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Dvidešimtoji diena
Viena stambiausių Kanados lietuvių tradicijų yra Lietuvių 

Diena. Per 20 metų ji įleido šąknis lietuvių gyvenime ir tapo visuo
tine švente, suburiančia gana dideles mases tautiečių patriotiniam 
žygiui. Ji buvo surengta jau visose didesnėse lietuviii kolonijose, 
gyvenančiose rytinėje Kanadoje, bet dar nebuvo pasiekusi vaka
rinės Kanados. Tiesa, vakarinės Kanados lietuviai rengia atskiras 
savo dienas, bet gana retai ir pagal esamas sąlygas. Tikrai visuo
tinės Lietuvių Dienos, apimančios rytinės ir vakarinės Kanados 
tautiečius, iki šiol dar nėra buvę, nes milžiniški krašto nuotoliai 
neleidžia to padaryti. Pirmas tokio visuotinumo bandymas įvyks 
šį pavasarį, birželio 29 — liepos 1 dienomis Winnipege. Tai bus 
tikra visos Kanados Lietuvių Diena, bandanti apimti visą kraštą. 
Geografiškai žiūrint, tai labai palanki vietovė tokiam tikslui. Sako
ma, kad Winnipegas yra kontinento viduryje. Kiek tai teisinga, 
tepasako geografai, bet pažvelgus į žemėlapį matyti, jog tai paran
kiausia vieta susitikti rytiečiam ir vakariečiam. Tiesa, nuotoliai 
dideli ir montrealiečiam, ir torontiečiam, ir vankuveriečiam, ir 
edmontoniečiam, ir kalgariečiam ..., bet jie visiem daugiau ar 
mažiau dideli. Niekas nėra labai privilegijuotas, išskyrus pačius 
winnipegiečius, bet užtat ant jų pečių gula visa rengimo našta. 
Be to, ši Lietuvių Diena yra sujungta su Winnipego miesto šimt
mečio sukaktimi ir iškilmėm. Tai sudaro progą išeiti ir į platesnę 
viešumą.

★ ★ ★

Susitikimas rytinės ir vakarinės Kanados lietuvių, jeigu jis 
bus gausus, neabejotinai bus labai naudingas. Pirmiausia tokio 
masto susitikimas bus bene pirmas Kanados lietuvių istorijoje. 
Siauresnio pobūdžio kontaktų yra buvę, bet tokio masinio susiti
kimo neteko girdėti. Susitikę, vieni ir kiti, pamatysime, kad esame 
tie patys lietuviai, tos pačios tautos sūnūs bei dukros, tačiau pasi
savinę jau skirtingą gyvenimo stilių ir kartais net skirtingą gal
voseną. Pvz. prieš keletą metų lankantis Kanados vakaruose teko 
girdėti priekaištą rytinės Kanados lietuviams: jie esą nuolat prašo 
aukų, bet nesiryžta teikti kultūrinės pagalbos mažosioms vakarinės 
Kanados lietuvių kolonijoms. Buvo net ir tokių, kurie siūlė jokių 
aukų rytiečiams nesiųsti, nieko neduoti Tautos Fondui, Lietuvių 
Fondui, KLB krašto valdybai. Tokia kartėliu dvelkianti mintis kilo, 
matyt, dėlto, kad nebuvo pakankamo ryšio su rytiečiais, kurie juk 
ne sau tuos fondus steigė, o Lietuvai ir jos laisvinimui. Tame prie
kaište buvo dalis tiesos ta prasme, kad pajėgesni rytiečiai perma- 
žai rūpinosi tolimomis vakariečių kolonijomis. Rytiečiai buvo pa
jėgesni, bet nepakankamai pajėgūs didesniem žygiam vakaruose. 
Jie tik dabar pasidarė galimi Kanados vyriausybės dėka, šis pir
mas platesnio masto susitikimas Winnipege turėtų užmegzti glau
desnius ryšius tarp vakariečių ir rytiečių, atnaujinti bendros veik
los ryžtą ir paskatinti platesnį bendravimą.

★ ★ ★
Kaip matyti iš pagrindinių programos punktų, winnipegieciai 

labai uoliai ruošiasi, tikėdamiesi gausaus dalyvavimo tiek rytiečių, 
tiek vakariečių, tiek ir JAV lietuvių. Iš rytiečių pusės dalyvaus an
sambliai: Toronto “Gintaras”, Hamiltono “Aidas”, Londono “Bal
tija”. Vien jie sudarys turbūt apie 150 asmenų. Visi šie vienetai yra 
gana plačiai žinomi. Būtų gera, kad ir vakariečiai pasirodytų su 
savo turimomis pajėgomis, jei įmanoma. Tai prisidėtų prie šven
tės visuotinumo ir dar labiau sudomintų visuomenę, ypač rytie
čius. Anksčiau vakariečiai turėjo savo meninius vienetus ir solis
tus. Galimas dalykas, ir šioje šventėje bus įmanoma kaikuo pasi
reikšti. Ar taip įvyks, tuo tarpu nėra žinių, bet jau žinoma kita 
ryški atrakcija — kardinolo Flahiff dalyvavimas. Vysk. V. Brizgys 
atnašaus Mišias katedroje, prel. J. Balkūnas pasakys lietuvišką pa
mokslą, o angliškai žodį tars pats kardinolas. Numatytas ir viešas 
pasirodymas — demonstracija aikštėje. Visoms programoms išnuo
motos pirmaeilės salės. Taigi, iš rengėjų pusės padaryta visa, kas 
įmanoma, kad Lietuvių Diena Winnipege būtų šauni ir tvirtai pra
bylanti į miesto ir aplamai tos srities gyventojus, kuriems Lietuva 
ir lietuviai galbūt nėra perdaug žinomi. Belieka paskutinė sąlyga 
Lietuvių Dienos sėkmei — gausus tautiečių dalyvavimas. Be jo lie
tuvių vardas negalės ten tvirtai suskambėti. Dėlto kas tik gali, te
dalyvauja toje istorinėje ir iškilioje šventėje, kuri yra mūsų visų 
kultūrinis bei patriotinis žygis.

KANADOS ĮVYKIAI

Ateiviai turtingesni už vietinius

Pasaulio įvykiai
JAV VALSTYBĖS SEKR. H. KISSI NGERIS 32 DIENAS TRUKUSIAS 
derybas Artimuosiuose Rytuose užbaigė karo paliaubų sutartimi, 
priimtina Izraeliui ir Sirijai. Ją Ženevoje pasirašė Izraelio gen. 
mjr. H. Safiras ir Sirijos gen. A. Tajara, dalyvaujant Jungtinių 
Tautų, JAV, Sovietų Sąjungos ir Egipto atstovams. Pagal sutartį 
bus sudarytas 2-4 mylių pločio Jungtinių Tautų 1.250 karių prižiū
rimas koridorius nuo Hermono kalno šiaurėje iki Jordanijos sienos 
pietuose. Už šio koridoriaus abiejose pusėse bus šešių mylių pločio 
zona, kurioje Sirija ir Izraelis galės palikti po 6.000 karių, po 75 
tankus ir po 36 patrankas. Sekančioje šešių mylių zonoje bus 
leidžiama turėti 450 tankų ir didesnį skaičių patrankų. Tačiau 
abiem šiom zonom yra uždraustos priešlėktuvinės raketos. Sutartis

Kanados statistikos 1970 m. 
paskelbti duomenys liudija, kad 
pokariniai ateiviai yra gerokai 
pralenkę šiame krašte gimu
sius kanadiečius. 1946-60 m. 
Kanadon atvykusių šeimų pa
jamos buvo didesnės už vieti
nių šeimų 10,5%, jų turtas — 
21,8%. ši statistika daugiausia 
liečia tik uždarbį ir įsigytus na
mus. Pokarinių ateivių 70,8% 
turėjo nuosavus namus, o vieti
nių kanadiečių — tik 63%. At
eivių turto vidurkis 1970 m. bu
vo $18.952, Kanadoje gimusių 
asmenų — $15.562. Vidutinis 
ateivių uždarbis 1970 m. — 
$9.985, vietinių kanadiečių — 
$9.036. Ateivių įsigyti namai 
savo verte taipgi pralenkė ka
nadiečių namus. Ateivių namo 
vidutinė vertė buvo $17.998, 
kanadiečių — $13.669. Kadangi 
vidutinis metinis ateivių uždar
bis buvo didesnis už čia gimusių 
kanadiečių tik $949, jų įsigytų 
namii 31,7% didesnė vertė liu
dija tų ateivių realesnį požiūrį 
į gyvenimą, didesnį taupumą, 
atsisakymą daugeliui kanadie
čių būdingo “gero” gyvenimo 
siekių. Pokariniai ateiviai daž
nai būdavo pravardžiuojami 
“prakeiktaisiais DP” pavydžių 
kanadiečių, nenorinčių sutikti 
su ateivio pranašumu. Čia taipgi 
tenka pabrėžti, kad pokaryje 
Kanada įsileido daugiausia po

litinių pabėgėlių iš Sovietų Są
jungos okupuotų kraštų, savo 
išsilavinimu gerokai prašokusių 
didžiąją dalį vietinių kanadiečių. 
Didžiausia kliūtimi jiem buvo 
anglų kalbos nemokėjimas, ta
čiau ši kliūtis buvo pašalinta 
per palyginti labai trumpą laiką.

Metropolinio Toronto taryba, 
nepaisydama spaudos protesto 
vedamuosiuose, 17:14 balsų san
tykiu nutarė padidinti savo na
rių atlyginimus visu 100% — 
nuo $3.000 iki $6.000. Iš tikrų
jų visi šios tarybos nariai jai 
skiria tik nedidelę savo darbo 
dalį, nes jie yra išrinkti į met
ropolinį Torontą sudarančias 
savivaldybes ir iš jų gauna ne
blogus atlyginimus. Kaikuriose 
savivaldybėse tie pareigūnai 
taip pat jau buvo pasididinę at
lyginimus 100%. Pradžioje bu
vo nutarta metropolinio Toron
to tarybos narių atlyginimo pa- 
dvigubinimą įvesti nuo 1975 m. 
sausio 1 d., kai bus pravesti nau
ji rinkimai, bet vėliau, įsiki
šus metropolinio Toronto pirmi
ninkui P. Godfrey, buvo nubal
suota $1.500 atlyginimo padidi
nimą gauti jau nuo 1974 m. sau
sio 1 d. Pats P. Godefrey šio 
sprendimo dėka savo šiemetinį 
atlyginimą pasididino $4.000. 
Atlyginimų padvigubinimą bu
vo pasiūliusi specialiai šiam rei- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto gintariečiai šoka Lietuvių Savaitės koncerte Otavoje. Jie taip pat dalyvaus Kanados Lietuvių Dienoje, 
kuri įvyks Winnipege birželio 29 — liepos 1 dienomis. Ten jie susitiks ir su kitais ansambliais

Lietuvių Savaitė Kanados sostinėje
Savaitės metu buvo surengta 

keletas parodų, vaizduojančių 
įvairius lietuvių kultūros gyve
nimo pasireiškimus. Tuo būdu 
ir platesnė Otavos visuomenė 
galėjo susipažinti su lietuvių 
darbais.

Pašto ženklų, pinigų, knygų 
ir liaudies meno paroda

Ši paroda vyko nuo gegužės 
16 iki 25 d. naujuose Otavos 
centrinės bibliotekos rūmuose. 
Paroda buvo dalis bibliotekos 
festivalio, surengto ryšium su 
šios didžiulės bibliotekos, už
imančios keliolikos augštų pa
statą, oficialiu atidarymu."

Pilni Lietuvos pašto ženklų, 
popieriniiį pinigų ir monetų rin
kiniai buvo parūpinti V. Matu
laičio ir Pr. Morkūno iš Toron
to. Rinkiniai buvo profesijona- 
liškai paruošti ir gražiai iliust
ravo nepriklausomos Lietuvos 
istorijos dalį.

Dviejose vitrinose buvo išsta
tyta apie 60 rinktinių lietuviškų 
knygų, išleistų nepriklausomo
je Lietuvoje ir išeivijoje. Kny
gas atrinko ir sumaniai išdėstė 
Regina Ceponkienė, kuri dirba 
kaip bibliotekininkė centrinėje 
bibliotekoje. Išskyrus keletą 
knygų, gautų iš valstybinės Ka
nados bibliotekos, visi leidiniai 
buvo surinkti iš privačių as
menų.

Atskiroje vitrinoje buvo iš
statyta keliolika lietuvių liau
dies meno dirbinių: lietuviški 
smūtkeliai, kanklės, švilpynė, 
gintaro ir keletas audinių pa
vyzdžių. šie rodiniai buvo gauti 
iš valstybinio muzėjaus rinki
nio, kurį savo laiku sudaryti 
padėjo Lietuvių Bendruomenė. 
Taip pat buvo ir dail. A. Tamo
šaitienės paskolintos lėlės — 
2 lietuvaitės ir lietuviukas, šią 
nedidelę parodą skoningai su
tvarkė Vytautas Trečiokas.

Parodą atidarė bibliotekos di
rektorius Claude Aubry. Jis pa
sidžiaugė, kad rengiamos paro
dos, ir pasisakė esąs nustebintas 
taip gražiai išleistomis lietuviš
komis knygomis, nes žino, kad 
lietuviai yra negausūs savo skai
čiumi.

Apylinkės pirm. V. Prišče- 
pionka bibliotekai įteikė tris lie
tuviškas knygas lietuviškajam 
skyriui padidinti.

Dail. Tamošaitienės paroda
Parodą atidarė senatorius 

Paul Yuzyk gegužės 17 d., daly
vaujant gausiam skaičiui lietu
vių ir kviestų svečių. Taip pat 
dalyvavo V. Vokietijos ambasa
dorius Kanadai dr. Ruppert von 
Keller. Paroda buvo Goėthės 
Institute ir truko iki gegužės 
31 d. Instituto direktorė dr. 
Gertrud Baer pasveikino susi
rinkusius ir supažindino su dail. 
Anastazija Tamošaitiene. Taip 
pat kalbėjo apylinkės pirm. V. 
Priščej)ionka. Jis dėkojo dail. 
Tamošaitienei, sen. Yuzikui ir 
Goethės Institutui už dalyvavi
mą ir pagalbą rengiant parodą. 
Sen. Yuzykui jis įteikė lietuviš
ką kryžių-koplytėlę, o Instituto 
bibliotekai knygą “Litauische 
Lyrik” (Baldauf).

Sen. Yuzyk sveikino dailinin-

JUOZAS DANYS 
kę su pasiektais laimėjimais.’ 
Savo kalboje paminėjo bendra
darbiavimo tarp atskirų etninių 
grupių svarbą. Esą tuo būdu 
efektingiau padidinsime mūsų 
indėlį daugiakultūrėje Kana
doje.

Gobelenų ir kilimų parodoje 
buvo išstatyta 27 kūriniai, vaiz
duojantieji dailininkės kūrybą 
per paskutinius 25 metus. Šalia 
ankstyvesnių tradicinio stiliaus 
gobelenų ir kilimų, buvo ir ne
seniai sukurtų šių dienų meno 
dvasioje. Įspūdinga ir reprezen
tatyvi paroda visų dalyvių buvo 
labai gerai įvertinta ir palan
kiai apžvelgta vietinės spaudos. 
Po atidarymo svečiai buvo vaiši
nami vynu ir kava. Buvo 
svečių ir iš Montrealio. Parodos 
proga išleistas katalogas, ku
riam komentarus parašė Biru
tė Nagienė lietuviškai, angliškai 
ir prancūziškai, paminėdama 
dail. Tamošaitienės charakterin
gus biografijos ir kūrybos bruo
žus.

Literatūros paskaita
Tame pačiame Goethės Insti

tute gegužės 17 d. vakarą įvyko 
Carletono universiteto profeso
riaus dr. B. Mogridge paskaita 
“Johannes Bobrowski ir Lietu
va” anglų kalba. Prof. Mogrid
ge yra anglas, mokslus išėjęs 
Anglijoje. Vėliau susidomėjo 
vokiečių literatūra ir ypač ky
lančiu rašytoju Bobrowskiu, 
apie kurį parašė disertaciją.

Bobrowski (1917-65) gimė ir 
augo prie Nemuno Vokietijos pa
sienyje, kur, jo paties aprašy
mu, kartais tuo pačiu metu vyk
davo gegužinės maždaug 200 
metrii viena nuo kitos. Vienoje 
vaidindavo “Karalienės Lizos 
atsilankymą Tilžėje 1904 m.”, o 
kitoje tuo pat metu — “Vytau
tą Didįjį”. Rašytojo gyslose bu
vo ir lietuviško kraujo. Karo 
metu su vokiečių kariuomenės 
daliniu buvo Lietuvoje, Latvijo
je ir Rusijoje. Keletą metų teko 
išbūti rusų nelaisvėje.

Jo kūryba garsėja; ne tik vis 
daugiau ir daugiau jo kūrinių iš
leidžia vokiečių leidyklos — jie 
verčiami ir į anglų kalbą. Bob
rowskis rašo gyvenęs ten, kur 
susidūrė vokiečiai, lietuviai, len
kai ir rusai. Savo kūryboje lie
čia tų santykui problemas. Jo 
kūryboje gausu vaizdų apie lie
tuvius, Lietuvos gamtą (Šešupę) 
ir Lietuvos istoriją. Jis mano, 
kad kryžiuočių ordinas padarė 
didelių skriaudų lietuviams. Jo 
knygų tarpe yra “Litauische 
Claviere”, “Litauische Geschich- 
te” ir kt.

Klausytojui buvo įdomu iš
girsti apie mums kol kas ma
žai žinomą autorių, kuris savo 
kūryboje intymiai liečia lietu
vių tautos gyvenimą ir garsėja 
kituose kraštuose. Dabartinėje 
Lietuvoje išversti ir išleisti jo 
du romanai: “Levino malūnas”, 
“Lietuviški fortepijonai” ir ei
lėraščių rinkinys. Išeivijoje 
pluoštą jo eilėraščių išvertė J. 
Tininis ir atspausdino “Lietuvių 
Dienose”.

Dail. Valiaus paroda
Otavos universiteto Lygina

mosios Pedagogikos Centras su
rengė dail. Telesforo Valiaus 
grafikos parodą Otavos univer
siteto Morisset paviljone gegužės 
12—18 d. d. Parodos rengimo 
darbais rūpinosi Otavos univer
siteto profesorius Ginutis Prq- 
cuta, kuris parodos atidaryme 
supažindino lankytojus su daili
ninku, savo kalboje palietė kai- 
kuriuos lietuvių kultūros bei 
dailės bruožus. Oficialiai parodą 
atidarė minėtojo Centro direk
toriaus pavaduotojas kun. dr. 
Jacques Gagne, paminėdamas, 
kad jam šios pareigos teko dėl 
staigios ir netikėtos prof. A. Ra
mūno mirties, kuris buvo nu
matytas parodos atidarymui.

Parodoje buvo paveikslų iš 
ankstyvesnės ir vėlyvesnės kū
rybos. Kaikurie paveikslai suda
rė ciklus. Vietiniuose anglų 
laikraščiuose buvo paskelbti pa
lankūs komentarai. “The Otta
wa Journal” gegužės 15 rašė: 
“Valius turi nepaprastą spalvos 
pajautimą ir retą vaizduotės do
vaną”. Kitas dienraštis “The Ci
tizen” gegužės 16 išspausdino 
savo meno redaktorės Kathleen 
Walkei' ilgą rašinį, labai gerai 
įvertinantį dail. Valiaus kūrybą. 
Geriausi kūriniai esą “Paskuti
nis rytas” (serija), pasižymį spal
vingumu, abstraktiniu ekspre- 
singumu ir primeną langų vitra
žus.

Sukaktuvinis balius
Gražioje Ottawa Civic Centre, 

Assembly Hall gegužės 18 d. 
įvyko sukaktuvinis balius, į ku
rį susirinko apie 300 asmenų. 
Matėsi nemaža svečių, ne tik iš 
didžiųjų centrų, kaip Torontas 
ir Montrealis, bet ir iš Hamilto
no, Londono, Thunder Bay, 
Pembrooke. Taip pat dalyvavo 
nemažas skaičius ir kitų tauty
bių atstovų bei asmeninių sve
čių.

Windsoro “Aušros” daininin
kėms susirgus, koncertinę prog
ramą atliko Toronto “Gintaro” 
šokėjai ir oktetas. Baliaus daly
viai savo pasitenkinimą progra
ma rodė ilgais plojimais.

Iškilmingos pamaldos
Sukakties pamaldas Baltųjų 

Tėvų vienuolyno koplyčioje lai
kė Otavos lietuvių kapelionas 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, kun. 
P. Ažubalis ir kun. St. Kulbis, 
SJ. Kun. P. Ažubalis pasakė su
kakčiai pritaikytą prasmingą 
pamokslą. Pasidžiaugė praeityje 
atliktais darbais ir kartu ragino 
energingai dirbti ateityje. Ypač 
ragino jaunuosius kuo daugiau 
įsijungti į lietuvišką veiklą. 
Vargonais grojo muz. D. Fidle- 
rienė iš Deep River. Pamaldos 
vyko Baltųjų Tėvų vienuolyno 
seminarijos koplyčioje. Erdvi 
koplyčia pirmą kartą matė tiek 
lietuvių, nes vietinius tautiečius 
gerokai viršijo svečiai lietuviai 
iš kitų vietovių.

Toronto “Gintaro” koncertas
Savaitė buvo užbaigta Toron

to tautinių šokių grupės “Gin
taras” koncertu sekmadienį, ge- 
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buvo pasiekta palyginti didelių 
Izraelio nuolaidų dėka. Premje
rės G. Meir vyriausybė sutiko 
perleisti Sirijai pernykščiame 
kare Golano augštumose užimtą 
visą 300 kv. mylių plotą, prie 
jo dar pridėdama 1967 m. kare 
užimtus kelis kaimus ir Kuneit- 
ros miestą. Izraelio kariuomenė 
betgi pasilaikė Hermono kalno 
viršūnę ir tris strateginės reikš
mės kalvas. Egipto prez. A. Sa- 
datas šią H. Kissingerio iško
votą sutartį pavadino tikru ste
buklu. Ją jau patvirtino Izraelio 
parlamentas ir Sirijos prez. H. 
Assado kraštą valdanti arabų sor 
cialistų partija. Sirijos ir Izrae
lio kariuomenių atskyrimą nu
matoma užbaigti iki birželio 25 
d. Jungtinių Tautų sekr. K. 
Waldheimas į abi puses skirian
tį koridorių nutarė tuojau pat 
pasiųsti Austrijos ir Peru ka
rius nuo Sueso kanalo, vadovau
jamus Peru gen. G. Briceno. 
Tiekimas bei ryšiai buvo patikė
ti lenkams ir kanadiečiams. Iz
raelis su Sirija jau apsikeitė su
žeistais karo belaisviais. Iš vi
so belaisvių Izraelis turėjo 408, 
Sirija — 58. H. Kissingerio 
triumfas sustiprino liberaliosios 
spaudos ir politikų prie kry
žiaus kalamo prez. R. Niksono 
pozicijas. Kalbama, kad jis da
bar planuoja apsilankyti Izrae
lyje ir Egipte, gal net ir kituo
se arabų kraštuose. Vašingtone 
jau paskelbtas sudarymas bend
ros Egipto ir JAV komisijos 
plėsti ekonominiam, moksli
niam ir kultūriniam ryšiam tarp 
abiejų kraštų. Prez. R. Nikso- 
nas birželio 27 d. susitiks su 
sovietų kompartijos vadu L. 
Brežnevu Maskvoje. Spėjama, 
kad šis trečiasis jų susitikimas 
greičiausiai bus apvainikuotas 
sutartimi, suvaržančia atominių 
ginklų bandymus požemyje.

GALVOSŪKIS BRITANIJAI
Protestantų Ulsterio Darbi

ninkų Tarybos 14 dienų trukęs 
visuotinis streikas š. Airijoje 
baigėsi vietinės valdžios iširi
mu. Iš vienuolikos narių vykdo
mosios ministerių tarybos, ku
rią sudarė protestantų daugu
mos ir katalikų mažumos koali
cija, pasitraukė premjeras B. 
Faulkneris su penkiais protes
tantų unionistų partijos nariais. 
Britanijos darbiečių premjero 
H. Wilsono vyriausybė tada įsa
kė suspenduoti provizorinį š. 
Airijos parlamentą keturiem 
mėnesiam. Atrodo, vėl teks grįž
ti į 1972-73 m., t.y. Britanija 
perims tiesioginį Š. Airijos val
dymą per premjero H. Wilsono 
specialų ministerį M. R e e s. 
Praktiškai tai reiškia atsisaky
mą pernai žiemą pasirašytos 
Londono Sunningdale priemies
tyje sutarties, kuri buvo įstei
gusi protestantų daugumai ir 
katalikų mažumai atstovaujan
tį provizorinį parlamentą ir vyk
domąją ministerių tarybą, ši su
tartis taipgi buvo numačiusi 
bendrą abiejų Airijų tarybą 
santykiams gerinti. Premjeras 
H. Wilsonas buvo priverstas at
šaukti Britanijos parlamentą iš 
pavasario atostogų. Š. Airijos 
protestantai šiuos įvykius laiko 
didžiuliu laimėjimu ir net šoka 
iš džiaugsmo miestų gatvėse, 
bet iš tikrųjų jie gali tapti pra
laimėjimu, jeigu darbiečių par
lamentarai pareikalaus Britani
jos kariuomenės atšaukimo iš Š. 
Airijos. Tokiu atveju š. Airijai 
gresia beveik neišvengiamas pi
lietinis karas, kurin būtų pri
versta įsikišti Airijos res
publika.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖ
Naujasis prez. V. G. d’Estain- 

gas savo premjeru pasirinko 
naujosios gaullistų linijos atsto
vą J. Chiracą, kuris preziden
to rinkimuose veikė prieš gaul
listų oficialų kandidatą J. Cha- 
ban-Delmas. Užsienio reikalų 
ministerija buvo patikėta ligšio
liniam Prancūzijos ambasado
riui Bonnoje J, Sauvagnarguess, 

finansų — bankininkui P. Four
cade, krašto apsaugos — sena
toriui J. Soufflet, vidaus reika
lų — prezidento politiniam pa
tarėjui M. Poniatowskiui. Bene 
labiausiai prancūzus nustebino 
radikalų partijos vado J. Ser- 
van-Schreiberio pakvietimas mi- 
nisteriu reformų reikalams. Šis 
politikas ir jo partija visą laiką 
reiškė opoziciją 'gaullistams. Jo 
pasikvietimas koalicinėn vy- 
riausybėn sustiprins prez. V. G. 
d’Estaingo kortas parlamente. 
Prez. V. G. d’Estaingas pažadėjo 
kovoti su infliacija, siekti dides
nio socialinio teisingumo, stip
rinti Prancūzijai būdingą libe
ralizmą, apkarpyti biurokratiz
mą. Prezidentūros štabą jis jau 
sumažino nuo 464 asmenų iki 
300. Naujajame ministerių ka
binete tėra 5 gaullistai, o velio- 
nies prezidento G. Pompidou 
laikais jų buvo 11. Prez. V. G. 
d’Estaingas jau turėjo pasitari
mą su V. Vokietijos kancleriu 
H. Schmidtu Paryžiuje ekono
miniais klausimais. Abu, vadai 
pabrėžė, kad jų pažiūros į V. 
Europos ir pasaulio problemas 
yra labai panašios.

KOMPARTIJOS KONGRESAS
Belgrade įvykusiame Jugosla

vijos kompartijos X kongrese 
po dešimties metų boikoto vėl 
dalyvavo Sovietų Sąjungos ir ki
tų Varšuvos Sąjungos kraštų ofi
cialios delegacijos. Pagrindine 
tema buvo dabartinės Jugosla
vijos politikos bei struktūros už
tikrinimas ateityje, kai 82 metų 
amžiaus sulaukusį prez. Tito 
anksčiau ar vėliau turės pakeis
ti kolektyvinė grupė. Prez. Tito 
džiaugėsi sutvirtinta komparti
jos pozicija, nes iš jos buvo iš
mesta 51.370 į nacionalizmą bei 
liberalizmą įsivėlusių narių, pa
šalinti 92.386 nepasižymintys 
ryžtingumu. Jugoslavija ir to
liau laikysis tautinio komuniz
mo visiško neutralumo rėmuose.

KGB ORGANIZUOTA VAGYSTĖ
Vagys iš Neonilės Snesarovs- 

kos buto Maskvoje išsinešė vi
sas A. Solženicino nuotraukas, 
laiškus bei kitus jo raštus. N. 
Snesarovska 10 metų yra buvusi 
A. Solženicino vertėja, medžia
gos jo kūriniams teikėja. Atro
do, šią vagystę suorganizavo 
KGB, nes vagys nepalietė jokių 
kitų vertingų daiktų. Sovietų 
Kinematografininkų Sąjunga iš 
savo eilių pašalino rašytoją Vik
torą Nekrasov ą, kritikavusį 
kompartiją už A. Solženicino iš
trėmimą. Prokuratūra Kieve 
jam taipgi yra pagrasinusi ir iš
metimu iš Rašytojų Sąjungos. 
V. Nekrasovas 1948 m. "yra lai
mėjęs Stalino premiją už knygą 
“Stalingrado apkasai”. Jis nusi
skundžia, kad jo ramybę nuola
tos drumsčia KGB agentai jau 
nuo kovo mėnesio, kai buvo pa
skleistas jo raštas, ginantis A. 
Solženiciną.

ŠNIPŲ PROBLEMOS
V. Vokietijos Wilhelmshave- 

no uoste buvo suimtas antrasis 
R. Vokietijos šnipas Dieter 
Gerstner. Jis yra pabėgėlis iš R. 
Vokietijos, gyvenęs keletą metų 
Kanadoje ir V. Vokietijon grį
žęs 1967 m. su suklastotais Her
berto Faehrmanno dokumen
tais. Wilhelmshavene jis dirbo 
elektriku ir 7 metus siuntė ži
nias R. Vokietijos žvalgybai. D. 
Gerstneris vaidino didelį krikš
čionių demokratų partijos rė
mėją "maskavimosi tikslu. Miun
cheno žurnalas “Quick” paskel
bė, kad kanclerio W. Brandto 
vyriausybė nuo 1970 m. buvo 
dvylika kartų įspėta Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir Švedi
jos saugumo įstaigų dėl šnipo G. 
Guillaume kanclerio įstaigoje, 
bet nesiėmė jokių priemonių. 
Žurnalas visą įrodamą medžiagą 
žada perduoti federacinės Vo
kietijos vyr. prokurorui S. Buk- 
bachui, tiriančiam G. Guillau
me aferą.
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* KOMUNIKACINES PRIEMO

NES krikščionys ypatingai turi pa
naudoti Dievo žodžio skleidimui tuo
se pasaulio kraštuose, kuriuose 
Bendrija negali laisvai klestėti, pa
reiškė Paulius VI, kalbėdamas Pa
saulio Komunikacijos Dienos proga. 
Jis suminėjo atsilikusius ir R. Euro
pos kraštus, kuriuose trūksta kuni
gų ir draudžiama laisvai išpažinti re
ligiją.

* MILŽINIŠKAS ŠV. TOMO AK
VINIEČIO raštų indeksas, kuriame 
išanalizuota virš 10,600,009 žodžių, 
padės studijuojantiems vėl surasti 
atramos tašką, kuris buvo moksluose 
prarastas, kai daugelis atsisakė lo
gikos metodų ir krikščioniškosios 
minties pagrindų. Tai pareiškė Pau
lius VI, kalbėdamas apie kun. Ro
berto Busa, SJ, veikalą, kuris buvo 
pradėtas prieš 25 m. ir atliktas nuo
lat tobulinamų IBM skaitytuvų pa
galba. Šiuo metu kun. Busa, SJ, po
piežiui įteikė pirmuosius 5 išleistus 
veikalo tomus, o jų iš viso bus iš
leista 40 tomų, kurių kiekvienas tu
rės apie 1,200 puslapių. Ten išgvil
denta apie 100 šv. Tomo veikalų, 
taipgi 18 mažesnių veikalų, dėl ku
rių autorystės abejojama, ir 61 vei
kalas, kuris buvo šv. Tomo pradėtas, 
bet kitų užbaigtas. Popiežius savo 
žodyje pareiškė, jog šiuo metu susi
domėjimas krikščioniškosios istori
jos žymiausiu mintytoju vėl at
gimsta.

* “COMMUNIO”, tarptautinis ka
talikų teologinis žurnalas, išleido pir
mą savo numerį anglų kalba. Šis žur
nalas buvo įsteigtas grupės teologų, 
kurie buvo nepatenkinti teologinio 
žurnalo “Concilium” linija, dominuo
jama kun. Hans Kueng. Todėl 1970 
m. kun. Hans Urs von Balthasar, 
kun. Josef Ratzinger, kun. Karl Leh
mann ir kun. Henri de Lubac pra
dėjo vokiečių kalba leisti “Commu- 
nio”. Neužilgo tas žurnalas susilaukė 
italų ir jugoslavų laidų, dabar — 
angliškosios, o artimoje ateityje pa
sirodys ir prancūziška bei ispaniška 
laida. Angliškąją laidą redaguoja Ja
mes Hitchcock, St. Louis universi
teto profesorius.

* KARD. JEAN DANIELOU, SJ, 
mirė netikėtai Paryžiuje prieš 6 d. 
atšventęs savo 69-tąjį gimtadienį. Jis 
buvo labai žymus ir pažangus teolo
gas, K. Bendrijos tėvų specialistas, 
kuris paskutiniu metu labai gynė po
piežiaus autoritetą. Jis buvo garsio
sios Prancūzų Akademijos narys ir 
prieš mirtį redagavo prancūzų teo
loginį žurnalą “Etudes". Buvo gimęs 
1905 m. Neuilly mieste; 1929 m. įsto
jo į jėzuitų vienuoliją ir 1938 m. 
buvo įšventintas kunigu. 1969 m. 
Paulius VI pakėlė jį kardinolu.

* KARD. STEPAN TROCHTA mi
rė Čekoslovakijoje po žiauraus 6 va
landas trukusio tardymo. Jis buvo 
69 m. amžiaus. Dar jaunas salezietis 
kunigas buvo karo metu vokiečių ka
linamas Dachau koncentracijos sto
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vykloje. Po karo jis grįžo čekoslova- 
kijon ir 1947 m. buvo konsekruotas 
vyskupu. Tačiau komunistai jį tuo
jau vėl suėmė ir nuteisė 25 m. kalė
jimo. Po 7 metų jis buvo iš kalėjimo 
paleistas su sąlyga, kad dirbs kaip 
paprastas darbininkas ir kunigiškų 
pareigų neis. Kai režimas 1968 m. 
sušvelnėjo, jam buvo leista eiti savo 
kunigiškas ir vyskupiškas pareigas. 
Paulius VI 1969 m. jį slapta pakėlė 
į kardinolus, bet viešai tai paskelbė 
tik 1973 m.

* “CHURCH TIMES”, anglikonų 
laikraštis Britanijoje, plačiai aprašė 
komunistų varomą kovą prieš tikė
jimą Lietuvoje. Aprašomi dabar 
vykstą suėmimai bei namų kratos.

* PRANCŪZIJOJE PAŠAUKIMŲ 
Į KUNIGUS sumažėjimas yra katast
rofiškas — pareiškė vysk. Lucien 
Bardonne, prancūzų vyskupų komisi
jos kunigams ir seminarijoms narys. 
1969 m. buvo įšventinti visoje Pran
cūzijoje 345 kunigai, o 1973 m. — 
219. 1969 m. į seminarijas įstojo 470 
kandidatų, o 1973 m. — 151. Iš viso 
Prancūzijoje 1967 m. buvo 40,994 
kunigai, o 1970 m. — 36,294. Apskai
čiuota, jog 1975 m. Prancūzijoje bus 
iš viso 31,820 kunigų.

★ KANADOJE ĮVAIRIOM RELI
GIJOM PRIKLAUSO 13,811,179 as
menys. Beveik 10,000,000 jų yra ka
talikai, antroje vietoje stovi angliko
nai su 1,048,179 nariais, o trečioje — 
United Church su 993,190 narių.

★ JAV KATALIKŲ SKAIČIUS 
AUGA, o kunigų skaičius nebespėja 
proporcingai paaugti, pagal Eleanor 
Blau statistines žinias, paskelbtas 
“New York Times”. 1970 m. buvo 
40,871,302 katalikai, kuriuos aptar
naudavo 53,796 kunigai. 1973 m. bu
vo 48,460,427 katalikai, o juos ap
tarnavo 56,969 kunigai. Taigi, 1970 
m. vienam kunigui teko 759 tikintie
ji, o 1973 m. — 851 tikintysis. Iš ki
tos pusės statistikos rodo, kad pro- 
testantinių konfesijų tikintieji ma
žėja, o dvasininkų atsiranda todėl 
perdaug. Episkopatų kunigų net 5% 
šiuo metu turėjo susirasti pasaulie
tiškus darbus, nes jų kunigiškų pa
slaugų nebereikia.

* AUSTRALIJOS KATALIKAI IR 
PROTESTANTAI surengė bendrą 
demonstraciją Sydney mieste prieš 
pornografiją. Demonstracijoje daly
vavo 25,000 žmonių ir daugiau nei 
trečdalis jų buvo jaunimas. Kalbė
tojais demonstracijos metu buvo 
kard. James D. Freeman ir angliko
nų arkiv. M. L. Loame.

★ “CALIX”, buvusių alkoholikų 
draugija, nusiuntė savo atstovus pas 
Paulių VI ir įteikė prašymą beatifi- 
kuoti Dublino darbininką Matt Tal
bot, kuris “Calix” organizacijos lai
komas moderniu pavyzdžiu atsigavi
mo iš alkoholizmo ir tolimesnio 
krikščioniško gyvenimo. Popiežius 
jų audiencijos metu apibūdino Tal
bot kaip žavų savitvardos ir antgam
tinių dorybių pavyzdį. KUN. J. STŠ.

Gegužės 25 d. Toronto Prisikėlimo 
par. patalpose įvyko studijų diena, 
kurioje kviestiniai pranešėjai ir kiti 
dalyviai atvirai gvildeno įvairius lie
tuviškosios šeimos aspektus, čia pa
teikiame ten iškeltų minčių santrau
ką.

Simpoziumo vadovas prof. A. 
Musteikis, po atidaromojo KLK 
Centro pirm. dr. J. Sungailos žo
džio, padarė trumpą istorinę šei
mos apžvalgą, paliesdamas es
minius jos uždavinius ir pasto
vumą. Tradicinės šeimos pasto
vumas pradėjo svyruoti ypač po 
Prancūzų revoliucijos. Toji ten
dencija labai išryškėjusi Rusi
jos revoliucijoje, Vokietijoj ir 
kituose kraštuose. Nusivylus ta 
tendencija, buvo grįžta prie di
desnio šeimos pastovumo, bet 
pastaraisiais metais vėl įsigali 
didesnis palaidumas. Lengvai 
leidžiamos ištuokos, abortai ir 
pan.

♦ * ♦
Kazys Manglicas, sociologijos 

magistras, socialinės globos dar
buotojas, pateikė pranešimą te
ma “Kas gresia lietuviškajai šei
mai?” Pirmiausia jis paminėjo, 
kad liet, šeima nesusiduria su 
bendro pobūdžio pavojais—mo
raliniais, religiniais, ekonomi
niais. Specifinis pavojus, kuris 
tyko lietuvių šeimą išeivijoj, yra 
išnykimas, t. y. nutautėjimas. Ji 
turinti gyventi dvejopoje visuo
menėje — lietuviškoje ir vieti
nio krašto. Abiejų visuomenių 
vertybių sistema dažnai būna 
skirtinga, dėlto lietuviškai šei
mai susidaro įvairių sunkumų 
bei konfliktų, kurie gali baigtis 
šeimos suirimu.♦ * *

Irena Lukoševičienė iš Mont- 
realio, socialinės globos darbuo
toja ir sociologijos magistrė, 
gvildeno temą “Kas padeda šei
mai atlaikyti pavojus?” Jos nuo
mone, ęagrindinė paslaptis, įga
linanti seimą atsilaikyti prieš vi
sus pavojus, yra vidinė šeimos 
stiprybė. Jei šeima yra gerai su
cementuota vidiniais ryšiais, ga
li atlaikyti ir moralinius, ir reli
ginius, ir išnykimo, ir nutautėji
mo pavojus. Šeimos atsparumas 
turi išaugti iš vidaus ne įsaky
mo, o bendravimo ir meilės ke
liu. Siekiamosios vertybės turi 
natūraliai įaugti šeimos nariuo
se. Lietuviškasis gyvenimas turi 
būti integruotas šeimos gyveni
mam Jei to nėra, reiškia, kad 
patys tėvai netiki lietuvybe, ne
laiko jos vertingu dalyku. Pats 
tėvų buvimas lietuviais savaime 
dar nepadaro vaikų sąmoningais 
lietuviais, kaip ir jų katalikiška
sis tikėjimas savaime nepadaro 
vaikų katalikais. Pagrindinis

| Devynios dienos žydinčiame krašte |
Įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbijon 

G. BREICHMANIENĖ(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Mums grįžtant iš aerodromo 

lynojo, ir mūsų šeimininkai 
skundėsi, kad labai blogu laiku 
atvažiavome, nes kiekvieną die
ną lyja. Bet pavakary jau visiš
kai išsiblaivė ir daugiau lietaus 
per visą mūsų buvimo laiką ne
teko matyti. Juokdamiesi, kad 
atvežėm jiems gerą orą, išsiren
gėme į vokiečių klubo patalpas 
pirmam susipažinimo vakarui. 
Čia susirinkę visi Bogotos lie
tuviai ir mūsiškiai, kuriuos pa
sveikina Bogotos lietuvių bend
ruomenės pirm. dr. J. Zaranka. 
Po jo kalba PLB pirmininkas 
Br. Nainys, irgi šiandien čia at
vykęs iš Ibagues. Po oficialios 
dalies ir vaišių prasidėjo links
moji dalis. Paprastai praeina 
kiek laiko, kol jaunimas susipa
žįsta, bet šiandien tuojau visi 
susijungia bendram rate, kartu 
šoka ir dainuoja. Net ir senes
niems linksma, nes šeimininkai 
dar valandai ilgiau paprašo sa
lės. Ta valanda greit prabėga 
ir vistiek reikia skirstytis, nes 
rytoj darbo diena.
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kas, tad nesunku rytą atsikelti, 
bet nesame pripratę, kad ant 
stalo lauktų pusrytis, maloni ko- 
lumbietė tarnaitė patarnautų, 
surinktų mūsų drabužius ir klo
tų lovas*. Čia kiekvienas turi tar
naitę, o didesnės ir turtinges
nės šeimos net po kelias tarnai
tes ir šoferį. Tarnai paprastai 
gyvena kartu — turi sau atski
rą kambarį su vonia. Atlygini
mai tarnaitėms nėra dideli, bet 
reikia joms duoti išlaikymą ir 
uniformas bei apavą. Mums tai 
tai atrodo didelis liuksusas, o 
jie negali suprasti, kaip gali
ma gyventi be tarnaitės ir dar 
dirbti 8 vai. į dieną.

Bepusryčiaujant, iš viršaus 
nusileidžia Renata ir pradeda 
klausinėti, ar mes negirdėjome 
šią naktį serenados. Deja, labai 
gaila, bet nuovargis ir miegas 
buvo stiprensnis už serenados 
dainuotojus. Tačiau labai įdo
miai ji pasakoja, kad čia įpras
ta dainuoti serenadas. Niekas 
negali pasiskųsti, kad sutrukdė 
miegą ar panašiai, nes čia yra 
laisvas kraštas, ir kiekvienas da
ro, kaip jam patinka. Vėliau jos 
duktė papasakojo daugiau apie 
pačias serenadas. Ji sako, kad

Lietuviškoji šeima dabarties grėsmėje
Šia tema KLK Centro buvo surengtas simpoziumas, pajudinęs mūsų gyvenimo opas 

šeimos ginklas yra religinis, mo
ralinis, tautinis sąmoningumas, 
sugebąs perteikti jaunajai kar
tai pagrindines vertybes.

* * *
Gražina Petrauskienė, klasi

kinių kalbų magistrė ir gimnazi
jos mokytoja iš Londono, Ont., 
išsamiai kalbėjo tema “Jaunų 
šeimų sudarymas”. Tradicinių 
piršlių nesant, jaunų žmonių 
pažintys prasideda įvairiuose po
būviuose. Lietuviuose vyrauja 
bendroji pažiūra — tuoktis kiek 
galint anksčiau, nes dabar jau
nimas subręsta žymiai greičiau. 
Šeimos pastovumui tai kenkia, 
nes iš perankstyvų vedybų atsi
randa daug skyrybų. Mūsų jau
nimą neigiamai veikia bendroji 
seksualinė revoliucija, propa
guojanti seksą kaip pramogą, 
nepaisančią moralinių įsiparei
gojimų. Prie to, vedusių atveju, 
prisideda pažiūra, kad vaikai 
vengtini, nes pasaulyje ir taip 
jau perdaug žmonių. Paruoši
mas jaunimo' santuokai labai 
menkas visur. Mokykloje patei
kiami biologiniai faktai, bet mo
ralinė pusė paliekama nuoša
liai. Tuo jau pradeda susirūpin
ti kanadiečių ir amerikiečių pa
rapijos. Rengiami specialūs kur
sai, spausdinamos patrauklios 
brošiūros, skatinama neskubėti 
su jungtuvėmis. Lietuvių para
pijose nieko panašaus dar ne
girdėti.

Jaunųjų vedyboms neigiamos 
įtakos turi vadinamasis moterų 
išsilaisvinimo sąjūdis (radikalu
sis), skelbiąs pažiūrą, kad vedy
bos žemina moterį, pririša prie 
namų. Kaikurios to sąjūdžio mo
terys skelbia, kad vedybos iš vi
so nereikalingos, išskyrus atve
jus, kai norima šeimos.

Prie neigiamos įtakos turin
čių reiškinių skirtinos ir vad. 
komunos, kur jaunuoliai-ės gy
vena kolektyviai, kur vaiko tė
vas lieka nežinomas.

Pradeda populiarėti ir vadina
mosios sutartinės vedybos—su
sitariama oficialiai gyventi kar
tu tam tikromis sąlygomis ribo
tą laiką, kuris gali būti pratęs
tas.

Visi tie reiškiniai rodo, kad 
tikroji santuokos prasmė yra 
aptemdyta, kad sekso paskirtis 
Dievo kūryboje nebematomą. 
Dėlto svarbu, kad jaunimas lai
ku įžvelgtų santuokos tikrąją 
prasmę ir išvengtų klystkelių. 
Visi, nuo kurių priklauso jauni
mo paruošimas santuokai, turė
tų sudaryti sąlygas tinkamai pa-

mergaitei “gauti” serenadą yra 
didelė garbė. Serenados dainuo
jamos įvairiomis progomis: vy
ras gali siųsti serenadą savo 
draugei, norėdamas pasveikinti 
kokia nors proga, išreikšti savo 
draugiškumą, sužadėtinis savo 
mylimajai, vyras žmonai ir t.t. 
Yra toks restoranas, vadinamas 
“Saulės vartai”. Ten nuėjęs vy
ras išsirenka jam patinkančius 
serenados dainininkus, kurių 
ten yra įvairių. Pagal savo sko
nį išsirenka dainas ir instru
mentus. Juo daugiau dainininkų 
ir instrumentų, juo brangesnė 
serenada. Paprastai jie turi gi
taras, smuikus, o kartais net 
ir arfą. Nusamdęs serenados 
dainuotojus, vyras nuveža pas 
tą moterį, kuriai serenadą dai
nuos. Jis stovi po langu pirmas, 
o už jo dainininkai. Mergaitė, 
per miegus išgirdusi dainą, tu
ri atsargiai prieiti prie lango 
ir pasižiūrėti kas siunčia sere
nadą. Jeigu vyriškis yra tas, ku
ris jai patinka ir iš kurio ji no
ri serenadą priimti, ji uždega 
šviesą, bet pati nepasirodo. Tik 
rytojaus dieną ji turi paskam
binti ir padėkoti už serenadą. 
Visos tvirtina, kad susilaukti se
renados yra labai malonus jaus
mas ir daug geriau nei gauti gė
lių ar dovanų. Jei mergina sere
nados nepriima, atseit, neužde
ga šviesos, dažnai vyras vėl 
vyksta į “Saulės vartus” ir įieš
ko geresnių dainininkų, kuriais 
galėtų sužavėti ir palenkti į sa
vo pusę mylimąją. Taip sere
nados gali tęstis per naktį, bet 
kaimynai neturi teisės skųstis, 
o tik gėrėtis. O aš maniau, kad 
serenados pasibaigė su riteriais 
ir vidurnamžiais!

* *
Gyvatariečių globa Bogotoje 

rūpinasi katalikių moterų drau
gija. Jos turi sudariusios planus 
ką ir kada daryti, kur vykti ir 
kaip. Mums tenka tik vykdyti 
tai, kas suplanuota. Ir malonu, 
kad planavimo rūpestis atpuo
la, o jaunimas visą laiką užim
tas.

Nors planuose ir nebuvo nu
matyta, bet, kaįp geri kanadie
čiai, prieš prasidedant kitai die
nos programai, nutarėme aplan
kyti Kanados ambasadorių, juo
ba, kad dar turime jam iš mūsų 
ministerio pirmininko P. E. Tru- 

siruošti svarbiajam gyvenimo 
žingsniui, nuo kurio daug pri
klauso ir lietuviškoji ateitis.

Dr. J. Sungaila kalbėjo tema 
“Mišrių šeimų problema”. Pa
sak jo.'mišrurhas gali būti reli
ginis, tautinis, rasinis. Lietu
viams ypač rūpi tautinis mišru- 
mas, kuris sudaro egzistencinį 
pavojų. Kad tautiniu požiūriu 
mišrios šeimos labai sparčiai 
daugėja, buvo matyti iš pateik
tos statistikos, sudarytos tik vie
noje Toronto Prisikėlimo para
pijoje. Ši parapija yra viena lie
tuviškiausių, kur vyksta gyva 
jaunimo veikla ir sportinėje, ir 
kultūrinėje, ir religinėje srity
je. Pagal ją, 1959—1963 m. bu
vo 38% tautiškai mišrių santuo
kų, 1964—1968 m. 35,5%, 1969 
—1973 m. 60%. Pastarųjų dve
jų metų duomenys yra tokie: 
70% mišrių santuokų, 30% lie
tuviškų; 61% katalikiškų, 39% 
religiškai mišrių. Taigi, tenden
cija sudaryti tautiškai mišrias 
santuokas smarkiai kyla. Šv. Jo
no Kr. lietuvių parapijos Toron
te duomenys kiek geresni, bet 
jie liečia daugiau vyresnio am
žiaus žmones ir mažiau būdingi 
jaunimui. Jeigu jau tokia būklė 
vienoje iš lietuviškiausių para
pijų, tikrai ji nėra geresnė ir ki
tur.

Kodėl taip yra? Pasak dr. J. 
Sungailos, visa tai rodo tautinės 
sąmonės stoką, rūpinimąsi tik 
asmeniniu gyvenimu, aplinkos 
įtaką, jieškojimą geresnio me
džiaginio gyvenimo. Už tai esą 
atsakingi tėvai, nesugebėję išug
dyti pakankamo tautinio sąmo
ningumo savo šeimoje (yra išim
čių), jaunimo organizacijos (ne
diskutuojami santuokos klausi
mai), parapijos (nepakankamai 
tuo rūpinasi), spauda (permažai 
tuo klausimu rašo). Problemai 
spręsti reikalinga sociologinė 
studija, atskleidžianti dabartinę 
būklę ir nurodanti būdus pa
kreipti jaunimą į lietuviškas 
santuokas.

Mišrių šeimų tautiečius reikė
tų traktuoti tolerantiškai, kvies
ti į visuomeninį lietuvių gyveni
mą. Nepriimtinas dvejopas mas
tas — vienus priimti kitus 
smerkti. (Pvz. dainų šventės me
tu Niujorke pasirodžiusią p. 
Rockefellerienęi-Paulekiūtę lietu
vių minia pasitiko su ovacijo
mis, nors kitais atvejais girdėti 
griežtai smerkiančių balsų). Pa
vojingiausios santuokos yra su 
kitų etninių grupių partneriais, 

deau atvežę sveikinimus. Užsi
registravę ir atlikę kitus forma
lumus, susėdome erdviame am
basadoriaus Sidney A. Freifeld 
kabinete. Jis labai malonus žmo
gus ir atrodo, kad tikrai paten
kintas mūsų vizitu, nes nė kiek 
neskuba, o priešingai: klausinė
ja pirmiausia apie mus, paskui 
pasakoja apie savo darbą, pri
stato jauną savo padėjėją, dar 
tik pernai baigusį Lavalio uni
versitetą ir dabar įsijungusį į 
diplomatinę tarnybą. Jo pareiga 
rūpintis į kokią nors painiavą pa
tekusiais Kanados piliečiais. Jis 
juokaudamas sako, kad neužten
ka vien dienų, kartais reikia 
dirbti ir naktimis. Labai gražiai 
ir įdomiai pasakoja apie pačią
Kolumbiją, santvarką, gamtą ir 
kita, o paskui atsako į įvairius 
mūsų jaunuolių klausimus, pa- 
girdamas juos, jog jie sudaro 
jam labai inteligentiško ir svei
ko jaunimo įspūdį. Pabrėžia, 
esą nesistebėtų, jei ir iš jų kas 
nors vėliau pasirinktų diploma
to tarnybą. Geroką valandą pra
leidžiame su juo. Atsisveikinda
mas pažada ateiti į mūsų kon
certą, o atsiradus reikalui, pra
šo kreiptis į jį. “Kolumbija yra 
nuostabus kraštas, gaila, kad 
taip trumpai čia būsite. Bet ma
tysite daug įdomių, gražių daly
kų, kurių nėra Kanadoje. Be 
abejonės, daug ką norėsite par
sivežti namo, tik aš nežinau 
kaip”. Tėviškai ir maloniai atsi
sveikina.

* * *
Laukiamajame kambaryje lau

kia būrys Bogotos lietuvių po
nių, kurios dabar veš mus apro
dyti miesto ir aplankyti aukso 
muzėjaus, garsaus visame pasau
lyje. Nors ir anksčiau jau bu
vome įspėti, bet dar jos pakar
toja, kad čia oras yra labai skys
tas, sunkiau kvėpuoti ir greičiau 
žmonės pavargsta, tad reikia 
vaikščioti pamažu — taupyti 
energiją. Pasakoja mums, kad 
čia atvažiavę solistai nepajėgia 
dainuoti, nes negali pakanka
mai oro įtraukti į plaučius, o 
baletas pas juos niekada neat
važiuoja, nes neįmanoma šokti. 
Pamačiusios išsigandusius mū
sų veidus, bando raminti — 
esąs užsakytas deguonis, ir jei 
kas apalps, ten pat bus atgaivin
tas.

(Bus daugiau)

nes jos, kaip ir lietuviai, kovoja 
’ ’ Labiau to- 

----------- yra anglosaksai — jie 
:1 pusę mažiausiai

* ♦

už savo egzistenciją, 
lerantiški yra anglos 
lietuviškąją 
varžo. *

Diskusijose buvo išryškinti 
bei išplėtoti kaikurie pranešėjų 
teigimai. Pirmiausia iškilo kal
bos klausimas šeimoje. L Luko
ševičienė ypatingai pabrėžė, kad 
mūsų šeimos kalba be jokio svy
ravimo turi būti lietuvių kalba. 
Tai pagrindinis raktas, kuris 
atidaro vaikui kelius į lietuviš
kąją kultūrą ir visuomeninį lie
tuvių gyvenimą. To siektina ne 
išoriniais varžtais, o pedagogiš
ku įtaigojimu. Pageidauta suda
ryti lietuvių jaunimo gyvenimo 
sekimo bei informacijos komisi
ją. Parapijose turėtų būti įves
ti pamokslai jaunimui. Kaikurie 
apgailestavo, kad jaunimo orga
nizacijos neturi gerų vadų ir ne
pajėgia jo sutelkti bei tinkamai 
vadovauti, šeimoms trūksta vai
kų literatūros, pritaikytos mies
to vaikui, atitinkamų plokštelių.

i
g
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Juzė Šimanskienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: kun. dr. A. Poškui už mano 
amžiną atilsį taip mielo ir brangaus sūnaus

a. a. Juozo Šimanskio
paminklo pašventinimą ir atlaikytas šv. Mišias; inž. A. 
Paškevičiui už pasakytą kalbą kapuose; p.p. Paliulio- 
niams už gėles; visiems buvusiems a.a. Juozo draugams ir 
bičiuliams už taip gausų atsilankymą tą lietingą dieną ka
pinėse, bažnyčioje ir pietuose. Taip pat dėkoju Otavos 
apyl. pirmininkui V. Priščepionkai už tartą žodį pietų 
metu. Didelis ačiū V. Plečkaičiui už suteiktą pagalbą, mar
čiai Albinai, dukrai Elenai ir Pranui Ališauskams už pietų 
paruošimą bei rūpestį.

Jūsų visų nuoširdumas visuomet pasiliks mano širdyje 
Dėkinga, liūdinti motina —

prof. dr. ANTANUI RAMŪNUI - 
PAPLAUSKUI,

kilniam ir geniališkam Didžiadvasiai mirus, jo žmonai 
dr. MARIJAI RAMONIENEI - PAPLAUSKIENEI, duk
relėms: RAMONAI, TERESYTEI, sūnums ANTANUI 
ir MYKOLUI slegiančiose skausmo valandose reiš
kiame gilią užuojautą ir drauge su Jumis liūdime —

Marija Aukštaitė ir sūnūs

Zuzanai Pleinienei
Lietuvoje mirus, jos sūnui — KLB krašto valdybos 

nariui JERONIMUI PLEINIUI ir jo šeimai reiškia 

nuoširdžią užuojautą —

K LB krašto valdyba

Kolegas sambūriecius

RAMUNĘ ir ALVYDĄ S. BULOTUS 
bei kitus artimuosius

tėvo JUOZO BULOTOS
mirties proga nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Montrealio Lietuvių Akademinio Sambūrio 
valdyba ir nariai

Mylimai SESERIAI
Lietuvoje mirus, ALBINAI DIDŽBALIENEI

reiškiame gilią užuojautą —

Z. J. Didžbaliai

G. A. Skaisčiai

Mylimai MAMYTEI

Lietuvoje mirus, sūnui KOSTUI VALANČIUI ir jo

šeimai reiškiame gilią užuojautą —

Ona Urnavičienė Aldona ir Jurgis Ramoškai

Julijai Pleirienei
Lietuvoje mirus, jos sūnui JONUI PLEIRIUI su 

šeima Čikagoje ir jos broliui AUGUSTINUI JA

ŠIŪNŲ! su šeima Toronte nuoširdžią užuojautą 

reiškia — Šakalinių šeima

Nėra literatūros lietuvių kalba 
apie pasiruošimą santuokai. 
Trūksta psichologinių knygų 
liet, kalba šeimos klausimais. 
Keli kalbėtojai pastebėjo, kad 
lietuvių jaunimo pobūviai ir ap
lamai jų bendravimas savaime 
dar nėra laidas į lietuviškas ve
dybas, nes nevisuomet išsivysto 
romantiškoji pusė. Vienos tau
tybės yra labiau atsparios miš
riom santuokom, kitos mažiau. 
Išreikšta viltis, kad žymi dalis 
lietuvių jaunimo išliks lietuviš
ka, nežiūrint ir labai nepalankių 
sąlygų.

Prof. A. Musteikis sklandžiai 
vadovavo diskusijoms, vietomis 
papildydamas kalbėtojų mintis. 
Nors dalyvių skaičius nebuvo 
gausus (apie 35), tačiau visi jie 
dalinosi savo patirtimi taip gy
vybišku klausimu. Tiktai sunko
ka buvo išlaikyti diskusijų nuo
seklumą, nes kalbėtojai šokinė
jo nuo vienos temos prie kitos.

Užbaigos žodyje KLK Centro 
pirm. dr. J. Sungaila išreiškė pa
dėką pranešėjam, dalyviam ir 
šeimininkėm, kartu pareikšda
mas, kad šia proga permažai tau
tiečių pasinaudojo. D.
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Ir mirusieji kalba
Dail. A. Docius 1916. XI. 12—1973. V. 29 ir jo kūrybinis lobis

A. KALNIUS

Lietuviu Diena Kanados viduryje
Visos arterijos veda į širdį, visi keliai veda į Kanados centrą 

birželio 29 — liepos 1 dienomis

Turbūt daugumai žmonių 
mirtis yra vienas iš didžiausių 
priešų. Net ir gyvenimo nu
skriaustasis kažin ar betrokšta 
mirties. Kiekvienas nori gyventi 
čia, žemėje, gal net amžinai.

Greičiausia dėlto žmogus, ži
nodamas, kad jis neišspruks iš 
mirties glėbio, nori kuo nors sa
ve įamžinti šiapus, kad bent ret
karčiais savo darbais prabiltų į 
savo artimuosius, draugus, pa
žįstamus ... Ir iš tikrųjų, argi iš 
katedrų, senučių bazilikų, sina
gogų, mečečių ir kitokių diev- 
nam'ių į mus neprakalba jau se
niai užgesę architektai ir daili
ninkai? Ar tūkstantmetės pira
midės, obeliskai, kolonados ir 
net sugriuvusių miestų pamatai 
mums nieko nesako apie jų sta
tytojus? O kur dar skulptūros, 
paveikslai, knygos ... Taip, mi
rusieji kalba. Jų kultūrinis pali
kimas yra jų kalba.

Ar norėjo čia, žemėje, pasi
likti, savo darbuose įsiamžinti 
dail. Alfonsas Docius? Jis buvo 
perkuklus...

* ❖ *
A. a. dail. A. Docius ir jo 

žmona Elena, skulptorė, visuo
met buvo laukiami svečiai mūsų 
šeimoje. Ak, kiek kultūrinių te
mų mes gvildenome, kiek dailės 
kūrinių bandydavome aptarti ir 
juos įrikiuoti į atitinkamą po- 
augštį! Mūsų pokalbiai dažnai 
užkliudydavo literatūros ir kitų 
menų temas. Jei kuris iš pokal
bininkų būdavo vienu ar kitu 
klausimu pergriežtas, tai daili
ninkas visados nurodydavo, kad 
visdėlto ir čia esama daug ne
peiktinų dalykų bei tiesos ir, be 
to, nereikia reikalauti perdaug. 
Taip, meno kritikoje jis buvo 
nuosaikus.

Nekartą mums teko buvoti ir 
Docių namuose. Pas juos nuo
taika būdavo dar pakilesnė, nes 
dailininkas mums vis parodyda
vo savo naujausius darbus. Daž
nai mes dar kartą peržiūrėdavo
me ir senuosius bei patikrinda
vome, ar dar neparduoti tie, ku
rie mums labiausiai buvo pati
kę. Ne. Jis juos laikė mums.

* * *
Praslinkus metinėms nuo dai

lininko mirties, sėdžiu su lapu 
popieriaus ir bandau užrašyti, 
ką jis man kalba, būdamas pa
sislėpęs savo paveiksluose, ku
rių keli, dar prieš jo mirtį, atsi
dūrė mūsų namuose, žinoma, 
nors ir myliu meno pasaulį, bet 
nesu jame gimęs. Dėlto bandy
siu jo kalbą suprasti kaip anas 
“gaspadorius”, kuris su botagu 
rankose išlipęs iš vežimo nuėjo 
į K. Čiurlionio organizuotą su
telktinę meno parodą Kaune ir 
labai nustebo, kam vieno daili
ninko moterų portretai tokie di
deli — juk jos nesančios šven
tosios. Arba kokiem galam pieš
ti tuos visokius vaizdus, jeigu 
laukuose daug gražiau? Ir tik 
paties Čiurlionio paveikslų kam
bary, sustojęs prie “Pasakos” 
triptiko, “gaspadorius” surimtė
jo ir pareiškė, kad čia tai jam 
viskas aišku: čia esanti pasaka. 
Šiame kalne gyvena karalaitė. Į 
jo viršūnę lipa žmonės, tikėda
miesi, kad ji vieną iš jų pasi
rinksianti, patį gražiausią, tvir
čiausią ...

Patys pirmieji prieš mano 
akis dail. A. Dociaus paveikslai 
yra dvi reprodukcijos. Šiuos dar
bus dailininkas sukūrė, jo dar
bovietei užsakius. Matyti, jis sa
vo darbovietės vadovybės buvo 
teigiamai įvertintas ir mėgsta
mas. Ten buvo ir daugiau daili
ninkų, bet svarbesniesiems me
no poreikiams visados buvo 
kviečiamas dail. A. Docius.

Viena šių reprodukcijų iš pir
mo žvilgsnis atrodo lyg abstrak
tas. Bet geriau į ją įsižiūrėjus, 
nesunku pastebėti, jog tai yra 
spalvotų akmenų konstrukcija: 
gal dalis paskendusios ar užgriu
vusios sienos. O tie akmenys, 
tarytum saulės, vandens ar vėjų 
nugludinti, tapo puikiu spalvų 
deriniu, kurį galėjo pajusti tik 
budri dailininko akis.

Antrosios reprodukcijos tu
rinį sudaro trys biblinių išmin
čių figūros, nešančios dovanų 
Kūdikiui Jėzui. Čia dailininkas, 
matyt, ne išminčių vaizdą turė
jo galvoje, o karalių, kaip mūsų 
yra įprasta vadinti — trys ka
raliai. Nes iš tikrųjų šių trijų 
vyrų figūros atrodo majestotiš
kai. Čia žiūrovui nereikia jų iš
raiškos jieškoti veido bruožuose 
ar liepsnojančiose akyse, užten
ka išvysti jų stoną, idant pama
tytum karališką didybę ir dva
sinį svorį.

Toliau seka tapybos darbas — 
beržynas. Kaikas gal pasakytų. • 
kad berželis yra pigi ir nuvalkio
ta tema. Kažin? Argi ąžuolas sa
vo simboline prasme pranašes
nis už beržą? Ar beržas ne tiek 
nat skamba mūsų dainose? Ber
žas yra gražus ir mėgstamas lie
tuvių medis. Dail. Docius, kaip 
didelis gamtos mėgėjas, savo 
beržyne mato ne tik beržus, bet 

ir jaučia jų glūdumą, nuotaiką, 
kuri, tarytum girių dvasia, žmo
gų pagauna ir užburia. Ne savo 
balta žieve ir ne virpančiais la
pais kvėpuoja dailininko beržai, 
o gilia ramybe ir technikos sub
tilumu. Tai greičiausiai ir buvo 
pagrindinis šio darbo motyvas.

Ugnelė (monotipas). Ji skam
ba dainose, spindi naktigonių 
glūdumose, šalvėjančių rudeniu 
rytais jos atokaitoje piemenė
liai šildo savo pagrubusius pirš
tus. Tai ugnelė, apie kurią taip 
jautriai kadaise dainavo solistas 
Noreika. Ta daina žavėjosi kiek
vienas klausytojas. Tai kaip gi 
ji nepatiks menininkui. Pagal 
šios dainos posmus dail. A. Do
cius sukūrė ugnelės vaizdą. Jis 
pats sakė, kad ta daina turėjo 
įtakos jo temos pasirinkimui. 
Tik jo ugnelė neišsidraiko lieps
nomis, nerūksta dūmais ir ne
kibirkščiuoja, o, iškilusi stulpu, 
bėga į žalią paslaptingą tamsą, 
kurioje ji dar labiau sužibės.

Dar apie du monotipinius kū
rinius, kurie tam tikrais atve
jais vienas į kitą yra panašūs. 
Didelės daugumos savo darbų 
dail. A. Docius nepakrikštijo 
vardais. Gal tai ir neesminga. 
Betgi vardas kartais palengvina 
atspėti kūrėjo mintį. O šie du 
tikrai yra mįslingi. Viename 
vaizde vyksta keisti dalykai: de
ga — nedega, rūksta — nerūks
ta, audra — neaudra ... Žemiau 

A.a. Alfonsas Docius

driekiasi vandens plynuma, ku
rioje atsispindi pakraštyje vyks
tanti anoji drama. Šie du regi
niai susitikę sudaro vieną vaiz
dą, kuris savo įtampa primena 
nesuvaldomą gamįos stichiją.

Panašiu principu sukurtas ir 
antrasis paveikslas. Tik čia pa
kibusi audros grėsmė, atrodo, 
dar tik atūžia, kerštinga, baugi
nanti, nenumaldoma.

Aplamai, iš dail. A. Dociaus 
darbų matyti jį buvus labai jaut
rų gamtai, jos reiškiniams ir 
gyvenimo įvykiams. Jis pastebė
davo tai, ko eilinė akis nepaste
bi. Jis pajusdavo gamtos kvėpa
vimą, jos nerimą ar tylos dvelki
mą. Dėlto jo kūryboje veikiau iš
vysi ne sustingusią panoramą, o 
jos reiškinių vyksmą, gyvybės 
pulsą. Tai brangi menininko sa
vybė, kuri eiliniam žiūrovui at
skleidžia naują, dar nepastebėtą 
tiesą.

;J:

Dail. A. Docius, dar jaunas 
būdamas, ėmė bendradarbiauti 
spaudoje: rašė meno klausi
mais straipsnius ir recenzijas, 
iliustravo laikraščius ir knygas 
iki pat savo paskutinių dienų.

Dail. T. Valius A. Dociaus 
nekrologe (neatspausdintame) 
rašo, kad iliustraciniai spaudos 
darbai dailininkui tapo motyvu 
gilintis į taikomosios grafikos 
techniką ir ją pasisavinti. Savo 
kūrybinę nuotaiką ir skonį spau
dos grafikoje jis ryškiai pade
monstravęs iliustruodamas ir 
laužydamas poeto B. Brazdžio
nio knygą “Poezijos pilnatis”.

Be to, dail. T. Valius dar nu
rodo, kad A. Docius vien tik tai
komąja ar grynąja grafika nesi
tenkino — plačiai panaudojo ir 
kitus būdus bei priemones savo 
kūrybinei minčiai išreikšti: pa
stelę, temperą, stiklo atspaudus 
(monotipus) ir pan.

Dail. A. Docius dirbo daug. 
Ypač paskutiniu laiku jis sutel
kė nemažą krūvą savo paveiks
lų. Būdamas kuklus, į viešumą 
su savo kūriniais nesiveržė. Jo 
kuklumas, žinoma, pakenkė jo 
garsui, bet jis jo ir nesiekė. Jis, 
tiesa, nekartą yra dalyvavęs su
telktinėse ir individualinėse pa
rodose, bet visdėlto jos buvo ne
dažnos. Paskutiniu metu jis 
rpngesi savo darbų parodai To
ronte, bet mirtis šį jo sumanymą 
nutraukė. Tai greičiausiai teks 
įvykdyti jo našlei dail. Elenai.

jtj

Šios kelios užuominos yra ne
pretenzingos. Jos jokiu būdu 
negali išsemti A. Dociaus nė 
mažos dalelės kūrybinio talen-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Tautybių festivalio metu Winnipege buvo įrengtas ir lietuvių paviljonas parapijos salėje. Lankytojus priiminė
ja iškilioji lietuvaitė Nijolė Žiminskaitė ir paviljono burmistras Kostas Strikaitis. Birželio 29 — liepos 1 die
nomis Winnipege įvyks XX Lietuvių Diena. Jos rengėjai laukia tautiečių iš visos Kanados ir JAV

Lenkai apie nepriklausomą Lietuva
Lenkų Literatūros Institutas 

Paryžiuje leidžia istorinius vei
kalus “Istoriniai sąsiuviniai” 
(“Zeszyty Historiczne”). Viena
me jų (22 nr., 1972 m.) platų 
straipsnį apie Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį parašė 
E. žagteli (“Dwadziescia lat 
niepodlieglej Litwy”). Jame at
pasakojami visiem lietuviam, 
gyvenusiem nepriklausomoje 
Lietuvoje, žinomi faktai. De
markacijos liniją, skyrusią Lie
tuvą nuo Lenkijos valdomų že
mių, autorius vadina “neapy
kantos uždanga”. Lenkijos už
mojai atnaujinti santykius su 
Lietuva esą lietuvių masėse ne
turėjo pritarimo, išskyrus mažu
mas, kurių buvo 10%. Bežemiai 
ir mažažemiai esą bijojo lenkų 
“ponų”, kad nesukliudytų dva
rų išdalinimo. Turtingieji ūki
ninkai, iš kurių kilo naujoji in
teligentija, bijojo konkurenci
jos lenkų, kurių inteligentija 
buvusi geriau paruošta bei išsi
lavinusi. Kalbėdamas apie Klai
pėdos krašto prijungimą prie 
Lietuvos, autorius pastebi, kad 
sąjungininkai Klaipėdą atidavę 
Lietuvai kaip kompensaciją už 
Vilniaus kraštą, priskirtą Len
kijai. Dėstydamas apie 1938 m. 
Lenkijos ultimatumą, E. Žagiell 
sako, kad Lietuvos vyriausybei 
jis nebuvo staigmena, nes slap
tos derybos su lenkais vykusios 
jau prieš tai. Abiejų kraštu de
legacijos turėjusios susitikti 
Gdanske, kur turėjo būti baig
ti pasitarimai, bet Lietuvos ats
tovai nepasirodė neva dėl min. 
pirmininko J. Tūbelio ligos. Tai 
esą sunervino Lenkijos užsienio 
reikalų min. Becką ir privedė 
prie ultimatumo.

Perskaičius E. Žagiell straips
nį, matyt, kad autorius yra daug 
objektyvesnis, negu daugelis ki
tų jo tautiečių, rašiusių apie Lie
tuvą. Visdėlto ir jis vietomis 
neišvengia įprastinės didlenkiš- 
kos tendencijos. Šaltinių jis ne
nurodo, tad jo dėstymo patiki
mumas vietomis neatrodo pa
kankamas. Be to, jis linkęs in
terpretuoti faktus lenkiškoje 
perspektyvoje. Pvz, jis rašo, 
kad po 1938 m. ultimatumo Lie
tuvos - Lenkijos santykiai page
rėjo. Iš tikrųjų gi lenkai tuos 
santykius pablogino. Vilniuje, 
vienam mėnesiui prabėgus po 
ultimatumo, buvo uždaryta Lie
tuvių Mokslo Draugija, jos ver
tinga istorinė mokslinė medžia
ga ir kiti moksliniai dokumen
tai buvo konfiskuoti. Tais pa
čiais metais, vos 45 dienom pra
bėgus nuo santykių užmezgimo, 
dar nespėjęs gerai" apšilti savo 
kėdėje, gegužės 3 dieną, Lenki
jos tautinės šventės proga, Kau
no Metropolio viešbučio priėmi
mų salėje nepaprastas Lenkijos 
įgaliotas pasiuntinys min. Lie
tuvai F. Charwat iškilmingų pie
tų metu pasiuntinybės tarnauto
jams ir užsienio atstovams pa
sakė iškilmingą kalbą, baigda
mas ją tostu: “ .. . kad mes, 
Lenkijos pasiuntinybė Lietuvo
je, kuo greičiausiai taptume 
Kauno vaivadija”. Normaliai 
toks diplomatas turėjo būti kuo 
skubiausiai atšauktas, o Lietu
vos vyriausybė atsiprašyta. De
ja, taip nebuvo. Ar tai buvo ge
rinimas kaimyninių santykių? 
Lenkai niekad nesistengė Lietu
vos atžvilgiu būti nuoširdūs ir 
sąžiningi.

Straipsnyje rašoma, kad 
mus skyrė “kurtyna nienavvis- 
ci” — neapykantos užuolaida. 
Būtų teisingiau ar tiksliau va
dinti ją “saugumo užuolaida”. 
Lietuviai lenkų atžvilgiu buvo 
labai atsargūs."Gyvenimo faktai 
aiškiai parodė: kai tik “neapy
kantos užuolaida” su ultimatu
mu ir jėga buvo praskleista, 
tuojau buvo parodyta, ko siekta.

Kad vokiečių okupacijos metu 
gyventojų surašymas parodė 
70% lenkų gyventojų Vilniuje, 
tai gali būti tiesa. Reikia atsi
minti, kad tuo laiku į Vilnių bu
vo subėgę tūkstančiai lenkų iš

STEPAS VARANKA
visos Lenkijos. Jie bėgo nuo ka
ro, vokiečių bei rusų, jieškoda- 
mi prieglobsčio ir pastogės Lie
tuvoje, ypač Vilniuje. Tad savai
me aišku, kad ir lenkų gyvento
jų nuošimtis buvo didesnis. Ta
čiau tai dar nereiškia, kad Vil
nius iš esmės yra lenkiškas. 
Pvz., jei lietuviai bėgtų nuo ko
kios nors nelaimės į lenkų mies
tą ir ten sudarytų 70% "gyven
tojų, tai dar nereikštų, kad tas 
miestas yra lietuviškas.

Praeities nebesugrąžinsime, 
nežiūrint kokia ji buvo. Rašant 
apie ją, reikia turėti drąsos be
šališkai vertinti. Turiu galvoje 
pirmiausia mūsų kaimynų len
kų vyriausybės padarytas klai
das kitų valstybių ir mažumų 
atžvilgiu.

Straipsnio autorius pradžioje 
mini dvi pavardes asmenų, ku
rie plačiai yra rašę apie Lietu
vos atgimimo sąjūdį. Vienas jų 
yra Mykolas Roemeris, kuris 
pradžioje dėjosi prie Lenkijos, 
buvo legijonierius, pilsudskinin- 
kas, taipgi daugelio mokslinių 
veikalų autorius, unijos šalinin
kas, vėliau apsisprendė būti 
Lietuvos žmogumi. Jis tapo vy

BALSUOTI LIEPOS
federaciniuose rinkimuose
JEIGU JŪSŲ PAVARDĖS NĖRA BALSUOTOJU SĄRAŠE!
Jei gyvenate mieste...
Netrukus bus peržiūrimi sąrašai rinkikų, 
dalyvausiančių liepos 8 dieną federaciniuose 
rinkimuose. Sąrašo nuorašas yra iškabintas 
jūsų kaimynystėje. Už kelių dienų spausdinti 
nuorašai bus išsiuntinėjami j kiekvienus rinkikų 
namus miesto srityje, jeigu jų pavardė yra 
sąraše. Dabar laikas patikrinti iškabintą sąrašą, 
ar jūsų pavardė ten įrašyta, ar nėra klaidos 
jūsų pavardėje, adrese arba užsiėmime.
Jei norite balsuoti rinkimų dieną, dabar laikas 
tas klaidas ištaisyti.

Šio skelbimo gale rasite paaiškinimą, nurodantį, 
kaip surasti pavardę ir telefono numerį 
balsavimo pareigūno. Tuo būdu galite 
užsitikrinti, kad reikalingi ištaisymai bus 
padaryti ir kad liepos 8 dieną galėsite 
balsuoti.

Jeigu jums nelengva ar nepatogu kalbėti 
telefonu su asmeniu, nemokančiu jūsų kalbos, 
paprašykite, kad tai už jus padarytų 
draugas arba kaimynas.

Galite balsuoti prieš

rinkimu diena - liepos 8
Jei dėl kokios nors priežasties liepos 8 
numatote nebūti įprastinėje savo rezidencijos

riausybės ir teismo augštu 
pareigūnu, Lietuvos universite
to profesorium ir vėliau rekto
rium, pasižymėjo kaip garbin
gas Lietuvos veikėjas.

Antras minimas asmuo yra 
Wladyslaw Wielhorski, Vilniaus 
Stepono Batoro universiteto pro
fesorius. Jis yra Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos istorijos 
žinovas, daugelio mokslinių vei
kalų apie Lietuvos istoriją au
torius, mokąs lietuvių kalbą, 
unijos šalininkas, Augštesnio- 
sios Politinių Mokslų Mokyk
los Vilniuje rektorius. Savo at
siminimų knygoje “Atsiminimai 
ir pergyvenimai sovietų nelais
vėje”, išleistoje Londone, Ang
lijoje, 1965 metais, rašo, kad 
buvo suimtas pirmaisiais bolše
vikų okupacijos metais Vilniu
je ir patalpintas NKVD rūsyje, 
kur teko jam būti vienoje kame
roje su Pranu žižmaru. Apie 
pastarąjį rašo: “žižmaras buvo 
tikras lietuvis, mūsų politinis 
priešas, bet kilnaus būdo, geras 
ir tikras džentelmenas. Jis buvo 
apie 33 metų amžiaus, Vilniaus 
krašto lietuvių sporto vadovas, 
žižmaras po dviejų savaičių 
žiaurių tardymų iš tos kameros 
buvo paimtas...”

Su pavasariu sujudo ir Winni
pego lietuviai — išsijuosę ruo
šiasi pirmai Lietuvių Dienai vi
durinėje Kanadoje, kad Winni- 
pegas yra Kanados centre, pa
matysite, kai atvyksite. Už mies
to yra pastatytas paminklas, vos 
su kelių inčų paklaida ženklinąs 
Kanados ir "kontinento vidurį.

Visais keliais ir oro linijom 
birželio gale lietuviai trauks 
Winnipego link, nes ten įvyks 
XX-ji Kanados Lietuvių Diena.

Birželio 20 d., 10.30 v. r. Win
nipego miesto burmistras S. Ju
ba paskelbs Lietuvių Savaitę. 
Birželio 27 d. susisiekimo direk
torius pakrikštys Memorial 
Blvd., einantį nuo žuvusiems pa
minklo iki parlamento rūmų, 
“Lithuania Boulevard”.

Svečiams gautas pačiame 
miesto centre geras viešbutis 
“Marlborough Hotel”, čia vyks 
dalis programos. Iš čia arti į 
“Playhouse” teatro salę, į Šv. 
Marijos katedrą, j krautuves, ki
no teatrus. Visur galima pės
tiems nueiti.

Kad svečiai nenuobodžiautų, 
penktadienio vakarą tame pačia
me viešbutyje bus “kojų sušili
mas” bei susipažinimas — pri
ėmimo banketas. Įėjimas nemo
kamas.

Atvykite ir pamatykite! Nesi
gailėsite pamatę erdvų, moder
nų miestą, nuoširdžius tautie
čius, plačius ežerus ir gilias 
upes. Vandens mėgėjai galės iš
vykti žuvauti. Tie, kurie nori pa
togiau į vandenį žvelgti, ras 
Red River upėje bent kelis pra
bangius laivus — restoranus. 
Kas turės daugiau laiko ir bus' 
jūrininkystei nusiteikęs, galės 
per Winnipego ežerą laivu 
plaukti. Tai užtrunka visą savai
tę ir gal vieną dieną — priklau
so nuo Neptūno malonės. Golfi- 
ninkams atsivers “rojaus lau
kai”, kurių čia yra apsčiai. Yra 
daug ir kitų įdomybių. Lietuvių 
Dienos proga visa tai galėsite 
pamatyti. (Liet. Dienos progra
mą žiūr. skelbime). Kor.

S. m. vasario 8 d. įvyko KL Die
nos rengėjų k-to posėdis, kuriame 
pirm. V. Januška pareiškė, kad 6- 
iems mėnesiams, o gal ir ilgiau iš
keliamas dirbti į Kalgarį, Altą. Dėl
to jis negalįs LD rengėjų komitetui 
vadovauti, šį reikalą k-tas rūpestin
gai apsvarstė ir buvusio pirm. V. Ja

vietoje, galite balsuoti prieš tai atitinkamoje 

savo apylinkės vietoje birželio 29, šeštadienį, 

arba liepos 1, pirmadienį, jeigu esate 

įrašytas balsuotojų sąraše.
/ 

Rinkikų sąraše, kuris išsiuntinėjamas miesto 
rinkikams, yra pilna informacija apie išankstinį 
balsavimą. Taip pat jūsų balsavimo pareigūnas 
gali nurodyti vietą ir laiką išankstinio 
balsavimo. Paskambinkite jam. Jo telefpno 
numeris pažymėtas rinkikų sąraše. Arba 
pasinaudokite žemiau pateikiama 
informacija.

Kitų informacijų teiraukitės pas vietos telefono 

centrinės tarnautoją (local telephone directory 

assistance) ištisas 24 valandas į dieną.

Ši informacija paskelbta
vyriausiojo Kanados rinkimų pareigūno

■ -jrr Elections
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nuškos vietą perėmė k-to vicepirm. 
kun. J. Bertašius, kartu palikdamas 
ir I vicepirmininko vietoje. V. Ja
nuška naujon darbovietėn išvyko š. 
m. vasario 11 d. Naujasis pirm. kun. 
J. Bertašius liko atsakingas už Lie
tuvių Dienos rengimą Winnipege ir 
bendros programos koordinatorius. 
Tuojau buvo sukviestas posėdis, ku
riame sudaryta XX Kanados Lietu
vių Dienos darbo komitetas. Pirmi
ninkas paruošė bendrą planą derinti 
ir vadovauti viso k-to veiklai. Sten
giamasi, kad darbas būtų vykdomas 
tvarkingai.

II vicepirmininkei Margaritai Jau- 
niškienei susirgus ir iš k-to pasitrau
kus, jos vieton pakviesta Birutė Ei- 
mantienė. Jos pareiga palaikyti ry
šius su Winnipego miesto burmistru 
ir kitais Winnipego miesto savivaldy
bės atstovais, su Winnipego miesto 
šimtmečio komitetu, su kitų tauty
bių komitetų nariais, su Manitobos 
provincijos valdžios atstovais, rūpin
tis iš jos pašalpų gavimu, jįj pakvie
timu į rengiamą šventę ir pan. Iždi
ninku ir toliau lieka Juozas Deme- 
reckas, kuris atsakingas už finansi
nes operacijas. Jis globoja iždą, pri
stato tvirtinti sąskaitas, tvarko išlai
das bei apmoka sąskaitas, veda iždo 
knygą, tvarko pakvitavimus ir t. t. 
Sekretorius lietuviškiems reikalams 
V. Rutkauskas rūpinasi raštinės rei
kalais, tvarko susirašinėjimą pagal 
vykdomojo k-to narių pageidavimus 
ir rašo posėdžių protokolus. Sekre
torė angliškiems reikalams M. D. Ja- 
nuškaitė veda susirašinėjimą anglų 
kalba, daro vertimus, V. Stankevi
čius — svečių apgyvendinimo reika
lams. Rūpinasi transportacija iš 
aerodromo ir atgal, tvarko ir kitus 
susisiekimo reikalus. Ryšininkas su 
viešbučiu Juozas Grabys tvarko rei
kalus su viešbučio administracija, 
rezervacijas ir banketą, parūpina re
zervacijų blankus. Jis bus banketo 
šeimininku birželio 29 d. Jo padėjė
ja — Miss Branda Miller. Ev. Feda- 
ras teikia įvairias judėjimo - važiavi
mo informacijas. Ryšį su “Playhou
se” ir “Komar” orkestru palaiko M. 
D. Januškaitė. Įvairius spausdinimo 
darbus anglų kalba atlieka B. Ur
bonas. Reklamas bei plakatus tvarko 
Eug. Kalasauskas. KLB Winnipego 
apylinkės v-bos pirm. Algis Eiman
tas — Lietuvių Dienų koncerto - mi
nėjimo (birželio 30 d.) šeimininkas. 
Jis susirašinėja su programų vado
vais, nustato bendrą tvarką. Spaudos 
reikalams — K. Strikaitis. Kstr.



© BSflERCTMETEmEJE
AKADEMIJOS SUKAKTIS
Lietuvos Mokslų Akademija bei jos 

pagrindiniai skyriai paminėjo Sovie
tų Sąjungos Mokslų Akademijos 250 
metų sukaktį. Pagrindiniame minėji
me dalyvavo ir šios institucijos de
legacija iš Maskvos. Vilniškės kom
partijos centrinio komiteto I sekr. P.' 
Griškevičius džiaugėsi, kad ši akade
mijos sukaktis vaizdžiai demonstruo
ja “komunistinės santvarkos prana
šumus”. Lietuvos Mokslų Akademi
jos vadovas J. Matulis, matyt, neno
rėdamas sutikti su tokia P. Griške
vičiaus mintimi, savo pranešime pri
minė, kad iš tikrųjų šią akademiją 
savo įsaku 1724 m. įsteigė caras Pet
ras I ir kad tada ji vadinosi ne So
vietų Sąjungos, o Petrapilio Mokslų 
Akademija. Taigi, akademijos ištaka 
yra carinė Rusija, kai apie komuniz
mą niekas dar nė nesapnavo. Ka
dangi Sovietų Sąjunga neseniai tėra 
atšventusi savo penkiasdešimtmetį, 
kažin ar tikslu savintis šią instituci
ją, kaip rodo jos dabartinis pavadi
nimas, nes jai geriau tiktų Rusijos 
Mokslų Akademijos vardas. Keistai 
atrodė minėjimo Vilniuje scena, pa
puošta didžiule Lenino galva, lyg jis 
būtų buvęs tos susovietintos akade
mijos steigėjas.

AUKSO MEDALIS STAKLĖMS
Tarptautinėje Leipcigo mugėje 

aukso medaliu buvo įvertintas Kau
no F. Dzeržinskio įmonėje sukurtų 
ir pagamintų ypatingo tikslumo ko- 
ordinatinio ištekinimo staklių mode
lis 2431. Korespondentas Algirdas 
Kadžiulis “Tiesos” 111 nr. informuo
ja: “Pirmą kartą šalyje tokioms stak
lėms 0,5 mikrono tikslumu sukurta 
optinė atskaitymo sistema, pagamin
tos atitinkamos etaloninės liniuotės. 
Beje, jas gaminant, net žmogus ne
gali būti patalpoje — tai pakenktų 
automatų tikslumui. Staklių kūrė
jams suteikta 30 autorinių teisių. 
Vyr. metrologo G. Lazėno, gamyklos 
direktoriaus K. J. Dzidoliko, optinių 
s’stemų kontrolės laboratorijos vir
šininko V. Vasilkevičiaus ir kitų in
žinierių išradimai užpatentuoti dau
gelyje užsienio šalių ...” Lietuviams 
staklių kūrėjams talkino Sovietų Są
jungos mokslinio tyrimo institutai ir 
kitų miestų staklių gamintojai. Jų 
atsiųstas detales apdorojo ir surinko 
meistrai J. Sikorskis, A. Švedas, A. 
Gelčius ir kt.

ATSISVEIKINO SU TEATRU
Gegužės 11 d. vilniečiai ir teatro 

kolektyvas atsisveikino su senuoju 
Vilniaus operos ir baleto pastatu, 
muzikai ir šokiui tarnavusiu 26 me
tus. Per tą laikotarpį čia buvo pa
statyta apie 70 operų, 40 baletų, 
premjerų susilaukė 10 lietuviškų 
operų ir 8 baletai. Scenoje skambėjo 
trijų kartų dainininkų balsai, prade
dant veteranais K. Petrausku, A. Ku- 
čingiu, J. Mažeika, A. Staškevičiūte 
ir baigiant naujausiuoju prieaugliu. 
Darbą gerokai apsunkino bloga akus
tika, permaža scena, ankšti korido
riai. Sekantis sezonas bus pradėtas 
naujuosiuose Vilniaus operos ir ba
leto teatro rūmuose, kurių statyba 
užtruko daugelį metų. Atsisveikini
mui su senuoju teatru buvo pasi
rinktas G. Bizet “Carmen” 200-tasis 
spektaklis, kuriame dainavo solistai 
I. Jasiūnaitė, V. Adamkevičius, II. 
Zabulėnas, R. Tumalevičiūtė, J. Sta
siūnas, G. Apanavičiūtė ir kuriam 
dirigavo V. Viržonis. Po spektaklio, 
grojant G. Verdi “Traviatos” uvertiū
rą, rūtų šakelės emblemą nuo uždan
gos nusegė V. Noreika ir J. Stasiū
nas pernešti į naująjį teatrą. Atsi
sveikinimo žodį tarė teatro direk-

SESELIŲ SODYBOJE Putnam, Conn.
LAUKIAMI SVEČIAI!

> Kambariai erdvūs, saulėti, naujai atremontuoti. Maistas
< geras ir gaminamas pagal lietuviškus papročius. Maloni į 
? aplinka. Paplūdimiai už 4-7 mylių, puikus pušynėlis. J
> Kainos visiems prieinamos. Prašome pranešti iš anksto:

? Immaculate Conception Convent,
c Putnam, Conn. 06260, USA.
$ Telefonas 203-923-5828

LIETUVIŠKAS CONDOMINIUM | 
"FIESTA" motelio savininkai sutinka esamus 25 butus § 
teisiškai pritaikyti Condominium taisyklėms. Pirkėjas bus i 
pilnas savininkas — galės parduoti savo butą ar palikti B 
kam norės. Parduos tik lietuviams.
Butai ir vieno kambario butukai su baldais, spalvota te- J 
levizija, arti krautuvės, paštas, bankai, bažnyčia, auto- 1 
busas, kieme maudymosi baseinas, netoli Gulf of Mexico. S 
Kainos: $8,000-9-12- 14- ir 16,000. Parduos tik suau- j 
gusiems. Norintieji įsigyti butus senatvei ar žiemai praleisti B 
šiltoje Floridoje, atvažiuokite arba rašykite "Fiesta" Motei S 
savininkams: 7997.7979 fi//nc/ pass Road

St. Petersburg Beach, Florida 33706, USA. j 
Telefonu skambinkite po 7 vai. vakaro:813-360-6737 fl 

Savininkai; Irena Middleton ir Bronė Veitas i
...■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... ........................ iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................................... miš

kiekvieno skoniui

_____j._ Ua
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai 

Skanėstai

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

rius kompoz. V. Laurušas ir vyr. di
rigentas R. Geniušas. Scenoje susirin
kęs teatro kolektyvas užpūtė ranko
se atsineštas žvakes, ir visas pastatas 
paskendo simbolinėje tamsoje. Nau
jieji teatro rūmai talpins 1.200 žiū
rovų, turės trigubai didesnę sceną, 
turtingą įvairių efektų skalę. Juose 
jau vyksta repeticijos.

GINA GANDRUS
“Valstiečių Laikraščio” 41 nr. B. 

Žėčiūtė ir A. Seibutis primena skai
tytojams, kad gandras kadaise balsų 
dauguma buvo išrinktas Lietuvos 
tautiniu paukščiu. Tačiau šiandien 
niekas gandru nesirūpina: “Išrinkom 
ir pamiršom. Argi ne taip? štai va
žinėjom palei Raseinius, Ariogalą, 
Šeduvą. Nors vieną gandralizdį nau
jose gyvenvietėse būtume pamatę! 
Ant ūkių pastatų irgi nė vieno seno 
ratlankio, nė vienų akėčių! Pasido- 
mėjom gamtos apsaugos inspekcijo
je: visame rajone tik 184 gandrus 
besuskaitę, ir tai prieš keletą me
tų ...” 1958 m. surašyme Lietuvos 
pelkėse, pievose ir ganyklose gandrų 
dar buvo priskaičiuota apie 32.000, 
o 1968 m. — 29.000. Dabartinis jų 
skaičius nėra žinomas. Gandrų bū
rius sumažino ne tik gandralizdžių 
trūkumas, bet ir pelkių bei pievų nu
sausinimas, gerokai apkarpęs varlių 
atsargas.

A. SNIEČKAUS ATMINIMUI
Kompartijos centrinis komitetas, 

vadovaujamas I sekr. P. Griškevi
čiaus, nutarė Antano Sniečkaus var
dą suteikti Kauno politechnikos ins
titutui, žuvies pramonės valdybos 
plaukiojančiai bazei ir Kėdainių ra
jono Aristavos kolchozui. Taipgi nu
tarta pastatyti antkapinį paminklą, 
atidengti paminklinę lentą prie kom
partijos centrinio komiteto rūmų, 
įrengti jo gyvenimui bei veiklai skir
tą nuolatini skyrių Vilniaus revoliu
cijos muzėjuje. Bus išleistas A. 
Sniečkaus straipsnių ir kalbų rinki
nys, bibliografinė apybraiža ir atsi
minimų knyga, sukurta speciali ki
no apybraiža.

PARKAS SALOJE
Statybos ir architektūros instituto 

spiecialistam pasiūlius, Kauno vyk
domasis komitetas nutarė įrengti po
ilsio parką 30 ha Nemuno saloje 
ties Karmelitais. Pirmiausia iš čia 
bus iškeltas uostas ir laivų remon
to įmonė, pašalintas pylimas, salą su
jungęs su krantu. Jį pakeis pėsčiųjų 
tilteliai. Kad salos neužlietų Nemu
no potvyniai, ji bus paaugštinta at
vežtu apie 750.000 kubinių metrų 
gruntu, o Nemuno srovė bus nu
kreipta nauju kanalu. Saloje numato
ma įrengti atvirą amfiteatrą, plau
kymo baseinus su šildomu vandeniu, 
erdvius paplūdimius. Tada joje vie
nu metu galės ilsėtis apie 5.000 kau
niečių.

ŠVIEČIA SEKRETORIUS
“Komjaunimo Tiesa” 100 nr. pra

neša, kad Vilniuje buvo surengtas 
penkias dienas trukęs seminaras vie
tinės kompartijos miestų ir rajonų 
pirmiesiems sekretoriams. Jį pradė
jo vilniškės kompartijos centrinio 
komiteto I sekr. P. Griškevičius, o 
užbaigė sovietinės kompartijos cent
rinio komiteto veikėjai, liaudies 
ūkio specialistai ir mokslo darbuoto
jai. gausiais pranešimais organizaci
nio partinio, politinio masinio ir ūki
nio darbo aktualiaisiais klausimais. 
Taigi, šio seminaro pagrindinis tiks
las buvo perduoti Maskvos komparti
jos paskutines instrukcijas vieti
niams okupuotos Lietuvos komunis
tų vadovams. v K„t
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-ii KANADOS
Lietuviu Diena u
WINNIPEGE, MANITOBOJE

Birželio 28, penktadienio vakarą - PRIĖMIMO BANKETAS 

Birželio 29, šeštadienį, 6 v.v., SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
(VAKARIENĖ ir ŠOKIAI) • Gros reprezentacinis miesto orkestras "TAD COMAR" 
Marlborough Hotel, 331 Smith St. Būtinos rezervacijos iš anksto. Kaina asmeniui $7.50, 
vaikui iki 12 metų $5.00. Rezervacijas siųsti: 432 Elgin Ave., Winnipeg, Manitoba, R3A 0K7

Birželio 30, sekmadienį, 2 v.p.p., PAMALDOS Šv. Marijos katedroje, 
353 St. Mary Ave., Winnipeg. Šv. Mišias atnašaus vyskupas V. Brizgys ir svečiai kunigai. 
Pamokslą sakys: kardinolas'G. Flahiff ir prel. J. Balkūnas. Giedos Hamiltono "Aidas".

4 v.p.p. PASIRODYMAS WINNIPEGO VISUOMENEI prie parlamento rūmų 

"PLAYHOUSE" teatro salėje, 180 Market E.
Programą atliks: Toronto jaunimo ansamblis "Gintaras", 

Hamiltono mergaičių choras "Aidas", 
Londono jaunimo ansamblis "Baltija"

8 vai. vakaro

KONCERTAS
Antano Tamošaičio paveikslų ir Anastazijos Tamošaitienės 
kilimų, gobelenų, tautinių raštų ir tautinių drabužių MENO PARODA
birželio 25 — liepos 6 d.d. Manitoba Museum Of Man & Nature, 190 Rupert Ave, (Main &
Rupert). Atidarymas — birželio 25 d., 8 v.v. A. Tamošaitienė 1937,1938, 1939 ir 1949 m. dalyvavo 
tarptautinėse parodose Paryžiuje, Berlyne, du kartus Niujorke, laimėdama aukso medalius ir I-sius prizus.

20-tajai Kanados Lietuvių Dienai Rengti Komitetas, 432 Elgin Ave., Winnipeg, Man., R3A 0K7 
—-----------------------------------------------------------------------------------Telefonas 204-943-8925
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Tu išėjai, o mes ateisime
Pirmadienį, baalndžio 29, suvažia

vę artimieji pas ligonę pamatė, kad 
kažkas jau su ja negerai, ir nutarė 
jos vienos nebepalikti. Ilgai neteko 
budėti, nes vos besulaukus vakaro 
devintos jos siela paliko nebepagy
domos ligos įskaudintą kūną ir iške
liavo pas Augščiausią. Kai susirinkęs 
būrelis pirmą sykį išleidome ją į li
goninę, ji visiems užtvirtino, kad šį 
sykį dar ji išlaikysianti. Ir išlaikė. 
Atrodė, kad viskas laimingai baigėsi. 
Bet neilgam. Po operacijos likę vė
žio pėdsakai persimetė į kitą kūno 
dalį, ir po poros mėnesių, vos tik 11 
dienų teprabuvus ligoninėje, mirė.

Kas prisimena a. a. Bronę, žino, 
kad tokie žmonės kaip ji negalėjo 
priminti mirties, nes atrodė sveiku
tėlė, visad linksma, dainininkė, šo
kėja, su savo vyru dažnai matoma 
mūsų parengimuose. Ji buvo dar jau
na moteris, tebekurianti savo šeimos 
ateitį. Kaip rūpestinga motina, norė
jo pamatyti savo dukrelių ateitį ir 
išėjimą į gyvenimą. Norėjo matyti ir 
savo paaugusį anūką. Atrodė, kad 
greit baigsis ir didieji gyvenimo 

A. a. B. Norkienė-Preibytė

rūpesčiai. Dar metas, kitas, ir gyve
nimas galės būti tikrai patogus bei 
lengvas. Bet žmogus, čia gyvenda
mas, darai savo planus, o Dievas sa
vo. Norėjo ji dar nuvažiuoti ir pa
matyti Kretingą, apie kurią ji daž
nai užsimindavo. Ten, kur augdama, 
ji pro savo namo langą stebėdavo, 
kaip anksti pavasarį užtvinusi Akme
na neša ledų ižą, kaip vasaros vaka
rais raudona saulė pasislepia Kre- 
tingsodžio laukuose ir kaip žiemą 
baltu sniego pūku užsikloja nelygus 
ir triukšmingas Vytauto gatvės bru-« 
kas. Kretingos, mokyklos draugai ir 
ligi šiol jai buvo palikę patys arti
miausi. Pas juos suvažiuodavo ir su
sitikdavo iš visur kretingiškiai.

Velionė buvo gimus Kretingoje 
1923 m. birželio 14 d. Ten baigė pra
džios mokyklą, lankė gimnaziją ir 
ruošėsi gimnazijos baigimo egzami
nams, bet frontui ir bolševikams ar
tėjant J. Preibio šeima su trim duk
relėm pasitraukė į vakarus. Ten jie 
sulaukė ir karo pabaigos. Gyveno 
Fuldoje, vėliau Kasselio lietuvių 
stovykloje. Gyvendama Fuldoje, su
sipažino ir 1946 m. ištekėjo už jauno 
mokytojo J. Norkaus. Vokietijoj 
jiems gimė pirmasis vaikutis, ten mi
rė jos mamytė, o vėliau ir jaunes
nioji sesuo. Jaunoji pora ryžosi emig
ruoti į Braziliją. Nuvykę ten, jie nu
sivylė, bet išgyveno 5 metus, kol su
sidarė sąlygos persikelti į Kanadą. 
Jų persikėlimui daug padėjo buvęs 
jos gimnazijos mokytojas J. Kojelis, 
surinkdamas iš kretingiškių jų ke- 

, lionei pinigų. Iš Brazilijos 1956 m.
jiedu atsivežė į Kanadą dar dviem

4. a. Bronė Preibytė-Norkienė 
K. MILERIS

dukrelėm padidėjusią šeimą. Prieš 
porą metų atšventėm jų šeimos ve
dybinio gyvenimo sidabrinę sukaktį. 
Juos vėl tada čia pasitikome su duo
na ir druska. Linkėjome turto, lai
mės ir sveikatos. Nevisi linkėjimai 
išsipildė.

Du vakarus laidotuvių namuose jos 
žemiškieji palaikai skendo gėlėse, du 
vakarus koplyčia buvo pilna žmonių 
ir už jos vėlę buvo kalbamas Rožinis. 
Po to ji buvo palydėta į lietuvių Sv. 
Jono kapines Mississaugoj. Prie nau
jai supilto kapo didžiam skausme 
liūdėjo jos vyras Jonas, sūnus Ed
mundas su žmona, dukrelės — Re
gina ir Irutė, sesub Sofija, senasis 
tėvelis ir didelis būrys artimųjų. Per

Praeitis nutiesė kelią ateičiai
St. Catharines lietuvių kapelionijos 25-rių metų sukaktis
Gegužės 18, šeštadienio, popietė 

graži, saulėta, bet neperšilta. Ren
kasi tautiečiai iš viso Niagaros pu
siasalio. Matyti automobilių ir su 
amerikietiškais leidimais. Salė dide
lė, nauja, gerai vėdinama, tvarkingai 
ir skoningai paruošta; stalai dengti 
baltai, padėtos gėlės. Kiek akį rėžia 
pergausūs lenkiški ženklai, tačiau St. 
Catharines mieste salių pasirinkimo 
beveik nėra.

Žmonės renkasi neskubėdami, to
dėl programą tenka suvėluoti. Prog
ramą tvarko ir ją pranešinėja J. 
Zubrickienė. Prie pianino pasirodo 
muzikas J. Govėdas. Suskamba Kana
dos himnas. Jautrią maldą paskaito 
svečias iš Ročesterio kun. Jonas Dy- 
burys, OFM, ir po to prasideda kal
bos bei sveikinimai.

Stasys Janušonis, parapijos komi
teto narys, perskaito pranešimą iš 
kapelionijos — pranciškonų misijos 
kūrimosi pradžios. Wellando apylin
kės pirm. K. Stankevičius pasako 
trumpą, bet įspūdingą žodį. St. Cat
harines apyl. pirm. A. Šetikas išei
na pasirašęs ilgoką kalbą, bet dėl lai
ko stokos ją sutrumpina.

Pranešėja skaito sveikinimus: gen. 
Lietuvos konsulo dr. J. žmuidzino, 
pranciškonų provincijolo Tėvo Jur
gio Gailiušio. Kitų supiini tik pavar
des. Oficialioji dalis baigiama paties 
dabartinio klebono kun. Juvenalio 
Liaubos, OFM, žodžiu. Jis visus pa
sveikina, supažindina su kunigais, 
dalyvaujančiais minėjime. Tai kun. 
Eug. Jurgutis, OFM, kun. J. Staškus, 
kun. J. Dyburys, OFM, kun. R. šaka
lys ir kun. Barnabas Mikalauskas, 
kuriam salė sukelia ovacijas.

Koncertas pradedamas “Nemuno” 
ansamblio pasirodymu. Pranešėja — 
Nida Zubrickaitė. Šoka trys grupės— 
jauniausieji, vyresnieji ir vyriau
sieji. Visos trys grupės pašoka ne
gaišdamos nė minutės. Juos palydi 
plojimais visa salė.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savaite 
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš 55.000.000

Rožinį, atsisveikinant su įnirusiąja, 
parapijos klebonas mons. dr. J. Ta- 
darauskas tarė visiems nuraminimo 
žodį, primindamas, kad Kristaus mo
kiniuose mirtis nėra paženklinta liū
desiu. Tik mes su savo žmogiškąja 
prigimtimi tą mirtį sopulingai pri
imame. Bet taip čia yra — mirtis 
mums visą laiką pasiliks siaubingu 
dalyku. Ir juo žmogus artimesnis, juo 
jo mirimas pasilikusiam bus skaus- 
mingesnis. Daugeliui čia mūsų 
bendraamžės iškeliavimas į Amžiną
ją Stovyklą priminė, kad gal jau ir 
mums po truputį reikia pradėti rink
tis savo daiktelius ir ruoštis tokiam 
pat išvykimui...

Ilsėkis ramybėje, Brone, išsilais
vinusi iš visų žemiškųjų rūpesčių! Tu 
jau išėjai, o mes ateisime.

Pirmas iš solistų pasirodo Stasys 
Baras. Dainuoja lietuvių kompozito
rių dainas: Petrausko, Kačanausko, 
Jakubėno, Šimkaus ir Banaičio. Pa
starojo “Aš per naktį” dainoje so
listas turi progos parodyti stiprius 
dramatinius sugebėjimus. Salėje 
taip tylu, atrodo, nėra nė vieno 
žmogaus. Gina Čapkauskienė dainuo
ja Kačanausko, Banaičio, Budriūno, 
Gudauskienės, Kuprevičiaus kūri
nius. Publika klausosi sužavėta. Se
ka abiejų solistų duetas. Jie dainuo
ja iš G. Bizet operos “Carmen”.

Antroje dalyje G. Čapkauskienė 
dainuoja operų arijas. Jos duoda pro
gos solistei parodyti balsinę techni
ką, beveik virtuozinius sugebėjimus. 
St. Baras taip pat dainuoja operų iš
traukas. Po to jau eina lengvesnio 
žanro duetai, kurių vieno metu St. 
Baras klystelėjo, bet tik tam, kad 
vėl meistriškai atsitiestų ir baigtų 
dainavimą visiems griausmingai plo
jant. Koncerto metu abu turėjo ke
lis dalykus pakartoti. Ariją “Pasku
tinės rožės”, iš operos “Marta”, so
listė padainavo klebonui kun. Juve
naliui Liaubai. Tai ypatingai švelni 
ir nuotaikinga arija, kurios mūsų 
klebonas niekad nebeužmirš.

Po koncerto visi dalyviai vaišinosi 
iki 1 v. r.

Sekmadienį įvyko iškilmingos pa
maldos, kurias laikė kunigai pran
ciškonai: Juvenalis Liauba, Augusti
nas Simanavičius, Barnabas Mika
lauskas, Rafaelis Šakalys. Pamokslą 
pasakė mons. dr. J. Tadarauskas. 
Giedojo solistė G. Čapkauskienė, var
gonavo A. Paulionis.

Ilgai nepamirš šio mūsų tautinės 
kapelionijos 25-rių metų sukakties 
paminėjimo visi jame dalyvavę lie
tuviai. Dabar belieka visiems su dar 
didesne energija žygiuoti į sekan
čių 25-rių metų darbą, kuris laukia 
mūsų visų. Kor.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)......... 6%
santaupas ................. 814%
term, depozitus 1-3 m. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekHn. turto posk. 10’/i%
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e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

UPI ŽINIŲ AGENTŪROS PRA
NEŠIMU, Simo Kudirkos motina Ma
rija šulskienė gegužės 17 d. buvo at
vykusi į JAV ambasadą Maskvoje. 
Jai buvo pripažinta pilietybė ir iš
duotas JAV pasas, bet dar reikia 
gauti sovietų leidimą išvykti Į JAV, 
kur ją kviečia artimi draugai. Iš 
JAV ambasados jai buvo leista pa
skambinti į JAV vienai savo pažįsta
mai. JAV LB ir ALTa dabar yra iš- 
vysčiusios stiprią akciją JAV kong
rese, kad iš naujo būtų peržiūrėta 
visa S. Kudirkos byla, nes jis per sa
vo motiną turi teisę į JAV pilietybę. 
Šį klausimą JAV atstovų rūmų už
sienio reikalų komitete iškėlė E. J. 
Derwinski, kai buvo vedami pokal
biai su iš Maskvos atvykusia sovieti
ne delegacija. Jis pabrėžė, kad Ame
rika negali vesti jokių derybų su so
vietais, kai Sovietų Sąjunga neger
bia ne tik savo, bet ir JAV piliečių 
pagrindinių teisių, konkrečiu pavyz
džiu nurodydamas M. Šulskienę ir
S. Kudirką. E. J. Derwinski taipgi 
priminė dabartinę Lietuvos okupaci
ją ir jos priverstinį įjungimą Sovie
tų Sąjungon, kurio nepripažįsta 
Amerika. Sovietų delegatai bandė 
teisintis, kad Lietuva tą įsijungimą 
yra atlikusi savo noru. Dėl kilusios 
įtampos pokalbius teko atidėti kitai 
dienai.

JAV LB TARYBOS II sesija įvyks 
birželio 15-16 d. d. Čikagoje, Shera
ton Oak Brook motelyje. Jos pagrin
dinis tikslas — patvirtinti numatytus 
įstatų bei taisyklių pakeitimus, pri
imti sąmatą, paruošti veiklos planą 
JAV LB krašto valdybai. Sesijos dar
buose dalyvaus ir žodį tars PLB vai
dybos pirm. Br. Nainys.

PREZ. ANTANO SMETONOS 100 
metų gimimo ir 30 metų mirties su
kaktis paminėjo Niujorko lietuviai 
specialiomis pamaldomis Apreiškimo 
parapijos šventovėje, akademija ir 
koncertu Kultūros židinyje. Paskai
tą apie velionies gyvenimą ir veiklą 
skaitė dr. Antanas Butkus iš Kleve- 
lando. Koncertinę programą atliko 
pianistas Antanas Smetona, velionies 
anūkas, ir sol. Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson su akompaniatorium A. 
Prižgintu. Rengėjų komiteto pirm. 
J. Sirusas padėkojo visoms minėji
me dalyvavusioms organizacijoms ir 
prie ruošos prisidėjusiems.

FELIKSAS KRIAUČIŪNAS, Ed- 
ropos čempionatą laimėjusių Lietu
vos krepšinio rinktinių narys 1937 ir 
1939 m., po 28 metų tarnybos Čika
gos policijoje, šią vasarą išeis pen
sijon. Šia proga seržantui F. 
Kriaučiūnui birželio 10 d. Rosewood 
Inn salėje rengiamos pagerbtuvės. 
Bilietus platina laidotuvių direkto
rius John Evans savo įstaigoje prie 
69th ir Western gatvių.

ČIKAGOS LENKŲ LAIKRAŠTIS 
“Dzienik Związkowy” paskelbė ilgą 
kun. Juozo Prunskio straipsnį apie 
dabartinę Lietuvos būklę Sovietų 
Sąjungos okupacijoje. Lenkai skai
tytojai supažindidami su Lietuva, 
jos gyventojais, masiniais trėmimais 
į Sibirą, sunkia religine priespauda.

Kolumbija
PLB PIRM. INŽ. BR. NAINYS, 

lankydamasis Kolumbijoje, pasiūlė 
atgaivinti Kolumbijos LB krašto val
dybą, kuri buvo sudaryta 1953 m., 
bet vėliau iširo, kai iš jos pasitrau
kė keli nariai. Šiuo klausimu buvo 
sušauktas specialus posėdis Bogoto
je, kuriame dalyvavo PLB pirm. Br. 
Nainys, KLB Medellino apylinkės 
pirm. kun. M. Tamošiūnas ir visa 
KLB Bogotos apylinkės valdyba su 
pirm. dr. J. Zaranka. Posėdžio da
lyviai sudarė specialią komisiją kraš
to valdybai perorganizuoti, į jos ei
les pakviesdami kun. N. Salduką ir 
R. Mieželį. Komisijos darbo prezidiu
mo vadovu vienbalsiai buvo išrink
tas A. Kiemas su teise pasikviesti du 
narius. Jais jis pasirinko kun. N. Sal
duką ir dr. J. Zaranką. KLB apylin
kės prašomos atsiųsti savo narių są
rašus, raginami atsiliepti ir tie lie
tuviai, kurie gyvena KLB apylinkių 
neturinčiose vietovėse. Tada bus pa
skelbti KLB krašto atstovų rinkimai, 
o išrinktieji sudarys naują KLB 
krašto valdybą.

Argentina
MOTINOS DIENOS minėjimas Bu

enos Airese buvo surengtas Argenti
nos Lietuvių Centre. Motinoms skir
tą žodį tarė Eugenija Rudytė. Dek
lamacijų, dainų, šokių ir gyvojo pa
veikslo programą atliko jaunųjų 
ansamblis, vadovaujamas Nelidos 
Zavickaitės. Kasmet pagerbiama 
kuri nors pasižymėjusi lietuvė moti
na, simboliškai atstovaujanti visom 
kolonijos motinom. Šiemet simboli-

LONDON, ONT.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas, 

rengiamas estų, latvių ir lietuvių, 
įvyks Šiluvos Marijos šventovėje bir
želio 16, sekmadienį, 1 v.p.p. Bus 
bendros ekumeninės katalikų ir pro
testantų pamaldos. 3 v.p.p. visi ren
kasi prie paminklo Victoria Parke, 
kur bus padėtas vainikas. Po to — 
bendras susirinkimas Londono biblio
tekos salėje. Kalbės estų konsulas. 
KLB Londono apylinkės valdyba 
kviečia visus tautiečius dalyvauti. 
Tiktai gausus tautiečių dalyvavimas 
parodys rūpestį pavergtaisiais. Ren
gėjai tikisi, kad ir šį kartą lietuviai 
bus ne tik gausūs, bet ir aktyvūs. K.

\ 

niame motinų pagerbime gėlių 
puokštė buvo įteikta Vandai Bartke- 
vičiūtei-Zienkienei, išauginusiai bei 
išmokslinusiai tris dukras, dalyvau
jančias jaunosios lietuvių kartos 
veikloje. Motinas pasveikino ir prog
ramos paruošėjams padėkojo AL 
Centro pirm. A. Ruplėnas.

Australija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Kanberoje buvo pradėtas kun. P. 
Butkaus atnašautomis Mišiomis ir 
pamokslu Šv. Juozapo bažnyčioje. Po 
pietų visi susirinko Lietuvių Klubo 
salėje, kur žodį tarė ALB Kanberos 
apylinkės pirm. A. Balsys, džiaugda
masis, kad programą vėl atliks po 
ilgos petraukos atgaivintos lituanis
tinės mokyklos mokiniai: deklamato- 
rė G. čeičytė, pianistės N. Bruzgai- 
tė, K. Jankutė ir L. Žilinskaitė, akor
deonistas A. Miniotas, dainininkė T. 
Budzinskaitė, mergaičių kvartetas
— T. Budzinskaitė, D. čeičytė, V. 
Perlibachaitė ir R. Gružauskaitė. 
Programa užbaigta visų mokinių 
sudainuota daina “Nusileido saulužė
lė” ir liaudies šokiu “Kalvelis”. Mo
kinius šiai programai paruošė V. Ke- 
raitienė ir L. čeičienė.

ALB GEELONGO APYLINKĖS 
VALDYBA surengė Lietuvių Namų 
praplatinimo pabaigtuves. Ilgesnę 
nuveiktų darbų apžvalgą padarė 
pirm. dr. S. Skapinskas, naujuosius 
priestatus pašventino kun. Pr. Dauk
nys. Per kelerius metus buvo padi
dinta salė ir scena, išaugo priestatai. 
Nors dar yra likę smulkesnių darbų, 
bet Lietuvių Namai šiuo metu jau 
neturi skolų. Organizacijos juose įsi
rengs savo vitrinas, papuoš sienas 
paveikslais. Šie Lietuvių Namai yra 
vieninteliai Australijoje, priklausan
tys Australijos Lietuvių Bendruo
menei.

Britanija
VINCAS BALICKAS, Lietuvos 

atstovas Londone, gegužės 11 d. at
šventė 70-tąjį gimtadienį. Šion pa- 
siuntinybėn jis buvo atsiųstas 1938 
m. kaip prekybos patarėjas ir po ko- 
ro perėmė didesne darbų dalį, kai 
pradėjo negaluoti ministeris B. K. 
Balutis. Pastarajam mirus 1967 m„ 
Britanijos vyriausybės buvo patvir
tintas atstovybės vadovu charge d’af
faires titulu. Apie savo dabartinį 
darbą V. Balickas “Europos Lietu
vyje” pasakoja: “Pasiuntinybių mes 
turime vos keletą, o lietuviai yra pa
sklidę po visą pasauli. Todėl Londo
no pasiuntinybė aptarnauja ne vien, 
tik D. Britaniją, bet ir Australiją, N. 
Zelandiją, Vokietiją ir daugelio ki
tų kraštų lietuvius. Atsiranda viso
kiausių reikalų. Tad tenka vesti gan 
didelį susirašinėjimą ir dažnai turiu 
labai pasitempti, kad laiku visus 
reikalus atlikčiau. Betgi konsulari- 
niai reikalai sudaro tik mažesnę dar
bo pusę. Žymiai daugiau laiko ten
ka pašvęsti politiniams reikalams, 
o taip pat reikalams, susijusiems su 
įvairiomis studijomis, liečiančiomis 
Baltijos valstybes, kurias pasiima 
paruošti rašytojai arba studentai sa
vo mokslo darbams. Kai kuriais 
klausimais jiems nepasiseka surasti 
literatūros, ir pasiuntinybei tenka 
jiems padėti.”

Vokietija
MENO IR RELIGIJOS DIENOS 

e v. kun. J. Urdzės iniciatyva buvo su
rengtos Bad Godesberge, jo žinioje 
esančioje Annabergo pilyje. Šis tra
dicinis pavasarinis renginys buvo 
skirtas jaunimui, kuriam atstovavo 
lietuviai studentai iš kelių universi
tetų ir grupė Vasario 16 gimnazijos 
mokinių, mokytis atvykusių iš JAV. 
Per kelias dienas išklausyta eilė įdo
mių paskaitų: A. Krivicko — apie 
lietuvių meno darbuotojų įnašą j kul
tūrinį tautos lobyną nepriklausomo
je Lietuvoje, mons. P. Celiešiaus — 
apie religijos ir meno santykius, R. 
Lampsatytės — apie muzikos, meno 
ir religijos ryšius, dr. J. Griniaus
— apie religinį motyvą lietuvių lite
ratūroje. Dviejų koncertų programą 
atliko: pianistė R. Lampsatytė, M. Si- 
maniūkštytė-Panse, R. Gailiūtė-Spies, 
kun. K. Senkus, “Baltijos” vyrų 
kvintetas, jaunimo tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Stasės Baltus. 
Bendros pamaldos katalikams ir ev. 
liuteronams buvo sekmadienį su 
ev. kun. J. Urdzės pamokslu. Mišias 
koncelebravo mons. P. Celiešius Ir 
kun. K. Gulbinas. Paskaitininkų su
telkimu pasirūpino kun. K. Senkus, 
dailės ir tautotaidės parodėle — 
dail. A. Krivickas. Kun. J. Dėdinas 
parodė tris dail. A. Krivicko iš oku
puotos Lietuvos gautus trumpus fil
mus.

Lenkija
OKUPUOTOJE LIETUVOJE vie

šėjo keturi Suvalkų trikampio lietu
viai — lenkų kompartijos Seinų ko
miteto II sekr. Gintautas Marcinke
vičius, Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos centro valdybos sekr. 
Jonas Karčiauskas, “Aušros” vyr. 
red. Eugenijus Petruškevičius ir 
Punsko lietuvių gimnazijos mokyto
jas Algis Uzdila. Jiem buvo leista iš 
Vilniaus nuvykti į Kauną, Druski
ninkus, Varėną ir Alytų, susitikti su 
Vilniaus universitete studijuojančiais 
lietuviais iš Suvalkų trikampio. Jų 
šiais mokslo' metais Vilniuje buvo 
15. Universiteto rektorius dr. J. Ku
bilius studijoms Vilniuje ragino at
siųsti daugiau lietuvių jaunimo iš 
Lenkijai tekusiu Lietuvos sričių.



Mokslas jaudina Maskva
Baltistikos studijų dienos Čikagoje, kuriose dalyvavo apie 400 asmenų

baigta iškilmingu banketu, kur, 
kaip minėta, dr. Šilbajoris pasa
kė prezidentinę kalbą.

Gegužės 19 d. įvyko draugi
jos posėdis, vadovaujamas ka
denciją baigiančio pirm, šilba- 
jorio.

Konferencijoje buvo dalyvių 
iš įvairių pasaulio kraštų — 
Suomijos’ Švedijos, V. Vokieti
jos, Anglijos ir net Australijos, 
nekalbant jau apie Kanadą, ku
ri buvo gausiai atstovaujama. 
Teko pasikalbėti su dr. T. G. 
Fennell iš Flinders universiteto 
pietinėj Australijoj; mokslinin
kas susidomėjęs latvių kalba ir 
ją gerai pramokęs. Netikėtai 
mane atpažino dr. I. Arens iš 
Švedijos; su juo drauge teko 
studijuoti Heidelbergo universi
tete. Bene egzotiškiausią buvo 
susipažinti su profesorių Fajn- 
hauzų pora: vyras Dovydas, is
torikas, dėstė Vilniaus universi
tete, Istorijos institute Varšuvoj 
ir Hebrajų universitete Jeruza
lėj, o žmona Elena, buv. Narvy- 
daitė, palyginamąją literatūrą 
dėstė Vilniaus ir Varšuvos uni
versitetuose.

Šioje konferencijoje lietuvių, 
atrodo, dalyvavo daugiau nei 
ankstesnėje (Toronte), bet lat
viai ir estai skaičiumi vyravo. 
Iš 22 lietuvių paskaitininkų bei 
pranešėjų buvo 19 vyrų ir 3 mo
terys; amžiumi vyriausias buvo 
64 metų, o jauniausias — 22 
m.; iš jų 2 buvo tarp 20-29 me
tų, 3 tarp 30-39 metų, 12 tarp 
40-49 metų, 1 tarp 50-59 metų 
ir 4 perkopę per 60 metų ribą.

Nors tuo pat metu vyko ke
turios sesijos, kaikurios konfe
rencijos paskaitos turėjo didelį 
pasisekimą — mažesnėse audi
torijose, pritrūkus kėdžių, kai- 
kam teko sėdėti ant grindų ki
limo. Bene didžiausią domesį 
sukėlė dr. Norvilo dvikalbišku
mo tema. Pastebėtina, kad sesi
joj apie Bažnyčios būklę Pabal
tijy dvasininkai turėjo tik du 
lietuvių atstovus: katalikai — 
vysk. V. Brizgį, o evangelikai — 
kun. P. Dilį. Kažkas išsitarė, 
kad kiti neturėjo laiko — šeš
tadienį ruošėsi sekmadienio pa
maldoms . .. Taip pat pastebė
tina, kad Čikagos visuomenė 
menkai atsilankė į Čiurlionio 
minėjimo paskaitas.

Beje, galima pridėti ir porą 
kritiškesnių pastabų, šeštadie
ninės priešpiečių sesijos kalbė
tojas dr. N. V. Riasanovskis sa
vo tema vargiai tiko baltiečių rė
muose. O šaunaus banketo pa
baiga daug ką galėjo suerzinti, 
kai “kompiuterizuotas” automo
bilių pristatymas užtrukdavo 
daugiau nei pusvalandį.

Prie registracijos darbų daug 
prisidėjo dr. J. Rėklaitienė, R. 
Kviklytė ir kiti — daugiausia 
lietuviai studentai iš Illinojaus 
universiteto. Jų sąraše figūruo
ja 30 nusipelniusių pavardžių. 
Ir iš kitų universitetų dar gali
ma paminėti penketą pagalbi
ninkų. Priėmime ir bankete pa
gelbėjo bei vadovavo, be minė
tųjų dr. Rėklaitienės ir Kvikly
tės, dr. N. Remeikienė; dar mi
nėtini M. Paškys ir dr. J. Rač
kauskas.

Aplamai konferencijoje daly
vavo apie 400 asmenų, jų tarpe 
apie 75 studentai, daugiausia 
lietuviai.

Kad šios draugijos konferen
cija yra neeilinis dalykas, o di
džios svarbos į v y k i s, liudija 
Maskva. “Izvestijos” jau š. m. 
balandžio 6 d. laidoje rado rim
tą reikalą per keletą ilgų skil
čių atsiskleisti su savo “Po moks
lingumo kauke”. Turėdamas 
galvoje savo tikrovę, “Izvesti- 
jose” pasirašęs V. Steinberg kal
ba apie “tiesos iškraipymą”, 
“reakcinę taiką”, jaučia “tau
tos pyktį”, svaidosi “fašistais” 
ir kitais propagandiniais blizgu
čiais, juos įprastai klaidingai 
adresuodamas. Vadinasi, baltie- 
čiai mokslininkai pataiko į pa
čią totalistinės sistemos opą: sa
vo tyrinėjimais praskleidžia 
bent dalį prieinamos tiesos, ku
ri sovietijoje daugiau yra pa
keista melu. Pasaulio nuomonė 
ir mokslo duomenys visdėlto so
vietinei imperijai yra svarbūs, 
bado jai akis ir badys, nors da
bartinės kūrėjų mokslininkų 
kartos ir išeitų iš gyvenimo per- 
anksti. Maskva jaudinasi, kad 
baltiečių mokslinis įnašas, pa
skelbtas anglų kalba, yra visam 
pasauliui prieinamas, kad pa
lieka neišdildomus pėdsakus. Ir 
jeigu kiekvienas baltietis viso
kiais būdais atlieka savo krašto 
misiją tremtyje bei emigracijoj, 
tai mokslinis žygis reikia vertin
ti kaip vienas iš pačių svarbiųjų.

Šių metų gegužės 16-19 die
nomis Illinąjaus universitete, 
Čikagos Circle įspūdingo sti
liaus patalpose, įvyko ketvirtoji 
baltistinių studijų konferencija. 
Baltistinių studijų puoselėjimo 
draugija įsikūrė 1968 m. ir pa
lengva įsirikiavo šalia kitų to 
pat pobūdžio profesinių organi
zacijų.

Šį kartą pagrindinė paruošos 
bei programos našta teko pakel
ti lietuviams. Savo užduotį jie 
puikiai atliko. Konferenciją ati
darė dr. T. Remeikis, Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies vicepirmininkas. 
Vieną pagrindinių plenarinių 
mokslinių pranešimų padare 
programos pirmininkas dr. V. 
Vardys, o užbaigiamąją paskai
tą banketo metu skaitė drau
gijos pirmininkas dr. R. Šilbajo
ris.

Dr. Vardys savo kruopščiai 
paruošta studija apie Pabaltijo 
kraštų vaidmenį sovietinėj im
perijoj tarė paskutinį išsamų žo
dį apie dabartinę Pabaltijo būk
lę, o dr. Šilbajoris savo giliai 
išmąstyta paskaita apie baltie- 
čio žmogiškąjį vaidmenį pasau
linėje diasporoje paliko ryškes
nį įspaudą, nei dažni pirmininkai 
kitose mokslinėse konferenci
jose.

Programoje buvo Įrašyta apie 
110 kalbėtojų. Joje lietuvių už
tinkame 27 pavardes, kurių be
ne 22 pateikė mokslinius prane
šimus ar skaitė paskaitas.

Gegužės 16 d. dr. Šilbajoris 
analizavo stiliaus eksperimenta
vimą sovietinėj lietuvių prozoj, 
remdamasis Bieliausko, Girdzi
jausko, Apučio, Grušo ir Mero 
veikalais. Dr. J. Slavėnas iškė
lė vokiečių krašto apsaugos vir
šininko Hans von Seeckto poli
tinius samprotavimus dar Vei
maro respublikos metu, pagal 
kuriuos trys Pabaltijo valstybės 
buvo laikomos anomalija; gi po 
keliolikos metų (1939 m.) naciai 
ir sovietai tas valstybes ir pa
naikino. Doktorantas A. Ališaus
kas, jieškodamas modernaus lie
tuvių tautiškumo kultūrinių pra
dų, išryškino socialinę sąrangą 
ir' vyraujantį mentalitetą caro 
laikų Lietuvoje. Dr. P. Mažei
ka ir L. Kačinskas pateikė pra
nešimą apie šiuolaikines susisie
kimo problemas Lietuvoje, pa
brėždami nepaprastai išplėtotą 
prekių transportą geležinkeliais, 
kai pastarųjų statyboj atsilieka
ma. Dr. A. Musteikis, sociologi
jos ir dvikalbiškumo sekcijai 
vadovaujant dr. A. Norvilui, 
įrodinėjo, jog Baltijos regijone, 
lygiai kaip ir Sovietų Sąjungo
je, sociologijos kaip mokslo nė
ra; rusiškasis marksizmas neto
leruoja jokių socialinių mokslų. 
Dr. Norvilas apžvelgė dvikalbiš
kumo problemą Pabaltijo kraš
tuose. kritiškai įvertindamas Ju- 
cikevičiaus ir kitų darbus, pa
remtus psichologiškai lingvisti
niu metodu. A. V. Dundzila va
dovavo seminarui apie galimą 
skaitytuvų (kompiuterių) panau-

Da<i. ielesioio Valiaus dailės parodos atidaryme Otavos universiteto 
meno galerijoje Nuotr. D. Procutienės

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.
1019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir EgMnton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbai, puikūs lietuviški projektai

’t Viešėdami Čikagoje,
' neužmirškite aplankyti N. Ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
: Telefonas 471-1424
• Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odes, medžio dirbinių. 

------  Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ----------

ANTANAS MUSTEIKIS

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1974. VI. 6 — Nr. 23 (1270)

(U M,TURIM VEIKIOJI
dojimą humanistinėse Pabaltijo 
studijose.

Gegužės 17 d. dr. B. Cipli- 
jauskaitė iškėlė senąsias temas, 
naujoviškai pergyventas dabar
tinėje Lietuvos poezijoje. Dr. J. 
Balys paruošė pranešimą apie 
retrospektyvinę ir dabartinę lie
tuvių bibliografiją (jo praneši
mą perskaitė dr. N. Remeikie
nė). A. Kantautas pateikė pra
nešimą apie medžiagą, liečian
čią Lietuvą, surinktą Kanados 
ir JAV bibliotekose. Bibliote
kininkas Kantautas drauge su 
žmona Matilda dirbo prie savo 
studijos dešimtį metų; tikimasi, 
kad jų darbas, remiamas Kana
dos ir lietuvių institucijų, bus 
greitu laiku isspausdintas. Šio
je ir popietinėje bibliografijos 
sesijoje diskusijose konstrukty
viai pasireiškė dr. J. Cadzow, li
tuanistinio rinkinio vadovas 
Kento universitete. Dr. K. Ost
rauskas pažvelgė į tremtini kū
rėjo akimis ir jį pateisino. Dr. J. 
Misiūnas vadovavo pranešimų 
sesijai apie Pabaltijo kraštus 
ankstyvais naujaisiais amžiais. 
Dr. Vardys, kaip minėta, iškė
lė ypatingą baltiečių vaidmenį 
ekonominėje ir kultūrinėje sri
tyje, kurį noromis nenoromis 
Maskva toleruoja.

Gegužės 18 d. dr. I. Gražytė, 
baltų literatūros sesijai vado
vaujant dr. šilbajoriui, nagrinė
jo Mykolo Sluckio prozos pa
grindinius bruožus. Sesijoje 
apie Pabaltijo kraštus antraja
me pasauliniame kare komenta
toriumi buvo dr. J. Šmulkštys. 
M. K. Čiurlionio šimtmetinė gi
mimo sukaktis buvo atžymėta 
specialia sesija, vad. dr. M. 
Nasvyčio. Dr. J. Vaštokienė, nau
dodamasi antropologiniais duo
menimis ir juos iliustruodama 
skaidrėmis, susiejo Čiurlionio 
tapybą su liaudies kūrybos ir 
šamanizmo pavidalais. A. Ran- 
nito pranešimas apie Čiurlio
nio laiką, autoriui išvykus į ki
tą tarptautinę konferenciją Ju
goslavijoj, buvo perskaitytas 
sesijos vadovo. D. Lapinskas ti
kino, jog muzika ir tapyba ne
gali turėti esminio ryšio, tad su
abejojo ir paties dailininko lai
mėjimais. Dr. B. Vaškelis, bal
tų literatūros - prozos sekcijai 
vadovaujant dr. Gražytei, nagri
nėjo nerimo motyvus dabarti
nėje Lietuvos novelėje. Dr. T. 
Remeikis ryškino lietuvių neu
tralumo politikos kaitą 1938-39 
m. Dr. J. Stukas apžvelgė mo
dernaus lietuvių tautiškumo ki
limą. Apvaliojo stalo diskusijo
se apie domesį ir pagalbą bal
tiškosioms studijoms dalyvavo 
ir dr. Šilbajoris. Dr. Mažeika va
dovavo ekologinių Baltijos jū
ros problemų sesijai, pats taipo
gi pateikęs pranešimą apie van
denų kaitą Baltijoj. Be minėtų
jų, savo pranešimus pateikė ir 
su lituanistika susiję dr. W. R. 
Schmalstieg, dr. G. B. Ford ir 
kiti. Mokslinė programos dalis

Dail. A. Tamošaitienės gobelenų parodos atidarymas Otavos Goethės Insti
tute Lietuvių Savaitės proga 1974. V. 17. Iš kairės; A. Tamošaitienė, sena
torius P. Yuzyk, atidaręs parodą priima dovaną, KLB Otavos apylinkės 
pirm. V. Priščepionka, p. Priščepionkienė Nuotr. B. Ceponkaus

Kai publicistas nori būti rašytoju 
Pastabos apie Vlado Mingėlos "Medinį Dievą"

PR. NAUJOKAITIS
Publicistika ir beletristika 

yra gretimos rašytinio žodžio 
sritys, gana dažnai susiliejan
čios. Beletristinis elementas 
publicistikoje nelaikomas nerei
kalingu balastu, jis net praturti
na publicistiką vaizdingumu, ta
čiau kitaip yra su publicistikos 
priemaiša beletristikoje. Pub
licistikos elementas subanalina, 
suabstraktina beletristikos kū
rinį. Taip yra dėlto, kad publi
cistikos ir beletristikos tikslai 
bei priemonės labai skiriasi. 
Publicistikai rūpi tik idėjinė 
prasmė, reikalas įtikinti, pa
traukti, skaitytoją nuteikti tam 
tikra linkme, o beletristikos 
tikslas yra estetinis skaitytojo 
poveikis. Publicistikos priemo
nės — sąvokų kalba, minties 
aiškumas, loginis nuoseklumas, 
premisų pagrindimas, įtaigoji- 
mas. Skiriasi ir pats objektas. 
Publicistika liečia išorinio gyve
nimo socialines, politines, kul
tūrines problemas, jas svarsto, 
jieško sprendimo. Beletristikos 
priemonės yra vaizdas, ritmin
ga, graži kalba, turtingas saki
nys. Tikslas — žmogaus dva
sios gelmių atskleidimas, gyve
nimo tiesa, susijusi su grožiu.

Po šių bendrinių pastabų jau 
galima eiti ir prie VI. Mingėlos 
knygos, kurioje beletristiniai ir 
publicistiniai elementai yra su
sipynę ir nevisada derinasi. Vla
dą Mingėlą visuomenė pažįsta iš 
jo paruoštos monografijos apie 
Antaną Miluką, iš gausių pub
licistinių straipsnių ir reporta
žų. “Medinio Dievo” pasakoji
mų rinkiniu, atrodo, VI. Mingė- 
la mėgina išeiti į beletristinę 
plotmę. Kyla klausimas, kaip 
jam tas mėginimas pavyko.

Knygoje yra 11 pasakojimų. 
Prie publicistinių apybraižų 
skirtini pasakojimai apie Indiją 
ir jos jogus (“Beveik stebuk
las”), apie deimantus (“Legen
da apie mėlynąjį deimantą”), 
gera išeivijos gyvenamos aplin
kos apybraiža (“Mūsų namelis”). 
Publicistinis yra ir feljetonas 
“Pragaro katiluos” (tik jame pa
sigendame feljetonui reikalingo 
gausesnio sąmojo). Kituose pa
sakojimuose vyrauja beletristi
nis elementas.

Siužetiniu atžvilgiu įdomiau
sias yra titulinis pasako
jimas “Medinis Dieva s”. Tai 
partizaninė “miško brolių” te
ma. Stebuklinė užbaiga visai įti
kinanti savo legendine forma, 
tik pasigendame gilesnio vy
riausio personažo Bugailos — 
amerikiečio lietuvio ir dievdir- 
bio — atskleidimo. Ir bolševiki
nė okupacija rodoma sausu 
publicistiniu būdu. Graži pa
triotinė ir religinė mintis dar 
neįvelkama į menines formas ir 
negali patenkinti reiklesnio 
skaitytojo.

Sausas ir nuobodžiai ištęstas 
pasakojimas apie patriotą uk
rainietį rašinyje “Tarp trauki
nio ratų”. Prie labiausiai nevy
kusių priklauso “Staigiai sklei
dės tamsa”, kuriame norima pa
rodyti bolševikų karininkų žiau
rumas ir nemoralumas. Pliki 
žiaurumo vaizdai skaitytojo ne
įtikina. Skaitytojui lieka neaiš
ku, kodėl autorius išvedė du lie
tuvius jaunuolius į mišką ir ten 
juos paklaidino, kad atiduotų į 
sužvėrėjusių rusų nagus.

Geriausiai iš beletristiniu ra
šinių yra pavykęs “Pasiaukoji
mas”, kur rodomas jaunos ki
niečių poros besąlyginis patrio

tizmas kovoje su okupantais ja
ponais. čia išlaikyta novelės 
forma, pasakojimas dinamiškas, 
neištęstas, nors ir su gausiu 
publicistiniu elementu. Prie dė
mesio vertų apybraižų priklauso 
ir “Šeši domininkonai”, tačiau 
ir čia vyrauja publicistinis ele
mentas. Du pasakojimai yra iš 
“stebuklinės” medicininės sri
ties. “Iš anapus” vaizduoja mie
go piliulėmis nusinuodijusios 
jaunos moters atsigavimą. “Nir
vanos ir nebūties skrydžiuose” 
mėgina atskleisti sunkiai į gal
vą sužeisto ligonio psichinę 
būseną. Kiek abiejuose “stebuk
liniuose” pasakojimuose vaiz
duojami dalykai yra tikroviški, 
galėtų pasakyti nebent gydyto
jai specialistai. Abiejuose pasa
kojimuose beletristinio elemen
to yra daugiau, negu kituose ra
šiniuose, bet abu labai ištęsti, 
su tų pačių vaizdų ir galvojimo 
kartojimu.

Vlado Mingėlos debiutinė 
knyga “Medinis Dievas” yra ant 
beletristikos ir publicistikos ri
bos. Jei ją vertintume grožinės 
literatūros kriterijais, ją reikėtų 
palikti už grožinės literatūros 
ribų. Tai reikėtų padaryti ne 
tik dėl publicistinio elemento 
persvaros, bet ir dėl beletristi
nio elemento skurdumo. Auto
rius neturi literatūrinio sakinio, 
nejaučia grožinės prozos ritmo, 
neparodo įgimto pasakotojo ta
lento savybių. Visa, atrodo, kal
te nukalta, kankinte iškankinta, 
sausa ir banalu. Žinoma, kad lei
džiamos ir publicistinės knygos. 
Jos turi savo vietą ir vertę tau
tos kultūroje, tačiau toks miši
nys, kaip šioje knygoje, laikyti
nas nesusipratimu.

Vladas Mingėla, MEDINIS DIE
VAS. Išleista Detroite, Mich., 
1974 m., spausdinta “Nida Press” 
Londone, 248 psl. Kaina nepažy
mėta. Viršelį piešė dail. Vincas 
Aleksandravičius Romoje.

ALOYZO BARONO 
nauja prozos knyga 

"ŠILKO TINKLAI" ($4.50) ir 
JULIJOS ŠVABAITĖS 

poezijos rinkinys 
"SEPTYNI SAULĖS PATEKĖ
JIMAI" ($3.50) neseniai išėjo iš 
spaudos. Kreipkitės pas platin
tojus arba užsisakykite tiesiog 
Ateities leidykloje, 17869 Goldwin, 
Southfield, Mich. 48075, USA.

IR MIRUSIEJI.. .
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

to, dvasinių polėkių, ateities 
užmojų ir kitų jo gražios asme
nybės savybių. Tai yra tik prisi
minimas bei priminimas tau
raus lietuvio ir kuklaus dailinin
ko, kuris dar prieš metus laiko 
gyveno kartu su mumis, sprendė 
meno problemas, jieškojo nau
jų išraiškos būdų ir narpliojo 
kūrybinių užmojų rezginį. O 
turbūt ši jo dvasinė kaita ir bu
vo vienas motyvų jo kūrybiniam 
įvairumui reikštis. Vieną iš nau
jų technikos būdų dailininkas 
buvo suradęs paskutinėmis savo 
gyvenimo dienomis, bet, deja, 
jo panaudoti nespėjo.

Iškilų dailininką išsamiai pa
minėti galėtų nors ir kukli jo 
gyvenimo bei darbu monografi
ja.

* *
Dail. Alfonsas Docius kilo iš 

jautrios menui šeimos 1916 m. 
lapkričio 12 d. Kėdainių apskr., 
Pernaravos valse., Rudakių km. 
Savo gimtojoje apskrityje jis iš
ėjo pradžios ir vidurinį mokslą. 
Vėliau pasekė savo vyresnio bro
lio Jono, taip pat dailininko, pė
domis ir įstojo į Kauno Meno 
Mokyklą, kur studijavo skulptū
rą Juozo Zikaro priežiūroje. 
Skulptoriaus diplomą įgijo 1943 
m. Vilniaus Dailės Akademijo
je, kurioje anuomet profesoria
vo žinomi skulptoriai: Juozas 
Mikėnas ir Petras Aleksandravi
čius.

MONTREALIO A K A D E M INIS 
SAMBŪRIS šiemet paskirs Vinco 
Krėvės dešimtąją $500 literatūrinę 
premiją už geriausią 1972-73 m. Va
karų pasaulyje išleistą grožinės lite
ratūros knygą. Leidėjai prašomi at
siųsti konkursui siūlomų knygų po 5 
egzempliorius, nes toks skaičius pa
lengvintų vertintojų komisijos dar
bą, bet bus pasitenkinta ir dviem 
egzemplioriais. Konkursui negali bū
ti siunčiamos knygos, jau laimėju
sios kurias nors kitas premijas. Lau
kiama tik nepremijuotų. Negautų 
1972-73 m. leidinių vertintojų komi
sija gali iš viso nesvarstyti. Knygas 
prašoma siųsti MA Sambūrio pirm, 
dr. Jūratei Ciplijauskaitei - Tanner, 
699 Victoria Dr., Baie d’Urfe, Que., 
Canada. Vertintojų komisijos sudė
tis bus paskelbta vėliau, kai savo 
atstovus paskirs Lietuvių Rašytojų 
Draugija ir Lietuvių Bendruomenė. 
Iškilmingas premijos įteikimas nu
matomas š. m. spalio 5 d. Monrea
lyje.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ KORPO 
RACIJA “Fraternitas Lithuania” iš
leis tragiškiesiems birželio įvykiam 
skirtą dainą “Paskutinis birželis”. 
Dainos teksto konkursą laimėjo Biru
tė Pūkelevičiūtė, melodijos — kom
pozitorius Bronius Budriūnas. Lei
dinyje bus trys puslapiai gaidų su 
dainos tekstu, viršeliuose — konden
suotos medžiagos apie korporaciją, 
jos paskelbtą konkursą ir jo laurea
tus. Spaudos darbus atlieka Tėvų 
pranciškonų spaustuvė Brooklyne, N. 
Y. Visais leidinio reikalais rūpi
nasi dr. Vaclovas Paprockas, daug 
darbo turėjęs ir su pačiu konkursu.

ANGELŲ KARALIENĖS LIETU
VIŲ PRANCIŠKONŲ misija St. Cat
harines, Ontario, minėdama veiklos 
sidabrinę sukaktį, surengė iškiliųjų 
dainininkų Ginos Čapkauskienės ir 
Stasio Baro koncertą. Pirmoje daly
je skąmbėjo abiejų solistų atliktos 
mūsų kompozitorių hamonizuotos lie
tuvių liaudies dainos ir originalios 
kompozicijos, Mikaelos ir Don Jose 
duetas iš G. Bizet operos “Carmen”. 
Antrąją koncerto dalį kolaratūrinis 
sopranas G. Capkauskienė ir tenoras 
S. Baras paskyrė klasikinėms ope
roms. G. Capkauskienė atliko arijas 
iš G. Verdi “Rigoletto”, “Traviatos”, 
G. Meyerbeerio “Hugenotų”, S. Ba
ras — iš A. Ponchieli operos “La 
Gioconda”, G. Puccini “Turan- 
dot” ir J. Halevy “Žydės”. Koncertą 
abu dainininkai užbaigė G. Verdi 
“Traviatos” ir G. Donizetti “Lucia 
di Lammermoor” duetais. Misijos 
vadovas kun. J. Liauba, OFM, St. 
Catharines ir apylinkių lietuviams 
sudarė retą progą išgirsti du žymiuo
sius dainininkus iš Čikagos ir Mont- 
realio, pasiklausyti jų atliekamų du
etu. Solistams akomponavo torontie- 
tis muz. J. Govėdas.

PETRO VIŠCINIO“LAISVĖS VAR
PO” radijo valandėlė Bostono lietu
viams surengė debiutinį soprano Bi
rutės O. Aleksaitės koncertą. Ji yra 
Seinų krašto lietuvaitė, baigusi Var
šuvos konservatoriją, atvykusi tobu
lintis Bostono konservatorijoje. Pir
moji koncerto dalis buvo skirta Mo
carto, Verdi operų arijom, Debussy 
kantatos “Sūnus palaidūnas” ištrau
kai, F. Schuberto, R. Schumanno dai
noms, antroji — K. V. Banaičio “Jū
ratės ir Kastyčio”, J. Gaidelio “Da
nos” arijoms, J. Gruodžio ir išeivi
jos lietuviams negirdėtoms St. Vai
niūno dainoms “Lietuvai”, “Švytu
rys”, “Būk sveikas, Lietuvos jauni
me”. Solistei akompanavo dr. V. M. 
Vasyliūnas. Sol. B. O. Aleksaitė, at
rodo, turi pakankamai apvaldytą vi
durinį ir augštąjį registrą, bet nepa
kankamai išvystytą žemąjį registrą.

“DAINAS CHORAMS” išleido 
JAV LB krašto valdyba. Šiame 136 
psl. leidinyje yra 35 dainos mišriam 
chorui, 12 — vyrų chorui, 3 — mote
rų chorui ir 11 — lygiems balsams. 
Daugelis jų turi akompanimentą. 
Rinkinyje sutelktas 27-nių išeivijos 
lietuvių kompozitorių originalias 
kompozicijas ir liaudies dainų har
monizacijas redagavo muz. J. Zda
nius. Techninis leidinio redaktorius 
— V. Šalčiūnas. “Dainos chorams” 
yra skirtos jaunimo organizacijoms, 
lituanistinėms mokykloms, muziką 
studijuojančiam jaunimui ir visiem 
dainos mylėtojam. Leidinys yra dve
jopas — chorams ir bibliotekoms. 
Pirmoji versija kainuoja apie $4.50, 
antroji — apie $5.50. Užsakymus pri
ima V. Šalčiūnas, 418 Main St., Del- 
ran, N. J. 08075, USA.

KUN. DR. F. JUCEVIČIUS, gyve
nąs Montrealyje ir vadovaująs Šv. 
Kazimiero parapijai, parašė naują 
knygą, kurioje gvildena meno, re
ligijos ir filosofijos klausimus. Kny
ga bus greičiausiai pavadinta “Mano 
odisėja”. Jos ištraukos bus spausdi
namos žurnale “Laiškai Lietuviams”.

ŽURN. ALGIRDAS GUSTAITIS, 
kaip lietuvių spaudos atstovas, pri
klauso dviem žymiom Hollywoodo 
organizacijom — “Association of 
Motion Picture and Television Pro
ducers Inc.” ir “The Hollywood Fo
reign Press Association”. Pastaroji 
užsienio žurnalistų draugija turi 82 
tikruosius narius ir 21 koresponden
tą. A. Gustaitis yra tikrasis narys. Jis 
jau keliolikti metai įtraukiamas į 
daugiau kaip 900 psl. almanachą “In
ternational Motion Picture Alma
nac”, o pastaruoju metu skelbiamas 
ir kitame svariame amerikiečių lei
dinyje “West Coast Theatrical Di
rectory”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO SPORTO HALĖJE su

rengtame dešimtajame “Gintarinės 
triūbos-74” estradinės muzikos kon
kurse dalyvavo ir keturias dienas 
varžėsi 19 saviveiklinių ansamblių 
iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Uk
rainos, Armėnijos, Gruzijos ir Len
kijos. Estradinių orkestrų grupėje I 
vietą ir pagrindinį konkurso prizą 
laimėjo latviai — J. Romanovskio 
vadovaujamas Jelgavos mašinų ga
myklos orkestras “Gama”. Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos orkestrui 
“Oktava”, daugkartiniam šio konkur
so laimėtojui, teko II vieta. Matyt, 
įtakos turėjo vadovų pasikeitimas. 
Vilniun išsikėlusį ilgametį “Oktavos” 
vadovą M. Tamošiūną dabar yra pa
keitęs G. Strimaitis. Estradinių an
samblių grupėje stipriausias buvo 
“Uralo jaunystės” kolektyvas iš Ce- 
liabinsko kultūros instituto, vokali
nių - instrumentinių ansamblių gru
pėje — K. Ignatavičiaus vadovauja
mas Kauno miesto Panemunės kul
tūros namų ansamblis, laimėjęs taip
gi ir specialų prizą už geriausią lie
tuvių liaudies dainos “Oi, kas so
dai do sodeliai” aranžuotę. Žiūrovų 
skiriamą prizą už populiarumą laimė
jo Kauno šiluminių tinklų vokali- 
nis-instrumentinis ansamblis, savo 
grupėje išsikovojęs II vietą. Geriau
sia konkurso dainininke buvo pripa
žinta gruzinė M. Mačiarašvili. Ver
tintojų komisijai vadovavo kompoz.
R. Žigaitis.

V. JACHONTOVO SKAITOVŲ 
KONKURSE Leningrade varžėsi 
augštųjų teatrinių mokyklų studen
tai. Šiemet konkurse pirmą kartą da
lyvavo ir Vilniaus konservatorijos 
teatrinio fakulteto atstovai. Vertinto
jų komisija I premiją paskyrė antra
kursei Inai Kartašovaitei, dėstytojos
S. Nosevičiūtės auklėtinei, skaičiu
siai ištraukas iš Justino Marcinkevi
čiaus poemos “Kraujas ir pelenai”.

JAV IR SOVIETŲ SĄJUNGOS 
kultūrinių mainų rėmuose dviejų se
rijų spalvotą muzikinį filmą pagal M. 
Meterlinko “Žydrąją paukštę” su
kurs sovietų “Lenfilm” ir Hollywoo
do “20th Century Fox” studijos. Vy
riausiuoju šio filmo operatorium yra 
pakviestas vilnietis filmuotojas J. 
Gricius. Filmo reikalais jis 10 die
nų viešėjo JAV. Scenarijaus auto
riai — amerikietis A. Heisas ir so
vietų atstovas A. Kapleris, filmo re- 
žisorius — amerikietis D. Kiukoras, 
pagarsėjęs filmu “My Fair Lady”. 
Vaidmenis atliks amerikiečių ir so
vietų aktoriai.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS VIL
NIAUS KLUBE dzūkišką vakaronę 
surengė Varėnos rajono Marcinko
nių miškų ūkio saviveiklininkai. Da
lyviai turėjo progą susipažinti su se
nosiomis dzūkų darbo bei kalendo
rinėmis dainomis, baladėmis, žaidi
mais ir šokiais, pasigrožėti margai
siais dzūkių audiniais, pasivaišinti 
grybais, grikiniais blynais ir sula. 
Antrąją programos dalį, skirtą dzū
kams, atliko iš Dzūkijos kilę rašy
tojai ir poetai — E. Balionienė, O. 
Baliukonytė, V. Bubnys, J. Būtėnas, 
A. Jonynas, A. Maldonis. Visiems 
programos atlikėjams augštaitiškais 
posmais padėkojo poetas P. Širvys.

BAROKO MUZIKOS ANSAMB
LIS, kurį sudaro fleitistas A. Vizgir
da, obojistas J. Rimas, violončelis
tas J. Banevičius ir klavesinu skam
binantis J. Andrejevas, savo debiu
tiniam koncertui pasirinko paveikslų 
galerija paverstos senosios Vilniaus 
katedros karališkąją koplyčią. Nau
jajam ansambliui, atliekančiam G. F. 
Haendelio, G. P. Telemanno bei kitų 
klasikų kūrinius, talkino sopranas 
R. Maciūtė, M. Glinkos konkurso lau
reatė. Antrąjį koncertą katedros ka
rališkoje koplyčioje surengė violen- 
čelistas I. Kačinskas, obojistas J. Ri
mas, klavesinu skambinusi pianistė 
Ž. Noreikienė ir Vilniaus operos so
pranas G. Apanavičiūtė. šiame kon
certe I. Kučinskas atliko G. Martini, 
L. Boccherini sonatas violončelei ir 
klavesinui su Ž. Noreikiene. Pirmą 
kartą Vilniuje J. Rimo, I. Kučinsko 
ir Ž. Noreikienės buvo atliktos še
šios F. E. Bacho sonatos obojui, vio
lončelei ir klavesinui. Sol. G. Apa
navičiūtė koncertą papildė J. S. Ba
cho — Ch. Gounod “Ave Maria” bei 
kitais klasikų kūriniais.

KŪRYBINIO DARBO 15 metų su
kaktį specialiu vakaru Vilniaus ope
ros ir baleto teatre paminėjo geriau
sia baleto solistė Leokadija Aškelo- 
vičiūtė, pagrindinį dėmesį skirianti 
klasikiniam repertuarui. Ji yra bai
gusi Leningrado choreografinę mo
kyklą baleto pedagogės V. Kostrovic- 
kajos priežiūroje. Vilniuje debiutavo 
P. Čaikovskio “Miegančiosios gražuo
lės” Auroros vaidmeniu. Sukaktuvi
niame vakare L. Aškelovičiūtė atliko 
F. Šopeno “Variacijas V. A. Mozar- 
to tema”, klasikinių baletų ištrau
kas su savo partneriu V. Kudžma.

TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ 
SMUIKININKŲ XVI konkurse Čeko
slovakijoje, garsiojo smuikininko J. 
Kociano gimtinėje, varžėsi 84 atli
kėjai iš aštuonių pasaulio kraštų. 
Lietuvai atstovavo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos auklėti
niai. Penktokė R. Mataitytė laimėjo 
I premiją savo amžiaus grupėje ir 
specialų prizą kaip geriausia atlikė
ja užsienietė. Septintokei V. Talimai 
vertintojų komisija paskyrė II pre
miją, trečiokei A. Rostovskajai — . 
diplomą. V. ttąt;
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 6,8 milijonu dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .. .10-3 term, indėlius 2 metų .... .... 9%
Antradieniais .. 10- 3 term, indėlius 1 metų .... 81/2%

Trečiadieniais uždaryta taupomąsias-savings s-tas 814%
Ketvirtadieniais 10- 7 depozitų-čekių s-tas ......... ...6%
Penktadieniais 
Šeštadieniais ..

10- 8
.. 9-12

Duoda paskolas: 
asmenines iki $10.000 ... ...9%

Sekmadieniais 9.30- 1 nekiln. turto iki $70.000 . .... 9%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinės plaukymo rungtynės 

įvyko Bulgarijoje 25 m. ilgio basei
ne. Dalyvavo Anglijos, Vokietijų, 
Turkijos, Škotijos, Čekoslovakijos ir 
kitų valstybių plaukikai. Gerai pasi
rodė Vilniaus žalgirietis A. Juozai
tis — laimėjo dvi pergales 100 m ir 
200 m plaukime krūtine. 200 m plau
kime jis pagerino Lietuvos rekordą 
0,3 sek. — 2:25,2 sek.

Geriausi lietuvių šuolininkai: 1. A. 
Vaupšas 8.01 m, 2. A. Jautakis 7.85 
m, 3. J. Sabas 7.71 m, 4. K. Sapka 
7.56 m. Torontiškio A. Kerniaus pa
sekmė 7.27 m turėtų įsirikiuoti pir
majame dešimtuke.

Kauno Darbo Rezervų stalo teni
sininkės pirmą kartą laimėjo koman
dines pirmenybes — pusbaigmyje 
įveikė 1973 m. taurės laimėtoją Ode
sos Avangardą ir baigmėje — Mask
vos Spartaką. Komandoje žaidė Asta 
Giedraitytė, Roma Garkauskienė ir 
Algima Sabulytė.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Kaune vidurinės mokyklos mokinys 
R. Šimkūnas pasiekė pasigėrėtiną pa
sekmę. Šuolyje su kartimi jis peršo; 
ko 4.51 m. Tai naujas Lietuvos jau
nių rekordas.

Jaunių lengvosios atletikos rung
tynėse Maskvoje Švėkšnos vid. mo
kyklos moksleivė šuolyje į augštį 
peršoko 1.75 m. Tai naujas Lietuvos 
mergaičių ir moterų rekordas.

Sov. Sąjungos moterų stalo teniso 
komandoje yra dvi lietuvaitės: Asta 
Giedraitytė ir Algima Sabulytė.

Rimantas Plungė nustūmė rutulį 
20 m ir 20 cm. Iki Lietuvos rekordo 
jam tetrūko 4 cm. Be to, tai geriau
sia šių metų pasekmė Sov. Sąjun
goje.

Jaunių klasikinių imtynių pirme
nybėse Vorošilovgrade gerai pasiro
dė KKI studentas Valentinas Miz- 
gaitis — pussunkiame svoryje laimė
jo I v. ir tapo Sov. Sąjungos meis
teriu.
VYČIO ŽINIOS

Glorija Nešukaitytė parsivežė meis- 
terystę iš JAV stalo teniso pirme
nybių. Mergaičių iki 13 m. grupės 
baigmėje ji nugalėjo amerikietę M.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 

savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO LOINOS IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

pajamų mokesčių atskaitas 
pensijų planus 
taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

studentų draudos
fohdus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

............. .. ........ r""* 1 '■

Xsoid\
UNITED 
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENE)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanada
(Atkelta iš 1-rno psL) 

kalui angažuota privati agentū
ra. Ji taipgi pasiūlė lig šiol iš 
viso negirdėtą ir niekada ne
praktikuotą atsilyginimą rinki
mus pralaimėjusiem metropoli
nio Toronto nariam. Po dvejų 
metų tarnybos tokie nariai gau
tų 50% savo metinio atlygini
mo, o tie, kurie buvo išrinkti 
porą ar daugiau kartų, visą 
100%. Šio pasiūlymo tarybos 
nariai visdėlto nedrįso svarstyti, 
bet juo gali pasinaudoti atei
tyje. Kiekvienas politikas eina 
į rinkimus, gerai žinodamas, 
kad juos gali pralaimėti, o jei 
būtų ir išrinktas, negali būti 
tikras, kad nepralaimės sekan
čių rinkimų. Metropolinio To
ronto tarybos nariai, atlygini
mus pasididinę 100%, užmiršo, 
kad miesto tarnautojam juos 
šiemet leido padidinti tik 19- 
22% per sekančius 2 metus.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė nutarė federaciniuose 
kalėjimuose dirbantiem kali
niam įvesti minimalų federacinį 
valandinį $2.20 atlyginimą. Šis 
projektas pirmiausia bus išban
dytas Ontario provincijos fede
raciniuose kalėjimuose. Iš už
dirbtų kalinio pinigų bus atskai
tomas pajamų mokestis, paden
giama dalis kalinio išlaikymo, 
parūpinami kišenpinigiai, o li
kusius pinigus kaliniai galės pa-

Lietuvių savaitė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gūžės 19, didelėje, modernioje 
High School of Commerce audi
torijoje. Šis koncertas buvo Ota
voje prasidedančio tradicinio pa
vasario tulpių festivalio dalis. 
Programoje buvo tautiniai šo
kiai ir mergaičių okteto dainos. 
Visa programa buvo labai gerai 
atlikta ir žiūrovų maloniai pri
imta. Visus žavėjo grakštus, dis
ciplinuotas šokių atlikimas ir 
okteto darnus dainavimas. Prog
ramą labai pagyvino savas 
orkestras ir taip pat okteto dai
nos, Įterptos tarp tautinių šokių. 
Visi jautė didelį ir kruopštų an
samblio vadovų J. Karasiejaus, 
R. Karasiejienės, muz. D. Gar- 
baliauskienės ir muz. J. Govėdo 
pastangas.

“Ottawa Journal’’ meno ap
žvalgininkas Eustace Jackson 
rašė: “Žavingiausi šokiai buvo 
‘Nuotakos šokis’, simboliški ‘Ke
purinė’ ir ‘Lineliai’. Šie šokiai, 
dažnai sudėtingi ir reikalingi 
daug repeticijų, buvo atlikti su 
grakštumu ir elegancija. Vienas 
iš labiausiai džiuginančių dalykų 
yra faktas, kad tiek daug jaunų 
žmonių nori ir stengiasi tęsti sa
vo tėvų liaudies meną. Tokie 
spalvingi ir malonūs spektakliai 
turėtų būti tęsiami, nes tai pra
turtina kultūrinį Kanados lobį.”

Bendros pastabos
Lietuvių Savaitės Otavoje 

įvykdymas buvo didelis įvykis ne 
tik vietos lietuviams, bet ir vi- 

Nocheson 3:0 ir tapo šios klasės JĄV 
meistere. V. Nešukaitytė moterų vie
nete ketvirtbaigmyje pralaimėjo jau
nai, bet jau pasižymėjusiai Švedijos 
žaidėjai A. Helman, Europos vice- 
meisterei. Mišriame dvejete su E. 
Caetano Violeta pusbaigmyje pralai
mėjo japonų porai 2:3. Taip pat pus
baigmyje moterų dvejete kartu su 
M. Domankos pralaimėjo švedžių po
rai Helman ir Olson. Pirmenybės 
įvyko Oklahoma City ir sutraukė 
daug augštos klasės tarptautinių žai
dėjų.

Paulius Stanevičius gerai pasirodė 
Staynerio ir Colingwoodo vid. mo
kyklų lengv. atletikos rungtynėse. 
Vyriausių berniukų grupėje jis lai
mėjo 4 pirmas vietas ir pasiekė vie
ną naują rekordą.

šaudymo sekcija tapo oficialiai 
užregistruota Otavoje ir gavo leidi
mą pradėti šaudymus. Sekcijos vado
vas A. Klimas pirmiausia numato 
pravesti teoretines pamokas L. Na
muose. Jis taip pat įsigijo du ori
nius šautuvėlius pagal šaudytojų dy
dį — iki 14 ir iki 17 m. amžiaus. 
Šaudymus numatoma organizuoti Wa- 
sagoje. Norintieji įsijungti šion sek- 
cijon prašomi kreiptis pas vadovą A. 
Klimą tel. 766-5972 ir užpildyti ati
tinkamus pareiškimus. A. S.

Treniruotė vyrams krepšininkams 
vyks vasaros metu kas antradienį 
(ne trečiadienį) nuo 6.30 v.v. iki 
8.30 v.v. Anapilio salėje. Vyrai dė
koja kun. P. Ažubaliui už leidimą 
naudotis sale.

HAMILTONO KOVAS
Lengvosios atletikos mokyklų pir

menybėse dalyvavo nemažas skaičius 
Hamiltono lietuvių. Gerus rezultatus 
pasiekė R. Seniūnas, iššokdamas į 
augštį 1 m 93 cm (6’4”) ir A. Gra
jauskas, 100 m nubėgęs per 11,2 sek., 
200 m per 22,6 sek. Abu dalyvaus 
Ontario baigminėse varžybose Toron
te jaunių klasėje.

CYO lygoje mergaičių A krepšinio 
komanda laimėjo prieš Margaret Ma
ry parapiją 23:20. Kovui atstovavo: 
L. Zubaitė 14, V. Riekutė 6, J. Ke- 
siūnaitė 2, A. Lukošiūtė 1, D. Gra- 
jauskaitė. A. G.

s įvykiai I
siųsti savo šeimoms ar artimie
siems. Kiekvienas kalinys fede
raciniame kalėjime mokesčių 
mokėtojams dabar per metus 
kainuoja $13.400. Į šią sumą 
įeina visos išlaidos — kalinio 
pilnas aprūpinimas maistu bei 
pastoge, administracija.

Ontario provincijos vyriausy
bė nutarė įsteigti 150.000 gy
ventojų turėsiantį Townsend 
miestą prie Erie ežero, apie 30 
mylių nuo Hamiltono. Pagrindą 
šiam miestui sudarys Nantico
ke pramonės projektas. Už $22 
milijonus jau nupirktas 11.000 
akrų plotas iš žemę statyboms 
paruošiančių bendrovių.

Etiopijos partizanai, siekian
tys nepriklausomybės šiaurinei 
Eritrėjos provincijai, pagrobė 
antrą kanadiečių malūnsparnį. 
Jų žinioje dabar jau yra trys 
kanadiečiai pilotai ir keturi ame
rikiečiai. Abiejų malūnsparnių 
įgulos skraidino geologus, jieš- 
kančius žemės turtų. Pirmasis 
malūnsparnis buvo pagrobtas ir 
sunaikintas š.m. kovo 27 d. Jo 
įgulos — dviejų kanadiečių ir 
trijų amerikiečių lig šiol nepa
sisekė išlaisvinti. Užsienio rei
kalų ministeris M. Sharp buvo 
paprašęs Etiopijos vyriausybę 
nesiimti rizikingų priemonių, 
bet dabar prasitarė, kad be rizi
kos kanadiečių lakūnų nebus 
įmanoma išlaisvinti.

Kanados sostinėje
sai Kanados lietuvių bendruo
menei. Maža Otavos bendruome
nė negali palikti regimų pa
minklų — šventovių, Lietuvių 
Namų ir panašiai. Bet Otavai 
esant sostine, svarbu atkreipti 
kitų kanadiečių, ypač vyriausy- 
bės^ parlamento ir senato narių 
dėmesį į lietuvių veiklą, rūpes
čius ir siekimus.

Lietuvių Savaitės programa 
nebuvo smulki savo praeities 
gyvenimo pasisekimų ir nepasi
sekimų apžvalga. Iš dalies šen- 
tės programa atitiko vieną iš 
svečio pamokslininko kun. P. 
Ažubalio minčių, būtent, reikia 
žiūrėti ir ateitim Programa su
pažindino platesniąją Otavos vi
suomenę tiesiogiai, per spaudą 
ir televiziją su įvairiais lietuvių 
laimėjimais meno, tautinių šo
kių, dainų ir kitose kultūros sri
tyse. Be to, ji pademonstravo, 
kad lietuvių bendruomenė yra 
ir nori likti kūrybinga, dinamiš
ka savo kultūros ir lietuviškų 
reikalų puoselėtoja.

Otavos Lietuvių Bendruome
nės pirm. Viktoras Priščepion- 
ka ėmėsi drąsaus darbo, kurį 
sėkmingai įvykdė, padedamas 
jaunų komiteto narių — B. Če- 
ponkaus, S. Mitalienės, A. Elvi- 
kio, R. čeponkienės, L. Giriūno 
ir eilės savanorių pagalbininkų. 
Reikia prisiminti taip pat vy
riausybės paramą ir daugiakul-'-- 
tūrių reikalų ministerį dr. S. 
Haidasz, sutikusį būti šventės 
garbės globėju.

Ateitininkų žinios
Naują moksleivių kuopos valdybą 

Toronte sudaro: pirm. Nijolė Čiži- 
kaitė, Dana Jokūbaitytė, Loreta Ul- 
baitė, Rima Gustainytė, Dainius Ab
romaitis, Algis Janušauskas, Ilona 
Paškauskaitė ir Rima Bumbulytė. 
Visų padėka tenka senajai valdybai, 
kuriai dvejus metus pirmininkavo 
Lina Vaitiekūnaitė, šiais metais bai
gianti gimnaziją ir rudenį prade
danti studijuoti universitete.

Ateitininkų stovyklai Wasagoje lie
pos 22 — rugpjūčio 7 d.d. registra
cijos blankai bus greitai gaunami 
Prisikėlimo par. patalpose.

Toronto ateitininkai sveikina Al
doną Aušrotaitę, sukūrusią šeimą su 
Petru Žimonėliu. Aldona visą laiką 
dalyvavo ateitininkų veikloje ir yra 
vadovavusi jaunutėm mergaitė. Lin
kime Dievo palaimos ir tikimės, kad 
Aldona ir toliau palaikys ryšius su 
organizacija, kurioje išaugo.

Skautų veikla
• Dainavoje gegužės 25-26-27 d.d. 

“Kryžkelės” vardu įvykęs skautų vy
čių, vyr. skaučių, budžių ir gintarių 
suvažiavimas sutraukė apie 170 jau
nimo, kurio vieną ketvirtadalį davė 
Torontas, savo autobusan priėmęs 
dar du Montrealio atstovus. Suva
žiavimas buvo gyvas, linksmas ir jau
natviškas, perpintas pašnekesiais, žai
dimais, diskusijom, laužais, simpo
ziumais ir naujomis pažintimis. Te
mose svarstyta lietuvių skautijos at
eitis; su kitataučiais skautais, daly
vavusiais sąskrydy, peržvelgtos bend
ros skautybės problemos ir šių die
nų rūpesčiai. Rankdarbių meno pa
rodoj Torontui atstovavo S. Valiū- 
naitė, E. Kobelskytė ir K. Imbrasai- 
tė. Torontiečiams vadovavo sk. vyčių 
ir vyr. skaučių vadovai-vės: L. Sap- 
lys, G. Kalinauskas, G. Vasiliauskai
tė ir D. Žulytė. “Kryžkelės” dalyviai 
dėkoja “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų tėvų k-tui už piniginę paramą, 
tuntininkams už rūpestį. Visiems iki 
pasimatymo kitais metais Atlanto ra
jone.

• Birželio 2 d. Mindaugo dr-vė 
turėjo dviračių iškylą į Claireville 
parką apie 12 mylių nuo Toronto. 
Dalyvavo 21 skautas, 3 vadovai ir 3 
tėvai. Dviratininko specialybę įsigi
jo: R. Turūta, P. Turūta, R. Grybas, 
L. Grybas, R. Smolskis, A. Mačiulis, 
A. Kišonas, P. Bubelis ir J. Zenke
vičius. Iškylautojai pasidžiaugė pui
kiu oru, pažaidė, pasigamino pietus. 
Ačiū tėvams G. Smolskiui, L. Kali
nauskui ir V. Sendžikui už talką. 
Psl. G. Senkevičius išlaikė egzami
nus į I patyrimo laipsnį.

• Birželio 1-2 d.d. pirmieji Ro
muvos talkininkai atidarė stovykla
vietę, kuri po žiemos rasta tvarko
je. Į Romuvą bus vykstama dabar 
kiekvieną savaitgalį.

• XII-tai Romuvos stovyklai, kuri 
įvyks liepos 27 — rugpjūčio 10 d.d. 
reikalinga abiem savaitėm nuolati
nė vyriausia šeimininkė, kuri dirbs 
už atlyginimą. Suinteresuotos krei
piasi tel. 532-7284. C. S.

TORONTO, ONT.
Tautybių savaitės — karava- 

vano rengėjai Folk Arts Coun
cil gavo nemalonią žinią iš. To
ronto miesto tarybos, būtent, 
prašytoji finansinė parama iš 
$79.300 sumažinta iki $35.000 
(pernai gauta $79.300). Taip nu
tarė miesto tarybos nariai, ku
rie savo algas padidino 100%. 
Kadangi šiemetinio karavano 
biudžetas buvo padidintas 
43.6%), vadovybė susirūpino to
limesniu renginio finansavimu.

Tautybių savaitėje dalyvauti 
ruošiasi ir lietuviai. Jų pavil
jonas bus įrengtas Liet. Na
muose.

VI. Pūtvio šaulių kuopos dvi
dešimtmečio proga" išleistas spe
cialus leidinys, redaguotas Pr. 
Alšėno. Apie pirmąjį dešimtme
tį rašo J. Jankaitis, apie antrą
jį — P. Gulbinskas. Apie mo
terų šaulių veiklą rašo M. Va
liulienė, apie veiklų pirmininką 
St. Jokūbaitį — St. Dargis. Lei
dinys labai gausiai iliustruotas 
daugiausia' St. Dabkaus daryto
mis nuotraukomis.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

•. . <1. J I M-. ■ < ' ' ■ .' ■ ’ ,• . ; *T-

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tą, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatys*, kaip šis puikus, natūralus 
p rod u k ta s tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!
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REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BLOOR — RUNNYMEDE, atskiras puikus 7 kambarių namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos, garažas su įvažiavimu, arti požeminio 
traukinio. Įmokėti apie $20.000.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$20.000.
RUSHHOLME RD. — BLOOR, atskiras 6 kambarių kvadratinio pla- 

' no namas, 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, garažai su privačiu 
įvažiavimu, netoli Bloor gatvės. Įmokėti apie $20.000, viena skola ba
lansui.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių. 
GEORGIAN BAY, maždaug 8 metų senumo 2 modernūs vasarnamiai, 
abu turi virtuves ir prausyklas, sklypo plotis — 245 pėdos. Tik virš 
80 mylių nuo Toronto. Prašoma kaina tik $29.500 — kaip vieno va
sarnamio.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA

6% už depozitus

814 % už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep.
Kapitalas — astuoni

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% 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 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. PirmadienĮ ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

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., w. ■ Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al MADEIQ Dnolinr ’ S4finln«as patarnavimas.■ U. mvIlBlId UlCallOl • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekiinojamq 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

D U F F E R I N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 * Sav. P. Užbaik

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Ditrbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.. 

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

IMA

9% už asm. paskolas

81/2% už mortgičius 

milijonai dolerių

(vairūs spaudos _ \ 
darbai: leidiniai, I ■ 
programos, ’ < 
visi verslo bei 
reklaminio i h. 
s_P_a_l4 i n i a i

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
.t Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LĖ 4 -1403
30 DEWSON St., Toronto, OnL
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ST. CATHARINES, ONTARIO
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SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 
rengiamas birželio 16, sekmadienį, 
Tėvų pranciškonų vienuolyno patal
pose. Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys kun. Juvenalis Liauba, OFM. 
Po pamaldų — tautos kankinių pa
gerbimas. Paskaitą skaitys Stepas 
Jakubickas iš Delhi. Visi kviečiami 
tautos kankinių minėjime dalyvauti.

MOTINOS DIENOS minėjimas įvy
ko gegužės 12 d. vienuolyno patalpo
se. Mišias už gyvas ir mirusias mo
tinas atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. Po pa
maldų motinos buvo apdovanotos 
gėlėmis. Turiningą paskaitą skaitė 
jaunosios kartos atstovas Vitas Ma- 
siulionis iš Buffalo, N. Y. Ji visiems 
patiko, ypač jaunimui, nes ilgai ir 
nuoširdžiai jam plojo. Po paskaitos 
mūsų mažieji, vadovaujami Stasės 
Zubrickienės, pašoko, padeklamavo 
ir padainavo. Bendruomenės valdy
bos pirm. Adolfas šetikas, padėkojęs 
visiems prisidėjusiems prie šio mi
nėjimo, pakvietė sugiedoti Tautos 
himną. Po to visi minėjimo dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir pyragaičiais. 
Vaišių išlaidas apmokėjo jaunimo 
mylėtojas ir rėmėjas Juozas Paukš
tys. Motinoms gėles savo lėšomis nu
pirko lietuviškiems reikalams stam
bus aukotojas Juozas Girevičius. 
Jiems priklauso nuoširdi padėka.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS, organi
zuojamas Folk Art Council (šiais 
metais plačiai įsijungė ir lietuviai), 
prasidėjo gegužės 17 d. karalaičių 
baliumi lenkų salėje. Jame lietu
viams atstovavo šių metų iškilioji lie
tuvaitė Viltė Zubrickaitė, kurią pri
statė apylinkės valdybos pirm. A. Se- 
tikas. Viltės tėvai Joana ir Algiman
tas Zubrickai yra visuomenės veikė
jai, šiuo metu nuolatiniai Lietuvių 
Bendruomenės atstovai etninio me
no taryboje, kurioje dalyvauja net 
23 tautinės grupės. Oficialus šven
tės atidarymas buvo gegužės 18 d. 
prie miesto rotušės, dalyvaujant 
miesto burmistrui, valdžios atsto
vams ir tarybos vadovybei. Ten bu
vo išsirikiavusios tautinių grupių ka
ralaitės su palyda prie savo tautinių 
ir Kanados vėliavų, dalyvaujant dau
geliui žiūrovų. Kalbėjo miesto bur
mistras Joe Reid, pasidžiaugdamas, 
kad tokios šventės įgalina vieni ki
tus geriau pažinti, o Kanada pratur
tinama daugiakultūriu menu. Ši 10 
dienų tautybių šventė buvo pilna 
įvairių programų, vaidinimų, kon
certų. šokių. Tautinės grupės visą 
savaitę turėjo ir savo meno parodė
les. Lietuvių parodėlė buvo įrengta 
miesto centre, 46 James St., krautu
vės vitrinoje. Jos paruošimu rūpino
si Joana Zubrickienė, talkinama Sta
sės Zubrickienės ir Virginijos Žemai
tienės. Mūsų parodėlė buvo viena iš 
skoningiausiai įrengtų. Tai pripaži
no ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai. 
Gegužės 23 d. “Nemuno” ansamblis 
Fairview Mall patalpose atliko tau
tinių šokių programą kanadiečiams. 
Gegužės 25 d. įvyko didysis spalvin
gas tautybių paradas, dalyvaujant 
miesto ir valdžios atstovams. Žygia
vo įvairių tautų meno vienetai su 
savo ir Kanados vėliavomis. Lietu
viam atstovavo “Nemuno” ansamblis. 
Atžygiavus į miesto sporto areną, 
įvyko tarptautinis koncertas, kuria
me lietuviams taipgi atstovavo “Ne
munas”. Sporto arenoje buvo paruoš
ti įvairių tautybių maisto patiekalai.

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.

Visas pelnas skiriamas "Vyčio" ir "Aušros" 
sporto klubams

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

D R A UD A
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193.4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ «•« aONCISVALLtS AVI.
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. tokohto », ONTARIO

Telefoną* LE 1-3098 Savininkei A. ir S. KALOZA

Lietuviškus patiekalus paruošė Pet
ronėlė Kalainienė su talkininkėmis. 
Tautinės grupės ruošė taip vadina
mus “open house” gegužės 26, 
paskutinę festivalio dieną. Lietuviai 
kartu su latviais ir estais irgi jį su
ruošė. Lietuviškąjį skyrių organiza
vo Joana ir Algimantas Zubrickai, 
talkinant Petronėlei Kalainienei. 
Ten buvo spaudos, tautodailės paro
da ir tradicinių valgių.

Apylinkės valdyba
“ST. CATHARINES STANDARD” 

įdėjo lietuvių jaunuolių nuotrauką iš 
“open house” veiklos ir pažymėjo, 
kad visų kitų gausių tautybių tarpe 
bendras baltiečių paviljonas labiau
siai išsiskyrė savo originalumu. Pir
moje vietoje aprašė lietuvių gintaro 
parodą, kurią pavadino “fantastic”. 
Smulkiai aprašė kaip yra kepamas 
lietuviškas raguolis iš 80 kiaušinių 
3 kepėjų priežiūroje. Taip pat įdėjo 
nuotrauką audžiančios estės ir tau
tiniais drabužiais pasipuošusią latvę.

Bendro pasirodymo metu įvyko ir 
šiokių tokių nesusipratimų dėl lai
ko. Kaikurios tautybės mėgino paim
ti savo pasirodymams dvigubai ir net 
trigubai skirto laiko. Vienas tokių 
mėginimų tapo nutrauktas. Žadama 
ateityje į tai griežčiau reaguoti. Kor.

PADĖKA
Negalėdamas asmeniškai padėkoti 

visiems, kurie lankėte mane ligoni
nėje, atsiuntėte gėles ir korteles, lin
kėdami man sugrįžti gyveniman, ta
riu čia nuoširdžiausią ačiū: gerb. 
kun. B. Jurkšui, kuris atskubėjo li
goninėn manęs suraminti; Prisikėli
mo parapijos choristams už taip 
prasmingą ir brangią dovaną (mano 
širdis visad su jumis); savo vaikams 
už užprašytas šv. Mišias, maldas ir 
rūpestingą globą; savo bendradar
biams, kurie mane dažnai lankė; 
Molsono personalui už. gausias do
vanas ir didelį nuoširdumą. Negalė
damas čia visų išvardinti, dar kartą 
visiems tariu ačiū. Nusilenkdamas 
Dievo valiai, lieku dėkingas —

x Jonas Kriščiūnas

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W.» 
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364

R. Statulevičius

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dcwsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

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

MASINĖ
GEGUŽINĖ

Birželio 14,15, 
dienomis

P. p. Bersėnų ūkyje,
R. R. #1, Mt. Brydges, Ontario

Studentams (visi kviečiami 
vakarinei šeštadienio programai)

LONDONO lietuviai studentai

Kada?
Kur?
Kam?
Organizuoja:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Londono studentai ruošia gegužinę
Po ilgų svarstymų organizatoriai 

jau gali paskelbti smulkesnes infor
macijas. Dėl įvairių priežasčių datos 
pakeistos iš birželio 6 — 8 į birželio 
14, 15, 16 d. d. Vieta — p. p. Bersė
nų ūkis, R. R. #1, Mt. Brydges, Ont. 
Prašome dalyvius registruotis iš 
anksto, nes lengviau bus pasirūpinti 
palapinėm ir maistu. Įėjimas—$1.00 
asmeniui ir $1.00 automobiliui. Re
gistracijos pinigai siunčiami: Lon
don Lithuanian Club, Jurgis Valai
tis, R. R. #4, Mt. Brydges, Ont.

Birželio 14, penktadienio vakarą, 
bus atvykusių registracija ir susipa
žinimo laužas. — Šeštadienio rytą, 
10 v., bus tinklinis, krepšinis, futbo
las, kvadratas. Planuojama surengti 
rungtynės tarp miestų, jeigu atvyks 
pakankamai studentų iš atskirų vie
tovių. 12 v. bus pietūs, 2 v. p. p. bus 
humoristiniai žaidimai ir sporto 
rungtynės. 5 v. — vakarienė, 8 v. v. 
rimtoji dalis — Romo Kalantos pri
siminimas — paskaita. Bus įvairių 
talentų pasirodymas, dainos ir hu
moras. 11 v. v. — vakariniai žaidi
mai. — Sekmadienio rytą, 11 v., liau
diškos Mišios. 12 v. — susitvarky
mas, 3 v. p. p. — Londono mieste 
baltiečių sibirinių trėmimų paminė
jimas prie paminklo Dufferin ir 
Wellington gatvių sankryžoje.

Studentai, kurie planuoja atvykti, 
turėtų atsivežti miegmaišius ir, jei
gu gali, palapinę. Šeštadienio pietūs 
ir vakarienė bus parūpinta. Pata-

LONDON,
RINKIMŲ STAIGMENOS. Pasku

tinieji rinkimai į krašto tarybą tu
rėjo porą staigmenų. Viena jų — net 
ir gana populiarūs ilgamečiai dar
buotojai nesurinko reikiamos balsų 
daugumos. Balsuotojai atidavė pir
menybę viduriniajai kartai, kurios 
buvo tik du kandidatai ir abu gavo 
daugiausia balsų, būtent, Gr. Pet
rauskienė 56 ir A. E. Pocius 49. Kiti 
išsirikiavo šia eile: A. Petrašiūnas 
38, J. Bersėnas 36, I. Daniliūnienė 
35, L. Keraitė (jaunosios kartos) 34, 
L. Eimantas 30, Miras Chainauskas 
22. Vienu sąrašu buvo pasiūlyti 5 
kandidatai, kitu — 4. Iš antrojo są
rašo J. Butkui kandidatūrą atsiėmus, 
liko tik 8 kandidatai ir laimėjo 4 
— po du iš kiekvieno sąrašo. Kandi
datai į jaunimo tarybą išsidėstė 
šia tvarka: J. Valaitis 13, L. Kairys 
9, A. Jucys 7, N. Gverzdytė 6, S. 
Dragūnevičius 6, L. Keraitė 4 ir 
Marius Chainauskas 3. Pirmieji

DELHI, ONTARIO
PETRAS LILEIKIS gegužės 2 d. 

savo artimųjų tarpe Golden Leaf res
torane paminėjo savo 70 m. amžiaus 
sukaktį ir ta proga savo vardą įamži
no Kanados Lietuvių Fonde, {nešda
mas $100 iš savo pensijos. Sukaktuvi
ninkas yra gimęs 1904 m. gegužės 2 
d. Šiaulių apskr., Vaiguvos valsčiuje. 
Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1925 
m. ir buvo paskirtas į I gusarų pul
ką — į rinktinių vyrų kulkosvaidžių 
mokomąjį eskadroną, kurį sėkmingai 
baigęs buvo pakeltas į jaunesnio 
puskarininkio laipsnį. Vėliau, jau 
tarnaudamas liktiniu, buvo pakeltas 
į puskarininkio ir viršilos laipsnius, 
paskirtas kulkosvaidžių eskadrono 
vachmistru. Tose pareigose tarnavo 
iki Lietuva buvo okupuota.

Rusams antru kartu grįžtant į Lie
tuvą, P. Lileikis pasitraukė į vaka
rus ir apsigyveno Kanadoje. Dides
nę laiko dalį praleido tabako ūkiuo
se, daugiausia dirbdamas kaip pusi
ninkas. Petro šeima liko Lietuvoje, 
tad čia kaip viengungiui nebuvo 

VBaČėnaS All Seasons Travel, b,d.
2227 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

riam atsivežti pakankamai maisto ki
tiems kartams. Maži laužai bus lei
džiami šeštadienio vakare tik po 11 
v., nes norime, kad visi dalyvautų 
pagrindinėje programoje.

Gegužinėj dalyvaus ir dalis kara
vano iš Toronto — bus “automobilių 
iškyla” (car rally). Ji prasidės bir
želio 15 d., 8 v. r., iš Anapilio Toron
te. Visi kviečiami gausiai dalyvauti 
tik su automobiliais. Registracija — 
$1.00. Bus prizai laimėtojams. Su
interesuoti prašomi susisiekti su 
Jurgiu Valaičiu arba su Algiu Pute- 
riu Toronte. Iki šiol yra užsiregistra
vę 20 automobilių.

Londono studentai paminėjimui 
šio įvykio pardavinės “Londono ge
gužinės” marškinius, kuriuos bus 
galima pirkti gegužinėj.

Londono studentai kviečia visus 
studentus iš kitų vietovių atsilanky
ti į mūsų gegužinę. Tikimės, kad 
daugelis pasinaudos proga susitikti 
su seniai matytais draugais, nes per 
metus visi buvo užsiėmę studijomis. 
Tai nėra akademinis suvažiavimas, o 
tik linksmas susibūrimas. Jau treji 
metai praėjo nuo paskutinės geguži
nės. Tvarką palaikys Londono stu
dentai, bet tikimės, kad visi svečiai 
prisidės prie tvarkos. Mūsų paskuti
niai žodžiai atvykstantiems: jūsų pa
sisekimas — bus mūsų pasisekimas! 
Iki pasimatymo! '

Londono studentų vardu —
N. Gverzdytė

ONTARIO
trys išrinkti. Antra staigmena buvo 
ta, kad šiuose rinkimuose balsavo 
maždaug dukart mažiau rinkikų, 
(apie 100 asmenų, t. y., apie 60% 
turinčiųjų teisę), negu praeituose, 
bet visdėlto ir šį kartą du sykiu dau
giau, negu ankstesniuose rinkimuo
se pagal senas taisykles, kai turėda
vo balsuoti už kitų apylinkių kandi
datus. Balsavusiųjų skaičių? šį kar
tą taip žymiai sumažėjo dėl vienos 
labai svarbios priežasties. Londonie- 
čiai yra pripratę būti paraginami ir 
gauti reikiamą paskutinės minutės 
informaciją. Šį kartą tai buvo nežino
ma dėl vykusio pašto streiko: dauge
lis nespėjo gauti nė laikraščių su 
rinkimų informacija, o taip pat ne
buvo įmanoma išsiuntinėti kvietimų, 
prie kurių žmonės čia yra pripratę. 
Nevienas pasakė: “Aš maniau, kad 
ne tą, o kitą sekmadienį...” Reikia 
tikėtis, kad kitą kartą Londonas “sa
vo markę” atitaisys ir vėl gausiai 
balsuos. D. E.

lengva tvarkyti sudėtingą tabako 
gamybą ir įsitvirtinti toje srityje. 
Praėjusiais metais Petrą ištiko dide
lė nelaimė. Tabako nuėmimo metu 
kažkoks neatsakingas vairuotojas 
užvažiavo ant jo, sulaužė kojas ir 
šonkaulius. Teko pakelti keletą ope
racijų, skausmo ir ligoninėje išgulė
ti net 7 mėnesius. Bet ir tai dar ne
viskas. Kojos operacija nebuvo sėk
minga ir šiomis dienomis Petrui vėl 
reikia grįžti į ligoninę naujai opera
cijai.

Prieš jam išvykstant į ligoninę, p. 
Mačiulienė mielai talkino šią sukak
tį ruošiant. Joje dalyvavo per 60 
Petro artimųjų. Pagerbtuvių metu 
kalbėjo p. Mačiulienė, kun. dr. J. Gu
tauskas ir S. Jakubickas. Linkime 
Petrui nugalėti visas nesėkmes, grei
tai pasveikti, palikti ligoninę ir grei
tai susijungti su savo miela šeima.

Stepas Jakubickas

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 

.PRENUMERATĄ?

HAMILTON, ONT.
LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ IR ME

DŽIOTOJŲ Klubo “Giedraitis” me
tinis narių susirinkimas, įvykęs š. 
m. gegužės 26 d. savo šaudyklos pa
talpose, buvo gana gausus ir gyvas 
diskusijomis. Perrinkta buvusi val
dyba: pirm. J. Stankus, vicepirm. A. 
Buinys, sekr. - ižd. A. Povilauskas, 
šaudymo vadovas ir jo talkininkai V. 
Svilas, A. šilinskis ir J. Kontrimas, 
medžiotojų vadovas A. Pintulis, žve
jų vadovas S. Žioba, visuomenės ir 
spaudos reikalų vadovas A. Paulius. 
Į revizijos komisiją išrinkti dr. T. 
Gailius ir A. Patamsis. Klubas po di
džiųjų darbų yra įsiskolinęs, tad 
naujoji valdyba prašo klubo geros va
lios narių paskolų. Mūsų klubas yra 
pilnai įregistruotas Ontario provin
cijoj. V-ba

Pajieškojimai
Jieškomi giminės Petro Beliūno, 

mirusio Edmontone 1974 m. balan
džio 20 d. Velionis buvo kilęs nuo 
Panevėžio (?). Atvyko į Kanadą 
1928 m. Paskutinius 10 metų gyveno 
Edmontone. Žinantieji velionies gi
mines Lietuvoje ar užsienyje prašo
mi pranešti Lietuvių Bendruomenei, 
11629-83 St., Edmonton, Alta.

Stasė Imbrasaitė, gyvenanti Vil
niuje, jieško savo pusseserės Onos 
Stasiūnaitės, gyvenančios užsienyje. 
Ji pati ar žinantieji apie ją prašo
mi pranešti “T. Žiburių” administ
racijoje, 941 Dundas St. W., Toronto 
3, Ont.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

SPECIALIAI

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 

Garantuotas nemokamas 
pristatymas

10 šiltų su auksiniais siūlais 
skarelių

5 vilnonės su auksiniais siū
lais 32”x32” skarelės ir

5 sintetinės medžiagos su 
auksiniais siūlais 32”x32” 
skarelės

Kaina $77.00
Oro paštu $91.00

5 be kutų 32”x32” vilnonės 
skarelės ir

1 itališko pliušo dviguba (190 
x230) lovatiesė
gražios spalvos ir raštai

Kaina $123.00

Kailio imitacija
Geriausios rūšys, 
didžiausias pasirinkimas.
Kaina $115.00

COMBINATION SPECIAL
nepaprastai vertingas
3 jardai 100% vilnonės medžia

gos žieminiam vyriškui ap
siaustui

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminiam moteriškam 
apsiaustui

3,5 jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškai eilutei

3 jardai 100% vilnonės medžia
gos žieminei suknelei

2 paklodės, dvigubos
2 pagalvėms užvalkalai
6 turkiški rankšluosčiai
Kaina $203.00

SPECIAL 1
10 sv. kiaulės taukų
10 svarų kviet. miltų
10 svarų ryžių
10 svarų cukraus $91.00

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 
lankytojams iš Sov. Sąjungos 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 25 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.

O SKAIiriOJAJ PASISAKO
PRAŠAU ŽODŽIO!

Australijoj gyvenantis kolega pa
rašė mano spaudos darbo auksinio 
jubilėjaus proga biografinį straips
nį, kurį įdėjo 1974 m. gegužės 9 d. 
“TŽ”. Straipsnis pavadintas “Vėtytas 
ir mėtytas žurnalistas”. Labai mane 
pradžiugino nepažįstamo kolegos 
Antano Skirkos ilgas ir turiningas 
straipsnis. Užtat tariu jam nuoširdų 
ačiū.

Kaip paprastai biografiniuose raši
niuose, taip ir šiame yra netikslumų. 
Pvz. II skiltyje nuo viršaus trečioji 
eilutė byloja: “Nepriklausomos Lie
tuvos laikais sukaktuvininkas pri
klausė Liet, žurnalistų S-gai nuo jos 
įsisteigimo dienos.” Istorija sako, 
kad 1922 m. sausio 31 d. Kaune su
šauktame pirmajame žurnalistų ir 
literatų steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 14 rašytojų ir žurnalistų:
J. Tumas-Vaižgantas, M. Šalčius, Br. 
Prapuolenis, J. Laurinaitis, A. Bru
žas, K. Kristutis, J. Pronskus, P. Ru- 
seckas, Adolfas Klimas-Kelmutis (su
laukęs apie 80 metų gyvena Kleve- 
lande), J. Strimaitis, M. Bagdonas,
K. Samajauskas, A. Žukauskas-Vie
nuolis ir P. Būdvytis. Šie vyrai yra 
Lietuvos Žurnalistų S-gos steigėjai. 
Ir jeigu apie kurį nors vieną iš jų 
rašytume, aišku, reikėtų pabrėžti, 
kad jie priklausė LŽS nuo jos įstei
gimo dienos.

15-toje eilutėje iš viršaus skaito
me: “1962 m. įvykęs Lietuvių kultū
ros kongresas JAV pavedė velioniui 
A. Gintneriui ir V. Mingėlai vėl at-' 
steigti LŽS-gą.” Atrodo, kad iki

EDMONTO
HAMILTONO “AUKURAS” lan

kėsi Edmontone ir balandžio 21, 
sekmadienio popietę, Lietuvių Na
muose gražiai atliko lietuviškos pro
zos bei poezijos pynę ir suvaidino 3 
v. komediją “Šiapus uždangos”. Ma
lonu buvo pamatyti šią pagarsėjusią 
lietuvių dramos teatro grupę ir pasi
džiaugti lietuviškais talentais, kurie 
ugdo ir puoselėja lietuviško žodžio 
meną. O tas lietuviško žodžio puo
selėjimas “Aukuro” pastangomis 
vyksta jau 24 metus. Edmontoniečiai 
■tai sužinojo iš “Aukuro” įsikūrimo ir 
veiklos aprašymo gražiai paruošto
se programose, kurios buvo įteiktos 
kiekvienam prie įėjimo. Atrodo, kul
minacinis punktas užsimotas pasiekti 
1975 m., kai “Aukuras” švęs 25 me
tų veiklos sukaktį. Numato pasiro
dyti trečiajame festivalyje Čikago
je, tautų festivalyje Toronte.

Po įdomaus ir turiningai atlikto 
spektaklio Lietuvių Namuose įvyko 
bendri pietūs, kurių metu buvo 
progos artimiau susipažinti su ener
ginga grupės vadove Elena Dauguvie- 
tyte-Kudabiene bei kitais grupės na
riais. Pobūviui vadovavo Stasys Mi- 
siulis. Edmontoniečių vardu padėką 
“Aukurui” už atsilankymą ir puikiai 
atliktą programą tarė apyl. pirm. 
Algis Dudaravičius. Valdybos vardu 
dėkojo visiems dalyviams už atsilan
kymą, ypatingai tiems edmontonie-

Frank Barauskas Ltd. 
REALTOR 

3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
Jieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

IBCIID A MAE W. G. Dresher Insurance Ir 
lUvUIlnllVL Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — ■ rnr -f ozo 
TORONTO, ONTARIO I Cl. UUU~l£U0
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

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

1962 m. JAV LŽS iš viso nebuvo at- 
steigta. žurnalistų sąjunga buvo at- 
steigta 1953 m. Niujorke. Tuo metu 
Lietuvių Žurnalistų S-gos valdybą 
sudarė: pirm. Vincas Rastenis, vice
pirmininkas dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir Alg. šal
čius. Ši valdyba veikė iki 1957 m. 
Tada buvo išrinkta nauja LŽS c. val
dyba: pirm. Kazys Oboiėnas, vykd.. 
vicepirm. Vincas Rastenis, ižd. Do
mas Penikas, nariai — Salomėja 
Narkeliūnaitė ir Algimantas šalčius. 
Kandidatai: Juozas Tysliava, Pranas 
Naujokaitis ir Antanas Rimvydis.

1957 m. birželio 18 d. išrinktoji 
LŽS cv apsnūdo ir nesugebėjo su
organizuoti rinkimų. Kadangi keli 
skyriai gana sklandžiai veikė, o iš 
jų stipriausiais buvo laikomi Čika
gos (pirm. A. Gintneris) ir Detroi
to (pirm. V. Mingėla), tad jų pirmi
ninkai kultūriniame kongrese Čika
goje (1962 m.) žurnalistų sekcijas ir 
buvo išrinkti tartis su Vincu Raste- 
niu dėl naujos LŽS cv rinkimų. Pa
galiau 1963 m. LŽS c v ir buvo išrink
ta.

Norėčiau pataisyti mažytę klaide
lę mano amžiąus eilutėje. Esu gimęs 
1905 m. spalio 19, bet ne 15 d.

Čia apžvelgto straipsnio autoriui 
Antanui Skirkai ir “TŽ” redakto
riams reiškiu didelę padėką. Man at
rodo, kad net perdaug esu pagerb
tas... V. Mingėla

VISI | 20-TĄJĄ KANADOS 
LIETUVIŲ DIENĄ Winnipege 
birželio 29 — liepos 1 dienomis!

N, ALTA.
čiams, kurie parūpino mieliems sve
čiams nakvynę bei stengėsi vienu ar 
kitu būdu padėti.

RŪTOS GUDJURGYTĖS sutuok
tuvės su Patrick Reid įvyko gegužės 
18 d. Rūta yra viena iš trijų dr. Po
vilo ir Marijos Gudjurgių dukterų, 
šiemet baigusi Albertos universiteto, 
Edmontone, namų ekonomikos stu
dijas. Jaunoji Rūta eilę metų įvairio
mis progomis gražiai reiškėsi lietu
viškoje veikloje, ypač įvairių paren
gimų metu. Patrikas šiemet taip pat 
baigė Edmontono universitete poli
tinius mokslus. Pobūvis įvyko - erd
vioje bei jaukioje Scandinavian 
Centre salėje, dalyvaujant apie 100 
žmonių, o sekmadienį jaunosios tėvų 
rezidencijoje. Jaunavedžiai povestu
vinei kelionei išvyko į pietinę Alber
tą. Linkime daug laimės, skaidraus 
sugyvenimo bei saulėtų dienų atei
tyje!

PETRAS BELIŪNAS, ankstyves
nės imigracijos tautietis, mirė ba
landžio 20 d., išgyvenęs 71 metus. 
Velionis buvo nevedęs, jokių giminių 
Edmontone neturėjo ir paskutinius 
dvejus metus gyveno senelių namuo
se. Žinantieji apie jo gimines Lietu
voje ar užsienyje prašomi, pranešti 
Lietuvių B-nei, 11629-83 St. Edmon
ton. Palaidotas iš Andrews MacLau- 
ghling laidotuvių koplyčios Holy 
Cross kapinėse. Dobilas

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D. 
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p. 
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADifNIA1S uždaryto.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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iv. Jono Kr. parapijos ir Prisikėlimo parapijos žinios

53 MONTREAL®
Anapilio žinios

— Pamaldos Springhurste sekma
dieniais laikomos 3 v.p.p.

— Šv. Jono Kr. šventovėje atsi
sveikinimo pamaldos — birželio 23 
d., 11 v.

— Nuo birželio 30, sekmadienio, 
Anapilyje pamaldos bus 10 ir 11 vai.

— Birželio 1 d. iš par. šventovės 
palaidotas a.a. Antanas Adomavičius. 
Laidotuvės vyko ekumeninėje dva
sioje. Šventovėje ir kapuose žodį ta
rė kun. A. Žilinskas, Išganytojo ev. 
liuteronų par. klebonas. Velionies 
šeimai nuoširdi užuojauta.

— Šis penktadienis — birželio mė
nesio pirmasis; pamaldos vakare — 
7.30 Pamaldose prisimenamas a.a. 
Antanas Ramūnas-Paplauskas.

— Parapijos tarybos ir Anapilio 
būrelių pirmininkų pasitarimas įvy
ko Bramptone J. Arštikaičio namuo
se. Posėdyje svarstyti reikalai, su
siję su parapijos išsikėlimu ir nau
josios šventovės statybos planais.

— Lietuvių kapinėse dar šį pava
sarį papildomai bus išliejami pama
tai naujiems paminklams.

— Birželio 1 d. susituokė Petras 
Šimonėlis ir Aldona Aušrotaitė. Ves
tuvių proga jaunavedžiai Anapilio 
sodybai paaukojo $100. Ačiū.

— Nuo liepos mėn. pradžios, iš
sikėlus šv. Jono Kr. parapijai į Ana
pilį, ateityje, kol bus pastatyta nau
ja šventovė, jungtuvėms ir laidotu
vėms bus galima pasinaudoti šv. 
Kotrynos šventove, esančia Queens
way ir 10 kelio sankryžoje.

— Pamaldos: šeštadienį, 9 v.r., už 
a.a. Veroniką Steponaitienę, velio
nės 5 m. mirties sukakties proga; 
sekmadienį: 10 v. už a.a. Oną Li
sauskienę, B. Cirūnienės seserį, 11 
v. už a.a. Vytautą Ambaką, Anapi
lyje — už a.a. Anelę Giedraitienę.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
ryšium su nuosavybių doku
mentų tvarkymu ir naujų kainų 
už sklypus sureguliavimu, kapa
viečių iš anksto užpirkimas lai
kinai sustabdomas. Kapavietės 
gaunamos tik laidotuvių atveju.

A. a. Antanas Adomavičius 
mirė gegužės 29 d. ligoninėje. 
Velionis buvo kilęs nuo Mažei
kių. Lietuvoje tarnavo policijo
je, Kanadoje tapo geru mūri
ninku. Savo laiku jis paruošė 
nemaža lietuvių mūrininkų. Lai
dotuvės buvo labai gausios daly
viais. Palaidotas iš Šv. Jono Kr. 
šventovės lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje birželio 1 d. Paliko 
žmoną ir studentę dukrą.

Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
gegužės 25 d. jaukioje Anapilio 
mažojoje salėje atšventė savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Vaišes, kuriose dalyva
vo gausus būrys svečių, suruošė 
sukaktuvininkų giminės ir bičiu
liai.
SPRINGHURSTE netoli Gerojo Ga
nytojo stovyklavietės išnuomojamas 
vasarnamis ir mažas namukas prie 
pat ežero. Skambinti 531-5982.

V1EAUMTELB KANADOS VAJU- 
D2IOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.
SPRINGHURSTE, LINDALE gatvė- 
je, prie lietuvių Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės išnuomojami su atskiru 
įėjimu ir dviem lovom kambariai. 
Galima virtis. Teirautis tel. 534-8112 
Toronte — E. Kulienė arba ten pat 
vietoj.

~MORTGlčiAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DREŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, perukai ir t.t. Prieinamos kainos.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
TeL 923-7194 • Namų 766-8372

Savininkas A. ČEPONIS

— Birželio 1 d. susituokė Daiva 
Gataveckaitė su Gintautu Beresnevi
čiumi, Kristina Paškevičiūtė su Mark 
Creedon.

— Nuoširdžiai sveikiname Zigmą 
ir Oną Girdauskus, atšventusius 25 
vedybinio gyvenimo metines; Petrą 
ir Adelę Ledus, mininčius 20-ją ve
dybinę sukaktį.

— Gili užuojauta Onai Baziliaus- 
kienei ir Teklei Kovalienei, kurių 
dėdė mirė Lietuvoje.

— Patekus parapijiečiams į ligo
nines ar susirgus namuose, artimie
ji prašomi pranešti parapijos rašti
nei, kad kunigai galėtų juos aplan
kyti.

— Parapijos vadovybė, atsidėko
dama parapijos chorui už gražų gie
dojimą mūsų šventovėje ir kun. Br. 
Jurkšui už ilgametį vadovavimą, bir
želio 1 d. suruošė padėkos vakarienę. 
Kun. Br. Jurkšas užbaigia šį darbo 
sezoną ir vasaros gale išvyksta iš 
Toronto.

— Sibirinių trėmimų minėjimas
— birželio 12, trečiadienį, 7.30 v.v., 
anglikonų šv. Pauliaus šventovėje 
(Bloor ir Church St.). Per šias pa
maldas giedos mūsų parapijos cho
ras. Mūsų parapijos šventovėje pri
siminsime išvežtuosius birželio 16 d. 
per Sumą.

— Aušros stovykla bus liepos 7 — 
20 d.d. Jau yra šiai stovyklai užsi
registravusių. Kviečiame jaunintą 
gausiai dalyvauti. Pragyvenimo kai
noms pakilus, stovyklos vadovybė, 
susitarusi su ateitininkų ir skautų 
stovyklų rengėjais, nustatė šį sto
vyklavimo mokestį: vienam stovyk
lautojui už vieną savaitę — $40, už 
dvi — $70, dviem stovyklautojam 
iš vienos šeimos savaitei — $70, 
dviem savaitėm — $120, trim stovyk
lautojam iš vienos šeimos savaitei
— $90, dviem savaitėm — $150.

— Parapijos spaudos kioskas, ku
riam vadovauja P. Misevičius, po šio 
sekmadienio bus uždarytas iki rug
sėjo 15 d. Kurie norėtų įsigyti įvai
rių rankdarbių, prašomi skambinti 
vedėjui į namus tel. 6544813.

— J. Vaseris paaukojo parapijai 
60 egz. savo brolio kun. Pr. Vaserio- 
Erlėno knygos ‘Girių sargai”. Kny
ga gaunama parapijos spaudos kios
ke. Pelnas skiriamas parapijos sko
loms mokėti. J. Vaseriui už auką 
nuoširdžiai dėkojame.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį 8 v. už Vladą Rušą (V. F. 
Mockai), 9 v. už Oną Pabedinskai- 
tę (moksleiviai ateitininkai), 9.30 v. 
už Mariją Dubickienę (A. Slekienė); 
sekmadienį 8 v. už Agotą ir Juozą 
Sinkevičius (V. Sinkevičius), 9 v. už 
Edvardą Stankaitį (tėvai),. 10 v. už 
Juozą Martinaitį (S. Martinaitienė), 
11.15 v. už Mykolą Dervinį (S. Der- 
vinienė), 7 v.v. už Juozą ir Petronė
lę Stasiulius (Br. Stasiulis).
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį pamoka konfir- 
mandams 6.30 v.v. bažnyčioje.

— Sekmadienį 9.30 v. ryto pa
maldos.

— Moterų draugijos iškyla įvyks 
gegužės 23 d. Glen Haffy parke (va
žiuoti Airport Rd. į šiaurę iki par
ko). Fantus renka p.p. Juknienė ir 
šturmienė prieš ir po pamaldų.

— Reiškiame užuojautą Mortai 
Adomavičienei ir dukrai Danutei, vy
rui bei tėveliui mirus. Ilsėkis ra
mybėje!

Lietuvių Namų žinios
— Į Lietuvių Dieną Winnipege 

birželio 29 d. — liepos 1 d. orga
nizuojama ekskursija. Lėktuvas iš
skris birželio 29 d., 9 v.r., grįš į To
rontą liepos l.d. vakare. Kaina — 
$99. Suinteresuoti tesikreipia į LN 
arba pas V. Dauginį tel. 249-2067.

— LN nori įrengti lituanistinę bib
lioteką. Beletristinių knygų LN tru
puti turi, bet jų maža. Būtų labai 
gerai, jei lietuviai, kurie turi per
skaitytų lietuviškų knygų, jas per
duotų LN bibliotekai. Ateityje LN 
mano įsigyti ir mokslinės lituanisti
nės literatūros, kad ja galėtų pasi
naudoti tie, kurie imtųsi mokslinio 
lituanistinio darbo. Šiuo metu LN 
biblioteką savanoriškai tvarko P. Le- 
lis.

— LN jieško nuolatiniam darbui 
nagingo darbuotojo — sargo. Atlygi
nimas — pagal susitarimą. Kreiptis 
į LN raštinę pas reikalų vedėją tel. 
533-9030.

— LN bingo bufetą tvarko LN 
Moterų Būrelis. Vedėja — Aldona 
Skilandžiūnienė.

— Sušilus orui, daugelis lietuvių 
savaitgaliais išskuba į vasarvietes. 
Dėlto, atrodo, LN paskolos lakštų 
pirkimas lyg ir sustojo. Dar reikia 
išparduoti už $25,000 paskolos lakš
tų, kad statybos įsipareigojimus už
baigtume. Labai prašomi visi lietu
viai tai turėti galvoje ir ne po di
delę sumą tam reikalui tuojau pa
skirti. Už paskolos lakštus LN mo
ka 8% metinių palūkanų.

— Praėjusią savaitę LN pasko
los lakštų pirko Balsys Juozas už 
$200. Nario įnašus įmokėjo: Toron
to Universiteto Lietuvių Studentų 
Klubas $150, Polgrimas Petras (iš 
St. Catharines) $100, Jagėla Stasys 
$50, Liormanas Medardas $25. V-ba

Papildomai gauta žinia, kad 
“TŽ” 22 nr. minėta atžymėto 
policininko pavardė yra ne Ma- 
kevičius, o Albertas Mackevi
čius. Jo tėvai gyvena Toronte.

Sibirinių trėmimu

MINĖJIMAS TORONTE 
birželio 12, 
trečiadienį, 
7.30 v. vakaro,

šv. Pauliaus anglikonų šventovėje <227 eioor st e.) 
BUS EKUMENINĖS PAMALDOS, laikomos estų, latvių ir lietuvių kunigų. 

Dalyvaus žymūs svečiai kanadiečiai.
RENGIA Kanados Baltiečių Federacija ir kviečia lietuvius gausiai dalyvauti.

57 ĮDOMŪS PAVILJONAI
PASAI — $4.00. Vaikams iki 12 metų — nemokamai.

įsigykite pasus prieš birželio 15 dieną už $3.00 arba Karavano metu jūsų 
norimam paviljone už $4.00

VILNIUS - 1573 Bloor St. West
KLK Toronto apylinkės tary

bos susirinkimas — birželio 4, 
antradieni, 7.30 v. v., Lietuvių 
Namuose.

“Laimingos kelionės” vaka
ras, ruošiamas “Gintaro” tėvų 
komiteto gintariečiams, išvyks
tantiems gastrolių i Vakarų Ka
nadą ir Lietuvių Dieną Winni
pege, įvyks birželio 19, trečia
dienį, Prisikėlimo salėse: 7 v. 
v. kokteiliai, 8 v. — koncertas, 
9 v. — pasišnekėjimas su iš
vykstančiais gintariečiais. Visi 
maloniai kviečiami. Įėjimas — 
auka.

Ekskursiją Australijon rengia 
PLB valdyba 1974 m. gruodžio 
21 — 1975 m. sausio 12 d. Lėk
tuvo kaina Čikaga—Sydnėjus 
ir atgal $857, maršrutas Austra
lijoj — $122. Registruotis; Br. 
Nainys, 6804 So. Maplewood 
Ave, Chicago, Ill. 60629, USA. 
Tel. 312-776-4028. Neturintiem 
kur apsistoti nakvynes parūpins 
Australijos lietuviai. Tai žymiai 
atpigins pragyvenimą. Suintere
suoti šia ekskursija smulkesnių 
informacijų gali teirautis Toron
te pas VI. Germanavičių tel. 
531-5455 iki birželio 24 d. Eks
kursijos skelbimas buvo įdėtas 
“TŽ” 21 nr. 7 psl.

SLA 236 kuopos paskutinia
me prieš atostogas susirinkime 
pasidžiaugta, kad visi nariai tuo 
laiku buvo sveiki. Nutarta skir
ti metinę dovanėlę po $10: “T. 
Žiburiams”, “N. Lietuvai” ir ra
dijo programai “Tėviškės Prisi
minimai”. Į SLA seimą liepos 1- 
4 d.d. Bostone atstovais išrink
ti: O. Indrelienė, K. Butienė, L. 
Novogrodskienė, Alf. Pundzius 
ir St. Pulkys. Sekantis susirin
kimas bus spalio 6 d, 1 v.p.p, 
L. Namuose. Linkime visiems 
nariams gražių vasaros atosto
gų, o atstovams seime — sėk
mės. M. F. Y.

SLA 236 kuopa paskyrė “TŽ” 
$10 auką ryšium su informaci
nėmis paslaugomis. Leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką.

A. Petrulienė vadovavo pra
džios ir vidurinių mokyklų jau
nųjų filmuotojų festivaliui, ku
ris Įvyko Toronto švietimo va
dybos rūmuose, College gatvėj.

Lietuviškos vestuvės. Birželio 
1, šeštadienį, torontiečiai galė
jo džiaugtis dvejom lietuviškom 
sutuoktuvėm: Aldonos Aušro- 
taitės — Petro Šinionėlio ir Dai
vos Gatavęckaitės — Gintauto 
Beresnevičiaus. Pirmosios įvy
ko Šv. Jono Kr, antrosios — 
Prisikėlimo šventovėje. A. Auš- 
rotaitės — P. Šimonėlio sutuok
tuvių apeigas atliko klebonas 
kun. P. Ažubalis, koncelebruo- 
jant kun. B. Bagdonui, OFM, ir 
kun. J. Staškui. Sutuoktiniams 
ir labai gausiem iškilmitį daly
viam žodį tarė kun. P. Ažubalis. 
Solo giedojo J. Sriubiškienė ir 
V. Verikaitis. Vestuvinė puota 
buvo suruošta Anapilio salėse. 
Dalyvavo apie 400 asmenų. Va
dovavo J. Žiūraitis. Sveikinimo 
kalbas pasakė dr. V. Majauskas 
iš Detroito, Br. Aušrotas iš Flo
ridos, nuotakos tėvas Vyt. Auš
rotas, G. Balčiūnas, jaunojo tė
vas P. Šimonėlis iš Montrealio, 
dr. A. Lukienė. Visiems padėko
jo jaunasis P. šimonėlis, pabrėž
damas norą tobulinti savo lietu
vių kalbą ir laikytis lietuviškų 
papročių. Abu sutuoktiniai yra 
baigę Toronto universitetą ir 
dalyvavę lietuviškoje veikloje. 
Sveikinimo telegramos pasiekė 
juodu net iš okup. Lietuvos.

D. Gatavęckaitės — G. Beres
nevičiaus sutuoktuvių apeigas 
atliko klebonas kun. A. Simana
vičius. Solo giedojo J. Sriubiš
kienė, vargonavo kun. Br. Jurk
šas. Iškilmėse dalyvavo daugiau 
kaip 300 asmenų iš Kanados ir 
JAV. Vestuvinis pokylis įvyko 
Prisikėlimo salėse. Sveikinimo 
kalbas pasakė sutuoktinių arti
mieji. Vyravo lietuviška nuotai
ka, gyvai palaikoma gausaus 
jaunimo dainomis. Jaunasis G. 
Beresnevičius yra fizikos-mate
matikos mokslų magistras, o 
jaunoji — un-to studentė.

Riverdale ligoninėje, 522 kam
baryje, jau senokai serga P. 
Austinskienė. Ji jaučiasi labai 
vieniša. Iš vakarinio Toronto 
važiuojama požeminiu iki Broad
view stoties; iš ten reikia va
žiuoti King arba Dundas tram
vajum ir išlipti penktoje stoty
je prie ligoninės. Lankymo va
landos — nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v.

“Dainos” grupės susirinkime 
gegužės 19 d. pas pirm. K. Bu- 
tienę ir E. Aleksienę turėta pla
tesnis pasikalbėjimas apie gali
mą “D” grupės persiorientavi
mą šalpos teikime. Norima, kad 
“Daina” pradėtų vietinių lietu
vių senelių lankymą ligoninėse 
ar kur jie bebūtų. Ši mintis bu
vo iškelta “D” pirm. K. Butie- 
nės iniciatyva ir bus svarsto
ma rudens susirinkime spalio 
mėnesį. Ačiū mieloms šeiminin
kėms už labai šiltą priėmimą. 
Visoms narėms, “TŽ” redakci
jai, administracijai ir visam 
štabui, “D” rėmėjams linkime 
gražių vasaros atostogų. M.F.Y.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to Kooperatyvo skyrius Anapi
lyje pradėjo operacijas gegužės 
25 d. Pirmas sekmadienis buvo 
sėkmingas. Gauta įmokėjimų į 
depozitų ir taupomąsias sąskai
tas apie $25,000. Skyrius atlie
ka visas bankines operacijas: 
atidaro naujas sąskaitas, pri
ima mokėjimus į depozitų ir pa
skolų sąskaitas, už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį ir 
pan. Parduoda “American Ex
press” kelionių čekius, “Inter
national Money Order” — pini
gines perlaidas. Skyrius veikia 
kiekvieną sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 1 v.p.p. Kviečiame Šv. 
Jono Kr. parapijiečius naudotis 
šio banko nemokamais patarna
vimais. Nariai, kurie turi savo s- 
tas Prisikėlimo parapijos įstai
goje, irgi gali naudotis šio sky
riaus patarnavimais normalia 
tvarka. Naujosios įstaigos reika
lus tvarko tarnautojai J. Valiu
lis ir V. Bačėnas. Po vasaros 
atostogų, jei nariai pageidaus, 
skyrius veiks ir kitomis dieno- 
mis- J. Varanavičius, vedėjas

Daugiakultūrių reikalų min. 
dr. St. Haidasz praneša, kad 
Londono jaunimo ansambliui 
“Baltija” paskirta $3,100 para
ma, kad galėtų dalyvauti Win- 
nipego miesto šimtmečio iškil
mėse ir ten atlikti lietuvių dai
nų, muzikos, poezijos ir šokių 
programą. “Baltija” dalyvaus ir 
Lietuvių Dienoje, kuri įvyks 
Winnipege birželio 29 — liepos 
1 d.d.

Sibirinių trėmimų paminėjimas, 
rengiamas Baltiečių Federacijos, 
įvyks birželio 13, ketvirtadienį: 7 v.v. 
— prie Dominion Square pamink
lo vainiko padėjimas, 8 v.v. West
mount High School salėje (4350 St. 
Catherines St. W.) iškilmingas aktas. 
Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju bus 
Marcei Prudhomme, parlamento at
stovas. Koncertinėje dalyje pasiro
dys “Gintaras”, vad. Z. Lapino, estų 
pianistas A. Maiste ir jaunimo cho
ras, latvių kanklininkių grupė ir jų 
vyrų choras. Sekmadienį, birželio 9 
d., pei' CFMB (1410) radijo stotį 
nuo 7.30 v.v. iki 8 v.v. bus trans
liuojama šiai progai pritaikyta pro
grama. Visi Montrealio lietuviai 
kviečiami dalyvauti tiek prie Do
minion Square paminklo, tiek West
mount High School salėje.

KLB Montrealio apylinkės valdyba
Atėjo laikas užmiršti mokyklą ir 

džiaugtis vasara. Liepos 27 — rug
pjūčio 10 “Baltijos” stovyklavietėje, 
Laurentidų kalnuose, įvyks skautų ir 
skaučių stovykla. Kainos: 1 savaitei 
1 vaikui $33 ir $2 registracija, 2 vai
kams $60 ir $4, 3 vaikams $84 ir $6, 
4 vaikams $102 ir $8; 2 savaitėm 1 
vaikui $60 ir $4, 2 vaikams $102 ir 
$8, 3 vaikams $118 ir $12, 4 vai
kams $184 ir $16. Skautai registruo
jasi pas savo draugininkus arba pas 
Romą Verbylą, skautės — pas savo 
draugininkes, Elę Jurgutienę arba 
Rasą Lukoševičiūtę. Jaunimas, kuris 
nepriklauso skautų organizacijai, 
kreipiasi į tuntininkus (Romas Ver- 
byla, 2144287, Elė Jurgutienė 626- 
7499). Tuntai kviečia visą jaunimą 
greitai susirasti kuprines, miegmai
šius ir ruoštis stovyklai.

“Geležinio Vilko” ir “Neringos” 
tuntai

Mūsų jaunimas augštojo mokslo 
diplomus gavo Lojolos kolegijoje: 
Audronė Jonelytė, Andrius Jonynas, 
Kristina Gudaitė, Virginija Gudaitė; 
Sir George Williams universitete: 
Daina Kerbelytė; McGill universite
te: Vytautas Makauskas ir Vida Ado
monytė. Visi ketina tęsti studijas to
liau. Jie yra aktyvūs lietuvių bend
ruomenės nariai.

“Gintaro” rengtas “Gegužės žiedų” 
linksmavakaris praėjo gražioje ir 
linksmoje nuotaikoje. Tai buvo gra
žus jaunimo pobūvis. Vyravo gražiai 
ir švariai apsirengęs jaunimas. Kaž
kaip priminė nepriklausomos Lietu
vos studentų vakarą, šokiai ir rate
liai buvo lietuviški, žinoma, neap
sėjo be tango ir valso. Be jaunimo, 
kurio buvo apie 150, dalyvavo tėvai 
ir “Gintaro” gerbėjai. Ročesterio 
“Slibinas”, vadovaujamas Kęstučio 
Lapino, pasirodė puikiai.

Stasė Ališauskienė išskrido į Lie
tuvą apalnkyti savo giminių.

TORONTO, ONT.
Automobilių iškyla į geguži

nę prie Londono įvyks birželio 
15, šeštadienį, 8 v.r., iš Anapi
lio aikštės. Registruotis bei in- 
formuotis pas Algį tel. 368-2468 
arba pas Eugenijų 533-0342. Bus 
skiriamos premijos geriausiai 
baigusiems dalyviams. Registra
cija visiems būtina. Prašoma su
sirasti bent po du bendrakelei
vius automobilyje.

> Greitas ir tikslus pa ta movimas!

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE~.

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas . __ 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ....... ..L 10%

Taupomąsias s-tas _ ____ .8.25% 10%
Term. ind. 1 m..... ......... 8.75% ___ 11%9 0% Čekių kredito_________
Term. ind. 3 m. 9.25% Investacines nuo —10,5% 

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

S10.000

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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.

Daina Kerbelytė, Elenos ir Vacio- 
vd Kerbelių duktė, aktyvi mūsų 
bendruomenės narė, diplomo gavimo 
proga atostogų praleisti išskrido į 
Graikiją. Taip pat ir "Lito” tarnauto
ja Regina Staškevičiūtė, kuri anks
čiau aplankė daug Europos valsty
bių, išvyko į Lietuvą aplankyti gi
minių.

Vanda ir Aleksandras Lapinai at
šventė auksinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį, šeimos šventė buvo pradė
ta Aušros Vartų šventovėje Mišio- 
mis, kurias atnašavo kun. J. Kubi
lius, sukaktuvininkams suteikdamas 
palaiminimą. Po to seselių namuose 
įvyko pagerbimas-vaišės. Dalyvavo 
apie 60 asmenų. Buvo daug sveiki
mų ir linkėjimų iš Čikagos bei kitų 
vietovių. Pobūviui vadovavo S. Kęs
gailą. Jį suruošė trys sūnūs inžinie
riai, baigę mokslus Montrealyje: Zig
mas, Rimas ir Kęstutis. Aleksandras 
Lapinas buvo nepriklausomos Lietu
vos pulkininkas, savanoris - kūrėjas. 
Sukaktuvininkams įteikta brangi ir 
graži dovana.

Bronė ir Mečys Makauskai atšven
tė 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jiems pagerbimą-staigmeną 
suruošė artimieji bičiuliai, kurių bu
vo kelios dešimtys. Labai turiningą, 
tai progai pritaikytą invokaciją per
skaitė kun. St. Kulbis. Sukaktuvinin
kai gavo daug gražių dovanų.

Pranas Baltuonis, medžio šaknų 
skulptorius, beraudamas miške šak
nis, nusilaužė koją.

Rūtai Skučaitei, ištekančiai už to
rontiškio inž. Arūno Šlekio buvo su
ruoštas mergvakaris. Dalyvavo apie 
200 asmenų. Iš Toronto buvo atvy
kusi ir jaunojo motina p. Slekienė. 
Vestuvės numatytos liepos pradžioje.

Po sunkios vėžio ligos mirė inž. 
Juozas Bulota, 65 m. amžiaus. Pali
ko žmoną, dukterį ir keturis sūnus. 
Laidotuvėse dalyvavo labai daug 
žmonių. Kapinėse atsisveikinimo kal
bas pasakė: Bendruomenės vardu — 
J. šiaučiulis, šaulių — p. Sušinskas, 
skautų — kun. J. Kubilius.

Plaučių vėžiu mirė Ignas žemaitis, 
62 m., nepriklausomos Lietuvos kari
ninkas, ilgesnį laiką dirbęs Karo 
Mokykloje. Giminių Montrealyje ne
paliko. A. A.

Juozas Urbanavičius buvo nuvykęs 
į Torontą su Kvebeko delegacija da
lyvauti komunistų partijos suvažiavi
me, kuris įvyko gegužės 18, 19 ir 20 
d.d. Jis yra komunistinės Lietuvių 
Literatūros Draugijos Montrealio 
kuopos pirmininkas. S.

KLB Šalpos Fondo pavesta Mont
realio apylinkė rūpinasi šalpos rei
kalingais lietuviais Suvalkų trikam
pyje. Visi Montrealio tautiečiai, tu
rintieji atliekamų dar tinkamų dė
vėti drabužių, prašomi pranešti Šal
pos Fondo įgaliotinei M. Kasperavi
čienei tel. 768-0585 ir susitarti dėl 
jų pristatymo. Drabužiai ypač pagei
daujami vaikams ir jaunimui.

Ruošiasi tuoktis Linda Gudaitė su 
Laisvydu Baršausku (jungtuvės — 
birželio 15 d., 4 v.p.p.); Alicija Ber
notaitė su Bernard Burgess; Louise 
Loiselle su Bruno Bulota.

Per balandžio mėnesį “Litas” pa
didėjo $179,890 ir pasiekė $4,644,600 
balansą.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355


