. Sis komitetas yra valstybinės 
tyrimų tarybos dalis ir šioje srity
je derina tyrinėjimus bei normų 
nustatymą visoje Kanadoje, šios 
konferencijos hidrologijos sekcijo
je inž. C. K. Jonys padarė praneši
mą tema “Slėgimo ir trinties jėgų 
pasiskirstymas aluvijaus vagose”. Jis 
dirba Kanados vidaus vandenų 
centre Burlingtone; yra baigęs in
žinerijos mokslus Montrealyje ir šį 
pavasarį gavo inžinerijos daktaro 
laipsni Albertos universitete Edmon
tone.

ČIKAGOS LIETUVIŲ CHORAS 
“PIRMYN” ruošiasi R. Planquettc 
operetės “Kornevilio varpai” pasta
tymui. šis nepailstantis choras, ku
ris yra gastroliavęs dar nepriklauso
moje Lietuvoje, neseniai Čikagoje 
gražiai pasirodė su J. Strausso “Čigo
nų baronu”.

LIETUVIU SPAUDOS 1969 M. 
bibliografinių žinių metraštį Čika
goje paruošė J. švedas. Jį dar šie
met išleis JAV LB kultūros fondas.

BALTIEČIŲ JAUNŲJŲ MENI 
NINKU varžybose Bostone lietuvai
tė sol. Jūratė Veblaitytė laimėjo tre
čią vietą. Vėliau ji dainavo LB dvi
dešimtmečio baliuje, Elizabeth mies
te, kur programą taip pat paįvairino 
New Jersey tautinių šokių grupė 
“Liepsna”.

RAŠYTOJAS IR KRITIKAS PR. 
NAUJOKAITIS rašo lietuvių litera
tūros istoriją, kurios pirmas tomas 
jau yra baigtas ir renkamas pranciš
konų spaustuvėje. Knygų rinkoje li
teratūros istorija pasirodys šį rude
nį. Knygą leidžia JAV LB kultūros 
fondas.

KUN. ST. YLA yra parašęs naują 
veikalą "Vardai ir veidai”. Jame au
torius nauju požiūriu gvildena visą 
eilę žymiųjų Lietuvos asmenų. Šį 
stamboką veikalą leidžia Lietuviško
sios Knygos Klubas Čikagoje.

PREL. M. KRUPAVIČIAUS PA
MINKLO I premiją laimėjo čikagie- 
čiai Rimas ir Jonas Mulokai, H — 
Narimantas Statkus ir III — Audro
nė Statkuvienė iš Boulder, Kolora
do, R. ir J. Mulokų projektą sudaro 
kryžiaus formos metalinis bokštas, 
N. Statkaus — atversta knyga, iš 
kurios kyla kryžius, A. Statkuvienės 
— juodas granitas su plieniniu kry
žium.

ČIKAGOS MIESTO PARKŲ VAL
DYBA turi keletą muzikos ir kitokio 
meno mokyklų, kurių vienai vado
vauja muz. Antanas Giedraitis. Jo 
mokyklos mokiniai, daugiausia jauni 
lietuviai, gegužės 8 d. pastatė popu
liariąją operetę “Oklahoma”.

DAIL. ALFONSAS DARGIS gegu
žės 4-22 d. d. surengė sėkmingą pa
rodą Ročesterio priemiestyje Pit- 
tforde, David galerijoje. Parodoje 
buvo išstatyti 47 naujausi tapybos 
darbai, iš kurių išsiskyrė 60 kv. pė
dų medžio triptikas ir 33 kv. pėdų 
ant medžio dažytas diptikas. Visi kiti 
darbai buvo aliejinė tapyba ant dro
bės ar japoniško ryžių popieriaus.

PATIKSLINIMAS. “TŽ” 20 nr. ap
rašytas Apreiškimo parapijos choro 
koncertas buvo ne Bostone, o Brook- 
lyne. — 21 nr. paskelbtame Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubo valdybos 
sąraše pirm. A. Musteikis buvo pri
statytas kaip rašytojas. Iš tikrųjų jis 
yra diplomuotas agronomas. Rašyto
jas A. Musteikis gyvena Buffalo 
mieste ir profesoriauja vietiniame 
universitete. — 20 nr. kultūriniame 
puslapyje įlaužtame rašinyje “Jung
tinio choro koncertas” 10 metų at
jaunintas Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras. Jis ruošiasi švęsti 
ne 15, bet 25 metų veiklos sukaktį.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
JE, kuri bus rugpjūčio 12-19 dieno
mis Dainavos stovykloj, dr. Algis 
Norvilas skaitys paskaitą “Lietuviš
kasis švietimas išeivijoje psichologo 
akimis”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS KINO MĖGĖJŲ DRAU

GIJA sukūrė dokumentinį filmą “Ta
das Ivanauskas”, kurį sudaro trys no
velės “Žmogus”, “Darbas” ir “Pali
kimas”, nušviečiančios žymiojo zoo
logo gyvenimą, mokslinę veiklą ir jo 
įdomias keliones.

SUTARTINIŲ IR DAINŲ VAKA
RU 15 metų veiklos sukaktį paminė
jo Vilniaus statybininkų kultūros rū
mų pavyzdinis moterų choras “Eg
lė”, kurio vadovas yra J. Kavaliaus
kas, chormeisteriai — A. Zaboras ir 
R. Genutis. Geriausiai buvo atlikta 
V. Rimkevičiaus “Giria be aido”, L. 
Abariaus "Sedula”, Z. Kodajo “Či
gonas valgo brinzą”. Sukaktuvinia
me koncerte dalyvavo ir choro vete
ranės. "Eglė” yra išsikovojusi lau
reatės vardą sąjunginiame chorų 
konkurse Taline, gastroliavusi Ru
munijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir 
R. Vokietijoje.

VILNIAUS DAILĖS SALONE pir
mą individualią tapybos darbų paro
dą turėjo dali. Gražina Vitartaitė, 
prieš septynerius metus baigusi Vil
niaus dailės instituto tapybos fakul
tetą. Recenzentai giria jos lyrinius 
paveikslus "Antanės portretas”, 
“Autoportretas, 1969 m.”, “Mergaitė 
su citrinom” ir dinamiškumu išsisky
rusį “Vytėno portretą”. Priekaištų 
susilaukė monotoniškas žalių spalvų 
koloritas kaikuriose drobėse.

VILNIUN GASTROLIŲ BUVO 
ATVYKUS Latvijos Mokslų Akade
mijos liaudies choras, prieš 15 metų 
įsteigtas ir vadovaujamas Latvijos 
respublikinės premijos laureato 
Daumanto Gailio. Koncerte skambė
jo latvių, estų, rusų liaudies dainos, 
bet vilniečius labiausiai sužavėjo lie
tuviškai padainuota J. Švedo harmo
nizuota lietuvių liaudies daina “Ty
kus buvo vakarėlis”. Koncertą su
rengė Vytauto Četkausko vadovauja
mas Lietuvos Mokslų Akademijos 
mišrus choras, grįžęs iš sėkmingos 
koncertinės kelionės Estijoje, kur 
jam teko susitikti su Estijos Moks
lų Akademijos dainininkais.

CENTRINIS LITERATŪROS IR 
MENO archyvas Vilniuje perėmė per
nai mirusio kompoz. J. Švedo kūry
binį palikimą, kuriame žymi vieta 
tenka kruopščiai užrašytoms lietuvių 
liaudies dainoms. Velionis, dainas 
pradėjęs užrašinėti 1925 m. iš savo 
tėvo lūpų, vėliau jas rinko Siaurės 
ir Rytų Augštaitijoje, Dzūkijoje ir 
Žemaitijoje. Paskutinis užrašas turi 
1970 m. kovo 17 d. datą. Tada jam 
dzūkų liaudies dainų padainavo Vil
niaus operos sol. M. Aleškevičiūtė. J. 
Švedas tas dainas — “čiulba ulba 
paukšteliai”, “Mūs jauna martela”, 
“Oi tu dzieme, dziemedėli”, “Pada
riau alucį” pritaikė solo balsui su 
kanklių palyda, dedikavo sol. M. 
Aleškevičiūtei ir kanklininkei I. Bal- 
čytei. Iš jo harmonizuotų liaudies 
dainų minėtinos: mišriam chorui — 
“Vuo kur to bova, bernieli mona?”, 
“Oi tu, Joneli, kodėl nesiženiji?”, vy
rų chorui — “Lygioj lankelėj”, 
“Sviesi naktis”, vaikų chorui — “Tu 
mano motinėle”, balsui su fortepijo
nu — “Žemaitiška daktaro daina”, 
“Daina apie palvą arklį”. Užrašyda
mas dainas, J,. Švedas pažymėdavo ne 
tik datą, bet ir dainininkų pavardes, 
jų amžių bei gyvenamąją vietovę.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
sezono užbaigai paruošė prancūzų 
kompoz. J. Massenet “Verterio” 
premjerą, kurioje pagrindinius vaid
menis atliko solistai V. Noreika, B. 
Almonaitytė ir N. Ambrozaitytė 
“Verterį” režisavo V. Grivickas, di
rigavo J. Aleksa, apipavidalino dail. 
H. Ciparis. Sezoną numatoma užbaig
ti G. Verdi “Aidos” spektakliais po 
atviru dangumi: Vilniuje — Kutuzo- 
vo aikštėje, Kaune — Dainų, slėnyje.

MININT LIETUVOS SELEKCIJOS 
penkiasdešimtmetį, pernai buvo 
įsteigtos jos pradininko Dionizo Ru- 
dzinsko premijos, skiriamos geriau- 
siem selekcininkam kas treji metai. 
Šiemet buvo pradėtas jų skyrimas. 
D. Rudzinsko vardo I prem. paskirta 
jo buvusiam mokiniui, žemės ūkio 
mokslų daktarui prof. J. Bulavui, ku
ris per 45 darbo metus yra išvedęs 
25 naujas augalų veisles. Žemdirbiai 
ypač vertina derlingiausius Lietuvo
je jo miežius — “Auksiniai H” ir 
“Džiugiai”. Už “Kombaininių” rugių 
veislės išvedimą II premiją laimėjo 
Lietuvos žemdirbystės instituto 
mokslinis bendradarbis P. Virbickas, 
žemės ūkio mokslų kandidatas, ir jo 
pagalbininkė L. Ramanauskienė. Tre
čioji premija teko Lietuvos žemės 
ūkio akademijos docentui K. Bėčiui, 
žemės ūkio mokslų kandidatui, išve
dusiam 16 augalų veislių. Lietuvos 
laukuose labiausiai yra paplitę jo 
žirniai “Greitukai”, bulvės “Pirmū
nės” ir “Vilija”.

MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ FESTIVA
LYJE Vilniuje pirmojo laipsnio dip
lomus laimėjo Maskvos kino mėgėjų 
klubo filmas “5000 tonų virš gal
vos”, Kėdainių “Mėgėjo” kino stu
dijos filmai “Ąžuolai prabyla Ablin- 
goje” ir “Begalinė vaga”. Abu kė
dainiečių filmus sukūrė inž. A. Rai
la. gydytojas V. Laumakis ir žurna
listas S. Pobedinskas. Pirmasis at
skleidžia liaudies meistrų medžio 
skulptūras vokiečių sudegintame 
Ablingos kaime, antrasis — trakto
rininkų darbą. Festivalin buvo at
siųsti 44 mėgėjiški filmai iš visos 
Sovietų Sąjungos..

V. Kst.



UNITED TRUStIS

MIMICO, $2,900 įmokėti. Mūrinis 
5 kambarių, vieno augšto namas. 
Įvažiavimas ir vieta garažui. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. $32,900.
KINGSWAY, $38,900 prašoma 
kaina. Mūrinis 6 kambarių, 2 
augštų namas su privačiu įvažia
vimu ir vieta garažui. Moderni 
virtuvė ir prausykla. Arti pože
minio ir krautuvių.
BLOOR — JANE, $47,400 prašo
ma kaina. Atskiras mūrinis 6 
kambarių namas. Įvažiavimas ir 
garažas. Gražiai įrengtas rūsys. 
Arti požeminio ir krautuvių.
EGLINTON — OAKWOOD, $64,- 
900 prašoma kaina. Atskiras, mū
rinis triburis. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Patogus nuomojimui. 
Dideli kambariai. Gerai prižiūrė
tas.

HIGH PARK, $15,000 įmokėti. 
14 kambarių, atskiras mūrinis 
namas su įvažiavimu ir dviem ga
ražais. Trys modernios virtuvės, 
dvi prausyklos kilimai ir kiti 
priedai. Geros pajamos.
BATHURST — YORKDOWNS, 
$35,000 įmokėti, 10 butų mūrinis 
pastatas. Penki butai po du mie
gamuosius ir penki po, vieną. 4 
garažai ir pakankamai vietos au
tomobiliams. Ilgo termino viena 
skola.
MIMICO, $25,000 įmokėti, 6 butų 
mūrinis pastatas su privačiu įva
žiavimu ir vieta 6 automobiliam. 
Penki butai po du miegamuosius 
ir vienas vieno miegamojo. Arti 
susisiekimo.
KEELE — EGLINTON, $45,000 
įmokėti, mūrinis 11 butų pasta
tas su 100% autoaikšte. $18,700 
metiniij pajamų. Balkonai ir kiti 
priedai. 14 metų senumo.

BALYS SAKALAS

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad.........10- 3
Antrad........... 10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad........... 10-8
Seštad............ 9 - 12

Sekmad. ... 9.30 - 1 
Nemokamas visų narių

MOKA:
už termininius Indėlius —
dvejų ir trejų metų....................7%%
vienerių metų ........................... 6y/i%
už taupomąsias (savings) s-tas 614% 
už depozitų-čekių sąskaitas ...53A% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000 ................8%
nekiln. turto iki $50.000............ 8%

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — HOWARD PARK AVE. Gerame stovyje mū
rinis, 6 dideli kambariai, labai graži ir didelė virtuvė, alyva šildo
mas. Gražus kiemas, dvigubas garažas. Namas yra arti puikaus su
sisiekimo ir krautuvių. Prašoma kiek galint didesnio įmokėjimo. 
Namas be skolų.
HAVELOCK ST., netoli Prisikėlimo parapijos, 8 kambariai, 3 vir
tuvės, vandeniu-alyva šildomas, 3 prausyklos. Dvigubas garažas, 
geras privažiavimas. Idealus nuomojimui. Arti parko ir krautuvių. 
Namas be skolų, įmokėti $10.000.
INDIAN RD. — BLOOR. Netoli Lietuvių Namų, 14 kambarių, trys 
butai su atskirais įėjimais. Penki dideli ir gražūs kambariai pirma
me augšte. Vandeniu-alyva šildomas, du garažai su privačiu įvažia
vimu. Įmokėti apie $20.-25.000. Balansas — viena atvira skola.
JANE — ANNETTE. Veik visiškai naujas, tik trejų metų senumo 
triburis (triplex). Du butai po 5 kamabirus ir vienas trijų kamba
rių. Viskas įrengta modemiškai su gražiais balkonai iš lauko. Dvi
gubas mūrinis garažas su privačiu įvažiavimu. Reikalinga kiek ga
lint didesnio įmokėjimo. Namas be skolų.
RUSIIOLME RD. — DEWSON AVE. Gražiai sutvarkytas 20 kam
barių namas: 4 butai patogiam nuomojimui. Keturi garažai su pri
vačiu įvažiavimu, didelis sklypas. Namas be skolų, įmokėti $35.000.

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

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

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T I eoj
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el* 304-/3/0

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. ye| 445 6031
(Warden & Ellesmere) -------------------
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

-- ■■■..TįįįT7' NUO L 0 J N O S IKI DANGORAI1IOI >1 RITAMI VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS
lRENGIMAI- PRIMIORA ir kiti darbai

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

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, gazolino stotis, parduotuvė ir garažai 
automobiliams taisyti. Skubus pardavimas.
JANE — ANNETTE, 3 butų apartamentas, plytinis, 16 metų senumo, 
atskiras, privatus įvažiavimas.
BLOOR—INDIAN RD., 18 kambarių per 3 augštus, 3 virtuvės ir prau
syklos, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

(.Atkelta iš 1-mo psl.) 
mą rėmė ir Ontario premjeras 
W. Davis, nes daug gyventojų 
turinti Ontario provincija būtų 
gavusi didelę dolerių sumą. 
Prieš šį sumanymą pasisakė ma
žesniųjų provincijų premjerai.

Tarptautiniu incidentu gali 
tapti dviejų kanadiečių merginų 
nušovimas Rodezijos teritorijo
je, prie Viktorijos krioklių. 
Zambijos pasienio sargybiniai 
nušovė kanadietes Christine Sin
clair ir Marjan Drijber, sužei
dė amerikieti John Crothers. I 
Zambezi upę įkritęs M. Drijber 
kūnas ir šiandien tebėr nesuras
tas, nes ta upė pilna krokodilų. 
Zambijos prez. K. Kaunda pa
skelbė neįtikėtiną pasiaiškini
mo versiją, kad abi kanadietės 
ir amerikietis su žmona per upę 
plaukė į Zambezijos pusę. Sar
gybinis pradėjo šaudyti, palai
kęs šią grupę sabotažininkais, 
norinčiais susprogdinti Zambi
jos elektros jėgainę. Su tokia 
versija nesutinka Kanados už
sienio reikalų ministeris M. 
Sharp, gavęs savo ministerijos 
pareigūno surinktus duomenis. 
P. Afrikos respublikos laikraštis 
“The Johannesburg Star”, rem
damasis savo korespondentų 
duomenimis, paskelbė sukre
čiantį pranešimą, kad į šią turis
tų grupę be jokios priežasties 
pradėjo šaudyti penki Zambijos 
sargybiniai. Amerikietis J. Cro
thers buvo sužeistas ir kanadie
tė Ch. Sinclair nušauta pirmai
siais šūviais. Upėn įkritusi ka
nadietė M. Drijber bandė pasi
slėpti už uolos. Į ją sargybiniai 
šaudė net dvi valandas, kol pa
galiau pataikė. Atrodo, Zambijos 
sargybiniai kanadietes ir ame
rikiečius palaikė rodeziečiais ir 
šaudė grynai rasiniais motyvais. 
Sį incidentą abiejose Zambezi 
upės pusėse stebėjo apie 50 žmo
nių. Kanada Zambijai yra davu
si nemažą finansinę paramą. 
Vien tik šiemet jai buvo pasko
linta $14 milijonų. Užsienio rei
kalų ministeriui M. Sharp daro
mas spaudimas nutraukti diplo
matinius ryšius ir sustabdyti fi
nansinę paramą šiai negrų vals
tybei.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė pateikė federaciniam 
parlamentui seniai pažadėtą įsta
tymą sumažinti didžiųjų bendro
vių mokesčius nuo 49% iki 
40%. Prieš šį projektą jau daug 
kartų yra pasisakę NDP socia
listai, remiantys liberalų mažu
mos vyriausybe. Konservatorių 
vadas R. Stanfieldas yra pasiū
lęs kompromisą — priimti tokį 
įstatymą tik vieneriem metam. 
Finansų ministeris J. Turner,

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Vilniaus Kibirkšties krepšininkė 
A. Jankūnaitė buvo išvykusi į Peru. 
Čia ji žaidė moterų krepšinio turny
re, kuriame dalyvavo komandos iš 
viso pasaulio. A. Jankūnaitė žaidė 
Sov. Sąjungos komandoje. Rungty
nėse prieš Peru ji įmetė daugiausia 
taškų — 20.

Vilniaus Statybos krepšininkai už
baigė pirmenybes antroje vietoje. 
Dėl perėjimo į augščiausią lygą jie 
turės peržaisti su Minsku.

Taline vyksta Estijos šachmatų 
pirmenybės. Po 11 ratų šiose pir
menybėse pirmauja V. Mikėnas su 
8,5 taško.

Lietuvoje viešėjo Kubos antroji 
vyrų krepšinio rinktinė, kuri žaidė 
keletą draugiškų rungtynių. Kubie
čius du kartus nugalėjo Vilniaus Sta
tyba 80:70 ir 80:69. Kubiečiai betgi 
įveikė Panevėžio Lietkabelį 78:64.

Vilnius-Kaunas lengvosios atleti
kos rungtynėse pasiekta neblogų pa
sekmių. Kaunietė M. Treinytė pakar
tojo Lietuvos rekordą 100 m. bėgi
me. Sį nuotolį ji nubėgo per 11,6 
sek. Vilnietis E. Skapas nustūmė ru
tulį 19.51 m.

Kauno Žalgirio krepšininkai buvo 
nuvykę į Prancūziją, kur žaidė pen- 
kerias draugiškas rungtynes, kurias 
laimėjo žalgiriečiai: Paryžiuje 119: 
82, Ture 87:80, Orteze 108:88 ir 79: 
77, Tulūzoje 80:64. Paskutinės tre
jos rungtynės žaistos su augščiausios 
lygos komandomis.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisas perkeliamas į Lietu

vių Namus. Toronto Lietuvių Namų 
valdyba, tarpininkaujant J. Karpiui, 
leido Vyčio klubui pastatyti du sta
lo teniso stalus Lietuvių Namuose. 
Stalo tenisininkai ir busimieji stalo 
tenisininkai labai dėkingi LN valdy
bai.

Klubo pirm. P. Berneckas buvo 
sužeistas automobilio nelaimėje. Jau 
grįžo iš ligoninės ir sveiksta savo 
namuose. Linkime jam kuo greičiau 
pasveikti.

“Miss Vilnius” rinkimų šokių va
karas praėjo su dideliu pasisekimu. 
Siam vakarui talkino ir Vyčio spor
to klubas. Darbščiausi šiuo atveju ry
tiečiai buvo P. Berneckas, S. Dargis 
ir B. Vitkus su dviem sūnumis. A.S.

SIMAS KAKNEVIČIUS, Toronto 
“Aušros” klubo narys, pakviestas į 
S. Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinę, kuri rungsis Europoje su iški
liausiomis komandomis

Nuotr. Z. Degučio

PRANAS MINIOTAS, Toronto spor
to klubo “Aušra” žaidėjas, pakvies
tas į S. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinę, kuri ruošiasi vykti Euro
pon Nuotr. Z. Degučio

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Wasagos stovykla prasidės liepos 

22 d. ir baigsis rugpjūčio 4 d. Sto
vyklauja jaunučiai nuo 7 iki 12 m. ir 
vyr. moksleiviai nuo 13 iki 18 m. 
Abi grupės turi savo atskirus vado
vus ir atskirą programą. Tikimasi 
daug stovyklautojų iš įvairių mažes
nių Kanados vietovių ir JAV.

Žygis “Ateičiai” vėl bus organi
zuojamas šios stovyklos metu. Kurie 
stovyklaus, jau dabar prašomi pra
dėti rinkti globėjus (sponsors). Sto
vyklai registracijos blankai dar nė
ra paruošti, bet bus gaunami už po
ros savaičių.

Ateitininkų tėvai yra prašomi pa
dėti darbu savaitgaliais Wasagos 
stovyklavietėje. Kas negalėtų padė
ti darbu, raginami prisidėti pinigine 
auka, kad būtų galima pasamdyti 
darbininkų. Kreiptis į Z. Girdauską 
tel. 533-0342. Šiais metais yra daro
mi gana dideli remontai ir pageri
nimai.

Skautų veikla
• Sį sekmadienį, birželio 10, sibi- 

rinių trėmimų minėjimo pamaldose 
Prisikėlimo bažnyčioje 11,15 v.r. su 
vėliavomis dalyvauja “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai. Rinktis į salę 15 
min. prieš pamaldas.

• “Šatrijos” tunto sueiga, bai
giant žiemos sezono veiklą, šaukiama 
birželio 10 d., 12 v., Prisikėlimo Pa
rodų salėje.

• LS Sąjungos organizuojama ju- 
bilėjinė stovykla bus rugpjūčio 19-29 
d.d. amerikiečių skautų modernioje 
Beaumont stovyklavietėje, apie 50 
mylių nuo Klevelando. Stovyklos mo
kestis — $50 vienam asmeniui. Jei 
iš šeimos dalyvautų daugiau kaip du 
stovyklautojai, tretysis mokėtų $40. 
Registracijos mokestis $10 įskaito
mas į stovyklos mokestį. Toronte per 
draugininkus-kes registruotis iki bir
želio 15 d., įmokant registracijos mo
kestį. Į jubilėjinę stovyklą bus va
žiuojama autobusais. Kelionę apmo
kės bendrieji skautų fondai.

• Vyr. skaučių vaidilučių būrelis 
į jub. stovyklą registruojasi per sesę 
D. Steponaitienę, 278 Pinetree Way 
Rd., Mississauga, tel. 274-4272.

• Vienuoliktoji Romuvos stovyk
la bus liepos 14-29 d.d. Registruotis 
per vienetus iki liepos 1 d.

• Sk. vyčių ir vyr. skaučių orga
nizuojama savaitgalinė stovykla “Šiau
rės pašvaistė” bus Romuvoje rugpjū
čio 30 —rugsėjo 3 d. d. Mokestis 
$10 atvykstantiems šeštadienį, rug
sėjo 1 d., $15 atvykstantięms ketvir
tadienį ar penktadienį. Į stovyklą at
sivežti lovytes arba oro matracus, 
miegmaišius ir uniformas. Stovyklo
je dalyvauti kviečiami vyr. skautės,

nesitikėdamas socialistu para
mos ir matydamas neišvengia
mą liberalų vyriausybės pralai
mėjimą, priėmė konservatorių 
pasiūlytą kompromisą. Mokes
čių sumažinimas, jeigu jis bus 
patvirtintas, galios tik iki sekan
čių metų balandžio mėnesio. 
Tada jis galės būti pakeistas ar 
net atšauktas, jeigu paaiškės, 
kad bendrovėms padaryta nuo
laida nepadidino darbų ir pro
dukcijos.

Reformuotos nedarbo draudos 
fondas pernai buvo pritrūkęs 
pinigų, nes išlaidos siekė beveik 
$2 bilijonus. Fondą reformavu
si ir pašalpas padidinusi prem
jero P. E. Trudeau vyriausybė 
tokių didelių išlaidų nebuvo pra- 
mačiusi ir dėlto susilaukė ašt
rios kritikos federaciniame par
lamente. Buvo imtasi priemonių 
sustabdyti išmokas draudą pikt- 
naudojantiems asmenims, ta
čiau išlaidos nemažėja ir šiemet. 
Per pirmuosius tris mėnesius 
jau išleista $681 milijonai, o 
pernai tame pačiame laikotarpy
je išlaidų turėta tik $533 milijo
nai. Išlaidų padidėjimas per tris 
mėnesius $148 milijonai prana
šauja dar didesnį šiemetinį de
ficitą ir naują triukšmą federa
ciniame parlamente.

Jukono teritoriją siūlo pada
ryti vienuoliktąja Kanados pro
vincija federacinio parlamento 
komitetas šiaurinių sričių reika
lams. Provincinis pripažinimas 
turėtų būti suteiktas palaipsniui, 
didinant dabartinės Jukono te
ritorijos vyriausybės teises. 
Šiuo klausimu federacinis par
lamentas dar nėra pasisakęs.

sk. vyčiai, gintarės, budžiai ir ASS 
nariai-rės.

• Sv. Mykolo ligoninėj gydosi s.
O. Eižinienė. Linkime stiprybės.

• Romuvos stovyklavietė birželio 
2-3 d.d. talkos būdu po žiemos su
tvarkyta ir atidaryta naudojimui. Iš
vykoje dalyvavo I. Krasauskas, B. 
Saplys, P. Jonikas ir A. Grybas. Se
kanti išvyka bus birželio 9-10 d.d., 
didžioji tėvų talka — birželio 16-17 d.

C. S.

Karalienės Elzbietos II apsi
lankymo metu Toronte bus 
bendras chorų pasirodymas bir
želio 26 d. Grand stadijone C. 
N. E. Į tą junginį kviečiami ir 
lietuviai. “Birbynės” choro ve
dėja D. Viskontienė įsipareigo
jo paruošti lietuvių jaunimo 
grupę tai progai. /Numatytos dvi 
repeticijos: birželio 12, antra
dienį, ir birželio 19, antradienį, 
7 v.v., Lietuvių Namuose. Būtų 
gera, kad kuo daugiau vyresnio 
ir jaunesnio amžiaus jaunimo 
įsijungtų į šį pasirodymą. Juo 
didesnė bus mūsų grupė (tauti
niais drabužiais apsirėdžiusi), juo 
geresnis įspūdis paliks mums 
patiems ir plačiajai kanadiečių 
visuomenei, nes tas įvykis bus 
gausiai fotografuojamas ir ro
domas per televiziją. Taigi, pra
šome visus, tiek dalyvavusius 
choruose ir tiek nebuvusius cho
rų nariais, įsijungti į šią repre
zentacinę grupę ir atvykti į re
peticijas. Mielus tėvelius prašo
me sudaryti tam tikslui palan
kias sąlygas. Smulkesnių infor
macijų teirautis tel. 766-3689.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE Set 
335 Roncesvalles Ave., — . r nr i aeq 
TORONTO, ONTARIO i CL 3^3“ S

• {vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena • 

•Importuoti maisto gaminiai*
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

ISLINGTON — REXDALE, gražus 3 miegamųjų atskiras vienatugš- 
ris (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, nau
ji kilimai, puikus kiemas su vaismedžiais, arti susisiekimo, prašoma 
kaina $46.900. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — BLOOR, atskiras mūrinis 10 kambarių dvibutis, 
vandens-alyvos šildymas, dvigubas garažas, apie $12.000 įmokėti ir 
viena skola balansui.
INDIAN RD. — BLOOR, 16 kamabirų atskiras mūrinis namas, 5 
kambariai pirmame augšte, 4 prausyklos, garažas su plačiu privačiu 
įvažiavimu, puikus pajamų namas, nuosavybė išmokėta, arti Bloor.
HIGH PARK AVE, dvibutis — du miegamieji, modernus vidaus 
įrengimas, naujas vandens-alyvos šildymas, balkonai, apie $10.000 
įmokėti.
NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo triburis, didžiulis 
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.
AL. GARBENIS PR. KERBERIS ST. DARGIS

Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584 Tel. 536-2738

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A n A A JĮ A 
TORONTO LIETUVIŲ r/AK/A/Vl/A
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5%% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas 

6'/2% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius pagal 
valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. Visų narių 
gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas, čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board naryi
DUNDAS — KEELE, $3.000 įmokėti, plytinis 9 kambarių namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, įvažiavimas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — DUFFERIN, $35.000 įmokėti, atskiras 6 butų plytinis 
namas, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola, tas pats savininkas per 20 metų.
BLOOR — DOVERCOURT, $2.500 įmokėti, 4 dideli kambariai, atnau
jintas, nauji vamzdžiai (plumbing) per visa namą, moderni virtuvė, 
garažas. Prašo $24.900.
ROYAL YORK — LAKESHORE, plytinis, vienaaugštis (bungalow), 
atskiras, 5 kambariai plius kambarėlis (den), privatus įvažiavimas. 
$5.000 įmokėti.
JANE — DUNDAS, plytinis, 7 kambarių namas, nauja šildymo kros
nis, šoninis įvažiavimas, garažas.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

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

VYT. MORKIS, A. BLTUDŽIUS

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., — . E7? E4E4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA

DANj^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ 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, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

PARCELS TO.EUKOPE

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.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos, 

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminiai 

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• JO pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

SKAITYTOJAI PASISAKO

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MtSOS IR SKANĖSTŲ 
________________ KRAUTUVES KANADOJE ---------------------------  

gaminio__ j p -top NI E ATS
KAS SAVAITE “delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST (prie* kiele poieminio stoto 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 17 k.iia.) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir S kelias)

GAIVI PERMAINA
Per vaidybinio meno vakarą, kurį 

surengė “Šatrijos" ir “Rambyno” 
skautų tuntai Toronte, minėdami sa
vo 25 metų jsisteigimo sukaktį, per
traukos metu teko išsikalbėti su kai- 
kuriom rengėjom bei stebėti publi
kos nuotaiką.

Iš pokalbių ir iš veidų nebuvo 
sunku spręsti, kad žmonės buvo su
žavėti aktorių vaidyba; svarbiausia, 
kad tai buvo gaivi permaina viso to, 
ką esame pripratę matyti lietuviškoj 
visuomenėj. Besidžiaugiant kyla pa
lyginimas su atsibodusiomis Vasario 
16 programomis bei tvarka. Kaip be
sakytum, visgi reikia pripažinti, kad 
didžioji dauguma eina į minėjimus 
vien iš pareigos jausmo ar patriotiz
mo. Visi bodisi kalbomis, nors su
pranta, kad be prakalbos neįmano
mas joks minėjimas. Tačiau girdėti 
ištisą eilę kalbų visiems virto kan
čia. Nekartą buvo siūloma, kad už
tektų dviejų kalbėtojų: vieno lietu
vių, kito anglų kalba. Svetimtaučiai 
svečiai būtų pristatomi publikai 
jiems paplojant. Taip buvo pas es
tus, minint jų nepriklausomybės

penkiasdešimtmetį Massey Hall (bu
vo perpildyta) jaunimas net ant 
laiptų sėdėjo, nors kaip žinome, es
tų skaičius gerokai mažesnis nei lie
tuvių.

Berods, pernai ir užpernai žmo
nės džiaugėsi puikia idėja, kad sve
timtaučiams svečiams bus ruošiamas 
atskiras priėmimas su vakariene. 
Galvojome, kad tenai mūsų “politi
kieriai" galės išsikalbėti, o mums 
minėjimas bus be jų. Bet, deja, iš es
mės niekas nepasikeitė. Užuot turė
ję vieną minėjimą, dabar turime du, 
kalbėtojų skaičius nesumažėjo. Ne
siskaitoma nei su laiku, nei su pub
likos kantrybe, skaitant rezoliucijas, 
telegramas, pristatant svečius bei 
programą dviem kalbom, nors tikrai 
užtektų vienos. Sakykim, tebūnie 
angliškai, jei turime svetimtaučių 
svečių, nes per tiek metų visi spėjo
me išmokti anglų kalbą — vieni ge
riau, kiti silpniau, bet kalbame visi.

Tenka pripažinti, kad rengėjai ir 
dėl pačios programos perdaug gal
vos nesuka: pakviečia jaunimą, nors, 
tiesa, visų mėgstamą, bet... Anot 
vieno tautiečio žodžių: “Daugiau į

minėjimus neinu — negaliu pakęsti 
vienodumo: tas pats ir tas pats”. Vie
na taut, šokių grupė pakeičia kitą, ir 
taip vyksta jau virš 20 metų. Reikia 
sutikti, kad tautiniai šokiai visų 
mėgstami ir labai populiarūs, bet 
juos galime matyti ir kitomis progo
mis. Atrodo, bešokdami užmiršome 
savo gerus poetus, montažus, akto
rius, solistus. Choras be abejo tokiom 
programom yra būtinas, bet tautiniai 
šokiai nevisada. Regina Kutka

LIETUVIAI FLORIDOJE
šiltas, sveikas Floridos klimatas 

su amžinai žaliuojančia augmenija, 
smėlio kopos, gražūs paplūdimiai vi
lioja ne tik Amerikos, bet ir Kana
dos gyventojus. Tūkstančiai lietuvių 
jau gyvena Floridos pusiasalio ma
žesnėse ir didesnėse vasarvietėse.

Paskutiniu laiku labai daug lietu
vių atvažiuoja iš šaltesnio klimato 
vietovių, nusiperka namus, viešbu
čius, motelius ir apsisprendžia pa
silikti “amžinai”, laimingi pabėgę iš 
aprūkusių, nusikaltimų sūkuriuose 
paskendusių didžiųjų miestų. Ypač 
daug lietuvių privažiavo į St. Peters- 
burgą — Tampą. Jau skaičiuojama 
arti tūkstančio, čia nėra tokio susi
grūdimo kaip Miami. Ten kubiečiai 
užplūdo ir namai yra brangesni.

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. \Yest, Toronto 14, Ontario
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

----- TV-HI-FI ----
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel, 279-4371) 

persikėlė j naujas patalpas. Valiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, valiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

RINKIMŲ REZULTATAI
Gegužės 19-20 d. d. įvykę rinkimai 

į naująją LB tarybą Čikagos apy
gardoje susilaukė rekordinio balsuo
tojų skaičiaus. Iš viso čia balsavo net 
4650 žmonių. Dar neoficialiais duo
menimis remiantis, iš Čikagos apy
gardos į naująją tarybą išrinkti šie 
nariai: dr. P. Kisielius, dr. A. Razma, 
dr. L. Kriaučeliūnas, adv. P. Žumba- 
kis, dr. K. Bobelis, kun. G. Kijauskas, 
SJ, J. Jasaitytė, inž. Br. Nainys, kun. 
A. Trakis, J. Jasaitis, D. Vaitkevičiū
tė, prof. V. Vardys, inž. Vyt. Kaman- 
tas, kun. J. Borcvičius, SJ, D. Dunzi- 
lienė. Kaip matome, šį kartą lietu
viai daugiausia balsų atidavė už la
biausiai žinomus ir pačius darbin
giausius asmenis, neužmiršdami ir 
jaunimo, kurį naujojoje taryboje at
stovaus Jūratė Jasaitytė ir Daiva 
Vaitkevičiūtė, (domu, kad į naująją 
tarybą nepraėjo dviejų didžiųjų LB 
apylinkių pirmininkai — Marquette 
Parko ir Cicero, sociologas V. Klei
za, rašytojas A. Kairys, kurie buvu
sioje taryboje nepraleido nė vienos 
sesijos. V. Kleiza buvo tarybos pre
zidiumo sekretorius, vedė visą susira
šinėjimą, paruošdavo gausius bendra- 
raščius, o rašyt. A. Kairys per eilę 
metų vadovavo Kultūros Fondui, ren
gė teatrų festivalius, leido knygas, 
rūpinosi lietuvių archyvu. Šį kartą 
abiem veikliem vyram, balsų daugu
mos pritrūko, ir jie liko pirmųjų 
kandidatų eilėje.

MARIJONŲ SUKAKTIS

giau ar trumpiau yra mokęsi marijo
nų vedamajame Marianapolyje. Taigi 
marijonų įžiebta lietuviška šviesa dar 
ir šiandien tebėra gyva Amerikos 
žemyne, o jų leidžiamas dienraštis 
“Draugas” pasiekia bei informuoja 
nemažą dalį laisvojo pasaulio lietu
vių.

NYKSTANTIEJI TURTAI
“Margučio” įstaigoje Čikagoje yra 

sukrautas nemažas glėbys senų plokš
telių, įdainuotų bei įgrotų pirmųjų 
mūsų chorų ir orkestrų senajam 
lietuvybės lopšyje Pensilvanijoje. 
Tos plokštelės yra gyvi atspindžiai 
bei liudininkai lietuvių emigrantų 
kultūrinės veiklos užuomazgos šiame 
žemyne, kur ilgainiui mūsų Tailtūri- 
nė veikla pasiekė gan augštą zeni
tą. Bet anas pirmasis, dabar jau isto
rinis, lietuvių emigrantų kultūrinės 
veiklos pradžios turtas — plokštelės 
šiandien jau yra tokiame stovyje, 
kad jas reikia būtinai restauruoti, o 
tam lėšų nėra. Todėl reikia kreiptis 
į Lietuvių Fondą, kad ir šiam reika
lui būtų paskirta kiek lėšų. Ta pačia 
proga reikia pabrėžti, kad “Margu
čio” vadovybė ne tik rūpinasi praei
ties kultūriniais lobiais, bet ir globo
ja bei kelia ir šių dienų gyvuosius 
menininkus bei kultūrininkus. Nese
niai “Margučio” pastangomis Čiurlio
nio galerijoje buvo surengta Pary
žiuje gyvenančio bei ten plačiai pa
garsėjusio dail. Prano Gailiaus paro
da. Parodą aplankė nemažas būrys 
žmonių ir nupirko 17 kūrinių.

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

* Statom ir taisom antenas *
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos ba muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvo! ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningo! 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 avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

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 Si. * LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas
Bloor Autorite Garage
Savininkas FRANK PETIT
Autorite sales and service, 16 3 6

296 BROCK AVE. 
(tarp Dundas ir College)

Tel. 531-1305 
Dundas Street West

Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

iOirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turkas pilnai apdraustas

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

Gegužės 19 d. senutėje Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, kuri atsidū
rė jau ne lietuvių apgyventame rajo
ne, iškilmingai buvo paminėta mari
jonų vienuolijos 300 metų ir lietu
vių marijonų įsikūrimo JAV 60 me
tų sukaktys, dalyvaujant Čikagos kar
dinolui Cody ir kitiem svečiam. Ka
dangi lietuviškos, o ypač katalikiš
kos, spaudos atstovai į šventę nega
vo specialių kvietimų (jais buvo ap
rūpinti įvairių chorų atstovai ir 
pan.), informacijas apie šią šventę 
teko susirinkti iš kitų šaltinių, ži
nia, visiems gilų įspūdį padarė kar
dinolo pamokslas, kuriame jis augš- 
tai iškėlė bei įvertino lietuvius, ne
pagailėdamas jiems šiltų žodžių. Iš
klausę pamokslą, esą, kardinolui žie
dą bučiavo ir iš jo rankų Komuniją 
priėmė ir vienas kitas iš tų, kurie 
prieš kardinolą nekartą stipriai pasi
sakė už lietuviškų tradicijų panaiki
nimą lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse 
ir pan. Kalbant apie lietuvius mari
jonus, kurie žinomi kaip didžiausio 
laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
čio “Draugo” leidėjai, kaip įsteigė
jai bei valdytojai išaugusio Lietuviš
kos Knygos klubo, jie gal nėra tiek 
populiarūs Čikagos lietuvių tarpe, 
kaip lietuviai jėzuitai. Pvz., kai lietu
viai jėzuitai didino Jaunimo Centrą, 
kuriuo naudojasi Čikagos lietuvių 
jaunimas bei visuomenė, marijonai 
per eilę metų turėtus gražius semi
narijos rūmus už Čikagos, supamus 
plačių sodų, kur vasaromis vykdavo 
įvairios gegužinės bei lietuvių mo
kyklų šventės, pardavė svetimtau
čiams, ir lietuviai neteko nuo seno 
pamiltos vietos. Bet giliau žvelgian
tis lietuvis niekad nepamirš lietuvių 
marijonų praeityje žiebtos lietuviš
kos ugnies. O tas svarbusis lietuviš
kos atramos taškas praeityje buvo 
Marianapolis su savo mokykla bei 
seminarija. Ir šiandien, kai pavažinė
ji po senąsias lietuviu angliakasių 
kolonijas Pensilvanijoje, kai ten 
surandi gražiai lietuviškai kalban
čius ir lietuviškais reikalais dar vis 
besirūpinančius klebonus, plačiau su 
jais išsikalbėjęs sužinai, kad jie il-

VAIKAITĖ VERČIA RAŠYTOJO 
VEIKALĄ

Aušrinė Bylaitė-Eidelienė, rašyto
jo Balio Sruogos vaikaitė, D. Sruo- 
gaitės-Bylaitienės ir dr. G. Bylos 
dukra, atsidėjusi verčia į anglų kal
bą savo senelio veikalą “Dievų miš
ke”, kur aprašyti išgyvenimai Stutt- 
hofo koncentracijos stovykloje. Ver
timas yra sklandus, stilistiškai pa
ruoštas. Jaunoji vertėja turi vargo 
su specifiniais, paties B. Sruogos nu
kaltais, lietuviškais naujadarais. Lie 
tuvių kalba “Dievų miške” buvo iš
leistas okup. Lietuvoje, o taip pat ir 
Čikagoje. Tikimasi, kad angliškasis 
vertimas bus plačiai paskleistas ir 
amerikiečiuose.

ĮDOMUS ASMUO
Čikagos miesto netolimoje šiaurė

je, menininkų rajone, gyvena mums 
mažai dar žinomas asmuo — foto me
nininkas Aleksas Urba, vos 34 m. 
amžiaus vyras, bet jau penkis kartus 
apkeliavęs visą pasaulį su foto ka
mera. Baigęs mokslus Čikagoje, tarp 
jų ir lietuvių mokyklą, lietuviams 
parodęs savo pirmuosius darbus “At
eities” žurnale, A. Urba išvyko į ka
rinę tarnybą ir ilgainiui tapo JAV 
VII armijos Europoje vado gen. 
Quinn asmeniniu fotografu. Čia jis 
paruošė ir VI armijos karių didelį 
spalvotą kalendorių, už kurį gavo 
Pentagono premiją ir medalį. Atitar
navęs nustatytą laiką armijoje, A. 
Urba apvažinėjo visą Europą ir čia 
sudarė rinktinių nuotraukų albumą. 
Su tuo albumu grįžęs į Čikagą, tuojau 
buvo priimtas dirbti žurnale “Play
boy” su $5,000 metinę algą. Už paro
dytus didelius sugebėjimus fotogra
fijos srityje alga vis kilo ir pasiekė 
didele sumą. 1972 m. A. Urba iš 
“Playboy” redakcinio kolektyvo pa
sitraukė ir atidarė savo privačią stu 
diją, kur žemiausias užsakymo objek
tas yra $1,000. Praėjusią vasarą A. 
Urba buvo pakviestas skaityti paskai
tų West Point karo akademijoje, 
kur jis užsįminė ir apie Vytauto ka
rus su kryžiuočiais. Tai gal augščiau- 
siai iškilęs lietuvis foto menininkas.

St. Petersburgo lietuviai ne tik 
įsigyja nuosavybes, be rūpesčių šil
dosi smėlio kopose, maudosi, bet ir 
dirba lietuvybės darbą. Sekmadie
niais susirenka į Lietuvių Namus, 
kur rengiami bendri (ir pigūs) pie
tūs. Čia jie atlieka meninę progra
mą, turi chorą, susipažįsta su nuo
lat atvykstančiais naujais gyvento
jais ir vasarotojais. Lietuvių klubui 
sumaniai vadovauja K. Jurgėla.

St. Petersburge jau yra įsigiję nuo
savybes ir torontiečiai — St. B. Ma
tulevičiai, A. Viskontai, p. Žekoniai, 
A. Stuikys.

Miami, žymusis kurortas, iš viso 
pasaulio sutraukia vasarotojus ir 
nuolatinius gyventojus. Nuo jų ne
atsilieka ir JAV bei Kanados lietu
viai. Miami jie turi savo namus su 
baru ir gražia sale, kuri sekmadie
niais vos sutalpina vietinius ir sve
čius. Paskutiniu laiku labai daug at
silankė Kanados lietuvių. Pietų me
tu perskaitomos svečių pavardės, 
šiame sąraše žymi vieta tenka To
ronto, Hamiltono ir Montrealio lie
tuviams.

Nuosavybių įsigijime irgi pirmau
ja Kanados lietuviai. Tokie žinomi 
Toronto verslininkai, kaip Br. Sar- 
gautis, Delkus, Skrebūnas, broliai 
Jackevičiai ir kt., yra nupirkę kelis 
viešbučius, namus, apartamentus, 
daugiau kaip milijono dolerių bend
ros vertės. Taipgi ir pavieniai toron
tiečiai yra įsigiję mažesnių apart- 
mentų bei atskirų namų. Jų kai
nos kyla, pinigas krinta, tad tuo tar
pu tai yra geras investavimas.

Dalis Toronto lietuvių pensininkų 
ten praleidžia žiemas ir grįžta namo 
tik gegužės, birželio mėnesiais. K.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mieli Broliene ir Švogeri,
Klausiat apie žemės sklypą 60 arų. 

Ant to 60 arų turi sutilpti sodas, gry
čia ir tvartas. Tenai tilpsta obelys, 
vyšnios, serbentai, agrastai, kopūs
tai, burokai, agurkai, svogūnai ir 
miežiai dėl pašaro ir dėl vištų, o 
taip pat ir bulvės maistui. Kiekvienas 
žemelės sprindys esti apsėjamas ir 
apsodinamas. Po obelėmis — taip 
pat sėjama ir sodinama.

Seniau, kada didelius kiemus tu
rėdavom, jaunimas gegužines reng
davo, dabar gi — takelis siaurutis, 
o čia, už mūsų sklypelio, dirvonuoja 
žemės gabalas. Mes gi — prasikaps- 
tėme tą žemelę — 7 arus ir apsėjom 
miežiais. Atėjo, apmatavo, surado 
tuos 7 arus daugiau ir apsėtus — tai 
mumis nubaudė 70 rublių pabaudos. 
Taigi, tegul šis ruoželis dirvonuoja. 
Jo niekas nei sėja, nei pjauna. Jame 
esama keleto obelų, tad obuolius vis- 
dėlto susirenku, nes aš arčiausia jų. 
Kitaip jie vistiek supūtų, Žinoma, 
dirvonuojančioj žemėj ir obelų la
pai bei vaisiai nekokie. Kur ariam ir 
trešiam, obelys linksmos. Jų lapai 
žali, tamsūs. Tik tas žioplys brigadi
ninkas, nors tą viską mato, bet ne
leidžia nei art, nei varpyt. Kaip pa
tarlė sako: kaip šuva ant šieno — 
nei pats ėda, nei kitiems (galvijams) 
neleidžia ėsti. ..

Karui pasibaigus, ateidavo iš Ru
sijos daugelis žmonių su tarbelėm. 
Įpildavom jiems grūdų po sietą. Vė
liau pasipylė jų labai daug, tai be- 
duodavom jiems visko po mažiau. 
Vistiek neatsakėm nei vienam. Bet 
pasirodė, kad neverta buvo juos 
šelpti. Jie atsilygina skundais, kalė
jimu ir kitokiomis bausmėmis. Jie 
labai nedraugiški lietuviams.

Pašarą dėl karvės perkam kolko- 
ze. Apmatavo prėslą, nustatė, kad 
700 kg. Sumokėjau 28 rublius. Aiš- 
kinaus, kad aš pensininkas, neuž
dirbu rublių — iš kur gi paimt pini
gus. O jiems tokia, priežastis tai nu
sispjaut. Jau šlubuoja sveikata. Gal 
nebeilgai ir karvytė duos pienelio. 
Reikės išvesti į turgų ir parduot...

(Parašas)

TORONTO,
Mons. Vyt. Balčiūnas, gyve

nąs Putname. Conn., lankėsi 
Toronte ir kitose vietovėse. Jis 
rūpinasi leidyba religinių kny
gų “Krikščionis gyvenime” seri
joje. Jau atspausdinta Čikagoje, 
“Draugo” spaustuvėje, kun. dr. 
J. Gutausko knyga “Dievas šian
dien”. Ji jau pasiekė rišyklą ir 
netrukus pasirodys knygų rinko
je. Minėtoje spaustuvėje renka
mas ir sekantis veikalas prof. A. 
Maceinos “Krikščionis pasauly
je”, kurio išleidimą iš dalies fi
nansuoja Toronto Šv. Jono Kr. 
parapija.

Gražinos Balsienės keramikos 
darbų paroda vyksta viešojoj 
Runnemede Branch bibliotekoj 
(2178 Bloor St. W.). Ji truks iki 
birželio 30 d. Lankymo valan
dos kasdien 12-8.30 v. v., šešta
dieniais 9 v.r. — 5 v.v.

Keletas torontiečių dalyvavo 
iškilmingose Remigijaus Balčiū
no — Danutės Drazdytės vestu
vėse Baltimorėje gegužės 26 d. 
Sutuoktuvių apeigas atliko kun. 
J. Borevičius, SJ, iš Čikagos, 
asistuojamas kun. K. Pugevi- 
čiaus ir kun. A. Dranginio. Pa
lydoje buvo torontiečiai dr. R. 
Karka su žmona ir E. šlekio sū
nus, gyvenąs Kalifornijoj. Ves
tuvinei puotai “Holiday Inn”, 
kur dalyvavo 250 asmenų, vado
vavo J. R. Simanavičius. Nuota
kos tėvai yra Eugenija ir An
tanas Drazdžiai, o jaunojo — 
Stasė ir Stasys Balčiūnai. St. 
Balčiūnas Lietuvoje buvo teisi
ninku ir aktyviai dalyvavo visuo
meninėje veikloje. Savo kalboje 
jis linkėjo jaunavedžiams išlikti 
nuoširdžiais lietuviais.

Savaitgaliais į Wasagos apy
linkes nuvyksta nemažai lietu
vių. Ten jie randa Ontario val
džios vykdomo projekto nema
lonius padarinius — daug kur 
išverstus medžius, žvyru apipil
tas smėlio kopas, cementinius 
stulpus, tvoras. Vietomis yra pa
vojus susižeisti, nes nėra elekt
ros šviesos. Nepatenkinti gyven
tojai vėl organizuoja peticiją 
Ontario vyriausybei.

Įvairioms Toronto miesto lab
daros institucijoms išlaikyti kas
met organizuojamas j ungtinis va
jus “United Way”. Anksčiau šis 
vajus buvo vadinamas “United 
Appeal”. Jame tarbuojasi 42.000 
asmenų, telkdami lėšas. Šiemet 
jungtiniam vajui vadovauja 
“Shell Canada Ltd.” b-vės vice
prezidentas C. William Daniel 
— inžinierius ir pramonininkas. 
Jo vadovaujamas vajaus komite
tas pasiryžo sutelkti 1973 m. 
$14.826.000, t.y. 11.7% daugiau 
nei pernai. Surinktomis lėšomis 
bus remiamos 75 institucijos, 
įskaitant ir keletą katalikiškų. 
Lėšų vajuje dalyvauja ir kaiku- 
rie lietuviai. Būtų gera, jei ir 
mūsų tautiečiai prisidėtų prie 
bendrojo vajaus.

Canadian Scene, kanadiečių 
spaudos organizacijos biulete
nis, rašo, kad daugelį nelegalių 
imigrantų palietė naujasis įsta
tymas, reikalaująs registruotis 
iki kovo 31 d. ir tuo būdu gauti 
darbo leidimą. Pasak metropo

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai

• Mortgičiai

• Ūkiai

• Žemės

sklypai

R. Stasiulis

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

linio Toronto tarptautinio ins
tituto direktorės T. Stewart, 
mieste yra tūkstančiai imigran
tų, dirbančių be leidimo. Tokie 
darbininkai esą atsidūrė keblio
je būklėje, nes darbdaviai moka 
jiems mažesnį atlyginimą. Dar
bininkai negali pasiskųsti, nes 
bijo patekti kalėjimam Pasak T. 
Stewart, nelegaliam imigrantui 
geriau registruotis, rizikuojant 
netgi deportacija, nei būti iš
naudojamam darbdavių.

Toronto miesto sporto čempi- 
jonų banketas įvyko gegužės 31 
d. Karalienės Elzbietos pastate. 
Jame dalyvavo apie 200 įvairių 
sporto rūšių čempijonų. Jų tar
pe buvo ir stalo teniso žvaigž
dė Violeta Nešukaitytė. Apie tai 
rašė didžioji miesto spauda.

[TyipŠENoT^I
Vyras atėjo pas advokatą:
— Noriu skirtis su žmona.
— Kas atsitiko?
— Ji kasdien vaikšto po res

toranus ir aludes.
— Nejaugi jūsų žmona alko

holikė?
— Ne, ji manęs jieško.

Skuba namo
Policininkas, sustabdęs vai

ruotoją:
— Kodėl viršijote leidžiamą 

greitį? x
— Skubu pakliūti namo anks

čiau, negu pradės veikti išgertas 
alkoholis. * * *

Susitiko du pažįstami.
— Einam, išgersim! — pasiū

lė vienas.
— Negaliu, spaudimas pakilo.
— Ar hipertonija kankina?
— Ne, geriančius pradėjo la

bai spausti darbovietėje.
* * *

Vyriškis užėjo į knygyną.
— Ar turite knygą “Vyras — 

moters valdovas”?
— Fantastika sekančiame sky

riuje, — atsakė pardavėja.
Išaiškino

Sūnus klausia tėvą:
— Kaip atskirti kiškį nuo kiš- 

kienės?
— Čiupk kiškį už ausų ir ge

rai įsižiūrėk: jeijnlkas — kiškis, 
jei pilka — kiskienė.

* * *
Moteriškė sustojo prie kailių 

parduotuvės vitrinos.
— Kaip norėčiau turėti tokius 

kailinius, — švelniu balsu krei
pėsi į savo gyvenimo draugą.

— Tokiu atveju tau reikėjo 
gimti voveraite, — nepasimetė 
vyras. Parinko Pr. Alš.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont 
Eagles Nest 

Telefonas 534 - 0563

<T\ FRANK 
j U BARAUSKAS,

mB-X f. r. i.
FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor 

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

3828 Bloor St. W., ISLINGTON

231-6226 231-2661

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILUYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C. 
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wlktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ. 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 
riais niin 10 v. ryto iki 6 ▼.▼.

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



« TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienj Sekminės — Sv. 

Dvasios atsiuntimo šventė. Pamaldos 
parapijos bažnyčioje 10 ir 11 v.r., 
o Wasagoje — 11 v. Pamaldų metu 
prisimenama lietuvių deportacijos 
okup. Lietuvoje.

— Anapilio sodybos statyboje vyk
domi vidaus ir išorės (aikščių dre
nažo) darbai. Paskutiniųjų dviejų sa
vaičių laikotarpyje darbus gerokai 
trukdė nuolatinis lietus.

— Anapilio statybai aukojo $500: 
dr. L. Kuolaitė; $200: Vincas Bačė- 
nas; po $100: J. E. Gudai, J. R. Kup- 
revičiai, K. J. Kaknevičiai, L: Bilks- 
tys, P. Barauskas, P. M. Krilavičiai 
(Keswick, Ont.), P. E. Žuliai, J. Šim
kus, J. O. Kirvaičiai, V. E. Dailydės. 
Geradariams nuoširdi padėka.

— Birželio 1 d. iš parapijos baž
nyčios palaidotas a.a. dail. Alfonsas 
Docius. Velionies žmonai daiL E. Do- 
cienei gili užuojauta.

— Pirmadienį, birželio 4, lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Adolfas Dra
gūnas. Velionies žmonai, neseniai į 
Kanadą atvykusiai iš Lietuvos, nuo
širdi užuojauta.

— Pamaldos šį penktadienį 8 v.r., 
už a.a. Vytautą Ambaką; šeštadienį,
7.30 v.r., už a.a. Juozą Visockį; sek
madienį: 10 v.r. už Didžiulių ir Kir
šų mirusius, 11 v.r. už a.a. Silviją 
Demikienę; Wasagoje Mišios — O. 
Jonaitienės intencija.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šeštadienį — paskutinė konfir- 

mandų pamoka ir Konfirmacijos re
peticija 9-12 v. ryto.

— Sekmadienį, 12.30 v.p.p., Sek
minių pamaldos bei 1973 m. konfir
macija. Bus konfirmuoti ir pirmąją 
Komuniją priims: Loreta Delkutė, 
Alfredas Langas, Ričardas Dresher 
ir Martynas Tarvydas.

— Ateinantį sekmadienj, birželio 
17, pamaldos bus įprastu laiku, t.y.
9.30 v.r.

— Parapijos klebonas Algimantas 
Žilinskas nuoširdžiai dėkoja moterų 
draugijai bei parapijai už kunigys
tės dešimtmečio proga įteiktas gėles.

Lietuvių kilmės žurnalistė 
Patricia Young atsiuntė “TŽ” 
redakcijai naujausią savo dar
bą — 58 puslapių leidinį “The 
Death Peddlers” (Mirties sklei
dėjai). Jame autorė gvildena Ki
nijos opiumo gausų auginimą ir 
siuntimą į Vakarus bei pasta
rųjų kovą prieš tuos naikinan
čius nuodus. Leidinio kaina — 
65 et. Autorė gyvena Vankuve
ryje.______________________
LIETUVIŠKOS A. B. TAILORS 
vyriškų ir jaunimo drabužių 
krautuvės savininkai Beresnevi- 
čiai praneša, kad nuo gegužės 7 
d. jau pradėjo likvidacinį išpar
davimą. Prašome apsilankyti 
ir išsirinkti sau tinkamų eilučių, 
apsiaustų, kelnių, marškinių, 
kaklaraiščių ir kt. labai žemomis 
kainomis. Turime marškinių 17- 
18 nr. ir įvairių kelnių, tinkamų 
siuntimui į Lietuvą. 343 Ron- 
cesvalles Avė., tel. 531-1432.

VIENINTELE KANADOS VAU 
D2IOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460
HIGH PARK RAJONE išnuomoja- 
ipas prieinama kaina trečiame augš- 
te dviejų kambarių ir virtuvės bu
tas su visais patogumais ir oro vė
sintuvu. Skambinti tel. 762-8072, po 
6 v.v.
SPRINGHURSTE išnuomojamas arti 
vandens trijų miegamųjų vasarna
mis su visais patogumais. Telefonas 
259-0681.
PARDUODAMA elektrinė krosnis 
(plyta) su keturiais žiedais ir spinta 
drabužiams su dvejom durim. Skam
binti tel. 536-6480.
TxTLIEKU namu DAŽYMO darbūs 
— išorėje ir viduje. Lietuviams pi
gesnė kaina. Skambinti po 5 v. v. 
tel. 535-2581 (klausti Joe).
Roncesvailes Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
Įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kcrbcrienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. dail. Alfonsui Dociui 

ir a.a. Adolfui Dragūnui, velionių 
žmonas ir artimuosius giliai užjau
čiame. A. a. A. Dragūnas palaidotas 
birželio 4 d.

— Hamiltono lietuvių Aušros Var
tų parapiją, mons. dr. J. Tadarauską 
ir kun. L. Janušką, parapijos sidab
rinio jubilėjaus proga nuoširdžiai 
sveikiname.

— Sibiriniams trėmimams prisi
minti pamaldos bažnyčioje — šį sek
madienį. Sumoje 11.15 vai. organi
zuotai dalyvauja įvairios organizaci
jos, eisena prie paminklinės lentos, 
speciali choro paruošta programa, 
himnas.

— Sibirinių trėmimų minėjimo 
proga bažnyčioje renkamos aukos 
naujam kryžiui Midlande pastatyti, 
kuris, kaip ir senasis, skiriamas Lie
tuvos kankiniams prisiminti. Visi 
kviečiami duosniai prisidėti. Kryžius, 
pagal dail. T. Valiaus projektą, bus 
pastatytas vasaros pabaigoje. Kry
žius statomas ir aukos renkamos Ka
nados Lietuvių Katalikų Centro ini
ciatyva.

— Mišios: penktad., 9> v., — už 
mirusius Toronto pensininkus, užpr. 
pensininkų; šeštad., 8 v. — už a.a. 
J. Račkauską, užpr. E. Račkauskie
nės; 9 v. — už mirusius artimuosius, 
užpr. P. Pakalkos; 9.20 v. — už a.a. 
M. Senkevičių, užpr. V. Senkevičie- 
nės; sekmad., 8 v. — tretininkų in
tencija; 9 v. — už šeimos mirusius, 
užpr. M. Lazdauskienės; 10 v. — už 
a.a. A. Aukštakalnį, užpr. E. Aukšta- 
kalnienės; 11.15 v. — sibirinių trė
mimo minėjimo intencija.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį po Sumos. Susirinkimas 
pradedamas bažnyčioje ir tęsiamas 
parapijos posėdžių kambaryje. Val
dybos rinkimai, kavutė.

— Prie parapijos spaudos kioskas 
praėjusį sekmadienį uždarytas vasa
ros atostogoms.

— Parapijos biblioteka paskutinį 
kartą prieš vasaros atostogas veiks 
birželio 17, sekmadienį.
' — Norint paruošti stovyklavietę 
Wasagoje, darbas varomas pilnu tem
pu. Septiniai tankai jau sudėti ir jų 
sausinimo vamzdžiai jau išvedžioti. 
Liejamos grindys berniukų patogu
mų namui, dušams ir virtuvės prie
statui. Kadangi laiko liko maža, dau
gel darbų reikėjo perduoti statybų 
bendrovėms. Bet nuo ateinančio šeš
tadienio bus reikalinga ir didelė sa
vanorių talka. Kviečiame visus uo
liai prisidėti, ypač tuos, kur*U vai- 
kams norime suspėti stovyklavietę 
paruošti. Prašome informuotis para
pijos raštinėje.

Lietuvių Namų žinios
— Vakarinės Lietuvių Namų da

lies antrojo augšto lubos jau išlie
tos. Sudėtos formos antrojo augšto 
virtuvės sienoms lieti.

— Lietuvių Namų narių ir lėšų 
telkimo vajaus komisija praneša, 
kad darbo dienomis komiteto nariai 
budės Lietuvių Namų raštinėje 6-9 
v. vakaro. Norintieji įstoti į Lietu
vių Namų narius ar pirkti Lietuvių 
Namų paskolos lakštus kviečiami to
mis valandomis tatai atlikti.

— Lietuvių Namų sąskaitybą tvar
kyti padeda P. Jankaitienė.

— Lietuvių Namų paskolos lakš
tus praėjusią savaitę nupirko: St. 
Banelis už $200, T. Stanulis už $200, 
B. Strazdienė už $5.000. Pirkusiems 
paskolos lakštus Lietuvių Namai dė
koja. Valdyba.

Prel. M. Krupavičiaus pa
minklui statyti ir monografijai 
paruošti sudarytas specialus ko
mitetas, kuris talkins centriniam 
komitetui Čikagoje. Komitetą 
Kanadoje sudaro šie asmenys: 
mons. dr. J. Tadarauskas, inž. 
G. Šernas, dr. J. Sungaila, inž. 
E. čuplinskas, V. Aušrotas, J. 
Matulionis, dr. A. Lukienė. Br. 
Pabedinskienė, B. Sakalas. Į val
dybą komitetas išrinko — B. Sa
kalą pirmininku, E. čuplinską 
vicepirmininku, Br. Pabedins- 
kienę sekretore ir iždininke. Au
kos bus renkamos aukų lapais ir 
kitais būdais. Tam tikslui atida
ryta speciali sąskaita Toronto 
Prisikėlimo par. bankelyje nr. 
2872. Adresas: Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas, 999 Col
lege St., Toronto 4, Ont.

Adolfas Dragūnas, 60 m. am
žiaus, mirė birželio 1 d. po šir
dies srityje padarytos operaci
jos. Palaidotas iš Prisikėlimo 
šventovės birželio 4 d. lietuvių 
kapinėse. Velionis Lietuvoje bu
vo karininku. Toronte gyvenda
mas dirbo Fordo įmonėje švei- 
cuotoju. Prieš 4 mėnesius su
laukė žmonos iš okupuotos Lie
tuvos. Paliko Lietuvoje ištekė
jusią dukrą. Laidotuvėse daly
vavo daug tautiečių, jų tarpe 
buvę velionies laidos karininkai.

Lenkų mėgėjų teatras “Ara
beska Summer Theatre”, kuria
me vaidina daugiausia studen
tai, gavo federacinės vyriausy
bės paramą $10,520. Teatras 
veiks vasaros metu, pateikda
mas lenkų ir anglų kalbomis 
įvairius trumpus vaidinimus ir 
dainų programas.

Imigracijos įstaigos tarnauto
ja estė lankėsi “TŽ” redakcijoj, 
teiravosi žinių apie lietuvių or
ganizacijas ir išreiškė nusiste
bėjimą, kad jos neprašo finansi
nės valdžios paramos savo kul
tūrinei veiklai.

Sibirinių M|NiJ|MAS
trėmimu įvyks birželio 14, ketvirtadienį,

2 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje
Minėjimo pradžioje bus trumpos pamaldos 

anglų kalba. Jas atliks kun. J. Staškus ir 

kun. Rafaelis Šakalys, OFM.

MENINĖ PROGRAMA:

15 minučių pagrindinė kalba —

J. Kahar (estas)

a. estų solistė iš Australijos

b. latvių vyrų ansamblis

c. Toronto mišrus choras "Var-

pas", vad. muz. A. Ambrozaičio 

d. himnai
Birželio 13, trečiadienį, 6-7 v.v., 
speciali radijo programa anglų kalba iš 

stoties CHIN, banga 101 F M

LIETUVIAI KVIEČIAMI
GAUSIAI DALYVAUTI

Minėjimą rengia
KANADOS BALTIEČIU FEDERACIJA

Vyno ir sūrio vaišes šiemet 
augštąsias mokyklas baigusiems 
rengia Akademikų Draugija Lie
tuvių Namuose birželio 8, penk
tadienį, 8 v.v. Visi suinteresuoti 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
akademikams — $2, studen
tams — $1.

Sibirinių trėmimų minėjimas, 
rengiamas’ Baltiečių Federaci
jos, įvyks birželio 14, ketvirta
dienį, 8 v.v., Prisikėlimo salėje. 
Bus bendra estų, latvių ir lietu
vių programa. Lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti, nes šis mi
nėjimas yra mūsų bendras pro
testo balsas prieš soviet, vergiją.

“Cross - Cultural Community 
Workshop” — lietuvių studentų 
valdžios remiamas vasaros pro
jektas kviečia visus vaikus ir 
jaunimą atsilankyti. Projektas 
veiks Lietuvių Namuose: nuo 
birželio 18 d. iki birželio 29 d., 
4 v.p.p. iki 9 v.v. Veiks nuo pir
madienio iki penktadienio imti
nai. Bus progos išmokti tautinių 
šokių, lietuviškų rankdarbių’, 
meno darbelių, dainavimo, teat
ro meno ir t.t. Smulkesnių infor
macijų teirautis pas Vidą Bum- 
bulytę 769-6038 arba pas Vidą 
Vaitiekūnaitę 763-1919.

Vidas Monstvilas, pirmininkas
Tautybių savaitė — karava

nas bus birželio 23 — liepos 1 
dienomis. Dalyvaus 53 paviljo
nai, įrengti įvairių tautinių gru
pių patalpose. Deja, nei oficia
lioje brošiūroje, nei pasuose lie
tuvių paviljonas Vilnius nemini
mas,nors jis bus įrengtas Lietu
vių Namuose. Pasiteiravus ren
gėjų centre, kodėl taip įvyko, 
buvo paaiškinta, kad KLB To
ronto apylinkės valdyba neatsa
kiusi nustatytu laiku į atitinka
mus raštus. Prie tokių į anks
čiau spausdintą paviljonų sąra
šą neįtrauktas ir P. Amerikos 
paviljonas. Nebuvimas oficia
liuose sąrašuose, žinoma, yra 
nuostolingas, nes gali turėti ma
žiau lankytojų nei kiti laiku įre
gistruoti paviljonai. Toronto 
miesto valdyba karavanui pa
remti paskyrė $50.000, nors bu
vo prašyta žymiai didesrilr suma.

Ateitininkų stovyklai Wasa
goje nuo liepos 22 iki rugpjūčio 
4 d. reikalingas ūkvedys. Dėl 
smulkesnių informacijų kreip
tis į Z. Girdauską tel. 533-0342.

25 METAI HAMILTONO PARAPIJAI
Birželio 3 d. iškilmingai pa

minėta Hamiltono Aušros Var
tų lietuvių parapijos sidabrinė 
sukaktis (įsteigta 1948 m., gegu
žės mėn.). Jai parapijiečiai 
kruopščiai pasiruošė ir sukvietė 
gausų būrį svečių. Artėjant iš
kilmių pradžiai, į šventovę pra
dėjo rinktis tautiečiai ir svečiai 
kunigai iš kaimyninių parapijų 
ir JAV. Lygiai ketvirtą v. p.p., 
įžygiavus organizacijų vėliavom, 
prasidėjo Mišios, kurias atnaša
vo vysk. V. Brizgys drauge su 
prel. J. Balkūnu, mons. dr. J. 
Tadarausku ir kun. J. Borevi- 
čiumi, SJ. Pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys, pabrėždamas 
parapijos ir jos klebono nuopel
nus religinėje ir tautinėje srity
je per ištisą šimtmečio ketvirtį. 
Pamaldose dalyvavo gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, J. Matu
lionis, KLB pirm. inž. E. Čup
linskas, J. R. Simanavičius, vi
sa eilė kunigų ir pilnutėlė šven
tovė vietinių tautiečių. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

Iškilmių vakarienė įvyko Jau
nimo Centre — erdvioje salėje, 
kur buvo paruošta 550 vietų. Su
sėdus svečiams prie ilgo garbės 
stalo, par. komiteto pirm. inž. J. 
Kšivickis tarė įžanginį žodį. Po 
jo kalbėjo ilgoka eilė svečių bei 
atstovų: vysk. V. Brizgys, gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas, prel. J. 
Balkūnas, inž. E. čuplinskas, 
vietinės apylinkės pirm. L. 
Skripkutė, kun. J. Borevičius, 
SJ, p. Bugailiškienė — senųjų 
ateivių vardu, kun. P. Bariiis, 
OFM — Prisikėlimo par., kun. 
J. Liauba, OFM — Kunigų vie
nybės. Visų sveikintojų pagrin-

A.a. dail. Alfonsas Docius pa
laidotas birželio 1 d. iš Sv. Jono 
Kr. šventovės. Pamaldas atlaikė 
bei atitinkamą žodį tarė kun. P. 
Ažubalis, dalyvaujant gausiam 
būriui velionies bičiulių. Po pa
maldų velionies palaikai buvo 
nulydėti į krematoriumą, kur at
sisveikinimo žodį tarė KLB To
ronto apylinkės pirm. J. Karpis, 
bičiulių vardu — A. Gurevičius, 
menininkų — dail. Dagys. Atsi
sveikinimui vadovavo P. Stuo- 
pis. Velionies žmonos sprendi
mu, jo pelenai specialioje urno
je bus nugabenti į Lietuvą ir pa
laidoti šalia savo artimųjų tėviš
kėje (Pernaravoje). Velionis bu
vo pašarvotas Turner a. Porter 
laidotuvių koplyčioje, kur abu 
vakarus gausiai lankėsi tautie
čiai. Maldas kalbėjo kun. Jonas 
Staškus. Papildomai patirta, 
kad dail. A. Docius staigiai su
sirgo gegužės 28 d. vakarą ir 
ambulansu buvo nuvežtas Hum
ber Memorial ligoninėn. Pada
rius kardiogramą paaiškėjo, kad 
tai jau ne pirmas širdies prie
puolis. Gydytojų pastangos jau 
nebegalėjo išgelbėti, ir ligonis 
mirė gegužės 29 d., 6 v.r. Jis bu
vo gimęs 1916 m. Kanadon at
vyko 1949 m. Dirbo daugiausia 
pritaikomojo meno srityje, reiš
kėsi tapyboje, grafikoje ir daž
nai talkindavo “T. Žiburiams”.

Jonas Labcnskas, diplomuo
tas statybos inžinierius, gyve
nąs Reginoje, Saskačevane, tar
nybos reikalais lankėsi Toronte. 
Ta proga aplankė savo kolegas, 
kaikurias lietuvių institucijas, 
dalyvavo lietuviškose pamaldo
se. Reginoje jis gyvena su šei
ma nuo atvykimo dienos Kana
don ir dirba savo profesijoje 
kaip “consulting engineer”. Jis 
yra suprojektavęs porą švento
vių ir visą eilę milijoninės ver
tės stambių pastatų. Reginoje 
gyvena tik keletas lietuvių šei
mų, kurios palaiko glaudžius ry
šius. Artimiausia didesnė lietu
vių kolonija ir parapija yra 
Winnipegas.

Kanados grafikų sąjungos 40- 
oji metinė paroda vyksta Lon
dono, Ont., universiteto galeri
joje, kurioje dalyvauja ir dail. 
T. Valius su spalvotu vario ofor
tu “Samogitia IX”. Paroda buvo 
atidaryta gegužės mėnesį ir 
truks dar visą birželio mėnesį.

dinė mintis buvo — lietuviško
ji parapija yra mūsų žemiškos 
kelionės švyturys, nušviečiąs lie
tuviškąją buitį. Visi linkėjo šiai 
parapijai juo būti visuomet. Pa
rapijos lietuviškumo svarbą 
ypač pabrėžė prel. J. Balkūnas. 
Aušros Vartų klebonas mons. 
dr. J. Tadarauskas, minįs 35 
metų kunigystės ir 10 metų 
monsinjorystės sukaktį, visiems 
nuoširdžiai padėkojo, ypač tiem, 
kurie parapijai yra daug pasi
darbavę. Jis taipgi paminėjo ir 
sveikinusius raštu.

Po vaišių iškilmių dalyviai gė
rėjosi vietinių meno pajėgų me
nine programa, kurią atliko vi
sokio amžiaus tautiečiai bei jų 
grupės. Gražiai pasirodė par. 
choras, vad. A. Paulionio, jauna 
solistė Anita Pakalniškytė, E. 
Dauguvietytės - Kudabienės hu
moristinė trijulė (E. Kudabienė, 
M. Kalvaitienė, L. Stungevičie- 
nė), “Gyvataras”, mergaičių 
choras “Aidas” su sol. V. Veri- 
kaičiu ir akompaniatoriumi J. 
Govėdu. Meninę nrograiĮia pui
kiai pranešinėjo L. Virbickaitė. 
Programa pasibaigė 10 v.v. Visi 
skirstėsi, gėrėdamiesi šventės 
programa ir komentuodami me
ninę programą bei girdėtus kal
bėtojus. Kaikurie apgailestavo, 
kad sceninė programa salėje 
sunkiai buvo girdima, nes nevi
si atlikėjai naudoiosi mikrofo
nu .. . Taip Hamiltono Aušros 
Vartų parapija, palydėjusi pir
mąjį ketvirtį šimtmečio, pradė
jo antrąjį ketvirti su aiškiu ryž
tu išlaikyti šia lietuviškąja tvir
tovę ir naujosios kartos atėjimo 
sulaukusi. Ks.

Gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 
ir ponia birželio 1 d. dalyvavo 
P. Afrikos vyr. prekybos komi
saro (konsularinio korpuso na
rio) Toronte ir ponios F. Viljoen 
priėmime Ontario Science Cent
re. Birželio 2 d. gen. konsulas 
ir ponia dalyvavo Italijos gen. 
konsulo ir ponios Sergi Ange- 
letti priėmime italų tautinės 
šventės proga. Birželio 10 d. 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas ir 
ponia dalyvaus Kanados Latvių 
Sąjungos suruoštame priėmime 
“Granite Club” naujai paskir
tam Latvijos konsului dr. Eduar
dui Upenieksui pagerbti. Birže
lio 26 d. Lietuvos gen. konsulas 
ir ponia Žmuidzinienė dalyvaus 
Toronto miesto burmistro ir ta
rybos suruoštuose pietuose, į ku
riuos atsilankys Britanijos’ ka
ralienė ir Edinburgho kunigaikš
tis.

Toronto miesto Parks and Re
creation Committee savo vieša
me posėdyje praėjusią savaitę, 
dalyvaujant aldermanams, iš
klausė KLB Toronto apylinkės 
valdybos motyvus bei atsaky
mus į pareikštus protestus prieš 
pasiūlymą pavadinti parką, 
esantį tarp Keele — Annette — 
Indian Grove — Humberside 
gatvių “Park Lithuania”. Komi
tetas atmetė protestus ir vien
balsiai nutarė minėtą parką, 
dabar vadinamą “Bird’s Park”, 
pavadinti “Park L i t h u a - 
n i a”. Keičiant parkui pavadini
mo įrašus ir stovus, tenka pasi
rūpinti, kad jie turėtų pritaiky
tą menišką išvaizdą ir tautinius 
motyvus. Todėl valdyba kreipia
si į visus menininkus, architek
tus ir kitus talentingus tautie
čius, prašydama pasiūlyti tokius 
projektus. Visi prisidėkime prie 
tinkamos tautinės reprezentaci
jos. Daugiau informacijų gali
ma gauti pas J. Karpį tel. 533- 
9030 arba 622-4742. Valdyba

Greitasir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
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Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.
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atsakomybės, gyvybės draudimas
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Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m
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Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
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KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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Iffl MONTREAL
įvyko talka, ku- 
nariai — J. Asi-

5v. Kazimiero par. žinios
— Gegužės 26 d. 

rią sudarė par. k-to 
pavičius, A. Smitas, J. Staniulis, V.
Giriūnas su sūnum, K. Ambrasas su 
žmona, parapijiečiai — J. Kvietins- 
kas, J. Gabrusevičius ir L. Cečkaus- 
kas. Jie atliko mūsų šventovės vi
daus apšvariniino darbus. Talkinin
kų tarpe buvo ii- mūsų klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius su “mopu” ranko
se. Jis šluostėsi prakaitų, kaip ir vi
si kiti talkininkai. Aplamai, jis apie 
šventovę ir kleboniją atlieka daug 
fizinių darbų. Nebereikalo mes per
eitais metais apmokėjome $12.000 
skolos. Tai padaryta tik mūsų tau
paus, darbštaus ir pasiaukojusio kle
bono dėka.

— Būtų labai gražu, jog ateityje 
parapijiečiai matytų ir antrąją me
dalio pusę. Mes turėtume suprasti, 
jog ne kiekvienas galėtume per 12 
metų išmokėti $135.000 skolos ir di
džiules sumas nuošimčių, kai pasku
tiniais keleriais metais mūsų par. 
metinės pajamos buvo apie $30.000. 
Bet tai padarė, nors ir nelengvai, 
dabartinis mūsų klebonas. Šiuo metu 
parapija turi $35.000 skolos. K. A.

Lietuviškos tradicijos bei papro
čiai — tai dalis lietuvybės mūsų iš
eivijoje. Vieną šių lietuvišką šven
čių papročių — Velykų stalą pirmą 
kartą suruošė per Atvelykį Katalikių 
Moterų Dr-ja Aušros Vartų par., sa
lėje. Šią šventę atidarė pirm. J. Bal
tuoniene, pasveikindama gausiai su
sirinkusius ir padėkojo dr-jos na
rėms ir ponioms, kurios nepriklau
so dr-jai, už prisidėjimą prie velyki
nio stalo savo kepiniais. Po to sekė 
šiai ■ popietei pritaikyta programa, 
kurią atliko lituanistinę mokyklą 
lankę ir dabar tebelanką mokiniai. 
Pirmiausia Rūta Pucauskaitė per
skaitė “Velykų papročius Lietuvoje”. 
Eilėraščius deklamavo Ramona Lapi
naitė ir Karolė Gruodytė. Andrius 
Tanner smuiku pagrojo Schumanno 
“Du kareiviai” ir, pianu palydint 
Irutei Adamonytei, pagrojo duetą 
Paganini “Raganų šokį”. Linas Staš
kevičius akordeonu pagrojo Pigalle 
valsą. Ina ir Rasa Lukoševičiūtės, 
gitara pritariant, padainavo “Mama” 
ir “Pilki keleliai”. Toliau sekė kiš
kiukų šokis. Kiškiukai, šokdami su 
verbų šakutėmis, inscenizavo Velykų 
papročius; verbomis "plakė”, kiauši
nius daužė, margučius ridinėjo. Vi
sus sužavėjo margučio įvežimas, me
niškai išpuoštame vežimėlyje. Kiškie- 
nė-karalienė Irutė Adamonytė ir kiš
kiukai, šokdami maršą skambinant 
Janytei Adamonytei, pristatė scenon. 
Margučio didumas nustebino visus, 
bet dar didesnį įspūdį padarė iš 
margučio išsiritęs geltonas viščiu
kas raudonu snapeliu — Rita Jauge- 
lytė. Išsiritus!, pasipurtė, na, ir per 
keturis ilgus posmus nupasakojo sa
vo vargus margutyje. Riškienė apdo
vanojo vaikučius velykaičiais. Pirm. 
J. Baltuoniene, dėkodama scenos da
lyviams už gražiai atliktą programą, 
įteikė visiems velykinius krepšiukus. 
Po to prasidėjo Velykų stalo vaišės, 
kurias palaimino kun. J. Kubilius. 
Velykų stalas atrodė pasakiškai.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines...................... 8.5%
Nekiln. turto............ ..... 8.5%
Čekių kredito 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Augštais bokštais suželdintose avižo
se ir kituose žalumynuose pasken
dęs sudarė įspūdingą vaizdą. Visų dė
mesį atkreipė didžiulis, trijų pėdų, 
vidury stalo pastatytas raguolis. Iš
kėlę vėliavėles pagarbiai stovėjo gar
biniuoti avinėliai. Didokas kelmas, 
apaugęs žolele, žavėjo visus. Na, o 
tie pasipūtę ežiukai smailiais snuku
čiais ir meniškai išpuoštos beržo ša
kos stebino savo originalumu. Išda
binti napoleonai, tortai, patrauklios 
mazurkos, įvairūs plokštainiai, di
džiulis kringelis kvietė pasidžiaug
ti. Išdidžios babkos, saldūs sūriai, iš 
želatinos padaryti įvairių spalvų 
kiaušiniai ir gražiais raštais išrašyti 
priminė šventės reikšmę. Sis pasise
kęs pirmas tradicinis Velyke stalas 
paliko kiekvienam atsilankiusiam 
malonų prisiminimą. Dalyvavęs

Ateitininkų organizuojama 
jaunimo stovykla įvyks “Balti
jos” stovyklavietėje prie gražaus 
Lac Sylvere ežero Laurentian 
kalnuose nuo liepos 14 iki 21 d. 
Gera proga jaunimui nuo 5 iki 
18 metų pasidžiaugti puikioj 
gamtoj, susikaupti ir padraugau
ti. Kaina — $23 ir $2 registra
cijai. Nuolaida — $2 kiekvienam 
sekančiam vaikui iš tos pačios 
šeimos. Kviečiame ne tik Mont- 
realio jaunimą, bet ir iš kitų vie
tovių. Informacijai skambinkite 
J. Adamonienei tel. 256-5355 ar-, 
ba Danai Styraitei tel. 366-9846. 
Pasimatysime stovykloj. Bus 
smagu! Rima Tekutytė

Pr. Baltučius, medžio šaknų 
skulptorius dažnai pasirodo sū 
savo kūriniais individualiose pa
rodose. Birželio viduryje jis su 
p. Baltuoniene išvyksta į Kali
forniją, kur Los Angeles mieste 
dalyvaus Lietuvių Dienoje ir su
rengs savo kūrimų parodą.

Vyr. skaučių iškyla gegužės 
26-27 d.d. įvyko dailininkų Ta
mošaičių sodyboje. Kingstone, 
Ont. 12 vyr. skaučių ir penkios 
vadovės, vadovaujamos “Nerin
gos” tuntininkės E. Jurgutienės, 
su dėmesiu ir malonumu išklau
sė dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių paskaitų apie 
lietuvių liaudies meną bei stebė
jo kilimų ir juostų audimo 
technikos demonstravimą. Mont- 
realio skaučių viešnagė A. ir A. 
Tamošaičiams šiemet buvo itin 
miela, nes lygiai prieš 25 me
tus jie Montrealyje įsteigė ir va
dovavo tautinių audinių kur
sams, kuriuos lankė eilė lietu
vaičių. Vidurnaktį įvyko tradici
nės vyresniųjų skaučių įžodžio 
apeigos, kurių metu žaliąjį kak
laraištį gavo Gabija Bendžiūtė, 
Lilija Bendžiūtė, Lilė Jonelytė, 
Rūta Montvilaitė, Rūta Pocaus- 
kaitė ir Laima Skučaitė.’ Vyr. 
skaučių draugovei vadovauja L. 
Gedvilaitė, z.

Dr. Bronius Vaškelis, Lafayet
te kolegijos JAV-se slavistikos 
departamento vadovas, su šei
ma lankėsi Montrealyje, susiti
ko su kolegomis. Prof. Br. Vaš
kelis gavo specialias vienerių 
metų atostogas, kurių metu ruo
šia veikalą anglu kalba apie poe
tą Jurgį Baltrušaitį. Medžiagos 
knygai rinkti neseniai buvo iš
vykęs į Paryžių, z.

KLK Moterų Draugijos Mont- 
realio skyrius, surengęs sėkmin
gą Velykų stalą bei gavęs paja
mų, parėmė lietuvišką spaudą. 
“T. Žiburiams” jis paskyrė $25. 
Už tą šuosnią auką laikraščio 
leidėjai taria nuoširdų ačiū, 
šiais metais skyriui pirminin
kauja J. Baltuoniene.

Gausus būrys narių bei vieš
nių atsilankė į gegužės 27 d. se
selių namuose įvykusį paskuti
nį prieš vasarą katalikių mote
rų dr-jos susirinkimą — vaišes. 
Is gauto pelno paskirta: litua
nistinei mokyklai $100, Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje $100, 
N. Pradėtosios Marijos sese
rims, šiemet švenčiančioms savo 
darbo Montrealyje dvidešimt
metį $100, “Moters” žurnalui 
$50, centro valdybai $50, “T. 
žiburiams” $25, “N. Lietuva?’ 
$25, skautų-čių stovyklai $25, 
ateitininkų stovyklai $25.

Universitetų diplomus šiemet 
gavusiųjų tarpe yra ir lietuviš
kų pavardžių. McGill universi
teto muzikos bakalauro laipsnį 
gavo Rita Abromaitytė-Vilčins- 
kienė, o McGill pedagogikos di
plomą gavo Rimas B. Keturka. 
Sir George Williams universite
to grynųjų mokslų bakalauro 
laipsnį gavo Joseph’ Peter Mar
kūnas, kuris taip pat atžymėtas 
Mappin medaliu, kaip pažan
giausias grynųjų mokslų stu
dentas, ir atskiru medaliu už pa
žangumą fizikos moksle. Sir 
George Williams universiteto 
humanitarinių mokslų bakalau
ro laipsnis buvo duotas Ray
mond Albert Rudžiauskui. z.

Vasaros metu į Montreal) at
vyksta daug svečių, buvusių 
montrealiečių, tarp kurių šiuo 
metu lankosi M. šemogienė, dr. 
J. šemogos žmona, kurių duk
ra išvyksta apsigyventi į Hava
jus, sesuo Rita Trimakienė iš 
Putnamo ir kiti.


