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Sibiras Lietuvoje
Taip, visi žinome, kad Sibiras yra Sovietų Sąjungos dalis, 

kad jis yra labai toli nuo Lietuvos. Paviršutiniškai žiūrint, rodos, 
neturėtų būti jokio ryšio. Sibiras toli, tačiau jo grėsmė Lietuvoje 
yra nuolat reali. Ji grėsė Lietuvai caro laikais, ji vėl atėjo Stalino 
laikais ir iš jos nesitraukia. Ir dabar lietuviai, patriotai siunčiami 
j Sibiro koncentracines stovyklas. Jose kalinamas Simas Kudirka, 
Vytautas Simokaitis ir daugybė kitų tautiečių, kurių pavardės 
mums nežinomos. Bet žiauriausiai Sibiras padvelkė Lietuvai 1941 
metais, kai prievarta buvo gabenami tūkstančiai lietuvių j koncent
racijos stovyklas. Tada Sibiras Lietuvoje buvo toks realus, kaip 
niekad. Kas pergyveno anas sibirines dienas, niekuomet negali jų 
pamiršti. O ir aplamai Sibiro įsiveržimo Lietuvon niekas neturėtų 
pamiršti. Tai Lietuvos tragedijos dalis, kuri pasiliko neištrinama 
iš istorijos. Ją labai norėtų pamiršti sovietiniai rusai ir jų pati
kėtiniai, nes toji lietuvių ir kitų baitiečių tragedja yra didelė 
raudonosios rusų imperijos gėda. Juk anuo metu imperialistinė 
Maskvos ranka sunaikino tūkstančius nekaltų žmonių, kuriems 
rūpėjo savoji tėvynė, o ne kontrrevoliucija. Buvo sunaikinti be
ginkliai žmonės — vaikai, moterys, seneliai. Argi jie galėjo būti 
pavojingi raudonajai armijai, kuri save laikė nenugalima? Tai 
buvo žygis, kurio dabar gėdisi net patys kiek padoresni komunis
tai, nes jis padarė daug žalos pačiam komunizmui.

z ★ ★ ★
Užmiršti sibirinę Lietuvos tragediją norėtų ne tik sovietiniai 

rusai, bet ir įvairaus plauko vakariečiai politikai, linkę iš visų 
pusių smilkyti sovietinei imperijai. Gerai atsimename Kanados 
premjero vizitą Norilske, kurį jis liaupsino kaip sovietinės siste
mos laimėjimą — pastatymą modernaus miesto sibirinėse sąlygose. 
Deja, su tokiu liaupsinimu negali sutikti nei lietuviai, nei kiti 
baltiečiai, nei aplamai tos tautos, ant kurių sūnų kaulų tas miestas 
buvo pastatytas. Ir ne tiktai Norilskas. Daugybė Sibiro gyvenvie
čių, įmonių ir kitokiii įrengimų buvo pastatyta norilskiniu metodu. 
Tad nėra ko didžiuotis tokiais laimėjimais, nes jie nėra nei 
garbingi, nei moralūs. To nemato tiktai akli komunistinės statybos 
šalininkai, naivūs politikai, menkai informuoti žurnalistai, sovie
tiniai pataikautojai. Dėlto atsiranda įvairių straipsnių ir knygų, ra
šančių apie Sibiro grožį, milžiniškas pramonės įmones, bet ne- 
mininčių, kaip visa tai atsirado. Jei prabiltų Sibiro kankinių kau
lai, sugėdintų visus politikus ir žurnalistus, gyvenančius liūliuo
jančia ignorancija. Mums tai yra keista ir skaudu, bet dar skau
džiau, kai mūsų tautiečiai užsikrečia tokia nuotaika. Kaiku- 
riems jų Sibiras nėra lietuvių ir kitų tautų tragedijos plotai, o 
tiktai turistinės atrakcijos kraštas. Šiuo atveju -.mes turėtume 
atsiminti Kvebeko šūkį: “Je me souviens!” Lietuviškai — aš atsi
menu, mūsų atveju — Sibiro tragediją.

★ ★ ★
Neužtenka privataus atsidūsėjimo, Sibiro įvykius reikia prisi

minti viešai ir tai tokiu būdu, kad ir kiti išgirstų. Kaikas mano, 
kad jau laikas sibirinius trėmimus užmiršti, nes jau praslinko 
daugiau kaip 30 metų. Galimas dalykas, jau atėjo laikas modifi
kuoti tradicinius minėjimus, keisti jų pobūdį, bet jokiu būdu ne
galima užmiršti Sibiro tragedijos, tapusios Lietuvos gyvenimo ir 
istorijos dalimi. Panašius savo tautos gyvenimo įvykius žydai kas
met prisimena jau keli tūkstančiai metų. Dėlto ir mes neturėtume 
pasiduoti pagundai užmiršti sibirinius trėmimus. Apie juos turi
me kalbėti ne tik savo jaunimui, bet ir kitataučiams. Nėra tai 
lengvas uždavinys, bet kiekviena apylinkė gali rasti sau tinkamą 
formą. Tai jau parodė kelerių metų patirtis. Veiklesnės apylinkės 
randa būdą sutelkti ta proga visus baltiečius, kartais ir kitas tauty
bes, bendram paminėjimui. Be to, neužmirškime, kad sibiriniai 
trėmimai nėra vien tolimas istorinis faktas. Jo tikrovė tebėra 
gyva, nes Sibiro grėsmė puolat gula ant Baltijos kraštų. Rusiškoji 
okupacija grasina paskandinti baitiečių tautas ne tiktai Sibire, 
bet ir aplamai rusiškoje jūroje, kuri vis labiau išsilieja Lietuvos, 
Latvijos, Estijos plotuose. Dėlto ir sakome, kad Sibiro grėsmė yra 
aplamai rusiškoji grėsmė. Ji kabo kaip Damoklo kardas ant mūsų 
tautos. Jį turime aiškiai matyti, rodyti kitiems ir šaukti: “Caveant 
consules!” Taigi, sibirinių trėmimų minėjimas nėra vien praeities 
kartojimas, bet ir žvilgsnis į dabartį, lydimą sovietinės grėsmės.

KANADOS ĮVYKIAI

RINKIMINIAI PAŽADAI GAUSĖJA

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. NIKSONAS, RUOSDAMASIS KELIONEI Į ARTIMUOSIUS

Konservatorių vadas R. Stan- 
fieldas savo partijos daugiakul- 
tūriškumo programą paskelbė 
Toronte, kur 902.505 gyvento
jai iš bendro 2.086.015 skai
čiaus priklauso įvairiom etni
nėm grupėm. Laimėjimo atveju 
R. Stanfieldas pažadėjo sušauk
ti provincinę-federacinę konfe
renciją daugiakultūrio švietimo 
reikalais, teikti finansinę para
mą švietimo vadyboms, planuo
jančioms daugiakultūrio švieti
mo programas, prisidėti prie 
mokytojų paruošimo, remti kul
tūros ir kalbų pamokas pagal 
turimų mokinių skaičių. Jis 
taipgi įsipareigojo steigti etni
nius centrus, kuriuose bus su
darytos sąlygos etninių grupių 
vaikams šeštadieniais mokytis 
savo tėvų kalbos, tautinių patie
kalų paruošimo, turėti tautines 
bibliotekas. Etninių grupių 
spaudai remti R. Stanfieldas su
mažintų pašto tarifą laikraš
čiams bei žurnalams. Jo vyriau
sybė su etninės spaudos atsto
vais Otavoje įsteigtų Etninės 
Spaudos Biurą, o jo darbuotoją 
padarytų pilnateisiu parlamen
tinės spaudos galerijos nariu. 
Specialūs vertėjai jo praneši
mus išverstų į atitinkamas kal
bas ir išsiuntinėtų Etninės Spau
dos Biurui priklausantiem laik
raščiam. R. Stanfieldo konser
vatorių vyriausybė taipgi pri
imtų specialų įstatymą, kuris 

užtikrintų kiekvienam kanadie
čiui teisę išsaugoti savo tėvų 
kalbą ir kultūrą. Valstybinei 
CBC radijo ir televizijos bendro
vei būtų leista paruošti bei 
transliuoti programas ne vien 
tik anglų ar prancūzų, bet ir ki
tomis kalbomis. Valstybinei 
“National Film Board” bendro
vei būtų pavesta kurti filmus 
etninėm grupėm aktualiomis te
momis. Pasak R. Stanfieldo, 
šios priemonės reiškia oficialų 
trečiosios jėgos Kanadoje pripa
žinimą. kuris bus pabrėžtais 
specialiais pašto ženklais, val
džios įstaigų pavadinimais, et
ninių grupių atstovų įsileidimu 
į augštesnes valdines tarnybas. 
Kanados Etninės Spaudos Fede
racijos ir Ontario Etninės Spau
dos Draugijos pirm. Vladimiras 
Mauko konservatorių vadui R. 
Stanfieldui pateikė keletą klau
simų, liečiančių pašto tarifo su
mažinimą. Atsakydamas į juos, 
R. Stanfieldas pažadėjo tarifo 
sumažinimo nuošimtį nustatyti 
pasitarimuose su etninės spau
dos atstovais.

Premjeras P. E. Trudeau ini- 
nisterių kabinetan susigrąžino 
po 1972 m. parlamento rinkimų 
pasitraukusį darbo jėgos ir imi
gracijos ministerį B. Mackasey. 
Dabar jam buvo suteiktas oficia
lus valstybės ministerio titulas, 
bet nepaskelbtos jo pareigos. B.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Kanados Baitiečių Federacijos bendras posėdis Toronte aptarė einamuosius reikalus. Kalba — pirm. T. Kron- 
bergs. Lietuviams atstovavo Federacijos valdybos nariai — J. R. Simanavičius (antras iš kairės) ir kun. A. 
Žilinskas (antras iš dešinės). Vienas pagrindinių posėdžio reikalų buvo sibirinių trėmimų metinės

N. CHRUŠČIOVO ATSIMINIMAI

Sovietų Sąjungos santykiai su Amerika
Spaudai paruoštoje knygoje 

“Chruščiovas prisimena: pasku
tinis testamentas”, kurią birže
lio mėnesį išleis “Little, Brown 
and Co.” leidykla, nemažą vie
tos skiriama Maskvos ir Vašing
tono santykiams. Magnetofono 
juostelių įrašais N. Chruščiovas 
atskleidžia dalį savo politikos 
užkulisių, plačiau paliesdamas 
susitikimus su prezidentais D. 
Eisenhoweriu, J. F. Kennedžiu.

Raupsuotojų stovykla?
Kai 1959 m. rudenį N. Chruš

čiovas turėjo lankytis pas prez. 
D. Eisenhowerį ir kai buvo pa
skelbta, kad jiem keletą dienų 
teks praleisti Camp David sto
vykloje, niekas Maskvoje neži
nojo, kokio pobūdžio yra ta sto
vykla. N. Chruščiovas prisimi
nė, kad komunistinių ir kapita
listinių santykių pradžioje kar
tą Maskvos atstovai buvo nuga
benti salon, kur buvo laikomi 
niekam nereikalingi šunys. Jam 
kilo įtarimas, kad ir šia stovyk
la bus siekiama jo pažeminimo, 
pasirenkant kokią nors nepati
kimų žmonių ar raupsuotųjų ko
loniją. Tik per Sovietų Sąjun
gos ambasadą buvo išsiaiškinta, 
kad Camp David stovykla, 
įsteigta prez. F. D. Roosevelto, 
yra JAV prezidentų poilsiavietė 
ir kad kvietimas joje praleisti 
keletą dienų turi tikslą pagerb
ti svečią.

N. Chruščiovo palydovu šioje 
viešnagėje buvo JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose H. C. 
Lodge, kurį jis laiko gudriu 
žmogumi, bet siauru diplomatu, 
priklausančiu kapitalistinei res- 
publikininkų partijai.Didelį įspū
dį N. Chruščiovui paliko Niujor
ke įvykęs susitikimas su šios 
valstijos gubernatorium N. 
Rockefelleriu, didžiausiu kapita
listu pasaulyje, pažįstamu iš su
tikimo Ženevoje 1955 m. N. 
Rockefellleris pasveikino N. 
Chruščiovą kaip savo valstijos 
svečią ir prasitarė, kad ateityje 
jiem gali tekti dažnesni ryšiai. 
N. Chruščiovas daro išvadą, kad 
N. Rockefelleris, matyt, galvojo 
apie savo kandidatūrą į prezi
dentus ir eventualų persikėlimą 
į Baltuosius Rūmus.

Los Angeles mieste N. Chruš
čiovą gerokai užrūstino burmist
ro N. Poulsono aštri kalba jo 
garbei surengtuose pietuose. 
Dėl tos N. Poulsono nepalankios 
kalbos jis net galvojo nutraukti 
vizitą ir grįžti Sovietų Sąiun- 
gon, tačiau pasitenkino tulžies 
išliejimu viešbutyje, tikėdama
sis, kad jo palydovas H. C. Lod
ge slaptų mikrofonu pagalba se
ka kiekvieną jo žodį ir kad pa
našūs išsišokimai bus sustab
dyti.

Nesėkmingas susitikimas
Susitikimas su prez. D. Eisen

howeriu Camp David stovykloje 
nebuvo sėkmingas. N. Chruščio
vas prisipažįsta, kad jo pasiūly
mas uždaryti abiejii valstybių 
karines bazes užsienio kraštuose 
tebuvo propagandinio pobūdžio. 
Prez. D. Eisenhoweris pritarė 
atominių ginklų gamybos bei jų 
bandymo sustabdymui, jeigu 
būtų įvesta tarptautinė kontro
lė, sovietų žvalgybos lėktu
vams būtų leista skraidyti virš 
JAV teritorijos, amerikiečių — 
virš Sovietų Sąjungos. Su tokia 
kontrole negalėjo sutikti N. 
Chruščiovas, nes ji būtų išryš
kinusi sovietų atsilikimą nuo 
amerikiečių atominių ginklų bei 

jiem skirtų raketų srityje.
Pasak N. Chruščiovo, Sovietų 

Sąjunga su tokiais pasiūlymais 
tada negalėjo sutikti dėl JAV 
perdidelio pranašumo. Iškilu
sių kliūčių nepavyko pašalinti, 
pokalbiai nedavė jokios nau
dos, tik išryškino prez. D. Eisen- 
howerio susirūpinimą ir netgi 
nusiminimą. Vašingtonan jiedu 
grįžo tuo pačiu automobiliu, pa
sitenkindami tik vienu kitu 
mandagiu sakiniu, abu jausda
mi įtampą. N. Chruščiovas sa
kosi gerai supratęs prez. D. Ei- 
senhowerio nuotaiką, bet nega
lėjęs jam padėti.

Lemtingas raketos šūvis
1960 m. gegužės.; 1 d., 5 v. r., 

N. Chruščiovą jjaį^dięp telefo
ninis krašto apsaugos ministerio 
R. Malinovskio pranešimas apie 
amerikiečiu žvalgybinį “U-2” 
lėktuvą, iŠ Afganistano skren
dantį Sverdlovsko kryptimi. Dėl 
šio tipo lėktuvų skraidymų virš 
Sovietų Sąjungos teritorijos Va- 
šingtonui jau buvo pareikštas 
nevienas protestas, bet į juos 
amerikiečiai nekreipė dėmesio. 
Jiems buvo gerai žinoma, kad 
sovietų naikintuvai “U-2” lėktu
vų neįstengia numušti dėl gero
kai žemesnės savo augščio ri
bos. Amerikiečiai betgi nežino
jo, kad sovietai jau buvo spėję 
išvystyti “U-2” galinčias pasiek
ti priešlėktuvines raketas.

Kai vėliau tą dieną N. Chruš
čiovas virš Lenino mauzolėjaus 
priėmė gegužės 1 paradą, prieš
lėktuvinės apsaugos viršininkas 
maršalas S. Biriuzovas jam au
sin pakuždėjo reikšmingą žinią, 
kad tas lėktuvas numuštas, o 
pilotas F. G. Powers jau tardo
mas. Pradžioje amerikiečių 
spauda pranešė, kad yra dingęs 
lėktuvas, skridęs iš bazės Turki
joje virš Kaukazo kalnų Turki
jos pusėje. Sovietai savo versiją 
su įrodomąja medžiaga paskel
bė po trejeto dienų. N. Chruš
čiovas sakosi sąmoningai ven
gęs betkokių tiesioginių kaltini
mų prez. D. Eisenhoweriui, ne
norėdamas nutraukti Camp Da
vid stovykloje su juo pradėto 
pokalbio. Tačiau prez. D. Eisen

Lietuvių Savaitės proga Otavoje lietuviškas kryžius (Misevičiaus drožinys) 
buvo įteiktas senatoriui A. Thompsonui. Iš kairės: p. Yuzykienė (senato
riaus žmona), sen A. Thompsonas, KLB pirm. inž. E. čuplinskas

Nuotr. Igno Gabalio

howeris pats viešai pareiškė ži
nojęs apie “U-2” skrydžius ir 
juos bandė pateisinti sovietų 
bendruomenės visišku uždaru
mu.

Paryžiaus konferencija
Toks prez. D. Eisenhowerio 

atvirumas, N. Chruščiovo žo
džiais tariant, užbaigė medaus 
mėnesį šaltajame kare. Po ke
leto dienų Paryžiuje turėjo pra
sidėti keturių didžiųjų konferen
cija. N. Chruščiovas prisipažįs
ta, kad jis, tik skrisdamas Pary
žiun, “U-2” aferos problemą ap
tarė su užsienio reikalų ministe- 
riu A. Gromyka ir iš lėktuvo pa
siuntė telegramą politbiurui, 
siūlančią reikalauti oficialaus 
prez. D. Eisenhowerio atsiprašy
mo. N. Chruščiovo nuomone, 
nereagavimas į šį incidentą bū
tų pakenkęs Sovietų Sąjungos 
prestižui pasaulyje, ypač Azijos 
ir Afrikos kraštuose. Politbiuro 
nariai pritarė šiam siūlymui.

Diplomatinę notą prez. D. Ei
senhoweriui perskaitė N. Chruš
čiovo vertėjas V. Suchodrevas, 
kurio teigimu, prez. D. Eisenho
weris buvo linkęs pareikšti ap
gailestavimą, bet jį sustabdė 
JAV valstybės sekr. Ch. Herte- 
ris. Konferencija, kaip žinome, 
iširo. Šioje vietoje N. Chruščio
vas daro išvadą, kad pagrindinis 
balsas anuometinėje JAV užsie
nio reikalų politikoje priklausė 
ne prez. D. Eisenhoweriui, bet 
jo valstybės skeretoriams —- ve
lioniui J. F. Dulles ir Ch. Herte- 
riui.

Pagalba J. F. Kennedžiui
JAV prezidento 1960 m. rin

kimuose N. Chruščiovas demo
kratų kandidatu norėjo turėti 
A. Stevensoną, bet partija pasi
rinko J. F. Kennedį, kurio var
žovu buvo respublikininkų kan
didatas R. Niksonas. Siems rin
kimams N. Chruščiovas neskiria 
didesnės reikšmės, nes vienos ar 
kitos partijos laimėjimas nesu
krės kapitalistinės sistemos ir 
neatneš didelių pasikeitimų. Vis- 
dėlto didesnių vilčių Sovietų Są
jungos ir JAV suartėjimui teikė 

(Nukelta į 9-tą psl.)

rytus, užsienio politikos problemas išryškino Annapolio karo lai
vyno akademijos išleidžiamajai kariūnų laidai pasakyta kalba. Pa
sak prez. R. Niksono, JAV negali kištis į Sovietų Sąjungos tarp
tautinius reikalus, nes toks žingsnis pakenktų pasaulio taikai ir 
sukeltų naują atominio karo grėsmę. Atominiame amžiuje pagrin
dinė JAV pareiga — vengimas karo, kuris sunaikintų visas pa
saulio bendruomenes. Prez. R. Niksonas betgi pabrėžė, kad JAV 
niekada nesutiks su žmogaus teisių užgniaužimu ir visomis gali
momis priemonėmis propaguos teisingumą. Pradėdamas kelionę 
į Artimuosius Rytus, jis pirmiausia porai dienų užsuko j Austri
jos Zalcburgo miestą. Birželio 12-14 d.d. prez. R. Niksonas viešės 
Egipte, birželio 14-15 d.d. — 
Saudi Arabijoje, birželio 15-16 
d.d. — Sirijoje, birželio 16-17 d. 
d. — Izraelyje ir birželio 17-18 
d.d. — Jordanijoje. Taigi, kelio
nė bus pradėta ilgiausia vieš
nage Egipte, su kuriuo yra jau
čiamas didžiausias santykių pa-
gerėjimas. Velionis F. D. Roo
se veltas buvo paskutinis JAV 
prezidentas, susitikęs su grupe 
arabų vadų po 1945 m. pradžioj 
įvykusios Jaltos konferencijos. 
Arabus jis priėmė amerikiečių 
karo laive Sueso kanale. Oficia
liai skelbiama, kad pagrindinis 
prez. R. Niksono kelionės tiks
las yra taikos užtikrinimas Ar
timuosiuose Rytuose, tačiau iš 
tikrųjų jam turbūt labiau rūpi 
Watergate bylos pažeisto asme
ninio prestižo sustiprinimas. 
Grįžęs iš Artimųjų Rytų ir apie 
savaitę pailsėjęs, prez. R. Nik
sonas Maskvoje susitiks su kom
partijos vadu L. Brežnevu. Ku- 
waito laikraščio “Al-Rai Al- 
Aam” pranešimu, L. Brežnevas 
po susitikimo su prez. R. Nik- 
sonu lankysis Sirijoje, Irake, 
Alžerijoje ir galbūt Egipte. At
rodo, kad šį kartą ir JAV, ir 
Sovietų Sąjunga yra pasiryžu- 
sios išsaugoti taiką Artimuo
siuose Rytuose.

DOVANOS ŽYDAM IR ARABAM 
JAV atstovų rūmų užsienio

reikalų komitetas svarsto prez. 
R. Niksono pasiūlymą patvirtin
ti užsienio kraštų paramai $5,18 
bilijono sumą. Valstybės sekr. 
H. Kissingeris jau prisipažino, 
kad $100 milijonų iš šios sumos 
yra numatyta Sirijai, kuri už 
tuos pinigus atstatys karo su
griautus miestelius ir kaimus 
Golano augštumose. Izraeliui 
yra pažadėta $350 milijonų, 
Egiptui — $250 milijonų, Jor
danijai — $207 milijonai. Ame
rikiečių parlamentarų spėlioji
mus silkelė paskutinioji pasi
traukiančios Izraelio premjerės 
G. Meir kalba, teigianti, kad H. 
Kissingeris jai yra pažadėjęs 
nuolatinę paramą Izraeliui. La
bai galimas dalykas, pasirašy
tos karo paliaubų sutartys turė
jo slaptus JAV pagalbos įsipa
reigojimus, nepaskelbtus viešu
mai. Kai atstovų rūmų užsienio
reikalų komitetas apie tuos ne
aiškius įsipareigojimus bandė 
klausinėti krašto apsaugos sekr. 
J. Schlesinger}, jis teisinosi nie
ko apie juos negirdėjęs, nebu
vęs painformuotas.

NAUJA VYRIAUSYBE
Izraelio parlamentas 61:51 

balsų santykiu patvirtino nau
jąją premjero Y. Rabino koali
cinę vyriausybę, kurią sudarė 
valdančioji darbiečių partija, 
pasikvietusi nepriklausomų li
beralų ir pilietinių teisių sąjū
džio atstovus. Y. Rabinas, 52 
metų amžiaus, yra pirmasis Iz
raelio premjeras, gimęs šiame 
krašte. Visi keturi jo pirmtakai 
buvo gimę Sovietų Sąjungoje. 
Premjeras Y. Rabinas yra buvęs 
generalinio štabo viršininkas 
1967 m. kare ir Izraelio amba
sadorius Vašingtone. Jo minis- 
terių kabinete trūksta dviejų 
žymiausių politikų — buvusio 
užsienio reikalų ministerio A. 
Ebano ir buvusio krašto apsau
gos ministerio M. Dayano. Nau
jasis premjeras Y. Rabinas yra 
linkęs į vidurio kelią, kompro
misinius sprendimus teisingai 
taikai užtikrinti. Jis betgi pa
brėžė, kad Izraelis negalės grįž
ti į 1967 m. prieškarines sie
nas, kurių neįmanoma būtų ap
ginti. Y. Rabinas taipgi sakosi 
nesutiksiąs Artimųjų Rytų kon- 
ferencijon Ženevoje įsileis
ti arabų partizanų atstovus. Pas
taruosius jungianti 162 narių 
Palestinos Taryba Kaire taip 
pat atsisakė dalyvauti Ženevos 
konferencijoje, kol Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos rezo
liucija juos laikys pabėgėliais 
ir kol jiems nebus pripažinta 
teisė vesti partizaninį karą prieš 

Izraelį, nuversti Jordanijos ka
ralių Husseiną. Izraelis ir Siri
ja jau užbaigė apsikeitimą karo 
beleisviais. Abi pusės dabar 
kaltina viena kitą belaisvių kan
kinimu.

INVAZIJOS TRISDEŠIMTMETIS
1944 m. birželio 6 d. sąjungi

ninkai sėkmingai išsikėlė Pran
cūzijoje, Normandijos pakran
tėse. Trisdešimtmečio proga pa
grindinėse išsikėlimo vietovėse 
buvo surengti iškilmingi minė
jimai, kuriuose dalyvavo 360 
buvusių sąjungininkų oficialių 
atstovų ir apie 1.500 veteranų-. 
Amerikiečių grupei vadovavo 
81 metų amžiaus gen. O. Brad
ley, aplankęs gen. Ch. de Gaul
le kapą ir jį papuošęs gėlių 
vainiku. Britų delegacija savo 
vadovu pasirinko gen. R. Gale, 
parašiutininkų divizijos vadą, iš- 
sikėlime užėmusį jam paskirtą 
tiltą. Su kanadiečių delegacija 
Normandijoj viešėjo krašto ap
saugos ministeris D. MacDo
nald. Naujoji prez. V. G. d’Es- 
taingo ir premjero J. Chiraco vy
riausybė šios sukakties proga 
prez. D. Eisenhowerio vardų su
teikė vienai alėjai Paryžiuje, 
prie Champs Elysees. Ten yra 
kelios gatvės su I ir II D. karų 
sąjungininkų vadų vardais.

“GULAGO SALYNO” II TOMAS
šią savaitę Paryžiuje bus iš

leistas A. Solženicino “Gulago 
salyno” trilogijos II tomas, ku
riame jis įrodo, kad tikrasis 
koncentracinių stovyklų auto
rius yra Leninas. Pirmoji tokia 
stovykla buvo atidaryta tuojau 
pat po Spalio revoliucijos Bal
tosios jūros Solovkų .saloje. 
Anot A. Solženicino, Solovkose 
prasidėjęs vėžys apėmė visą 
kraštą. 1918-59 m. laikotarpy
je per koncentracines stovyklas 
perėjo apie 66 milijonus kalinių, 
kurių nesuskaitomi tūkstančiai 
žuvo. Stovyklų tinklą, kaip pi
gios darbo jėgos šaltinį ištobu
lino Stalinas, pasinaudodamas 
Turkijoje gimusio žydo N. Fren
kelio idėja. Trilogijos III tomas 
bus skirtas koncentracines sto: 
vykias leidusios Sovietų Sąjun
gos įvairiem trūkumam bei ne-
gerovėm analizuoti.

KARINGA KALBA
Sovietų Sąjungos krašto ap- 

gos ministeris A. Grečka tele
vizijos žiūrovams pasakė karin
gą kalbą, komunistiniu žargo
nu apkaltindamas imperializmą 
intensyviu ruošimusi naujam 
karui. A. Grečka įspėjo Sovie
tų Sąjungą neužsnūsti, nes Va
karų pasaulis didina ginklų ga
mybą, tobulina jų technologi
ją ir plečia karo mašiną. Į akis 
krinta įdomus faktas, kad ši kal
ba buvo pasakyta, likus tik trim 
savaitėm iki prez, R. Niksono 
vizito Maskvoje. Kompartija po 
27 mėnesių pagaliau sutiko iš
leisti Izraelin Leningrado Kiro- 
vo teatro du žymiuosius baleto 
šokėjus — Valerijų ir Galiną 
Panovus. Kai žydų kilmės Vale
rijus 1972 m. pradžioj paprašė 
vizos, jis buvo išmestas iš teat
ro, neteko nusipelniusio artisto 
titulo, o žmona Galina iš pagrin
dinių šokėjų buvo pažeminta į 
antraeiles. Prieš keletą savaičių 
Valerijui buvo pažadėta viza, 
bet jis atsisakė išvykti be žmo
nos Galinos, kuri šiuo metu yra 
nėščia. Atrodo, vizas abiem ba
leto šokėjam privertė išduoti už
sienio reakcija. Britanijoj se
kančią savaitę prasidės .Maskvos 
didžiojo teatro baleto gastrolės, 
kurias premjerui H. Wilsonui 
buvo siūloma atšaukti. Norėda
mas išvengti komplikacijų, jis 
paprašė premjerą A. Kosyginą 
išleisti V. G. Panovus. Sovietų 
prof. Borisas Redkinas, dėstęs 
rusų kalbą Osakos universitete, \ 
paprašė ajnerikiečių pareigūnus 
politinės globos JAV. Japonijon 
jis buvo atsiųstas 1972 m. pa
gal kultūrinių mainų programą.
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DVASINIS RUSIJOS ATGIMIMAS
Pasak rašytojo Maksimova, plečiasi slapta religinė veikla
Niujorko rusų emigrantų dienraš

tyje “Novoje Ruskoje Slovo” 1914. 
V. 5 numeryje Įdėtas pasikalbėjimas 
tarp rusų rašytojo Vladimiro Maksi- 
movo ir Glebo Raro. Čia atpasakoji- 
mos tik savrbesnės mintys.

Maksimovas, atsakydamas į 
klausimus, pareiškė esąs tikin
tis ortodoksas. Sis tikėjimas ap
ginklavo jį tiesos ir grožio kri
terijais, kurie nustatė jo kūry
bos tikslus, uždavinius ir prie
mones. Tikras tikėjimas yra vi
sada jieškančios sąžinės rezul
tatas ir neklaidingas gyvenimo 
vadovas.

Jo tėvai, būdami naivūs ateis
tai, negalėjo išauginti jame re
liginio jausmo, bet Geroji žinia 
prasiveržė jame, apšviesdama jo 
gyvenimą. Daugiausia lėmė gy
venimo patirtis.

Nepaisant kovingo ateizmo, 
pastaruoju metu Rusijoj atgims
ta religinis jausmas, ypač jau
nuomenės tarpe. Tai Maksimo
vas yra pavaizdavęs savo knygo
je “Septynios kūrimo dienos”, 
kur yra parodyta visa galerija 
jaunų žmonių iš įvairių visuo
menės sluogsnių, atrandančių 
tikėjimą. Tai žmonės, kurie ne
susigundė egoizmo ir netikėji
mo lengvais keliais. Tai budrūs 
žmonės, kurie žino, kad baisūs 
šio šimtmečio patyrimai yra tik 
bandymas, todėl nesiskųsdami 
neša kryžių, kentėdami panieką, 
šaudymus, kalėjimus, koncentra
cijos stovyklas. Visoje Rusijoje 
vėl pasirodo Dievo atvaizdas, nu
plautas šimtų tūkstančių kanki
nių krauju ir ašaromis.

Žmonės domisi religija pagal 
Evangelijos dėsnį: “Atiduokite 
tad kas ciesoriaus, ciesoriui, 
kas Dievo, Dievui”. Religijos už
davinys nėra kova su valdžia. 
Dabartinė rusų hierarchija, vyk
danti bedieviškos valdžios įsa
kymus, negali sukliudyti Kalno 
Šviesos tiems, kurie atranda ti
kėjimą. Ši tikinčiųjų Bendrija 
privalo pasmerkti tokius valdžios 
veiksmus, kurie prieštarauja 
Dievo įsakymams. Ciesoriaus 
sugundyti, jie patys atsakys už 
savo nuodėmingą veiklą. Juk 
krikščionybėje kiekvienas yra 
atsakingas už savo veiksmus.

Visdėlto klaidinga manyti, 
kad visi dvasiškiai aklai vykdo 
sovietinės valdžios nurodymus. 
Ir dabartinėje rusų tikinčiųjų 
Bendrijoje yra visa eilė pasi
šventusių dvasiškių, kaip arki
vyskupas Ermogenas, priverstas 
gyventi Gudijoj, Žirovicko vie
nuolyne. Jį gerbia visas kraštas. 
Tokie ganytojai stiprina savo ti
kinčiųjų tikėjimą.

Kad dabar vykstantis Rusijo
je dvasinis atgimimas yra dide
lės apimties, matyti ir iš to, kad

nepaprastai padidėjo antireligi
nė propaganda ir tikinčiųjų per
sekiojimas.

Pagal valdžios įsakymą, reli
gines apeigas galima atlikti tik 
šventovėse, kurios yra užregis
truotos kulto reikalų komisaria
te. Ir asmenys, kurie ten atlieka 
savo pareigas, yra registruoti.

Nežiūrint komunistinės rusų 
propagandos, vadinamoji “Kata
kombų Bendrija” Rusijoje egzis
tuoja, ši Bendrija nepripažįsta 
Maskvos patriarchato ir atlieka 
savo apeigas pogrindyje. Jos au
kos ir kankiniai aprašyti Vaka
ruose išleistose A. Siniavskio, 
A. Marčenkos, E. Kuznecovo, A. 
Krasnovo-Levitino knygose. Pa
saulio Bendrijų Tarybos užimta 
tylos pozicija geriausiu atveju 
yra nesuprantama, o blogiausiu 
atveju — nusikalsianti.

“Katakombų Bendrija” egzis
tuoja ne tik pogrindyje. Kiek
vienas dvasiškis, kiekvienas pa- 
sauliškis, gyvenąs pagal Dievo 
įsakymus, jau yra “Katakombų 
Bendrijoje”. Šiandieninė rusų 
“Katakombų Bendrija” yra dva
sinis, o ne organizacinis viene
tas. Todėl ji stipri ir laikysis.

Vakarų krikščionys galėtų pa
dėti dvasiniam Rusijos atgimi
mui ir aplamai pagelbėti perse
kiojamiems krikščionims. Deja, 
labai mažai kas daromą. Prie
šingai, religinės organizacijos 
yra pasyvios. Dar blogiau — tie, 
kurie pirmoje eilėje turėtų pro
testuoti, glėbesčiuojasi su krikš
čionių persekiotojais.

Laisvoji Rusų Bendrija išeivi
joje vaisingai bendradarbiauja 
Rusijos dvasiniame atgimime 
žodžiu ir darbu. Kai Rusijoje 
vyksta totalinis krikščionių per
sekiojimas, ši autonominė Rusų 
Bendrija išeivijoje yra būtinai 
reikalinga.

Dabartinė Vatikano ir Pasau
lio Bendrijų Tarybos laikysena 
turi būti pakeista, kad ji galėtų 
būti naudinga Rusijos tikinčių
jų Bendrijai.

Šiandieninė Vatikano politika 
didina sumišimą ir sukelia kar
tėlį. Tokia politika labai liūdnai 
atsiliepia į Rytų bloko kraštų ti
kinčiųjų nuotaikas. Kai Rusijo
je smaugiamas dvasinis atgimi
mas, Katalikų Bendrijos hierar- 
chai tyli.

B a i g d a mas pasikalbėjimą, 
Maksimovas taip apibūdino sa
vo santykius su Dievu: “Laikau
si garbaus E. Sirino nemirtingo 
pamokymo: nesišauk Viešpaties 
teisingumo. Jeigu jis būtų tiktai 
teisingas, tu būtumei jau pa
smerktas”. J. St.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -- 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Neseniai j mano rankas pate
ko 1973 m. okupuotoje Lietuvo
je išleista knygelė, papuošta da
bartinės Lietuvos sovietine ir 
lenkiška vėliavom. Knygelė pa
vadinta: “Tarybų Lietuvos ir 
Liaudies Lenkijos santykiai”. 
Kadangi knygelėje prirašyta pa
gal Maskvos dūdelę seniai tri
mituojamų propagandos burbu
liukų, tai verta būdingesnius pa
žymėti, kaip jie atrodo lietuviš
koje šviesoje.

Knygelės autoriumi pasirašo 
M. Požarskas. Pavardė truputį 
keistoka lietuviškai ausiai, ta
čiau tarybinėje enciklopedijoje 
(lietuviškoje) rašoma, kad šis 
autorius gimęs Panoteriuose 
(netoli Jonavos) 1927 m. Jis bu
vo Vilniuje komjaunimo sekre
toriumi, dirbo propagandos ir 
agitacijos skyriuje, kultūros mi
nisterio pavaduotoju, dalyvauja 
su užsienio kraštais ryšių drau
gijos veikloje ir t. t. Yra parašęs 
keletą propagandinio turinio 
knygučių.
Maskvinės propagandos takučiu

Kad knygelė yra ne rimto stu
dijinio pobėdžio, o tiktai mask
vinės propagandos kartojimas, 
liudija jau pačioje įžangoje pa
žertos frazės: “Kapitalizmo lai
kotarpiu geriems kaimyniniams 
lietuvių ir lenkų santykiams 
trukdė abiejų kraštų buržuazi
jos ir dvarininkijos siauri klasi
niai interesai” (p. 8). Visai be 
reikalo toks grandiozinis burbu
las. Jokie ten klasiniai interesai, 
o vien tik Pilsudskio sumany
mas sulaužyti pasirašytą Suval
kų sutartį ir suorganizuota Že
ligovskio klasta pagrobti Vil
nių. Jeigu lenkai nebūtų klasta 
pagrobę trečdalio Lietuvos su 
sostine Vilniumi, tai jokių ten 
klasinių tikslų nebūtų niekas 
net nepajėgęs* sugalvoti.

Autorius, nušvietęs Vilniaus 
užgrobimo aferą, ęokštelia dar 
garsesnį šūvį jau is visai surūdi
jusios patrankos. Esą 1939 m.

MAŽA GARBĖ SVETIMA 
KALBA KALBĖTI, DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Bogota gerokai didesnis mies

tas už Medelliną. Gatvės daug 
platesnės. Miesto centre daug 
puošnių namų ir krautuvių vit
rinų, dangoraižių. Pravažiuoja
me pro salę, kur vakare bus 
koncertas. Tai kino teatro salė. 
Vitrinose mūsų atvaizdai, o prie 
įėjimo durų — didelis, gražus 
plakatas. Salė talpina apie 2000 
žmonių, yra erdvi, patogi scena. 
Bet salę greitai paliekame ir 
skubame į aukso muzėjų. Čia 
sargyba labai stipri. Ant kiek
vieno posūkio ginkluoti karei
viai. Einame per kambarius ir 
stebime įvairiausius aukso išdir
binius nuo seniausių laikų iki 
šių dienų. Išstatyti baltame ak
menyje įaugę emeraldai, o to
liau jau šlifuoti ir apdirbti įvai
rūs papuošalai su emeraldo aki
mis. Vienoje vietoje žmogaus 
griaučiai su įvairiais papuoša
lais ant kaklo ir pirštų, kaip jis 
buvo palaidotas. Kiek toliau — 
metalinis puodas, kurio vienas 
šonas nupjautas, kad matytųsi 
jame kaukolė ir kiti žmogaus 
griaučiai. Kojų, rankų, dubens 
kaulai, kad tilptų į puodą, yra 
sulaužyti. Perėjus per visą mu
zėjų, dar reikia šiek tiek pa
laukti, kad pamatytume kulmi
nacinį punktą. Atidaro sunkias 
metalines duris ir suleidžia į vi
sai tamsų kambarį. Pamažu iš 
apačios pradeda kilti šviesa ir 
nebesuspėji žiūrėti į įvairiomis 
spalvomis žėrinčio aukso gausy
bę, visokiausiuose išdirbiniuose 
ir formose. Aišku, viskas po sto
ru stiklo sluoksniu.

Išėjus iš muzėjaus, man aky
se stovi puodas su griaučiais. 
Jau anksčiau kun. Tamošiūnas 
buvo minėjęs apie Kolumbijoj 
praktikuojamas laidotuves. Da
bar ponia, kuri su mumis važi
nėja, papasakoja tai, ką ji pati 
pergyveno. Jos tėvas mirė 1950 
m., kai ji buvo 8 metų amžiaus. 
Jį įdėjo į karstą ir užmūrijo ka
pinėse tam skirtoje nišoje, kur 
jis galėjo pasilikti tik 5 metus. 
Atseit, šeima tą nišą išnuomojo 
5 metam. Po to ji gavo prane
šimą, kad laikas jau yra pra
ėjęs ir vietą reikia ištuštinti. 
Giminės gali “antrose laidotuvė
se” nedalyvauti, jeigu nenori. 
Bet ji, būdama 13 metų, pasi
ryžo dar kartą pamatyti savo 
tėvą, nors giminės ją labai at
kalbėjo. Atidarius karstą, jame 
tebuvo griaučiai, o visas kūnas 
buvo išdžiūvęs ir pavirtęs į dul
kes. Dar ji suspėjo pamatyti ir 
atpažinti eilutę, su kuria jos tė
vas buvo palaidotas, bet ir ta, 
kai tik pasiekė ją oras, subiro 
į dulkes. Iš tų dulkiu išrinko 
kaulus, ilguosius sulaužė ir su
dėjo į puodą, kurį vėliau pasta
tė šventovės rūsyje. Ten miru
siojo palaikai lieka visam laikui. 
Visa ši procedūra labai ją pa
veikė ir metus laiko ji negalėjo 
to vaizdo užmiršti. Dabar ji pa
ti niekada nepatartų saviesiems 
dalyvauti. Paskutiniu laiku ir 
Kolumbijoj pradėjo laidoti į že
mę, bet tai dar labai retas da
lykas. * * «

Lietuviška ir lenkiška draugystė
Lietuvos - Rusijos sutartis “iš
gelbėjo ne tik Vilnių, bet ir visą 
Lietuvą nuo hitlerininkų įsi
veržimo” (p. 33). Jeigu tuo laiku 
būtų jau buvusios erdvių rake
tos, sakytume, M. Požarskas 
kapstosi kur nors mėnulio kra
teryje ir nežinojo kas darosi Eu
ropoje. Juk šiandien kiekvie
nam ūgterėjusiam vaikui yra ži
noma, kad Hitleris užėmė ne tik 
Lietuvą, bet sumaišė su žemė
mis “nenugalimą raudonąją ar
miją”, užkūrė pirtį Maskvai ir 
Stalingradu! ir jeigu ne Roose- 
velto naivumas ir jo veikliosios 
žmonelės trumparegiškumas, 
Rusijos imperija būtų praeities 
dalykas.

Pradėjęs juokauti, M. Požars
kas linksmus plaučius vėdina ir 
toliau sakydamas: “Birželio 15 
d. (1940 m.) darbo žmonės, re
miami plačių pažangiosios visuo
menės sluogsnių, nuvertė pas
kutinę buržuazinę Lietuvos vy
riausybę” (p. 13). Juokas ir me
las turi ribas. Kai jos peržen
giamos, išeina tokia nesąmonė, 
kad ja niekas netiki. Jokia ten 
plati visuomenė nevertė, o mies
tų gatvėse šūkaliojo žydukai ir 
Lietuvos keliais riedėjo nesu
skaitomos virtinės sovietinių 
tankų ir pulkų pulkai nuplyšu
sių sovietinių kareivėlių.
Lietuviškųjų žemių išdraskymas

Požarskas toliau rašo: “1945 
m. liepos 17 d. — rugpjūčio 2_d. 
vykusioje Potsdamo konferenci
joje buvo nutarta perduoti Ta
rybų Sąjungai Kaliningrado sri
tį.. . Ta pačia sutartimi buvo 
nustatyta ir Lietuvos - Lenkijos 
siena” (p. 38), Na, o Potsdamo 
konferencijoje Maskva pasielgė 
lygiai taip, kaip kitados pasiel
gė kruvinieji kryžiuočiai ir vo
kiškieji naciai arba “buržuazi
nės Lenkijos dvarininkai ir po
nai”. Vienas į kitą panašūs kaip

G. BREICHMANIENĖ
Pirmąjį mūsų konoertą rekla

muoja televizija, radijas ir spau
da. Kanadoje ir Amerikoje 
mums tai padaryti gana sunku, 
o ten priešingai — liaudies me
nu, ypatingai šokiais, susidomė
jimas didelis. Susirenka me 
anksčiau, kad televizija galėtų 
dar nufilmuoti keletą šokių se
kančių dienųtreklamai, nes kon
certai dar numatyti penktadienį 
ir šeštadienį. Užsienyje, kaip 
buvo žadėta, stovi deguonies 
tankas ir dezinfekuoto vandens 
indai, nes jau nuo vakar dienos 
mūsiškiai skundžiasi viduriais 
ir nuolatos ima vaistus. Nera
miai žvalgosi vienas į kitą, vei
dai ištįsę ir turbūt galvoja, ku
ris pirmas pradės alpti. Paga
liau punktualiai prasideda kon
certas ir po pirmųjų dviejų šo
kių eilė stovi prie deguonies, o 
senyvas kolumbietis vos suspė
ja kaukę dėti prie veido. Kai tik 
šokėjai pradeda šokti, spūstis 
sumažėja, tas kolumbietis žiūri 
į sceną, bet kai pamato, kad jau 
šokis baigiasi, tuojau įjungia 
aparatą ir pradeda dalinti de
guonį. Taip buvo per visą pir
mąją programos dalį. Jaunimas 
šoka labai atsargiai ir su baime. 
Tačiau jaunystė daro savo: nie
kas nealpsta ir pamato, kad nė
ra taip blogai. Antroje progra
mos dalyje jau visi atgauna pa
sitikėjimą, ir viskas vyksta nor
maliai. Pamatome, kad ne kal
nų augštuma nugalėjo jaunas 
jėgas, o priešingai. Užscenyje 
pasirodo ir kun. Tamošiūnas, 
jau dienos metu atvykęs iš Me- 
dellino.

Penktadienis — vasario 22
Šiandien — apsilankymo pas 

Kolumbijos prezidentą diena. 
Kun. Tamošiūno pastangomis 
suorganizuotas ir gautas priėmi
mas pas respublikos prezidentą 
dr. Misael Pastrana Borrero. 
Tikslas — padėkoti už lietu
viams suteiktą per 25 metus glo
bą, jų įsileidimą į Kolumbiją ir 
sudarymą sąlygų čia pastoviai 
įsikurti bei prašyti paramos 
tarptautinėse institucijose Lie
tuvos laisvei atgauti. Prie Me- 
dellino ir Bogotos lietuvių atsto
vų prisijungė PLB pirm. Br. 
Nainys, atvykęs į Kolumbijos 
lietuvių 25 m. sukakties iškil
mes iš Čikagos, ir taip pat 5 
“Gyvataro” nariai. Prezidentas 
ir Ponia labai punktualiai priėmė 
mūsų delegaciją, kurią pristatė 
Lietuvos konsulas Kolumbijoje 
St. Sirutis. Po jo trumpą kalbą 
ispaniškai pasakė Bogotos lietu
vių bendruomenės pirm. dr. J. 
Zaranka. Br. Nainys anglų kal
ba taip pat padėkojo už* lietu
viams suteiktą prieglobstį ir 
prašė prezidentą įteikti Jungti
nėms Tautoms lietuvių jaunimo 
peticiją. Lina Verbickaitė per
skaitė “Gyvataro” atvežtus Ka
nados ministerio pirmininko 
Pierre Elliot Trudeau sveikini
mus Kolumbijos prezidentui ir 
taip pat visiems Kolumbijos lie
tuviams. Lietuvių vardu buvo 
įteiktas prezidentui lietuviškas

B. RIMGAUDAS
vandens lašai, tik skirtingos 
spalvos. Paryžiaus ambasadorių 
konferencija, neatsiklaususi lie
tuvių tautos, visą Vilnijos kraš
tą pripažino Lenkijai. Potsdamo 
konferencijoje Maskva išsijuo
susi rijo lietuviškas žemes ne
blogiau už lenkų ponus ir vokie
čių nacius. Maskva pripažino 
“buržuazinės” Lenkijos padary
tą Lietuvai skriaudą ir ištisai 
lietuvių gyvenamas Punsko-Sei
nų sritis priskyrė Lenkijai. Dar 
vokiškųjų nacių nesuspėtą visiš
kai suvokietinti Karaliaučiaus 
sritį Maskva pasigrobė sau, pa
darė jį “Kaliningradskaja oblas- 
timi”, lietuviškus vietovardžius 
surusino ir prigrūdo ten visokio 
plauko rusų. 1920 m. iškilmin
gai Maskvoje pasirašytą Lietu
vos-Rusijos sutartį tie patys 
“neklystančios komunistų par
tijos vadai” numetė į šiukšlių 
dėžę ir didžiulius jų pripažintos 
rytinės Lietuvos plotus prisijun
gė prie Gudijos. Neseniai atėju
siomis iš Lietuvos žiniomis, en
kavedistai pradėjo terorizuoti 
tuos lietuvius, kurie suėjo į są
lytį su Gudijoje persekiojamais 
ar Sibire tebelaikomais lietu
viais.

Galiausiai Požarskas pūsteli 
tikro Lietuvos istorijos klasto
tojo dūdą. Jis rašo, kad 1972 m. 
Seinų mieste įvyko draugystės 
mitingas TSRS įkūrimo 50 me
tų sukakčiai paminėti. “Tą die
ną į draugišką lenkų žemę” (p. 
40) atvyko tūkstančiai Lietuvos 
žmonių. Čia ir norisi paklausti: 
drauge Požarskai, jeigu dar turi 
nors lašelį lietuviško kraujo ir 
dar nors šiek tiek alsuojančią 
lietuvišką sąžinę, o krūtinėje 
tebeplaka žmogiškoji (ne mask- 
vinio imperialisto) širdis, tai pa
dėjęs ranką ant krūtinės neveid
mainiaudamas pasakyk: nuo ka- 

koplytstulpis, o Poniai — ginta
ro karoliai. Atrodo, kad abudu 
buvo nustebnti ir patenkinti do
vanomis. Prezidentas padėkojo 
už dovanas, pažadėjo pastudi
juoti jam įteiktą prašymą ir jį 
paremti, nes atėjo laikas, kad 
tautos turi viena kitą nelaimėje 
suprasti ir viena kitai padėti. 
Apie pusę valandos užtrukusi 
audiencija baigėsi, ir preziden
tas su visais atsisveikino malo
niai ir šiltai. Jo žmonai labai pa
tiko Linos Verbickaitės tautiniai 
drabužiai (austi dail. A. Tamo
šaitienės*, ir prezidentas papra
šė specialiai su juo nusifotogra
fuoti.

* ♦ *
Jaunimas kelių ponių globoje 

išvažiavo į druskos kasyklas. 
Jos įdomios tuo, kad ten drus
kos kloduose yra iškalta kated
ra su altoriais, nišomis ir šventų
jų statulomis. Mes nebesuspėjo- 
me į katedrą nuvykti, nes dau
giau laiko užtruko vizitas jpas 
prezidentą, negu mes anksčiau 
buvome planavę. Tad visi susi
tinkame “Tres Casitas” restora
ne, kuris yra apie 12 kilometrų 
už miesto. Restorano savininkai 
yra p. p. Kumpiai. Restoranas 
garsus tuo, kad ten gaminamas 
specialus kolumbietiskas patie
kalas. Ponios aiškina, kad sek
madieniais ten suvažiuoja apie 
1500 žmonių — šeimos su vai
kais, kad galėtų praleisti dieną 
gamtoje ir pasivaišinti šiuo ko- 
lumbietišku patiekalu, kuris pa
duodamas vienoje gilioje lėkš
tėje. Tai tarytum labai tiršta 
sriuba, kurioje pridėta didelių 
vištienos gabalų, kartu išvirtų. 
Kolumbijoje labai gausu įvairių 
daržovių bei vaisių, kurių ir 
vardus sunku būtų * atsiminti. 
Dabar šeimininkė pasakoja, kad 
toje sriuboje vien tik bulvių yra 
penkios rūšys, neskaitant jau ki
tų daržovių, šį patiekalą reikia 
valgyti su avakado, kuris per
pjaunamas pusiau ir valgomas 
su šaukštuku. Labai skanu ir 
maistinga. Pats restoranas to
liau nuo kelio, ramioje vietoje, 
labai švarus ir tvarkingas.

Vakare vėl tame pačiame 
“Municipal Jorge Eliecer Gai
tan” teatre antrasis mūsų kon
certas. Šiandien jaunimas jau 
kitokioj nuotaikoj. Atrodo, pri
prato prie klimato ir maisto, pa
ilsėjo ir yra pasiryžęs šokti iš vi
sų jėgų — baimė apalpti dingo. 
Šiandien penktadienio vakaras, 
tai ir žmonių daug daugiau, nes 
daugumas rytoj jau nedirba. Lai
mos Didžiulienės pastangomis 
šešios poros mūsų šokėjų išmo
ko šokti kolumbietišką šokį 
“Gumbia”, kurį pašokame po 
mūsų programos. Kolumbiečiai 
labai nustebinti ir nepaprastai 
patenkinti, kad tuo pagerbiame 
jų kraštą. Pašokus 19 šokių ir 
daug mažiau deguonies iškvėpa
vus, negu vakar, jėgų ir nuotai
kos netrūksta, nes daugumas iš
siskirsto su Bogotos jaunimu 
praleisti vakaro. Visas šio vaka
ro koncertas Bogotos televizijos 
buvo nufilmuotas.

(Bus daugiau) 

da Seinų miestas atsirado lenkų 
žemėje ir iš kur pridygo to 
miesto apylinkėse gyvenančiųjų 
lietuvių kaimai?

Truputis statistikos
Pateikiame žiupsnelį minėto

je knygoje mums įdomios sta
tistikos. 1944 m. pasirašyta su 
lenkais sutartimi iš okupuotos 
Lietuvos pareiškė norą išvykti 
į Lenkiją 134,446 šeimos (379,- 
498 asmenys). Išleistos tiktai 
61,127 šeimos (171,158 asme
nys).

1959 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, Lietuvoje gyveno 
230,107 lenkai. Gi 1970 m. duo
menimis, buvo 240,203 lenkai. 
Taigi, dėl nenurodytų priežas
čių lenkų padaugėjo. Lenkai 
Lietuvoje sudarė 7,7% gyvento
jų. Vilniuje buvo 18,3% lenkų. 
Į augščiausią tarybą 1971 m. bu
vo išrinkta 15 lenkų atstovų. 
1953/54 m. Lietuvoje buvo 263 
lenkų kalba mokyklos ir 82 mo
kyklos su lenkų-lietuvių kalba. 
Šiose mokyklose lenkų kalbos 
mokėsi 27,000 mokinių. 1970/71 
m. lenkų kalbos mokėsi 19,000 
mokinių? Taigi, šiek tiek mažiau. 
Be to, lenkų mokytojams ruošti 
veikė Naujojoje Vilnioje lenkų 
mokytojų seminarija, o dabar ji 
veikia Vilniaus valstybinio ins
tituto ribose.

, 1970 m. Lietuvoje buvo 391,- 
000 lenkų kalba žurnalų skaity
tojų, 10,760,000 respublikinių 
laikraščių ir 1,528,000 rajoninių 
laikraščių metinių skaitytojų*. 
Iš knygoje pridėtos lentelės ma
tyti dideli lenkiškų laikraščių 
metiniai tiražai. 1969 m. išleista 
lenkų kalba 41 knyga 85,000 
egz. tiražu ir 1970 m. 49 knygos 
114,400 egz. tiražu.

Pagal tą pažią statistiką, Len
kijoje gyvena 30,000 lietuvių, 
daugiausia Seinų-Suvalkų apy
linkėse. 1952/53 m. čia veikė 
keturios lietuviškos pradžios 
mokyklos su 160 mokinių. Pen
kiolikoje mokyklų 362 mokiniai 
mokėsi lietuviu kalbos kaip at
skiro dalyko. Šiuo metu devy
niose pradžios mokyklose ir 
Punsko gimnazijoje dėstomoji 
kalba yra lietuvių, išskyrus ke
letą dalykų, kurie privalomi 
dėstyti lenkiškai. 1968/69 m. 
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PADĖKA

A. a. Vincas Vitas 
mūsų brangus vyras ir tėvas, netikėtai ir staigiai atsiskyrė 
su šiuo pasauliu 1974 m. gegužės 6 d. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

Labai nuoširdžiai dėkojame prel. dr. J. Tadarauskut, 
kun. L. Januškai, kun. St. Kulbiui, SJ, už atlaikytas už ve
lionį šv. Mišias, Rožinį, laidotuvių apeigas ir už nuoširdžius 
užuojautos žodžius. Taip pat labai dėkojame visiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems už parodytą nuoširdu
mą mūsų liūdesio valandose, už pareikštas užuojautas žo
džiu ir spaudoje, už gėles, užprašytas šv. Mišias, gausų 
dalyvavimą Rožinyje, laidotuvėse ir lankymą namuose. 
Liekame labai dėkingi karsto nešėjams it; ponioms, kurios 
parodė neužmirštamą savo nuoširdumą. Dėkojame taip pat 
prisidėjusiems prie a.a. Vinco atsisveikinimo.

Nuliūdę: žmona Petrė brolis Juozas
duktė Laima seserys Ona ir Adelė

Mielam mūsų bendradarbiui ir rėmėjui

a.a. prof. ANTANUI RAMŪNUI
PAPLAUSKUI

užbaigus savo žemiškąją kelionę, jo gyvenimo pa
lydovę dr. MARIJĄ bei visą šeimą giliai užjaučia
me ir kartu linkime ištvermės likusiame kelyje —

"Tėviškės Žiburiai

prof. dr. A. PAPLAUSKUI - 
RAMŪNUI

staigiai mirus, jo žmoną dr. MARIJĄ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame —

Velionies auklėtinės su šeimomis:
Z. Didžbaliai V. L. Kalyčiai
J. Ignatavičiai L. A. Šeškai
G. Krasauskai A. L. StrumilaiS.

prof. Antanui Ramūnui-Papiauskui 
netikėtai mirus, jo žmonai dr. MARIJAI ir visai 
šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą —

Elzė Kinčienė ir šeima

Mūsų kredito unijos narei
a+a Marijai Juodienei

mirus, jos vyrui VLADUI ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito 

Unijos "Litas" valdyba
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lietuviškose mokyklose mokėsi 
1425 mokiniai, Punsko gimna
zijoje 86 mokiniai, 778 mokiniai 
lankė tik lietuvių kalbos pamo
kas.

Punsko lietuvių gimnazijos 
patalpos yra, atvirai sakant, lie
tuviško ūkininko daržinė. Len
kti valdžia geresnių patalpų ne
padeda įsirengti. Bibliotekai 
trūksta lietuviškų knygų. Šio 
laikraščio skiltyse vienas tautie
tis prieš kiek laiko rašė, kad sa
vo lėšomis pasiuntė Punsko 
gimnazijai Lietuvių Enciklope
diją, bet ji dingo nepasiekus 
Punsko. Visiems Lenkijos ribose 
gyvenantiems lietuviams teišei
na tiktai vienas vienintelis ne
periodinis lietuviškas laikraštė
lis “Aušra”. Tačiau ir šis var
gingas leidinėlis eina su visokio
mis kliūtimis, kai tuo tarpu len
kai Lietuvoje turi krūvas lenkų 
laikraščių. Seinų lietuviai jau be
ne dešimtmetis kovoja už lietu
viškas pamaldas, bet be dides
nio pasisekimo. Vargo turi ir 
kitų vietovių lietuviai dėl lie
tuviškų pamaldų.

Kaip matome, Lietuvos-Len
kijos draugystė paremta labai 
jau nedraugišku principu lietu
vių nenaudai. Lenkai Lietuvoje 
turi visokiausias lengvatas, o 
lietuviai Lenkijoje — tik trupi
nėlius.

Minėtoje knygelėje nurodyta, 
kad vien tik Vilniaus knygynas 
“Draugystė” kasmet parduoda 
apie 80,000 lenkiškų knygų. 
Kiek lietuviškų knygų gauna 
Punsko ir Lenkijos lietuviai, ne
pasakyta. Reiškia, labai riboti 
siuntinėliai arba ir nieko.

Štai tau, Požarskai, ir rusišku 
imperializmu nuplanuota lietu
vių - lenkų draugystė! Lenkai 
proteguojami, lietuviai — slopi
nami. O jeigu pažvelgsime į Gu
dijos lietuvius, tai jie yra tiek 
prispausti, kad kenčia žiauresnę 
nei caristinę priespaudą: neturi 
nei lietuviškų mokyklų, nei lie
tuviškų laikraščių, nei lietuviš
ku bibliotekų. Jeigu kas bando 
užsisakyti iš Lietuvos, yra vi
saip terorizuojamas. Caristinis 
despotas ir komunistinis uzur
patorius juk yra tas pats rusas 
imperialistas skirtingom spal
vom. Pasak Lenino, “Rusijoje di
džiarusiai yra engianti nacija” 
(Lenino raštai, ta. 39, p. 394).



3 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. VI. 13 — Nr. 24 (1271)

IKI PASIMATYMO MAIŠIOGALOJE!"
Vežė rusai Sibiran ne tik veikėjus, bet ir darbo žmones

S. ŠETKUS

Jo pulkas nenorėjo pasiduoti sovietams
4. a. Lietuvos kariuomenės majorą Joną Brizgį prisimenant

S. JURAS

Į mūsų mokyklos raštinę Vil
niuje įeina ne tiek senas, kiek 
suvargęs vyras ir prašo kokio 
nors darbo. Kalba gerokai su
darkytu vilniečių “tuteišų” žar
gonu. Į Vilnių grįžo neseniai iš 
Lenkijos, kur gyveno visą lai
ką dirbdamas įvairius darbus, 
daugiausia prie kelių taisymo. 
Grįžo todėl, kad Vilnius dabar 
jau lietuvių rankose. Gimęs ir 
augęs Maišiogaloje, kur tebegy
vena sena motina. Turi viene- 
riais metais vyresnę seserį Apo
linarą. Ji irgi kažkur Lenkijoje 
“ponams” tarnauja.

Mokyklai trūksta dviejų sar
gų, todėl tas išvargęs žmogus 
Domas Domeika tuoj pat gauna 
darbą. Parašiau čia pat prašy
mą. Jis išvirpina tris kryžiukus, 
ir jau tarnyboje.

Sargas ypatingai geras. Mėgs
ta jį mokiniai, o jis — moki
nius. Leidžiasi pešiojamas, rodo 
du iškritusius dantis po mažais 
ūsiukais.

Po kelių dienų pasakė savo 
paslaptį: kai jis gaus pirmą al
gą, nupirks motinai juodą šiltą 
skarą, minkštos odos “tuflius” 
ir nuveš jai į Maišiogalą. Tai 
bus diena!

Praėjus keliom dienom, Do
mas Domeika vėl raštinėje. Sa
lia jo — senyva moteris. Nerei
kėjo aiškinti, kad tai jo sesuo 
Apolinara. Panaši į brolį, kaip 
du vandens lašai. Drovi, nepa
kelia akių. Ir ji nori darbo, bet 
yra viena kliūtis: “nebemoka 
višta lietuviškai”, užmiršo. Do
mas gi, dirbdamas prie kelių, 
neišmoko kaip reikiant lenkiš
kai.

Apolinara irgi gauna sargo 
vietą. Vėliau matau, kaip bro
lis ir sesuo darbuojasi mokyklo
je. Ir kokie jie laimingi! Domas 
kartais vaizduoja rūstų ir duoda 
jai už ką nors velnių, o Apolina
ra negali atsigėrėti savo broliu 
ir vis glosto jo rankovę.

Štai ateina sovietai. 1940 m. 
birželio 15, šeštadienį, 2 v. p. p., 
jie jau Vilniuje. Nuo tos dienos 
baimė prislėgė šį dar neseniai 
laimingą miestą, garbingą Lie
tuvos sostinę. Domo Domeikos 
veidas ištįso. Nustojo šypsotis, 
vijo vaikus šalin.

Prasidėjo suėmimai. Jie kas
dieną plėtėsi visame mieste. 
Naktimis miestas buvo tamsus 
ir tylus, tiktai NKVD rūmai 
prie Lukiškio aikštės atrodė su 
savo langų šviesom kaip tikras 
malūnas. Girdėjosi plaktukų 
kaukšėjimai, nes statė naują 
priestatą prie kalėjimo, didino"

Kas galėjo, ėmė naktimis 
slapstytis, nemiegoti namie. 
Vieni lindo į bažnyčias, kiti į rū
sius, kiti miegojo Neries ’ pa
krančių krūmuose. Bet kai ir 
ten atsirado perdaug žmonių, 
slėptuvėmis pasidarė įstaigos ir 
mokyklos. Mūsų mokykla dide
lė, kelių augštų. Laiptų labirin
tai tapo gera vieta slėptis, juo 
labiau, kad sargai negyveno 
prie mokyklos. Aš įsitaisiau pa
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stogėje tarp dūmtraukių, kartu 
su balandžiais. Pro pastogės ply
šį centrinės gatvės atrodė kaip 
iš lėktuvo.

Domą Domeiką iškvietė NK 
VD, išlaikė kelias valandas. Kai 
grįžo mokyklon, nebuvo galima 
pažinti žmogaus — baltas kaip 
popierius, į visus klausimus tik 
galvą purto.

Kartą susiranda mane Domas 
slėptuvėje. Nutirpau. Sako, kad 
daugiau čia nesislėpčiau. Sakau 
— gerai. Greit mokykloje nie
kas nebesislėpė.

Paskutinėm birželio išvežimų 
dienom vistiek nutariau grįžti į 
seną slėptuvę. Iš čia gerai ma
tėsi, kas darėsi gatvėje, o paju
tęs ant laiptų žingsnius galėjau 
stogais dingti kur norėjau.

Ir štai birželio 17 diena. Sau
lėtas, gražus rytas, žaliuoja ge
rai matomi Gedimino, Trijų kry
žių, Bekešo kalnai, skęsta pa
vasario žalumynų vainikuose, o 
gatvėse — tikra žmonių me
džioklė. Zuja kaip pamišę sunk
vežimiai, pilni suimtųjų. Milici
ja, enkavedistai, visoks svetimas 
elementas gaudo gatvėse žmo
nes ir krauna į sunkvežimius. 
Kaikurie dar nepilni stovi prie 
šaligatvių ir laukia krovinio. 
Prieš pat mokyklą stovi du to
kie. Juose — po kelias ūkininkų 
šeimas. Vyrai gerais milo ap
darais, moterys, kad ir šilta, su 
skaromos. Kaikurios jų baltos, 
tarytum į vestuvę pasiruošusios. 
Vaikai sėdi tarp ryšulių, nuste
bę dairosi. Kampuose sėdi rusų 
kareiviai, pasistatę prie kojų 
šautuvus su durtuvais. Visi tyli, 
žiūri į žemę lyg niekas nevyktų 
aplinkui. Viskas atrodo kaip 
keistas sapnas.

Štai, vieno tų sunkvežimių šo
ne sėdi lyg ir Domas Domeika. 
Mūsų vilnietis mokyklos sargas! 
Dar vakar mačiau jį šluojant 
laiptus. Taip, tai buvo Domei
ka! Instinktyviai pasileidau laip
tais žemyn. Pasakiau Apolina
rai. Ji pralenkė mane klykda
ma, kaip žąsis. Pamačiusi brolį, 
puolė į būrį enkavedistų, kratė 
juos kaip pamišusi ir šaukė, kad 
paleistų Domą. Priėjau ir aš. 
Paaiškinau, kad tai mūsų mo
kyklos sargas, lenkų persekio
tas žmogus, tik ką grįžęs į savo 
kraštą. Nematęs laisvos Lietu
vos, niekur nedalyvavęs, beraš
tis darbo žmogus. Deja, niekas 
mudviejų su Apolinara neklau
sė, nors vyresnio enkavedisto 
veidas atrodė pasimetęs, trūk
čiojantis. Jis priėjo prie šoferio 
ir davė įsakymą važiuoti. Domas 
Domeika tarytum nieko nematė 
ir negirdėjo. Kai Apolinara trau
kė jį už rankovės iš sunkveži
mio, Domas tik nusišypsojo, vėl 
parodė iš po ūsiukų du iskritu- 
sius dantis. Tik kai "sunkvežimis 
suko už namo kampo, jis tary
tum pabudo ir garsiai sušuko 
Apolinarai: “Sugrįšim! Pasakyk 
mamai iki pasimatymo Maišio
galoje”!

Toks likimas ištiko daugelį 
darbo žmonių Lietuvoje.

KLK Centro iniciatyva surengtas simpoziumas svarstė temą “Lietuviškoji šeima dabarties grėsmėje”. Iš kairės: 
K. Manglicas, prof. A. Musteikis, G. Petrauskienė, dr. J. Sungaila, I. Lukoševičienė Nuotr. B. Tarvydo

Jam rūpėjo jungti pabirusius lietuvius
"Išeivių Draugo" red. prel. J. Gutauskas Škotijoj atsako į klausimus dviejų sukakčių proga

“Tėviškės Žiburiai” sužinoję, kad 
Škotijoj leidžiamas “Išeivių Drau
gas” sulaukė 60 metų, pasveikino 
sukaktuvininką ir paprašė jo redak
torių prel. J. Gutauską atsiliepti i pa
teiktus klausinius. RED.

— Jūsų “Išeivių Draugas” su
laukė 60 metų, o Jūsų redakci
nis darbas — 40 metų sukak
ties. Būkite malonūs trumpai 
papasakoti, kaip šis laikraštis 
pradėtas leisti.

— “Išeivių Draugo” pirmasis 
numeris pasirodė 1914 m. sausio 
1 d. Reikalas buvo seniai pri
brendęs. Lietuvių Škotijoj tada 
būta 6.000. Beveik visi jie kata
likai, bet smarkiai atakuojami 
socialistinio “Rankpelnio” nuo 
1907 metų. Kunigas Juozas Nor- 
butas, Škotijos lietuvių kapelio
nas, pasiryžo leisti savaitraštį, 
kuris tarnautų Škotijos lietu
viams, gintų jų religines ir tau
tines pozicijas’ informuotų kas 
ir kaip lietuvių veikiama įvai
riuose miestuose - miesteliuose. 
Kun. J. Norbutas ėmėsi leisti 
“Išeivių Draugą” savo atsako
mybe ir ištekliais.

— Kokie buvo šio laikraščio 
pagrindiniai etapai per tuos 60 
metų?

— Svarbiausias buvo naujo 
laikraščio platinimo reikalas. 
Reikėjo surasti bendradarbius, 
platintojus visur, kur tik lietu
vių didesniu būriu buvo gyven
ta. Lietuviai katalikai “Išeivių 
Draugą” pasitiko su džiaugsmu. 
Išeidavo jo kas savaitę maždaug 
1.200 egz.

1916 m. buvo įkurta Lietuvių 
Katalikų Darbininkų šv. Juo
zapo Sąjunga, kuri perėmė “Iš. 
Draugo” leidimą, įsigijo spaus
tuvę, uoliai platino ne tik “Iš. 
Dr.”, bet ir Amerikos, ir Lie
tuvos katalikų spaudą. Ši drau
gija tik prieš trejus metus nu
stojo veikusi, kai parapijinė Šv. 
Kazimiero draugija apsiėmė to
liau leisti “Iš. Draugą”.

— Ar jis galėjo išsilaikyti sa
vo jėgomis? Gal gavo paramos 
iš Lietuvos, Amerikos ir kitur?

— “Iš. Draugas” išsilaikė pa
lyginti lengvai, kai skaitytojų 
buvo daug. Gi skaitytojų skai
čius tirpsta. Su kiekvieno seno 
Škotijos lietuvio mirtimi mažėjo 
skaitytojų būrys. Tik nedauge
lis jų vaikų prenumeruoja šį se
ną jų draugą. Šiandien “Iš. 
Draugas” skaitytojų turi nedau
giau kaip 250. Jis būtų miręs, 
jei redaktorius nebūtų dirbęs 
nemokamai ir atkakliai, jei ad
ministratoriai nebūtų dirbę su 
labai maža dovana, jei ištikimi 
skaitytojai nebūtų geraširde au
ka parėmę savo laikraščio.

— Gal galėtumėt pasakyti, 
kaip plačiai siekia “Iš. Draugas” 
skaitytojų atžvilgiu? Ar jis ap
tarnauja tiktai Škotijos senosios 
ateivijos tautiečius, ar plačiau?

— “Iš. Draugas” — tai Ško
tijos lietuvių laikraštis. Nedaug 
skaitytojų jis turi dabar Angli
joj, kur gyvuoja “Europos Lie
tuvis” (Londone) ir “Šaltinis” 
(Nottinghame). Šie laikraščiai 
užgimė po II pasaulinio karo. 
Ligi tol “Iš. Draugas” turėjo pa
tenkinti spaudos troškulį visoj 
D. Britanijoj.

— Kokio pobūdžio buvo ir te
bėra “Iš. Draugas”? Tikybinio, 
tautinio, socialinio, informaci
nio ... ar įvairaus?

— “Iš. Draugas” nuo gimimo 
dienos iki dabar per 60 metų 
tarnauja lietuviui katalikui. Jam 
brangios religinės tiesos ir prak
tika, brangi Lietuva. Jis sielo
jasi jos dabartiniu pavergimu. 
Tomis temomis jis nepila gud
rių traktatų, šios religinės ir 
tautinės idėjos jam buvo savai
me suprantamos, kaip oras, ku
riuo turime kvėpuoti. Jam rūpė
jo surišti lietuvius, pabirusius 
daugely Škotijos miestų-mieste
lių. Informuodavo kas veikia
ma, kur rengiamas koncertas, 
šokiai, pamaldos. Jam net svar
bu pranešti, kas yra susirgęs ar 
miręs.

— Kaip žiūri į “Iš. Draugą” 
naujieji ateiviai? Ar jie skaito 
jį, prenumeruoja ir bendradar
biauja?

— Naujieji ateiviai Škotijoj 
mielai jį priima. Be jų paramos 
administravimo darbe, be jų 

bendradarbiavimo plunksna, be 
jų prenumeravimo “Iš. Drau
go” būklė būtų rimtai proble
matiška. Noriu pabrėžti, kad 
Škotijoj senųjų ir naujųjų atei
vių susiliejimas įvyko labai 
sklandžiai.

— Jau 40 metų redaguojate 
“Iš. Draugą”. Kaip vertinate 
nueitą laikraščio kelią: ar jis 
atliko skirtą misiją?

— Rugsėjo mėnesį sukaks 40 
metų, kai tenka redaguoti “Iš. 
Draugą”. Reikia ištikimybės ir 
kantrybės per tiek metų. Ta 
prasme darbas nebuvo veltui. 
Bet tobulybei ribų nėra. “Iš. 
Draugas” galėjo būti vertinges
nis, jei jo skaitytojai būtų bu
vę ne paprasti angliakasiai, o 
augštai išsimokslinę žmonės. To
kių paukščių Škotijoj nebuvo. 
Ir kunigai, ir marksistai, pabu
voję Škotijoj keletą metų, 
braukdavo į Ameriką.

— Kaip įstengiate aptarnauti 
savo tautiečius kaip kunigas ir 
šalia to redaguoti laikraštį? Tur
būt turite pakankamai talki
ninkų?

— Ačiū Dievui sveikata tar
nauja. Todėl 78-us metus eida
mas lankau lietuvių gyvenamas 
vietas, ligonius, rengdamas įvai
riose vietose pamaldas. O “Iš. 
Draugas” turi gerų d r au g ų. 
Ypač administracija ir spaustu
vė yra patikimų, atsidavusių 
pareigai žmonių rankose. Norė
čiau paminėti ypač dabartinį 
administratorių Augustą Jova
rą. Buvę administratoriai — J. 
Kašponis, K. Savonis, J. Bliū- 
džius. Jie visi naujieji ateiviai. 
Reikia paminėti didžiai pasitar
navę, jau mirę, administratoriai: 
J. Valaitis, J. Javorskis, J. Jur- 
gilas, M. Mikalauskas; plunks
nos bendradarbiai: J. Butkevi
čius, J. Valaitis, J. Stepanaus
kas, J. Gečionis.

— Dirbate daugiausia su pra
monės darbininkais. Ar juose 
marksistinės idėjos buvo popu
liarios praeity ir ar populiarios

Skotijos lietuvių laikraščio “Išeivių Draugas” darbuotojai. Sėdi iš kairės: 
administratorius A. Jovaras, redaktorius prel. J. Gutauskas, Sv. Kazimiero 
draugijos pirm. J. Kliudžius; stovi: buvę administratoriai K. Savonis ir J. 
Kašponis, bendradarbiai H. Ropius ir Z. Sledziauskas

Infliacija graso bendrajai veiklai
AL. GIMANTAS

Ekonominiai šio kontinento 
negalavimai ir vis dar nesutram
doma infliacija gerokai atsilie
pia į lietuvišką gyvenimą. Yra 
pakankamai duomenų, įgalinan
čių matyti, kad dėl greitai be
sikeičiančių sąlygų, ypač dėl ky
lančių kainų, dalis lietuviškų 
užsimojimų negalės būti įgyven
dinti, o kiti sumanymai ar pro
jektai turi būti mažinami, siau
rinami. Tai įneš kaikurių diso
nansų ir mūsų veiklon, pareika
laus didesnių materialinių įsipa
reigojimų, jei norėsime išlaiky
ti dabartinį lygį. O ką jau be
kalbėti apie pastangas nepasi
tenkinti vidutiniškumu.

Iš pirmo žvilgsnio gal ir keis
tokai skambės tvirtinimas, kad 
mūsų veiklos pagrindą sudaro 
pinigas, bet jei neturėsime pa- 
kakamai lėšų finansavimui visų 
tų plačių ir šakotų veiklos barų, 
veltui bus mūsų ir didžiausios 
pastangos, darbas, užsidegimas. 
Brangsta paštas, telegrafas ir te
lefonas, susisiekimas (skystasis 
kuras, autovežimiai, lėktuvai, 
traukinių ir autobusų bilietai), 
brangsta’visi kiti patarnavimai, 
popierius, spaustuvės dažai, ma- 

dabar? Kas tas idėjas daugiau
sia skleidžia?

— Škotijos lietuviuose mark
sistinė ofenzyva prasidėjo po 
1905 metų cicilikmečio. Kilusi 
prieš jį carinė reakcija atvijo 
iš Lietuvos socialistų, giltinie- 
čių, socialrevoliucionierių. Lie
tuvių Socialistų Sąjunga įsistei
gė 1905 m. Ji leido laikraštį 
“Rankpelnis” Škotijoj, Bellshill 
mieste, nuo 1907 iki 1923 m. 
Vincas Kapsukas redagavo 
“Rankpelnį” 1915-1916 m. 1920 
m. socialistų sąjunga pasivadi
no Lietuvių'Komunistų Sąjun
ga. Trumpai čionai pabuvojo P. 
Eidukevičius ir čerkevičius.

“Iš. Draugui”, ginančiam lie
tuvių katalikų pozicijas, buvo 
daug’ darbo kovojant su “Rank
pelniu”. Būta daug žmonių abie
jų pozicijose. Gyvenimas virė. 
Aiški Škotijos lietuvių daugu
ma ėjo su “Iš. Draugu”. Šian
dien marksizmo simpatikų Ško
tijoj nedaug beliko.

— 'Turite ilgą patyrimą kaip 
kunigas ir redaktorius. Būtų 
įdomu sužinoti, kaip žiūrite į 
ateitį: “Iš. Draugo”, Britanijos 
lietuvių ir aplamai visos lietu
vių išeivijos.

— Kieta realybė rodo, kad 
kultūrinė aplinka veikia išeivi
ją, ją ardo. Jei antroji karta 
dar moka lietuviškai kalbėti, 
tai namie vistiek jau vartoja 
šalies kalbą. Trečioji karta au
ga jau be lietuvių kalbos. Ypač 
tai tinka mišriom šeimom. Be 
naujos bangos ateivių iš Lietu
vos Škotijoj lietuvybė sutirps. 
Ir “Iš. Draugo” likimas bus nu
lemtas, kai lietuvių kalba ne
skambės nei bažnyčiose, nei sa
lėse, nei namuose. Kada tai 
įvyks? Pranašauti — nedėkin
gas uždavinys:

— Ačiū už atsiliepimą. Linki
me Jums “Išeivių Draugo” ir as
meninio darbo sukakčių proga 
plačiau atskleisti nueitąjį kelią 
ir jo laimėjimais šviesti atei
nančioms kartoms išeivijoje ir 
Tėvynėje.

šinos, technikinis jų aptarnavi
mas. Gi šie visi dalykai jau tie
siogiai liečia lietuviškąją veiklą. 
Turės brangti mūsų laikraščiai, 
knygos, teatriniai pastatymai ir 
visų mūsų stovyklų, suvažiavi
mų, konferencijų, įvairių švenčių 
ruoša. Maisto kainoms pakilus, 
net ir eiliniai mūsų susitelki
mai, vakarienės, pietūs, užkan
džiai taipgi brangs. Atlygini
mams staiga taip nekylant, jau 
bus vis daugiau mūsiškių, kurie 
bus priversti mažinti savuosius 
įsipareigojimus lietuviškiesieųis 
reikalams ir riboti bendrosios 
veiklos rėmimą.

Kaikam gali atrodyti, kad šios 
prielaidos yra perankstyvos ar 
perdaug liūdnai atrodančios. 
Galbūt, bet iš šalies bandant 
stebėti esamą padėtį ir pasikal
bėjus ta tema žodžiu ir raštu su 
skirtingose vietovėse gyvenan
čiais tautiečiais, yra pagrindo 
tvirtinti, kad visa tai nėra per
dėta ar klaidingai įsivaizduota. 
Finansinė grėsmė lietuviškajai 
veiklai yra reali ir vis daugiau 
jaučiama kiekvieno parengimo 
metu ar planuojant betkurį di
desnės apimties užsimojimą. 
Juk ir šių metų Čikagos Lietu-

Spaudoje teko skaityti apie 
vysk. Vincento Brizgio.70 metų 
amžiaus sukaktį. Beskaitant pri
siminė tas momentas, kai Lie
tuvoje du jauni kunigai — V. 
Brizgys ir V. Padolskis buvo 
konsekruoti vyskupais. Tai bu
vo ypač didelė staigmena ne tik 
Lietuvos dvasiškijai, bet ir vi
siems tikintiesiems. Vieną rytą 
į karininkų ramovę-valgyklą at
vykęs vyr. Itn. Jonas Brizgys 
pusryčių su pasididžiavimu 
kreipėsi į mus — paskutinės lai
dos Lietuvos Karo Mokyklos ka
rininkus, kurie buvome tiek 
amžiumi, tiek laipsniu už jį jau
nesni: “Vaikai (taip mus vadi
no), nuo šiandien jūs nebetaip 
gerbsite savo “tėvą” (tėvu mes 
jį vadinoma), nes mano labai 
artimas giminaitis yra paskirtas 
vyskupu ir jums, neklaužados, 
aš galėsiu daugiau įvaryti pa
klusnumo kaip iki šiol.” A.a. Jo
ną teko pažinti kaip gerą ir hu
moro turintį žmogų, pavyzdin
gą ir drausmingą karininką, gi
lų patriotą.

Be reikalo tiek kartėlio išlie
jo dalis visuomenės Lietuvos 
kariuomenės atžvilgiu dėl Lie
tuvos nepriklausomybės neteki
mo, pamiršdami, jog kariuome
nė privalėjo vykdyti įsakymus 
krašto vyriausybės. Lietuvos 
kariuomenės uždavinys buvo pa
ruošti jaunimą savo krašto gy
nimui ir tautos laisvės išsaugo
jimui. Lietuvos jaunimas, ypač 
kaimo, kuris sudarė daugumą, 
perėjęs apmokymą kariuomenė
je, įgavo patyrimo kaip ginklą 
vartoti, bet kartu ir dvasinės 
stiprybės bei gilaus supratimo 
už kokius idealus aukoti gyvy
bę. Mūsų tautos praeitis liudija, 
kad Lietuvos kariuomenė mokė
jo savo kraštą ginti visais lai
kais. Ji būtų atlikusi savo par
eigą ir šį sykį, jeigu Lietuvos 

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubo "Tauras" nariui

ANTANUI ADOMAVIČIUI
mirus, jo žmonai MORTAI, dukrai DANAI ir 

visiems artimiesiems reiškia gilių užuojautų —

Klubo direktorių taryba ir nariai
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brolį JONĄ MAZILIAUSKĄ su šeima ir visus arti
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A. C. Venckai J. O. Inčiūrai
P. A. Skilandžiūnai S. A. Kavaliauskai

■JI

MARIJONAI GALBUOGIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukterį BIRUTĘ 

ANTANAITIENĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

K. J. Januškevičiai O. Savickienė
M. Juodis S. A. Šukaičiai

LEONARDUI KASPERIŪNUI
mirus, jo žmonų NASTUTĘ, dukrų GRAŽINĄ, 
sūnų JUOZĄ bei jų šeimas liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Stratford, Ont. J. D. Labuckai
•>
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Mylimai MOTINAI
Lietuvoje mirus, medžiotojų ir žūklautojų klubo 

"Tauras" narius STASĮ ir BRONIŲ MACKEVI

ČIUS bei jų artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Klubo direktorių taryba ir nariai
..s#

vių Operos spektakliai susilau
kė žymiai mažiau žiūrovų iš to
limesnių vietovių, kurių, bent 
iki šiol, niekada netrūkdavo tiek 
iš JAV, tiek iš Kanados.

Problema jau aktuali ir mūsų 
pačių tarpe. Derėtų ne bėgti 
nuo jos, bet bandyti giliau 
įžvelgti ir jieškoti kelių ir būdų, 
kaip su ja tvarkytis, kad kuo 
mažiau būtų pažeista ar sujauk
ta lietuviškoji veikla, bendrieji 
pasireiškimai. Grynai verslinin- 
kiškai žvelgiant, jei kyla paga
minimo kaina, reikia kelti ir 
pardavimo kainą. Lietuviškaja

vyriausybė būtų radusi vienin
gą sprendimą.

Kad Lietuvos kariuomenė to
kia buvo, rodo kad ir a. a. mjr. 
Jono Brizgio žygis. Pastarasis, 
matydamas, kad įsileidimas sve
timos kariuomenės į savo kraš
tą yra Trojos arklio įvedimas, 
užuot klausęs tuometinio kariuo
menės vado gen. Vitkausko ne
daryti jokių išsišokimų prieš įžy
giuojančią Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, ryžosi savarankiškam 
žygiui. Pavaduodamas tuo metu 
pulko vadą, kaip batalijono va
das, 9 pulką paruošė žygiui ir 
išžygiavo Vokietijos link. Tiks
las: perėjus Vokietijos sieną ir 
gavus to krašto vyriausybės lei- 
limą, organizuotis ir būti kovo
tojų eilėse, užuot pasilikus sava
jame krašte ir pasidavus sovie
tams. Tačiau tas a.a. mjr. J. 
Brizgio žygis buvo to laiko Lie
tuvos vyriausybės sutrukdytas 
— pulkas grąžintas į kareivines, 
o šio žygio organizatoriai paša
linti iš pareigų, suimti ir išvežti 
nežinia kur. Nėra jokios abejo
nės, kad jie buvo okupanto nu
žudyti. Sykį sutikęs vysk. V. 
Brizgį pasiteiravau apie Jono li
kimą. Vyskupas pareiškė, jog 
nuo suėmimo dienos iki šiol ne
teko sužinoti jo likimo, bet esąs 
įsitikinęs, kad jo nėra gyvųjų 
tarpe.

Mielas Jonai, mes lenkiame 
galvas prieš tavo parodytą ryž
tą. Garbė kritusioms už tautos 
laisvę. “Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos.” Visa širdimi tiki
me, jog Tu atlikai prisiimtas 
pareigas ir nesulaužei duotos 
priesaikos tiek Dievui, tiek ir tė
vynei Lietuvai. Tavo auka ant 
Tėvynės aukuro mus visus, tiek 
tėvų žemėje, tiek išblaškytus po 
platųjį pasaulį, įpareigoja grą
žinti tautai laisvę ir nepriklau
somybę.

i
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me pasauly tai nebūtų auksinė 
taisyklė, nes kiekvienas kainos 
pakėlimas gali reikšti ir mažėji
mą skaitytojų, rėmėjų, dalyvių. 
Atseit, šie rimti, finansus liečią 
reiškiniai turėtų būti svarstomi 
ir sprendimai daromi kiek kito
kioje dvasioje, žinant, kad daug 
kam mūsų nauji ir didesni mate-' 
rialiniai įsipareigojimai nevisa- 
da būtų įkandami, nes ir bend
rųjų gyvenimo išlaidų pakili
mas gerokai yra pakeitęs nevie
nos šeimos finansįnį balansą. Iš 
to jau sektų visos kitos išvados 
ir galimi sprendimai.



PAVERGTOJE TEWJE
JUNGIA KOLCHOZUS beveik pusei tūkstančio įvairiausių
“Tiesos” 83 nr. pusantro puslapio 

yra paskirta pirmiesiems Šiaulėnų 
tarpūkinio susivienijimo žingsniams. 
Tuo larpūkiniu susivienijimu vadi
namas eksperimentinio pobūdžio de
vynių kolchozų sujungimas Radvi
liškio rajono pietinėje dalyje, pasi
žyminčioje nederlingomis žemėmis. 
Apie 27.000 ha žemės dabar turės 
devyni sujungti kolchozai — “Arto
jo”, “Ateities”, “Kelio Į šviesą”, K. 
Požėlos, “Giedros”, “Komjaunimo”, 
Mičiūrino, “Tarybinės žemės” ir 
Šaukoto. Jų pagrindiniai centrai bus 
Šaukote ir Šiaulėnuose. Kolchozų su
jungimo iniciatorius yra sovietų 
kompartijos vadas L. Brežnevas, ku
riam rūpi “vis didesnė atsakomybė, 
iniciatyvos, praktinio reiklumo, so
cialistinio nuvokimo ugdymas, sąmo
ningos drausmės ir nepakantumo 
trūkumams skiepijimas”. “Tiesa” 
nuotraukomis iliustruotame praneši
me rašo: “Partinio aktyvo susirinki
mo dalyviai įdomiai išklausė LKP 
Radviliškio rajono komiteto I sekr. 
P. Šidlausko pranešimą apie drg. L.. 
Brežnevo kalbos iškilmingame posė
dyje Alma Atoje, skirtame plėšinių 
įsisavinimo 20-osioms metinėms, tei
ginius ir išvadas bei tarpūkinio susi
vienijimo komunistų uždavinius, 
spartinant gyvulininkystės komplek
sų statybą, didinant žemės ūkio spe- 
cializavimą ir koncentravimą...” 
Šaukote planuojama kasmet išaugin
ti 4.000 veršių, Šiaulėnuose — 12.- 
000 kiaulių. Iš visko matyti, kad kol
chozų jungimo motyvai yra partinio 
pobūdžio, siekią vis labiau pajungti 
lietuvius kompartijai ir maskvinei 
rusinimo politikai.

NAUJA DRAUGIJA
Vilniuje gegužės 17 d. įvyko stei

giamasis Knygos Bičiulių Draugijos 
suvažiavimas. Draugijos tikslus “Tie
sos” 109 nr. atskleidė organizacinio 
komiteto pirm. J. Nekrošius: “Kaip 
geriau dirbti su knyga, susigaudyti 
leidinių jūroje, komplektuoti, klasifi
kuoti, saugoti literatūrą, pagaliau su
rasti ją? Padėti spręsti šiuos ir pa
našius klausimus, apjungti knygos bi
čiulių veiklą, ją koordinuoti ir turi 
naujai steigiama masiška visuomeni
nė organizacija ...” J. Nekrošius ža
da talkinti bibliotekoms, tobulinti 
visuomeninės literatūros platinimo 
būdus, steigti visuomeniniais pagrin
dais liaudies knygynus, kioskus, mo
kyklų kooperatyvus ir bibliotekas, 
organizuoti politinės, mokslinės, gro
žinės, meno, jaunimo, vaikų knygos 
klubus. Suvažiavime betgi buvo pa
brėžta, kad visiem šiem darbam va
dovaus kompartija. Jame taipgi pa
aiškėjo, i kad Maskva yra nutarusi 
įsteigti sąjunginę Knygos Bičiulių 
Draugiją, kurios įstatai jau buvo pa
teikti lietuviškojo skyriaus steigė
jams. Jie taip pat turėjo išrinkti 
savo atstovus į tos sovietinės drau
gijos steigiamąjį suvažiavimą. Iš 
Maskvos atėjusi iniciatyva perša min
tį, kad ši draugija greičiausiai bus 
panaudota propagandos ir ideologi
nio auklėjimo reikalams.

KARO PALIKIMAS
Nors jau praėjo 30 metų nuo II D. 

karo užbaigos Lietuvos žemėje, nuo 
paliktų sprogmenų vis dar žūsta žmo
nės, daugiausia paaugliai. Balandžio 
11 d. Klaipėdoje susisprogdino šešio
likmetis gimnazistas Algirdas Bitke- 
vičius, bandęs krapštyti iš draugo 
gautus sprogmenis savo namo rūsy
je. Prokuratūros darbuotojai tokių 
sprogmenų rado pas gimnazistus 
Krakauską, Grubliauską ir Blaškevi- 
čių. Leonas Braziulis “Tiesos” 55 nr. 
pateikia platesnių duomenų apie po
karinį išminuotojų darbą. Vien tik 
Marijampolės ir kituose kaimyni
niuose rajonuose J. Kaminskas su sa
vo draugais surado ir sunaikino dau
giau kaip 7.000 bombų, minų, patran
kų sviedinių, granatų. Paliktų sprog
menų gausa pasižymėjo ir sostinė 
Vilnius: “Mūsų respublikos sostinėje

V A N C O U
TAUTYVIŲ FESTIVALIS “Folk- 

fest 74” rengiamas liepos 1—7 d. d. 
Vankuveryje, Viktorijoje, Kamloops, 
Kelowna ir Prince George. Pagrindi
nis jo organizatorius yra buvęs 
laikraštininkas Norbert Rogan, ru
munų kilmės kanadietis, kurį laiką 
gyvenęs Toronte. Br. Kolumbijoje 
yra apie 300 įvairių tautinių grupių. 
Dalyvaujančių grupių programa pra
sidės Dominijos Dieną ryšium su 
Vankuverio Granville Mall atidary
mu ir baigsis liepos 7 d. visos Br. 

“Dvi vištytės baltos” — E. Gerasimavičlūtė ir Z. Lapinskaitė, Toronto vai
kų darželio mažosios atstovės, atlieka programą Velykų bobutės karnavale 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Nuotr. S. Dabkaus

sprogmenų siaubingą “geluonį” iš
traukė karininko Juozo Rudžio vado
vaujami išminuotojai. Bene labiau
siai jiems nepamirštami prieš kele
tą metų atlikti Antakalnio gatvės 
platinimo ir tiesinimo darbai. Nu
ėmus storą žemės sluoksnį, ekska
vatorius atrausė krūvą minosvaidžio 
“kiaušinių”. Žmones išgąsdino pa
vojus — iš rankų tarytum krito 
įnagiai. Tik budint išminuotojams, 
jie jautėsi ramiau. Netrukus atsivė
rė dar kelios duobės su šaudmeni
mis .. .” Nuo minų palyginti dar ne
seniai buvo išvalyta Venta. Išminuo
tojai per paskutinį dešimtmetį Tau
ragės rajone ir gretimose apylinkė
se sunaikino 46.957 įvairaus kalibro 
sprogmenis. Pasak L. Braziulio, visi 
Lietuvoje surasti sprogmenys vos be- 
sutilptų Į kelis sunkiasvorius trauki
nius.

DIRBS JAKUTIJOJE
Lietuvos studentai vasaros atosto

gų metu nuo 1965 m. dirba tolima
jame Sibire. Jiem jau teko prakai- 
kuoti Kazachijoje, Turkmėnijoje, Al
tajaus, Tiumenės ir Tomsko srity
se, o šią vasarą jie vyks į Jakutijos 
autonominę respubliką. Algirdas 
Kunčinas, išvažiuojamojo būrio "Lie- 
tuva-74” komisaras, “Komjaunimo 
Tiesos” 105 nr. pasakoja: “Akademi
nis jaunimas čia atlieka 80% visų 
statybos darbų, nes amžino įšalio zo
noje statyti galima tik trumpučiais 
vasaros mėnesiais. Be mūsų respub
likos atstovų, šiemet Jakutijoje dar
buosis Estijos, Kirgizijos, Gorkio, 
Chabarovsko studentai. Lietuvos iš
važiuojamasis būrys įsikurs netoli 
respublikos sostinės Jakutsko: apie 
500 studentų darbuosis pačiame Ja- 
kutske, kiti — Pokrovsko statybinių 
medžiagų kombinate. Jie remontuos 
pagrindinę Jakutsko gatvę, statys gy
venamuosius namus, pramonės ob
jektus. Sutartis pasirašiusių statybi
nių organizacijų vadovai pageidavo, 
kad atvykę studentai jau būtų dirbę 
statybose. Tai visiškai suprantama, 
nes šios organizacijos apmoka stu
dentų kelionės išlaidas. Planuojama, 
kad studento išdirbio vidurkis turi 
siekti 4000 rb. Kol kas tokio išdir
bio Lietuvos išvažiuojamieji būriai 
nėra pasiekę ...” Taigi, tų lietuvių 
studentų šį kartą laukia sunkesnis 
darbas nei kitais metais.

BALTIJOS VANDENYS
Vilniuj dvi dienas posėdžiavo są

junginė tarpžinybinė taryba, kuri rū
pinasi Baltijos vandenų švara. Sovie
tų valstybinės vandens telkinių ap
saugos inspekcijos viršininkas P. 
Sternovas nušvietė Helsinkyje pasi
rašytos tarptautinės konvencijos 
reikšmę Baltijos aplinkos apsaugai. 
Jis taipgi priminė, kad šios konven
cijos dalyvės yra Lietuva, Latvija 
ir Estija, įsipareigojusios imtis visų 
galimų priemonių, kad Baltija ne
būtų teršiama iš laivų ir iš sausu
mos. Su tomis priemonėmis tarybos 
narius supažindino vietinio žemės 
ūkio “ministerio” pavaduotojas S. 
Juozapavičius.

PAVERGĖJŲ GARBEI
Klaipėdos šokių švente “Prie gin

tarinės Baltijos” gegužės 25 d. buvo 
pradėta propagandinė duoklė Sovie
tų Sąjungai už Lietuvos “išvadavi
mą” prieš 30 metų, šia proga bus 
surengtos dainų šventės visuose rajo
nuose bei miestuose. Kauniečiai savo 
duoklę tokia švente jau atidavė bir
želio 1 d.\ Pagrindinis to sovietinio 
“išvadavimo” minėjimas bus sureng
tas Vilniaus sporto rūmuose liepos 
12 d., dalyvaujant pajėgiausiems sa
viveiklos kolektyvams, o liepos 13 d. 
bus masinės vaikštynės Vingio par
ke. Nelemtajam “išvadavimui” bus 
skirtas ir Lietuvos profsąjungų I 
respublikinis turistų sąskrydis Vilk- 
tupyje, Panevėžio rajone, liepos 12- 
14 d.d., vandens ir oro sporto šventė 
prie Kauno marių liepos 27 d.

V. Kst.

VER, B. C.
Kolumbijos tautybių festivaliu Stan
ley Parke. Organizatoriai tam reika
lui yra gavę iš fedaracinės vyriausy
bės $34.000 paramą ir tikisi gauti 
jos dar iš provincinės vyriausybės 
bei miesto savivaldybės. Vankuverio 
miesto burmistras Art Phillips pa
skelbė liepos 1—7 savaitę kultūros 
savaite. Ar lietuviai joje dalyvauja, 
iki šiol neteko girdėti. Gausiausios 
grupės Vankuveryje yra kiniečiai, 
graikai, indiečiai, japonai, portuga
lai, ukrainiečiai ir kt. Rš.

Mergaičių choras “Aidas”, ruošdamasis kelionei Europon, surengė Hamiltone vakarą, kuriame dalyvavo daug 
svečių ir viešnių. Nuotraukoje iš kairės: R. Pleinienė, Wentworth County apylinkės pirm. Anne Jones, “Aido” 
organizatorius ir reikalų vedėjas J. Pleinys Nuotr. M. Borusienės

g HAMILTON”1
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI

MAS rengiamas kartu su latviais ir 
estais birželio 16 d. šia tvarka: 11 v. 
r. Mišios ir “Libera” AV parapijos 
šventovėje. Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti su savo vėliavom. 
2 v. p. p. latvių vasaros stovykloje 
Sidrabene bus oficialioji dalis (va
žiuoti 5-ju keliu Waterdawn pusėn ir 
po kelių mylių, prie Appleby Line, 
sukti į kairę). Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas buv. Kanados komunistų 
partijos narys J. Kolasky. Meninę 
dalį atliks mergaičių choras “Ai
das”. Minėjime dalyvaus Hamiltono 
ir Burlingtono burmistrai, visi Ha
miltono parlamentarai, spaudos, ra
dijo ir televizijos atstovai. Tad at
vykime visi į minėjimą, parodyda
mi, kad neužmiršome savo paverg
tų brolių ir sesių, okupantų daromų 
skriaudų Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.

APYLINKĖS VALDYBOS, visų 
organizacijų pirmininkų — atstovų 
ir kr. tarybos narių bendras posėdis 
šaukiamas birželio 13 d. AV par. sa
lėje 7 v. v. Numatoma apsvarstyti 
ateinančiais metais KLB Hamiltono 
apylinkės 25-rių metų gyvavimo su
kaktį, surengiant XXI Kanados Lie
tuvių Dienos proga pirmąją Kanados 
lietuvių tautinių šokių ar dainų šven
tę, tautybių karavano Gage par
ke reikalus ir kt. Posėdyje - susirin
kime kviečiami dalyvauti ir visi ha- 
miltoniečiai, kuriems rūpi mūsų ko
lonijos ir Kanados lietuvių bendruo-

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, 
kurie daugiau ar mažiau man padėjo 
suruošti 25 metų Pranciškonų Misi
jos įsikūrimo ir veiklos minėjimą St. 
Catharines mieste. Nėra žodžių iš
reikšti padėką solistams St. Barui 
ir G. Čapkauskienei už nepaprastą 
koncertą bei jų akompaniatoriui J. 
Govėdui. Dėkoju Tėvui Jonui Dybu- 
riui už invokaciją, už gražią šokių 
programą vadovei St. Zubrickienei 
bei visam “Nemunui — Nemunėliui”, 
už gėles bufaliečiams R. Masiulio- 
niams ir dr. Mažeikoms, kalbėtojams 
S. Janušoniui, K. Stankevičiui, A. 
Setikui. Nuoširdi padėka J. Zubric
kienei už kondensuotą programos 
pranešinėjimą, scenos puošėjui ir 
šviesų tvarkytojui A. Zubrickui. Dė
koju įėjimo bei vietų tvarkytojams
— P. Meškauskui, J. Dainorai, K. 
Bogušiui, V. ir J. Zubrickaitėms. 
Dėkoju šiltų ir šaltų gėrimų tvarky
tojui už sąžiningą darbą J. Šarapnic- 
kui bei jo talkininkams A. Panumiui, 
P. Dauginui, B. Racevičiui, J. Paukš
čiui. Dėkoju aprūpintojams maistu
— Petronėlei ir Jonui Kalainiams, 
talkininkams — O. Šukienei, D. Seti- 
kaitei, A. E. Kuraičiams, J. V. že
maičiams, A. Dainorienei, O. Meš
kauskienei. Padėka O. Šukienei ir J. 
Tamulėnienei už tortus, A. Bieliū- 
nienei už sūrius ir dovanas, P. G. 
Adomėnams už dovanas. Padėka lo
terijos staliukų aukotojams: L. Mar
keliui, A. Panumiams, J. Skeivelams, 
SLA 278 kuopai, A. Visockiui, A. 
Zubrickui, P. Dauginams. Taipgi pa
dėka V. Žemaitienei ir Aldonai Zub
rickienei už gražų loterijos prave- 
dimą.

Nuoširdi padėka Kanados lietuvių 
katalikų sielovados atstovui D. G. 
prelatui dr. J. Tadarauskui už gražų 
jubilėjinį pamokslą, koncelebran- 
tams padėkos Mišiose — Tėv. A. Si
manavičiui, Tėv. J. Dyburiui, Tėv. 
B. Mikalauskui, Tėv. R. Šakaliui, so
listei G. Čapkauskienei už giedojimą 
ir A. Paulioniui už vargonavimą.

Padėka už svečių globą A. E. Ku
raičiams ir J. P. Skeivelams, taipgi 
J. R. Simanavičiui už paramą per 
radiją ir televiziją.

Padėka visiems už sveikinimus, 
įvertinimą praeities vargų bei gra
žius linkėjimus ateičiai. Visiems, vi
siems nuoširdus ačiū!

Su pagarba ir dėkingumu —
Tėvas Juvenalis Liauba, OFM

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ? 

meninis gyvenimas.
VILNIAUS KRAŠTO Lietuvių S- 

gos suvažiavime Paris m. dalyvaus ir 
grupė vilniečių iš Hamiltono.

TAUTYBIŲ KARAVANE birželio 
22—23 d. d. Gage parke bus atsto
vaujami ir lietuviai. Apylinkės val
dyba turės savo palapinę ir įvairius 
lietuviškus skanėstus. Meninę prog
ramos dalį, šalia kitų tautybių, at
liks “Gyvataras”. *

LVS “RAMOVĖ” visuotinis skyrių 
atstovų suvažiavimas įvyko gegužės 
25-26 d. d. Hamiltono skyriui atsto
vavo ramovėnas A. Ruzgys. K. B.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS HA
MILTONO SKYRIAUS susirinkimas 
gegužės 29 d. buvo gausus. Nors bu
vo paprastas darbo dienos vakaras, 
bet ir iš tolimesnių apylinkių narės 
pasistengė dalyvauti. Susirinkimas 
išklausė valdybos bei revizijos prane
šimų ir paprašė valdybą toliau tęsti 
darbą. Skyriui sėkmingai vadovauja 
M. Vaitonienė — pirm., K. Blekaitie- 
nė — sekr. ir E. Kybartienė — ižd. 
Didžiausias Hamiltono katalikių mo
terų šios vasaros rūpestis yra ati
tinkamai pasiruošti paminėti sky
riaus 25 metų sukaktį, šitokias su
kaktis Hamiltone gražiai atšventė 
jau nevienas sambūris ar draugi
ja, tad moterys turės pasitempti. 
Skyriaus įsikūrimo sukaktis bus pa
minėta lapkričio 17 d. šv. Mišiom, po 
kurių įvyks iškilmingas aktas, vaka
rienė ir koncertas. Susirinkimas įvy
ko klebonijos patalpose. Dalyvavo ir 
kleb. mons. dr. J. Tadarauskas. Kle
bonas mielai dalinosi savo didele pa
tirtimi ir davė naudingų patarimų. 
Susirinkimas baigėsi kavute, pasi
vaišinant narių suneštais skanėstais.

A. Z.
ŠAULIŲ KUOPA rengia Jonines 

birželio 22 d. Medžiotojų ir Žūklau- 
tojų Klubo “Giedraitis” šaudykloje. 
Pradžia 12 vai. Bus gera loterija, 
laužas, muzika ir šokiai. Šaulės pa
ruoš užkandžius, o režisorė Elena 
Dauguvietytė - Kudabienė vadovaus 
programai prie laužo. Kas norės, ga
lės išbandyti savo laimę šaudykloje 
— galės dalyvauti 22 kalibro ir lėkš
čių šaudyme. Kviečiami visi šauliai 
iš Hamiltono ir kitų kuopų, medžio
tojai, žūklautojai ir visi kiti. Bus 
proga gražiai pabendrauti, pabuvoti 
gamtoje ir atitrūkti nuo miesto 
triukšmo, o gal rasti ir paparčio žie
dą. Iš Hamiltono reikia važiuoti 6 
keliu į pietus Caledonia link. Perva
žiavus tiltą per Grand River, sukti 
antrąja gatve į kairę (Wigton St.). 
Pavažiavus apie 1% mylios, kairėje 
pusėje yra York Rd. Sukti į tą kelią 
ir apytikriai už 11/2 mylios rasite 
šaudyklą. Bus iškelta vėliava ir pa
ženklinti keliai.

Jau nustatyta data moterų šaulių 
rengiamai gegužinei-išvykai, būtent, 
sekmadienis, rugpjūčio 18, ten kur 
ir Joninės. Pelnas bus skiriamas 
spaudai paremti. Ad.

SLA 72 KUOPA ruošia išvyką-ge- 
gužinę liepos 28, sekmadienį, A. Pa- 
dolskio sodyboje Paris, Ont. Ten yra 
tvenkinys, kurį pripildo iš kalno te

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nua 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E„ 
HAMILTON — 528-8468 
740 upper James st., 
HAMILTON — 389-4113 

kantis šaltinio vanduo. Sodybos aikš
telės yra apaugusios medžiais, savi
ninko kruopščiai sutvarkytos, nes 
per visą vasarą jos nuomojamos or
ganizacijoms. Vietos yra pakankamai 
tūkstančiui dalyvių. Tik kanadiečių 
karo veteranų gegužinėse dalyvauja 
iki 600 svečių.

Šiais metais SLA 72 kuopos tiks
las iš gauto pelno įamžinti okupuo
tos Lietuvos patriotą Vytautą Simo- 
kaitį. Jo vardu bus įnešta į Kana
dos Lietuvių Fondą $100. V. Simo- 
kaitis nebepakęsdamas komunistinės 
Rusijos žiaurios okupacijos mėgino 
skrendantį lėktuvą iš Palangos nu
kreipti į Švediją, bet žygis buvo ne
sėkmingas — buvo nuteistas mirti
mi, bet bausmė buvo pakeista į 15 
metų kalėjimo. SLA 72 kuopa lėšų 
telkimui paruošė loteriją. Geradariai 
jau paaukojo $25: J. Paukštys; $20: 
J. Girevičius; $15: Geradaris; $10: P. 
Dauginas, V. Matukaitis, V. Bagdo
nas, R. Matukaitis, A. Repčys, A. Vi
sockas; $5: V. Triponas.

Į SLA gegužinę katariniečiai ir 
šiais metais organizuojasi vykti au
tobusu. Informacijų teirautis pas K. 
Jasevičių 934-3433. Pernai nevisi dėl 
vietos stokos galėjo patekti į auto
busą.

Gegužinėje ir šiais metais progra
mą paruoš ir praves Stasė Verbickai- 
tė-Zubrickienė iš St. Cathrines, Ont.

Valdyba
PAGERBTAS E. LENGNIKAS. 

Gegužės 26 d. Jaunimo Centre susi
rinko “Talkos” valdybos ir komitetų 
nariai, tarnautojai, “Paramos”, Prisi
kėlimo parapijos bankelių atstovai 
bei vedėjai ir buvęs “Talkos” valdy
bos pirm. E. Sudikas su Ponia iš To
ronto. Mons. dr. J. Tadarauskas su
kalbėjo maldą. Visiems pasistiprinus 
skaniai paruošta vakariene, prasidė
jo trumpa oficiali pagerbimo dalis. 
Vicepirm. J. Bulionis trumpu žo
džiu priminė Kauno laikus, kur už
simezgė pirmoji pažintis. Pirmas il
gesniu žodžiu sveikino mons. dr. J. 
Tadarauskas, iškeldamas sukaktuvi
ninko nuopelnus Hamiltono koloni
jai ir parapijai, kurioje jis buvo 
šventovės statybos komiteto iždinin
ku. Bankelio ižd. St. J. Dalius supa
žindino svečius su E. Lengniko nu
eitu gyvenimo keliu ir atliktais dar
bais. Sveikino apyl. valdybos pirm. 
L. Skripkutė, “Paramos” bankelio 
sekr. S. Masiulis, Prisikėlimo para
pijos bankelio vedėjas J. Varanavi
čius, buvęs “Talkos” pirm. E. Sudi
kas, naujasis “Talkos” vedėjas P. 
Vaitonis. “Talkos” valdybos pirm. 
A. Vainauskas užbaigė sveikinimus, 
įteikdamas visų dalyvių vardu dova
ną — menišką portretą. E. Lengnikas 
padėkojo už suruoštą pagerbimą ir 
dovaną. Vakaro dalyviai skirstėsi, 
linkėdami sukaktuvininkui E. Leng- 
nikui su Ponia geros sveikatos ir dar 
ilgo darbingo amžiaus. Stasys Dalius

TORONTIŠKIO KARAVANO — 
tautybių savaitės įėjimo pasai plati
nami ii- Hamiltone. Bus 57 paviljo
nai, jų tarpe ir lietuvių “Vilnius”, 
birželio 22 — liepos 1 d.d. Pasų kai
na — $3, po birželio 15 d. :— $4. 
Vaikams, lankantiems paviljonus su 
tėvais, įėjimas nemokamas. Informa
cijų ir pasų reikalu kreiptis į An
taną Gudinską tel. 547-1967.

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.)........ 6%
santaupos (nuo š. m. 
liepos 1 d.) ...............8% %
term, depozitus 1 m. 9’/z % 

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 1 1 %

i . Ltd.'enfuntjer

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRE
SĄ rugsėjo 28-29 d.d. Čikagoje ren
gia ALTa. Jos pirm. dr. K. Bobelio 
pranešimu, šių kas penkeri metai 
rengiamų kongresų pagrindinis tiks
las yra parodyti amerikiečių visuo
menei lietuvių vienybę, atskleisti So
vietų Sąjungos Lietuvai daromą 
skriaudą, atkreipti JAV politikų dė
mesį į pavojų, kurį sudaro pasitikė
jimas sovietų pažadais. Dr. K. Bobe
lis džiaugiasi P. A. Bražinskų išlais
vinimu, prie kurio daug prisidėjo 
ALTos raginimas lietuviams rašyti 
laiškus ar siųsti telegramas Turki
jos vadams. Tokių laiškų bei telegra
mų Turkija susilaukė apie 1.000. 
šiuo metu ALTa pagrindinį dėmesį 
skiria Simo Kudirkos klausimo kėli
mui JAV senate, atstovų rūmuose, 
Valstybės Departamente, Baltuosiuo
se Rūmuose bei kitose institucijose 
ir amerikiečių spaudoje.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
pirm. Stasys Rudys ir krašto valdy
bos vicepirm. Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr aplankė etninių studijų sky
riaus direktorių J. A. Carpenter JAV 
sveikatos, švietimo ir socialinės ge
rovės departamente. Jam buvo įteik
tas raštas, prašantis finansinės para
mos lietuvių švietimui iš JAV kon
greso paskirtos $25 milijonų sumos 
etninių grupių reikalams. Tokių pra
šymų svarstymas jau pradėtas gegu
žės 28 d.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS gegužės 25-26 d.d. 
įvyko Čikagos Jaunimo Centro patal
pose. Be uždarų posėdžių, buvo dvi 
viešos paskaitos: prof. dr. Vyt. Var- 
džio — “Brežnevo tautybių politika 
ir Lietuva”, prof. dr. Ant. Maceinos 
— “Busimoji mūsų veikla, jos kryp
tys, uždaviniai ir būdai”. Autoriui 
nedalyvaujant, šią paskaitą perskaitė 
Rimas Rudys. Minėtinas taip pat ir 
viešas simpoziumas “Ateities valsty
binės santvarkos vizija", kuriame 
apie religiją kalbėjo kun. dr. J. Gra- 
bys, apie Lietuvos ekonomiką — 
prof. dr. F. Palubinskas, apie tech
niką — inž. A. Sabalis. Jie pažėrė 
daug įdomių ir gal net kontroversi
nių minčių, sukėlusių plačias disku
sijas. Rež. E. Dauguvietytės-Kuda- 
bienės vadovaujamas Kanados ha- 
miltoniečių “Aukuras” suvaidino iš
trauką iš V. Alanto komedijos “šia
pus uždangos” ir naująją A. Kairio 
dramą “Žmogus ir tiltas”. Humoris
tiniais eilėraščiais dalyvius linksmi
no Aloyzas Baronas.

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 
metinį seimą centro valdyba rengia 
rugpjūčio 21 d. Niujorke, Commodor 
Hotel viešbutyje, Park Ave. ir 42nd 
St. sankryžoje. Dalyviai iš anksto 
prašomi užsisakyti kambarius tel. 
212-MU6-6000. Jų kaina — nuo $17. 
Numatomi trys pranešimai: mons. V. 
Balčiūno — “Šventieji Metai ir pa
saulio lietuvių kunigų suvažiavimas 
Romoje 1975 m. vasarą”, prof. dr. 
A. Damušio — “Lietuviai katalikai 
pasauliečių katalikų tarnyboje”, kun.
K. Pugevičiaus — “JAV Lietuvių Ka
talikų Tarnyba ir jos faktinė pa
dėtis”. Suvažiavime dalyvaujantys 
kunigai prašomi atsivežti albą ir 
stulą koncelebracinėms Mišioms, ku
rios bus laikomos suvažiavimo salėje.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS tarybos rinkimus 
nutarta vykdyti šių metų pabaigoje 
ir sušaukti išrinktųjų sesiją. Šis nu
tarimas buvo padarytas pas JAV LB 
krašto valdybos pirm. J. Gailą, kurį 
Chery Hill, N.J., aplankė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ryšių 
centro Čikagoje vadovė Jūratė Jasai- 
tytė, Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Vytautas Maciūnas iš 
Filadelfijos ir vicepirm. Jonas Vai
nius iš Niujorko.

Kolumbija
BOGOTOS LITUANISTIKOS KUR

SAMS Kolumbijoje viešėjęs PLB val
dybos pirm. inž. Br. Nainys atvežė 
brangią dovaną — visą seriją lietu
vių kalbos, Lietuvos istorijos, geo
grafijos vadovėlių, lietuvių kalbos 
pratimų ir skaitinių. Šią dovaną pa
rūpino PLB valdybos vicepirm. švie
timo reikalams J. Kavaliūnas. Už 
gautas mokslo priemones dėkoja Ko
lumbijos LB Bogotos apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. dr. J. Za- 
rankos. Ji taipgi praneša, kad šiuo 
metu kursai neveikia, bet juos tiki
masi atgaivinti. Tėvai ir jaunuoliai 
iš atsiųstų pavyzdžių galės užsisaky
ti reikiamas knygas iš JAV per pirm, 
dr. J. Zaranka tel. 44-6469.

ADV. JONAS TOTORAITIS mirė 
Medelline gegužės 28 d. ir buvo pa
laidotas šio miesto kapinėse. Velio
nis paliko žmoną Petronėlę Medel
line, sūnų Kazį su šeima — Spring- 
fielde, III., dukrą Virginiją su šei
ma — Worcestery, Mass.
Argentina

DVI TORONTO LIETUVAITĖS — 
Laima Gustainytė ir Gabija Juoza
pavičiūtė iš Brazilijos buvo užsuku
sios i Argentinos sostinę Buenos Ai
res. Argentinos Lietuvių Centre ge
gužės 24 d. surengtose vaišėse vieš
nias iš Kanados pasveikino Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Argenti
nos skyriaus pirm. Nelida Zavickai- 
tė, Argentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Tarybos pirm. Arturas 
Mičiūdas. Viešnioms skirtame pobū
vyje dalyvavo daug vietinio jaunimo, 
AL Centro pirm. A. Ruplėnas, SLA 
pirm. R. Stalioraitis, kun. A. Steig- 

vila ir eilė kitų visuomenės veikė
jų. L. Gustainytė ir G. Juozapavičiū
tė aplankė Aušros Vartų parapiją 
Avellanedoje, apžiūrėjo bažnyčią, lie
tuvių muzėjų, dvisavaitraščio “Lai
kas” spaustuvę. G. Juozapavičiūtė ge
gužės 26 d. dalyvavo jaunimo susirin
kime Aušros Vartų parapijoje.

MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 
metiniu pobūviu paminėjo 43-čiuo- 
sius veiklos metus. Trumpą praėju
sių metų apžvalgą padarė Elena Šau
lienė, o mirusieji nariai buvo pa
gerbti atsistojimu. Programai vado
vavo Zuzana Mikelaitienė. Ją atliko 
jaunoji sol. Adriana Jocytė, jos 
sesutė Klaudija, padainavusi dainelę 
ir padeklamavusi eilėraštį. Tautinių 
šokių pašoko dvi “Pumpurėlių” gru
pės. Mindaugo Draugijos naująją 
valdybą sudaro: pirm. Zuzana Mike
laitienė, vicepirm. Francisco Persi- 
co, I sekr. Luis Mikelaitis, II sekr. 
Adolfas Pamparas, I ižd. Albertas 
Griška, II ižd. Bronius Marcinkevi
čius, nariai Joana Stočkūnienė, Juo
zas Bukauskas ir Stefanija šišlaus- 
kienė.

Australija
HUMORO IR SATYROS VAKARĄ 

Melburno Lietuvių Namuose suren
gė moterų komitetas, telkiantis lė
šas savaitraščio “Mūsų Pastogė” 
spaustuvės mašinoms įsigyti. Dainų, 
vaidybos ir skaitymo programą atli
ko: p.p. Baltrukonienė, Matukevičie- 
nė, Sodaitienė, Karazijienė, Balčiū
nienė, Šidlauskienė, Mieldažys, Šid
lauskas, Žiedas, Aras ir kt. Bene la
biausiai visus nustebino ALB Mel
burno apylinkės pirm. Albinas Po
cius, paskaitęs savo feljetoną apie 
solidarumo mokestį.

ALB GEELONGO APYLINKĖ sa
vo metiniame susirinkime apžvelgė 
nuveiktus darbus, patikrino finansi
nę apyskaitą ir išsirinko naują val
dybą dvejų metų kadencijai: pirm, 
dr. S. Skapinską, vicepirm. M. Ky
mantą, sekr. A. Skėrį, ižd. A. Obe
liūną, kultūros reikalų vadovę C. 
Vaičekauskienę, salės administrato
rių VI. Stuikevičių, darbų vadovą F. 
Andrikonį, narius P. Mažylį ir Z. 
Mikolaitį.

Izraelis
MISIJONIERIUI JERONIMUI 

PETRAUSKIUI, OFM, padaryta sėk
minga operacija. Ligonis jau pasvei
ko ir vėl pradėjo darbuoti pranciš
konų misijoje Jeruzalėje.

Italija
MONS. A. J. BAČKIS, laikinai gy- 

venęs Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijoje, išsikėlė į Vatikaną. Jo nau
jasis adresas: Ospizio Santa Marta, 
00120 — Citta del Vaticano, Italy.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ PARAPI

JOJE gegužės 10-12 d.d. viešėjo Eu
ropos lietuvių vysk. A. Deksnys, pra
vedęs dvasinį parapijos susitelkimą, 
suteikęs Sutvirtinimo sakramentą 
Kristinai Bubliauskaitei. Gegužės 12 
d. vysk. A. Deksnio Mišiomis buvo 
pradėtas lietuvių Katalikų Bendrijos 
sąskrydis, kuriame buvo gausių da
lyvių ne tik iš Londono, bet ir kitų 
Britanijos miestų. Po pamaldų vysk. 
A. Deksnys pašventino naująjį pa
rapijos priestatą, suprojektuotą inž. 
R. Baublio, pastatytą M. Bajorino 
firmos. Tautinių spalvų kaspiną per
kirpo Tower Hamlets burmistras G. 
Desmond. Po pietų įvyko meninė 
programa, kuriai vadovavo parapijos 
tarybos pirm. S. Kasparas. Ją atliko 
Londono šeštadieninės mokyklos mo
kiniai ir parapijos choras, vadovau
jamas muz. J. Černio. Žodį tarė Bri
tanijos lietuvių sielovados vedėjas 
kun. dr. S. Matulaitis, MIC, iš Pary
žiaus atvykęs dr. R. Bačkis. Vysk. A. 
Deksnys dalijosi mintimis apie lietu
vių gyvenimą plačiajame pasulyje. 
Sąskrydžio dalyviam, priestato staty
tojam ir statybos rėmėjam padėkojo 
parapijos klebonas kun. dr. J. Sa- 
kevičius. Iškilmė baigta Tautos him
nu. Visiem dalyviam arbatėlę suren
gė Londono šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas, o mokiniai pašoko 
keletą tautinių šokių.

Vokietija
HAMILTONO LIETUVAIČIŲ 

CHORO "Aidas” koncertas bus Ham
burge ir Miunchene. Šiaurinės ir va
karinės Vokietijos lietuviai į “Aido” 
koncertą kviečiami rugpjūčio 23, 
penktadienį, 7 v. v., Hamburgo uni
versiteto auditorijoje, Hamburg ■ 
Dainmtor, Von-Melle-Park 4. Pieti
nės ir pietvakarinės Vokietijos lietu
viams “Aido” koncertą organizuoja 
Alina Griniuvienė rugpjūčio 25, sek
madienį, 6 v. v., Miunchene, Kuenst- 
lerhaus salėje am Lenbachplatz.

SAVAITRAŠTIS “B I L D P O ST” 
dviejuose numeriuose paskelbė savo 
korespondento pasikalbėjimą su 
kun. V. šarka Hamburge. Pastara
sis, be savo biografinių duomenų, at
skleidė šiurpius 1941 m. trėmimo Si
biran vaizdus, matytus dar klieriko 
akimis Vilniuje. Kun. V. Šarka taip
gi nepašykštėjo karčių žodžių ir len
kams, žiauriai persekiojusiems lietu
vius bei kitas tautines mažumas 
prieškariniais metais. Jis taipgi pa
sisakė prieš dabartinės Vokietijos fe
deracinės respublikos pasirinktą 
bendravimą su Kremliumi. Vėliau 
tas pats savaitraštis visą puslapį pa
skyrė R. Kalantos susideginimo me
tinėms ir katalikų persekiojimui so
vietų okupuotoje Lietuvoje.



Naujas lietuvio kapas Venesueloje
Inž. Kostas Gorodeckis gimė Rusijoj, rriirė Pietų Amerikoj

V. VENCKUS

Š.m. balandžio 4 d. po ilgos ir sun
kios ligos vienoje Caracas ligoninė
je mirė diplm. statybos inžinierius 
Kostas Gorodeckis, eidamas 72 me
tus. Giliame skausme liko žmona 
Nina, duktė psichologijos dr. Ma
rina Tarulienė ir anūkas.

Velionis buvo gimęs 1902 m. Char
kovo mieste, Rusijoje. Rusų pilieti
nio karo metu pateko Bulgarijon, 
kur 1924 m. Tirnovo-Seimen mieste 
baigė rusų kariuomenės gimnaziją ir 
tais pačiais metais grįžo pas tėvus 
Lietuvon. 1925 m. įstojo Lietuvos 
universitetan į technikos-statybos fa
kultetą, bet dėl susidėjusių aplinky
bių studijas laikinai turėjo nutrauk
ti. Pradėjo dirbti savo mėgstamoje 
statybos srityje. Nuo 1926 iki 1931 
m. dirbo kaipo įvairių statybų vedė
jas pas stambesniuosius Kauno ran
govus. Nuo 1931 m. — KAM Karo 
Butų valdyboje. 1938-1939 m. statybų 
vedėjas Žemės Ūkio Banko statomo
sios Klaipėdos miesto valdininkų bu
tų kolonijos. 1939 m. vadovavo 
“Maisto” naujosios Kauno miesto

skerdyklos statybai. Be to, yra su
planavęs bei vadovavęs daugeliui 
čia neišvardytų smulkesnės paskir
ties statybų bei įrengimų.

1932 m. vedė studentę ekonomistę 
Niną Engleraitę ir 1937 m. susilau
kė dukters busimosios psichologijos 
dr. Marinos, kuri šiuo metu profe
soriauja Simon Bolivar universitete, 
Caracas mieste (apie porą metų yra 
dirbusi Memorial University St. 
John’s Newfoundlande, Kanadoj).

1941 m. a.a. Kostas Gorodeckis 
apvainikavo savo daugelio metų sva
jones ir patirtį VDU diplomu kaipo 
diplm. statybos inžinierius.

1944 m. rugpjūčio mėn. pasitrau
kė J Vakarus ir pradėjo naują gy
venimo tarpsnį kaip vadovas, planuo
tojas įvairiose UNRRA bei IRO va
dovaujamose institucijose.

1950 m. atvyko Venecuelon ir įsi
jungė aktyvion tarnybon Estado Ara- 

gua gubernatūros statybos ir tech
nikos skyriuje Maracay mieste. Ir 
čia darbštusis Kostas pamažu kilo 
savo pamėgtosios profesijos pažangos 
laiptais augštyn: braižytojas, topo
grafas, projektuotojas, didžiųjų vals
tijos (estado) statybų prižiūrėtojas, 
planuotojas bei vykdytojas. Už sąži
ningą pareigų atlikimą bei darbštu
mą inž. K. Gorodeckis visų guberna
torių ir savo bendradarbių buvo la
bai gerbiamas, vertinamas. Už tai 
buvo apdovanotas padėkos diplomu 
ir specialia plakėte su valstybiniu 
herbu.

1968 m., sveikatai sušlubavus, pa
sitraukė iš tarnybos ir kaip Vene- 
cuelos pilietis — valstybės tarnauto
jas išėjo pensijon.

Velionis buvo labai malonaus bū
do ir nuoširdžiai užjaučiąs kiekvie
ną savo artimą. Nevienam tautiečiui 
yra padėjęs išspręsti pasitaikančias 
technikines problemas, ypač statybų 
srityje. Tad ir nenuostabu, kad ve- 
lionies karstas savo paskutinėje ke
lionėje skendo vainikų bei gėlių jū
roje, daugiausia nuo jo buv. bend
radarbių venecueliečių.

A. a. inž. Kostas Gorodeckis

Mielas Kostai, ramiai ilsėkis Vieš
paties prieglobstyje, svetingoje Ve- 
necuelos žemėje, kurios gerovei bei 
pažangai Tu tiek daug su meile pa
sidarbavai.

Carling Arts Foundation Toronto Maironio mokyklai paskyrė $2000 paramą. Panaši parama buvo paskirta 
ir kitų tautybių kultūriniams vienetams. Čekiai buvo Įteikti specialioje iškilmėje Carling alaus daryklos re
prezentacinėse patalpose Toronte. Iš kairės: P. Murauskas, Maironio mokyklos tėvų komiteto pirm., kroatų 
ansamblio “Zrinski Frankopan" atstovė, J. Kakncvičlenė, “T. Žiburių” administratorė, Caledonian Society of 
Scarboro pirm., teisėja I. Scotti, K. Pidzamecky, bendrovės inspektorius, M. Cormick, paramos fondo reikalų 
vedėja, Sensory City ’74 pirmininkė, ukrainiečių teatro atstovas

Kadaise visas bankelis tilpo jo portfely
Hamiltono bankelis “Talka” ver

čia naują savo veiklos lapą, norėda
mas padėkoti kooperatininkui Er
nestui Lengnikui, kuris po ilgos ir 
sėkmingos tarnybos pasitraukė į už
tarnautą poilsį. Devyniolika metų jis 
ištvermingai stovėjo Kredito Koope
ratyvo “Talka” priešakyje, būdamas 
vedėju ir eilę metų valdybos iždinin
ku. Šio darbo rezultatas: penkis mili
jonus dolerių peržengęs bankelio ba
lansas ir kasmet iš gauto pelno tūks
tantinės sumos lietuviškiems reika
lams. Dabar matome bankelį įsikū
rusį nuosavuose namuose, aptarnau
jamą penkių samdomų tarnautojų. O 
buvo dienos, kai visas bankelis tilpo 
E. Lengniko portfelyje.

E. Lengnikas gimė 1900 m. vasario 
20 d. Terespolės ūkyje, Kybartų vals
čiuje, Vilkaviškio apskr. Augo 7 bro
lių šeimoje. Tėvas, pažangus Suvalki
jos ūkininkas, buvo baigęs Liepojos 
gimnaziją ir Hallės universitete Vo
kietijoje agronomiją. Caro laikais 
buvo nusipirkęs už 100.000 rb. dide
lį 660 ha ūkį, kuriame sėkmingai 
ūkininkavo. Lietuvos nepriklausomy
bės laikais palikta tik 80 ha. Buvo 
ne tik pažangus ūkininkas, bet ir su
sipratęs lietuvis, todėl savo vaikų ne
leido į rusų pradžios mokyklą — pa
samdė mokytoją, kuris visus mokė ir 
ruošė gimnazijai.

Taip paruoštas namuose, Ernestas 
1910 m. išlaikė egzaminus į Tilžės 
realinę gimnaziją, kur buvo išleis
tas kartu su kitais broliais mokytis. 
Tais laikais Tilžės gimnazijoje dar 
buvo kasdien viena valanda skiriama 
ir lietuvių kalbai. Šioje gimnazijoje 
mokėsi iki 1916 m., kai, kilus karui, 
nebegalėjo grįžti į Lietuvą ir iš Ryt
prūsių turėjo pasitraukti į Austriją. 
Ten buvo internuotas civilių lage
ryje, kur išbuvo 3 metus. Lietuvon 
galėjo sugrįžti tik 1918 m. 1919 m. 
liepos mėn. buvo pašauktas į Lietu
vos kariuomenę. Dalyvavo nepriklau
somybės kovose lenkų, bolševikų ir 
bermontininkų frontuose. 1922 m. 
pavasarį buvo paleistas į atsargą 
vyr. puskarininkio laipsniu. Kaip da
lyvavęs nepriklausomybės kovose 
vėliau gavo žemės sklypą Kaune, Ža
liakalnyje, pasistatė namus.

Grįžęs iš kariuomenės, pradėjo 
dirbti Martyno Yčo banke, bet po 
metų, įsteigus Žemės Banką Kaune, 
perėjo dirbti ten. Betarnaudamas 
baigė buhalterijos kursus ir, įgijęs 
bankinio patyrimo, sėkmingai kopė

SESELIŲ SODYBOJE Putnam, Conn.
LAUKIAMI SVEČIAI!

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

Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260, USA.
Telefonas 203-928-5828

LIETUVIŠKAS CONDOMINIUM I
"FIESTA" motelio savininkai sutinka esamus 25 butus 
teisiškai pritaikyti Condominium taisyklėms. Pirkėjas bus 
pilnas: savininkas — galės parduoti savo butą ar palikti Į 
kam norės. Parduos tik lietuviams.
Butai ir vieno kambario butukai su baldais, spalvota te- g 
levizija, arti krautuvės, paštas, bankai, bažnyčia, auto
busas, kieme maudymosi baseinas, netoli Gulf of Mexico. S
Kainos: $8,000-9-12-14- ir 16,000. Parduos tik suau- - 
gusiems. Norintieji įsigyti butus senatvei ar žiemai praleisti 
šiltoje Floridoje, atvažiuokite arba rašykite "Fiesta" Motei 3 
savininkams: 7907.7979 B//nrf poss Road

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

Savininkai: Irena Middleton ir Bronė Vertei E

STASYS DALIUS 

tarnyboje, pasiekdamas užsienio sky
riaus vedėjo vietą. Darbas buvo su
rištas su įvairiais užpirkimais užsie
nyje, todėl važinėjo Žemės Banko 
reikalais į Angliją, Švediją ir Vokie
tiją. Žemės Banke dirbo 16 m. Atė
jus pirmajai bolševikų okupacijai, 
buvo atleistas iš darbo.

Lietuvoje, šalia tarnybos banke, 
buvo įsijungęs į durpių gamybą. Su 
partneriu Stanevičium buvo gan pla
čiai išvystę šį darbą — jų žinioje 
dirbo keletas šimtų darbininkų. Tu
rėjo supirkę visas modernias durpių 
gamybos mašinas, nupirkę ir išnuo
moję keliose Lietuvos vietovėse dur
pynus. Viename jų, Praveniškių 
durpyne, bolševikai vėliau buvo 
įkūrę priverčiamojo darbo stovyklą. 
Bolševikams atėjus, visas durpių ga
mybos inventorius buvo suvalstybin
tas, o turtas rastas vertas vieno mi
lijono litų.

Kaune Ernestas buvo šaulys ir ak
tyvus sportininkas — futbolininkas. 
Priklausė LFLS (Lietuvos Fizinio 
Lavinimo Sąjungai), kur per 14 me
tų ėjo iždininko pareigas, kaupda; 
mas pinigus jaunųjų sportininkų 
auklėjimui ir tobulinimui. Buvo su

Ernestas Lengnikas, buvęs Hamilto
no “Talkos” bankelio reikalų vedėjas

organizavęs Kaune iš tarnautojų lyg 
ir sportininkų globos klubą, kuriame 
nariai savanoriškai buvo apsidėję 
mėnesiniu 5 litų mokesčiu sporto rei
kalams. Kiekvienas narys į metus 
paaukodavo po 60 litų. O tokių narių 
buvo apie 100.

Visą gražų tarnybinį ir sportinį 
Ernesto darbą suardė užgriuvusi bol
ševikų okupacija. Liko atleistas iš 
darbo, neteko durpynų, pasistatytų 
namų, buvo sekamas kaip buvęs 
“buržujus” ir įtrauktas į Sibiran iš
vežamųjų sąrašus. 1941 m. su šeima 
repatrijavo Vokietijon ir spėjo iš 
Lietuvos išvažiuoti pačiu paskutiniu 
transportu. Vokietijoje neilgai pasi
liko, nes kilus karui buvo tuojau iš
leistas atgal į Lietuvą kaip prityręs 
durpių gamybos specialistas.

Vokiečių okupacijos laikotarpyje 
dirbo durpių gamyboje iki pasitrau
kimo iš' Lietuvos. Pasitraukė jis 
sunkvežimiais su grupe 50 žmonių, 
dirbusių durpių gamyboje. Visa gru
pė atvažiavo iki pat Olandijos sienos. 
Po kapituliacijos gyveno anglų zo
noje Uchtės stovykloje. 1947 m. iš
važiavo į Angliją, kur Mančesteryje 
dirbo tekstilėje. 1950 m. atvyko į Ka
nados Montrealį, o iš ten į Hamilto
ną.

Hamiltono lietuvių kolonija buvo 
laiminga, kad čia atvyko ir pastoviai 
apsigyveno tokie žmonės, kurie iš
judino kultūrinį ir ekonominį lietu
vių gyvenimą. Ernestas buvo vienas 
pirmųjų, kuris ėmė rūpintis koope
ratinės kredito įstaigos steigimu. 
Jo iniciatyva pirmieji pasikalbėjimai 
tuo reikalu užsimezgė 1951 m. pabai
goje. 1955 m. ilgai puoselėta idėja 
tapo realybe — buvo sušauktas in
formacinis susirinkimas kredito ko
operatyvo steigimo reikalu ir išrink
tas steigėjų komitetas iš E. Lengni
ko, J. Kšivickio ir E. Sudiko, kuris 
atliko visus steigimo formalumus. 
Tais pat metais vasario 13 d. įvyko 
formalus steigiamasis susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta pirmoji val
dyba ir komisijos. Valdybos prieša- 
kin atsistojo populiarus visuomenin- 
kas ir lietuvių gerbiamas pik. J. 
Giedraitis, o iždininko - vedėjo parei
gas sutiko eiti E. Lengnikas. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas pritarė ir padėjo stei
gimo dienose — leido naudotis pa
rapijos patalpomis, kur sekmadie
niais po pamaldų buvo atliekamos 
bankinės operacijos. Tomis dienomis 
matėme vedėją E. Lengniką su port
feliu rankose kiekvieną sekmadienį 
salėje, šiokiadieniais — savo bute 
vakarais priiminėjantį narius su rei
kalais. Tais laikais alga nebuvo mo
kama, ir niekas nežinojo, kaip ilgai 
teks susispaudus atliekamu laiku 
dirbti.

Po penkerių metų kampininkavi- 
mo bankelio balansas pasiekė ket
virtį milijono dolerių, ir valdyba jau 
buvo finansiškai pajėgi 1960 m. bir
želio 1 d. pasamdyti pilnos tarnybos 
vedėją. Tas pareigas Ernestas ėjo 
iki š. m. gegužės 1 d. ir jas perdavė 
P. Vaitoniui. Per 19 metų atidavė 
visas savo jėgas ir sugebėjimus “Tal
kai”. Jo asmuo suaugo su bankeliu. 
Jis dirbo taip kietai, lyg bankelis 
jam priklausytų. Per tą laikotarpį 
bankelį išaugino virš 5 mil. dol. ka
pitalo. Sumaniai vesdamas ir sau
giai išduodamas paskolas, sugebėjo 
be jokio nuostolio dirbti. Jo darbo 
apvainikavimas — tai bankelio nuo
savų namų įsigijimas. Jis tą idėją 
puoselėjo eilę metų ir įtaigojo val
dybai.

Dabar, kad ir išėjęs į poilsį, ryšių 
su bankeliu nenutraukė, nes pasiliko 
“Talkos” patarėjo pareigose, dirbda
mas nepilną laiką. Tikėkimės, kad 
dar galės ilgus metus savo patirtimi 
ir patarimais padėti “Talkai” augti 
ir progresuoti.

šiam neeiliniam įvykiui atžymėti 
ir pagerbti nusipelniusiam koopera
tininkui E. Lengnikui bankelis “Tal
ka” suruošė gegužės 25 d. pagerbi
mo vakarienę Jaunimo Centre, kur 
dalyvavo apie 50 asmenų.

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

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turintj 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 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
j LIETUVĄ
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti Įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIU KITŲ MOKĖJIMU 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA, 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių g 
naujų modelių

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3544.00 
“MOSKVIČIUS’
408 IE $3259.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS ”426IE $3698.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3968.00 
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių Ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš

Sovietų Sąjungosl
PRAŠYKITE MOŠŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

The
Carling 

Community Arts 
Foundation

DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

Sis Fondas buvo įsteigtas remti bei skatinti puoselė
jimui daugiakultūrių tradicijų. Mes teikiame finansinę 
paramą šiose srityse: liaudies meno, kultūrinės veiklos 

ir specifiškai etninių programų.

Mes mielai atsiliepiame į prašymus — informacijos 
ir paramos. Prašome kreiptis šiuo adresu: The General 
Manager, The Carling Community Arts Foundation, 
79 St. Clair Ave East, Toronto, Ontario, M4T 1M6

CARLING O'KEEFE BREWERIES 
Brewers of Black Label, Heidelberg and Red Cap

Kartais sunku žinoti, kaip 
geriausiai panaudoti savo pinigus, 
nes juk yra daug visokių sąskaitų, 
sistemų bei paslaugų. Atrodo, 
kad jose geriausiai gali susigau
dyti tik bankinių reikalų 
ekspertas.

Čia jums pagalbon ateina 
Royal Bankas. Mes jau daugiau 
kaip 100 metų padedame žmo
nėms tvarkyti jų pinigus. 
Taigi, galim suteikti kvalifi
kuotą pagalbą bei patarimą 
visais bankinio ir asmeninio 
pinigų tvarkymo reikalais.

Koks geriausias taupymo 
būdas? Kaip planuoti išlaidas? 
Kaip pervesti pinigus namie liku
siems giminėms? Atsakymą gau
site ne tik į šiuos, bet ir visus 
kitus klausimus.

Užeikite jau šiandien! Tada 
sužinosite, kodėl Royal Bankas 
visoje Kanadoje yra vadinamas 
paslaugiu banku.

ROYAL BAN K ’
the helpful bank .



Toronto lituanistinio seminaro studentai atlieka programą išleistuvių dieną Nuotr. S. Dabkaus

LONDON,
ATSISVEIKINO “RASA”. Gegu

žės 25-ji buvo “Rasos” kvarteto veik
los apvainikavimas paskutiniuoju 
koncertu, kuris, ironiškai, buvo ir 
pirmasis jo koncertas Londone. Auš
tančio ryto gaivumu skambėjo Lon
dono studenčių kvarteto “Rasa” dai
nos jų atsisveikinimo koncerte, skir
tame lietuviams, kur jie bebūtų. Ke
turios jaunos, už Lietuvos ribų už
augusios lietuvaitės studentės, lie
tuviškos dainos grožio pagautos, be 
tėvų ar kitų skatinimo, prieš ketve
rius metus sudarė vokalinį vienetą, 
kuris išvystė nepaprasto švelnumo ir 
lyriškumo nešlagerinį repertuarą. Jo 
dainos giliai patriotinės, lietuviškos, 
ilgesingos, ritmingos, be triukšmo ar 
estradinio pigumo. Visas jų darbas, 
dainų harmonizavimas buvo tų jau
nųjų lietuvaičių kūryba. Jos nepa
mirš nė vienas, jų dainavimą girdė
jęs Bostono, Montrealio, Pitsburgo, 
Čikagos didmiesčiuose ar mažose šei
myniškose lietuvių salelėse, kuriose 
jos sugrąžino nevienam prarastos tė
viškės dingusio džiaugsmo akimir
kas.

Programoje, kaip ir visad su sa
va dviejų gitarų palyda, buvo at- 
likos girdėtos ir londoniškiams 
naujos dainos. Jos nevienam klau
siusių ištraukė ašarą, ypač žinant, 
kad Vakarų Ontario universiteto 
“Gaudeamus” ir diplomai artimoje 
ateityje išskirs, išvesdami gyveni
mam ir šio vokalinio vieneto daini
ninkes: Ireną Jakubaitytę, Remigijų 
Bliskytę, Liuciją ir Vidą Petrašiū- 
naites.

šiam puikiam “Rasos” dainų kon
certui talkino ir savo šokiais paįvai
rino “Baltijos" ansamblis, žaismingai 
ir pasigėrėtinai atlikęs šešetą tauti
nių šokių. “Baltija” savo dalyvavimu 
teikė šiam koncertui bendrą lietu
viško tautinio dainos ir šokio meno 
vaizdą. Tuo šis konceraas tapo tik
ru reprezentaciniu Londono lietu
vių jaunimo tautiniu koncertu. “Ra
sos” vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Gražina Petrauskienė.

Kad laikas neišdildytų “Rasos” pa
siekto kūrybingumo lietuviškoje dai
noje, tikimasi išleisti plokštelę, ku
riai garsinė augštos kokybės juoste
lė jau paruošta. Norintys prie “Ra
sos” plokštelės išleidimo prisidėti 
kviečiami aukas siųsti šiuo adresu: 
Ir. Jakubaitytė, #9 173 Oxford Stre
et East, London, Ontario.

Į KETVIRTĄJĄ BALTISTIKOS 
STUDIJŲ sesiją Čikagoje Illinois 
universitete iš Londono buvo nu- 
skridusios paskaitų klausyti Lydi j a 
Keraitė ir Gr. Petrauskienė. Atro
do, kad iš Kanados, išskyrus paskai
tininkus, nedaug kas dalyvavo.

ATRINKIMAS TAUTINIŲ GRU
PIŲ Kanados reprezentacijai Expo 
’74 Spokane, Vašingtone, įvyko Folk 
Arts Council Londone Centennial sa
lėje birželio 2 d. Šiose varžybose da
lyvavo 13 grupių iš Londono ir apy
linkės. Atrinktos trys geriausios gru
pės, kurios vyks tolimesnėm varžy
bom į Toronto St. Lawrence Centre. 
Tris pirmąsias vietas laimėjo: Sarni- 
jos gimnazijos merginos, grakščiai 
pašokusios vengriškus šokius, Lon
dono “Baltijos” ansamblis, sudaina
vęs “Pilki keleliai” ir pašokęs publi-

Pirmasis steigiamasis komitetas, padėjęs stiprius pagrindus Londono, 
Ont, Lietuvių Šiluvos Marijos parapijai, š. m. birželio 23 d. švenčiančiai 

' savo pirmojo dešimtmečio sukaktį. Iš kairės: J. Ordas, prieš kelerius 
metus žuvęs automobilio nelaimėje, L. Eimantas, klebonas kun. B. Pa- 
cevičius, komiteto pirmininkas J. Butkus. Antroje eilėje: P. Genčius, 
K. Kudukis, Br. Misius, prieš metus buvusio komiteto pirmininkas bei 
nuolatinių ir didelis parapijos ramstis, Daniliūnas ir A. Petrašiūnas, 
dabartinio parapijos komiteto pirmininkas

ONTARIO
kos plojimu palydėtus tautinius šo
kius “Aštuonnytį” ir “Abrūsėlį”, 
Londono graikai, pašokę “Sirtaki” ir 
keletą kitų šokių. “Baltijai” įteikta 
antrosios vietos trofėja ir $75 čekis 
Šiose varžybose gražiai pasirodė 
“Palanga", lietuvių tautinių šokių 
grupė iš Delhi, Ontario, pašokdama 
“Landytinį”, “Tabalą” ir “Trumpol- 
kę”.

MOKINIŲ EKSKURSIJA. Saulėto 
sekmadienio ankstyvą rytą, gegužės 
26, Londono lituanistinės mokyklos 
mokiniai ir jų palydovai bei mokyto
jai išvyko į Midlando šventovę auto
busu mokslo užbaigimo proga. Tai 
buvo pirma proga londoniškiams pa
matyti naująjį lietuvių kryžių. Kelio-

DELHI, ONTARIO
GRAŽIAI VEIKIANTI DRAUGI

JA. K. L. K. Moterų Draugijos Delhi 
skyrius turi 50 narių ir yra labai 
veiklus, šiuo metu jam vadovauja 
pirm. J. Žiogienė, vicepirm. V. Gar- 
nelienė, sekr. B. Vytienė, ižd. H. 
Rugienienė, ligonių lankytoja St. 
Rosenberg. Per paskutiniuosius dve
jus metus skyrius įvairioms aukoms 
išleido $1500. štai kaikurios pasku
tinių metų aukos: religinei lietuvių 
šalpai—$100, “Moters” žurnalo pre
mijai — $100, Vasario 16 gimnazijai
— $50, Lietuvių Fondui įnašas — 
$350, “Palangos” ansambliui — $50, 
KLK Moterų Dr-jos centro valdybai
— $50, bažnyčios alboms — $50, šeš
tadieninei mokyklai — $25, Bend
ruomenės knygynui — $25, Tautos 
Fondui — $25. Dr. O. Gustainienė iš 
Toronto skaitė dvi paskaitas — apie 
narkotikų žalą ir vitaminų vartoji
mą, adv. Alg. Juodgalvis — apie tes
tamentų sudarymą. Turėta siuvimo 
ir mezgimo kursai. Skyriaus narės 
per visus metus, išskyrus vasaros 
atostogas, kas sekmadienį parapijos 
salėje paruošia kavutę su skaniais 
užkandžiais.

LABDAROS BARUOSE. Mirus 
Londono universiteto studento Alek
so Novacko tėveliui Anglijoje, šios 
apylinkės studentų iniciatyva buvo 
padaryta rinkliava, kad jis galėtų 
nuvykti į laidotuves. Tam tikslui šios 
apylinkės lietuviai suaukojo $257. 
Duosniai apylinkės lietuviai aukojo 
Tautos Fondui: surinkta apie $1000. 
Kovai su vėžio liga kas metai Till- 
sonburge yra ruošiami įvairių tau
tybių kepinių išpardavimai. Kiekvie
nos tautybės moterys turi atskirus 
stalus su tų tautų būdingais valgiais. 
Šios apylinkės lietuvės suaukojo 
daug ir skanių valgių. Lietuvių sta
las gegužės 10 d. geriausiai atrodė ir 
davė daugiausia pelno — $186. Šio 
išpardavimo iniciatorės ir daugiau
sia darbo įdėjuslos yra ponios V. 
Garnelienė ir H. Rugienienė.

KULTŪRINIAI IR TAUTINIAI 
RENGINIAI. Tillsonburgo lietuvių 
medžiotojų klubas “Vilkas” balan
džio 20 d. 7 v. v. Tillsonburgo mies
to salėje suruošė tradicinį zuikių 
balių. Programą atliko “Varpo” cho
ras iš Toronto, vadovaujamas muzi
ko J. Govėdo. Nepaprastai gražus 
įvairių muzikos kūrinių atlikimas 
klausytojus nužavėjo. Skani vakarie
nė ir geras orkestras dar pakėlė jų 

nė pasisekė labai gerai. Susipažinta 
iš arčiau su Kanados praeitimi ir pa
tirta naujų įspūdžių, kurie gal ras 
vietą lietuviškame žodyje mokinių 
aprašymuose. B. K.

“TAURO” KLUBO pirmininkui 
Leonui Butkui baigus mokslą ir išsi
kėlus į Torontą, klubas nutarė ligi 
rudens “paatostogauti”. Rudenį nu
matoma vėl susirinkti ir aptarti klu
bo ateitį. Jei atsirastų asmenų, no
rinčių sportuoti ar sutinkančių pa
imti vežti nelengvą klubo “vežimą” 
ar prie to bent prisidėti, prašoma 
kreiptis į J. Butkų tel. 439-6889 ar
ba Daniliūną 438-7694. Yra naujos 
uniformos, sviedinys ir kt. Buvusiam 
klubo pirmininkui linkime laimingai 
įsikurti pajėgiausioje lietuvių apy
linkėje. D. E.

nuotaiką.
Gegužės 10 d., 7.30 v., Delhi veng

rų salėje įvyko abiejų tautinių šokių 
grupių — didžiosios ir mažosios 
“Palangos”—pobūvis, susilaukęs ne
mažo atsilankiusių skaičiaus. Vyres
niųjų grupės vadovas yra Kęstutis 
Glenn Lowson, o jaunųjų — stud. 
Daiva Ratavičiūtė. Programos prane
šėju buvo stud. Linas Kairys. Tik
rai buvo malonu matyti didelį būrį 
jaunimo taip gražiai šokančius tau
tinius šokius. O. ir J. Strodomskiai 
parėmė “Palangos” ansamblį $100 
auka. Ansamblį globoja tėvų komi
tetas, bet ypatingai daug jam padė
jo E. Augustinavičienė ir A. Ratavi- 
čienė. Ansamblis netrukus dalyvaus 
keliuose svarbiuose pasirodymuose 
kartu su kitų tautybių jaunimu. Rota
ry klubas organizuoja labai iškil
mingą balių, kuriame dalyvaus On
tario vyriausybės nariai ir kiti augš- 
ti pareigūnai. Lietuviams pavesta 
papuošti salę tautiniais motyvais, pa
sireikšti tautiniais valgiais, atlikti 
meninę programą, suruošti tautodai
lės ir spaudos parodėles. Tai didelė 
proga iškelti lietuvių vardą svetim
taučių tarpe, taip pat pasirodyti 
mūsų “Palangai”, i

Gegužės 12 d., po 11 v. pamaldų, 
parapijos salėje įvyko Motinos Die
nos minėjimas. Paskaitą skaitė stud. 
D. Ratavičiūtė, kuri stebino susirin
kusius giliomis mintimis ir visiškai 
taisyklinga lietuvių kalba. Trumpą 
programą atliko šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami moky
tojos A. Ratavičienės. Tautinių šokių 
pašoko jaunieji palangiečiai. Sveiki
no motinas, dėkojo mokytojai St. Ja- 
kubickas ir vietos klebonas. Po to 
buvo bendros vaišės.

Pasibaigus tabako sodinimui, bir
želio 23 d. Delhi Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino šaulių kuo
pos pastangomis organizuojamas si- 
birinių trėmimų minėjimas. Eise
noje miestelio gatvėmis dalyvaus ki
tų tautų karinių organizacijų atsto
vai su savo vėliavomis, grojant 
orkestrui. Po pritaikytų tam minė
jimui pamaldų bus padėtas vainikas 
prie žuvusiems pagerbti kryžiaus.

SUKAKTUVININKAI. Vieni pir
mųjų šiais metais sidabrinę vedybų 
sukaktį paminėjo Vera ir Benedik
tas Cvirkos, labai nuoširdūs ir vai
šingi žmonės. Jie norėjo praleisti tą 
sukaktį be didesnių iškilmių, bet 
balandžio 21 d. į jų namus prisirin
ko daug jų draugų ir gerbėjų su įvai
riomis dovanomis. Netrūko ir svei
kinimų bei laimingos ateities linkė
jimų. Vaišės tęsėsi ir sekančią die
ną, sekmadienį.

Balandžio 27 d. Langtono mieste
lio salėje dideliame giminių ir drau
gų pobūvy paminėjo 25 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį .Birutė ir Karo
lis Lukošiai. K. Lukošius yra parapi
jos choro dirigentas, parapijos komi
teto narys, Birutė gieda parapijos 
chore, priklauso katal. moterų drau
gijai, dirbo kaip mokytoja šeštadie
ninėj mokykloj. Jos motina, prieš 
kelerius metus atvykusi iš Lietuvos, 
M. Svilienė, nors jau sulaukusi 90 m. 
amžiaus, kas sekmadienį matoma 
bažnyčioje. P. p. Lukošių atžalynas 
— Jūratė ir Kastytis šoka “Palan
gos” ansamblyje, gražiai kalba lietu
viškai.

Gegužės 2 d. Petras Lileikis, bu
vęs gusarų pulko vachmistras Lietu
voje, nemažame draugų būryje pami
nėjo 70-jį gimtadienį gražiame Gol
den Leaf restorane.

Auksinę vedybinio gyvenimo su
kaktį gegužės 4 d. tame pažiame Gol
den Leaf restorane prisiminė Veru- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

MIESTAS, KURIS LAUKIA LIETUVIŲ
E. FEDARAS

Kai pirmieji indėnai apsisto
jo Assiniboine ir Raudonosios 
upės santakoje, pastebėjo, kad 
šių upių vanduo rudas. Mat, lie
taus vanduo nuplaudavo prerijų 
laukus, ir upeliai tą murziną 
vandenį sunešdavo į šias dvi 
upes. Todėl jie šių upių santaką 
pavadino “Winnipego” vardu. 
Indėnų kalboje tai reiškia 
drumzliną vandenį.

Pirmieji kolonistai Manitobo- 
je rado šią vietą tinkamą gyven
ti, nes šiomis upėmis galėjo 
greičiau susisiekti. Prieš šimtą 
metų čia jau buvo didokas vidu

birželio - d- d-,r liepos 1 d.

ZQ*ji KANADOS
Lietuviu Diena

b

WINNIPEGE, MANITOBOJE
Birželio 28, penktadienio vakarę - 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. Sv. 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

8 vai. vakaro

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

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

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 
tąrptautinėse 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

Žmonių problemos 
gali būti rimtos problemos
Ontario provincija kaip tik ir stengiasi
padėti išspręsti jas iš anksto

Mes taip pat padedame žmonėms sueiti į 
kontaktą su vietos institucijomis, kaip tėvų ir mo
kyklų grupės, bendruomenės ir vyriausybės įstai
gos, parapijos, kurios pasiruošusios padėti, bet 
daugeliui nėra žinomos. Kur iškyla rasiniai, kal
biniai ar tikybiniai sunkumai, Žmogaus Teisių 
Komisija yra pasiruošusi rengti diskusijas, skatinti 
žmones suprasti vieni kitus ir respektuoti kitų 
nuomones.

Mūsų uždavinys — telkti žmones ir skatinti 
geresnius santykius tarp grupių.

Jei pageidaujate daugiau informacijų ar pa
galbos, kreipkitės į Žmogaus Teisių Komisiją šiais 
adresais:

Neseniai buvo sudarytos sąlygos indėnų vaikų 
grupei lankyti viešąją mokyklą viename šiaurės 
Ontario miestelyje. Tos mokyklos vedėjas žinojo, 
kad indėnų vaikai kartais turėdavo sunkumų su 
kitais mokiniais. Norėdamas to išvengti, jis pa
kvietė Žmogaus Teisių Komisijos patarėją pasikal
bėti su mokiniais. Patarėjas klausė, ar kas nors 
iš jų buvo kada nors perkeltas į naują mokyklą ir 
kaip jie jaustųsi patekę svetimon aplinkon. Tuo 
būdu jis pagelbėjo jiem suprasti, kaip jausis atvykę 
indėnų vaikai. Dėlto integracija vyko, palyginti, 
gana sklandžiai.

Teikimas patarimų yra vienas pagrindinių 
Ontario Žmogaus Teisių Komisijos uždavinių. Mes 
rengiame seminarus bei diskusijas su policija tose 
srityse, kur yra komunikacijos stoka tarp jos ir 
mažumų grupių, kad sušvelnintume įtampą ir su
stiprintume abipusį susipratimą. Mes dalyvaujame 
ateivių ir čiagimių mažumų grupių susirinkimuose, 
aiškiname jų teises, teikiamas įstatymo, ir jų par
eigas kaip šios provincijos piliečių.

rio Kanados centras su daugeliu 
namų ir pravestomis gatvėmis. 
Sakoma, kad kaikurios šių gat
vių yra plačiausios Kanadoje. 
Bevažinėjant tų laikų susisieki
mo priemonėmis — vežimais, 
kai viena gatvės pusė išsivažinė- 
davo, važiuodavo antra puse. 
Namo juk nestatysi ant gatvės! 
Taip tos plačios gatvės ir paliko 
iki mūsų laikų. Pavyzdžiui, pa
grindinė Winnipego gatvė Por
tage Avenue yra ne tik plačiau
sia, bet ir ilgiausia. Ji tęsiasi 
nuo Winnipego iki Britų Ko
lumbijos per miestus, mieste

Government of Ontario
William G. Davis, Premier

lius ir vis tuo pačiu vardu.
Prieš šimtą metų (1874), Win- 

nipegas buvo paskelbtas pilna
teisiu miestu. Todėl šiemet win- 
nipegiečiai rengiasi švęsti tą su
kaktį. Neatsilieka ir čia gyve
nantys lietuviai. Kanados Lietu
vių Bendruomenei pritariant, 
buvo nutarta čia surengti 20-ją 
Lietuvių Dieną birželio 29 — 
liepos 1 d. d.

Norinčiųjų dalyvauti registra
cija vyksta sklandžiai, bet yra 
dar daug tautiečių, kurie, laiky
damiesi lietuviško nerangumo, 
negali apsispręsti iki paskutinės 
dienos — važiuoti ar ne. O tai 
labai apsunkina rengėjam visą 
šventės planavimą. Be to, ry
šium su miesto šimtmečio mi-

HAMILTON
1 West Avenue South
L8N 2R9
Telefonas: 527-4501

KITCHENER
824 King St. West 
N2G 1G1
Telefonas: 744-521 1

OTTAWA
2197 Riverside Drive
K1H 7X3
Telefonas: 731-7200

SUDBURY
1538 LaSalle Boulevard
P3A 1Z7
Telefonas: 566-3071

TORONTO
400 University Avenue
M7A 1V7
Telefonas: 965-5251 

nėjimu, vėliau atsiradusiems 
gali pritrūkti vietų.

Šios Lietuvių Dienos progra
ma bus įvairi ir gyva, nes daly
vaus pasižymėję ir garsūs mūsų 
lietuviški ansambliai: Toronto 
“Gintaras”, Hamiltono “Aidas” 
ir Londono “Baltija”. Bus susi
pažinimo vakaras, šokiai, pamal
dos katedroje, koncertas ir pa
sirodymas kanadietiškai visuo
menei prie provincijos parla
mento. Daugiau ir smulkesnių 
žinių galima gauti iš Lietuvių 
Dienos rengėjų komiteto, 432 
Elgin Ave, Winnipeg, Man. R3A 
OK7. Tel. 204 - 943-8925. (Be to, 
žiūr. skelbimą).

Čia atvykę lietuviai galės pa
sidžiaugti menine programa, su
sitikti senus pažįstamus, už
megzti naujas pažintis. Po Lie
tuvių Dienos turintieji ilgesnes 
atostogas galės dar praleisti sa
vaitę kitą pavažinėdami po 
miestą bei provinciją. Winnipe- 
ge kainos krautuvėse ir restora
nuose yra pigesnės, negu kur ki
tur Kanadoje. Mieste yra gausu 
parkų, golfo aikščių, maudymo
si baseinų. Pačiame miesto cent
re yra Centennial pastatų gru
pė, įskaitant ir muzėjų, kur ga
lima praleisti ištisas dienas be
studijuojant Winnipego ir Ma- 
nitobos praeitį, o vakarus — 
koncertų salėje arba atvirame 
teatre Kildonan parke.

Už pusšimčio mylių nuo mies
to yra paežerių kurortai, Pina- 
vos atominė stotis, Souris akme
nynai (tiems, kurie mėgsta rink
ti mineralinius akmenis), žuvau
toj ai gali pavažiuoti į gražias ir 
žuvingas Whiteshell apylinkes. 
Žodžiu, šiame mieste ir-provin
cijoj galima rasti visa, kas ir ki
tur yra, tik gal prieinamesnėmis 
kainomis.

Šios šventės rengėjai ir win- 
nipegiečiai tikisi susilaukti 
daug svečių. Ši šventė bus lyg 
ir bandymas: Manitobos lietu
viai mielai prisideda prie kitų 
kolonijų parengimų ir planų' 
Dabar matysime, ar kitų miestų 
lietuviai prisidės prie mūsų ren
ginio gausiu atsilankymu. Aiš
ku, iš kaikurių Kanados vietų 
kelionė yra ilga. Gal dar tolimes
ni keliai iš JAV centrų, bet mū
sų tautiečiai apvažinėja visur. 
Kartais ilgą kelionę atlikę pama
to tik kalnus ir uolas. Ar nege
riau ir įdomiau bus pamatyti vi
durio Kanados provincijas ir 
žmones?

Iki pasimatymo V/innipege 
LIETUVIŲ DIENOJE!

KENORA 
808 Robertson Street
P9N 1X9
Telefonas: 468-3128

LONDON
362 Dundas Street
N6B 1V8
Telefonas: 438-7291

SAULT STE. MARIE 
125 Brock Street 
P6A 3B6 
Telefonas: 949-3331

THUNDER BAY
235 Bay Street 
Postal Station "P" 
Telefonas: 345-2101

WINDSOR
500 Oullette Avenue 
N9A 1B3
Telefonas: 256-8278

Human Rights Commission
Ministry of Labour 
Fern Guindon, Minister



LIETUVIŲ SKRYNIOS IR KUPARAI
ALGIRDAS GUSTAITIS

“Lietuvos istorijos metraštis”,
1972 metai; išleistas Vilniuje
1973 metais, turi 300 psl. Iš ei
lės penktame to metraščio 
straipsnyje Antanas Daniliaus
kas 75-64 psl. rašo tema: “Lie
tuvių kraitinių baldų tyrimo 
klausimai”. Straipsnis paremtas 
citatomis, daugiausia lietuviško
mis. Duoti 8 brėžiniai lietuviškų 
kuparų.

Kasinys pradedamas: “Lietu
vių liaudies kultūros istorijoje 
kraitiniai baldai — skrynios, 
kuparai, spintos — užima ypa
tingą vietą. Jiems skiriama dau
giau dėmesio, negu kitiems bal
dams.” Išnašoje nurodoma, kad 
prie to sąrašo prijungtini ir ki
tokie buitiniai baldai: lovos, sta
lai, kėdės, indaujos, spintelės ir 
kt.

Straipsnyje daugiausia rašo
ma apie etnografinio skyriaus 
1948-1970 m. ekspedicijų su
rinktus duomenis Akmenės, 
Alytaus, Anykščių, Eišiškių, Ig
nalinos, Kaišiadorių, Klaipėdos, 
Kretingos, Lazdijų, Plungės, 
Prienų, Rokiškio, Skuodo, Šila
lės, Šilutės, Utenos, Varėnos ir 
Zarasų apylinkėse. Minimos ir 
kaikurios kitos gyvenvietės.

Autoriaus rašinys įdomus, duo
dantis informacinio pobūdžio ži
nių, pasisakantis dėl kaikurių 
ankstesnių tos srities tyrinėtojų 
ar rašiusiųjų minčių, samprota
vimų, dėstymų, aptarimų.

Nutylimos lietuviškos sritys
Visame rašinyje nė žodžiu ne

užsimenama apie lietuvių ar lie
tuviškų giminių kuparus, skry
nias, spintas ir kitokius mūsų 
liaudies plačiai vartotus, pasiga
mintus baldus tose lietuviškose 
ar buvusiose lietuviškose vieto
vėse ir gyvenvietėse, kur tokių 
gaminių tikrai yra ar turėtų bū
ti, jeigu jų okupantai neišvežio
jo, neišvogė ir nepaslėpė sveti
mais vardais pridangstę kitų 
kraštų muzėjuose — neišski
riant Maskvos, Leningrado ir 
kitų. Jiems prikergę “moksliš
kas” metrikas apgaudinės savo 
ir kitus piliečius, net mokslinin
kus. Neturint deramai pareng
tos mokslinės atramos, Įrodan
čios jų neslaviškos ar ne'germa- 
niškos gamybos ir stiliaus ypa
tumus, viskas gali nutekėti di
džiųjų okupantų ir melagių upe- 
lin, kaip pernai JAV-se surengta 
Sovietų Sąjungos meno paroda, 
vaizdavusi ir daugelio jų pa
vergtų tautu meną ne tik XX a., 
bet ir senąjį.

Minėtame straipsnyje, nors 
rašoma apie lietuvių baldus, jie 
griežtai apribojami dabartinės 
rusų okupuotos Lietuvos (LTSR) 
ribomis. Niekur neminimi lietu
viški baldai Drujos, Dysnos, 
Gluboko, Meldėnų, Naugardu

Radijo programos “Garsų Bangos” Bostone dalyvių grupė, laimėjusi ant
rą vietą už muzikinę laidą “Lithuanian Folksong in Perspective”. Iš kai
rės (antroje eilėje): P. Krukonis, R. Bričkųvienė, M. Dranga, R. Šležas, B. 
Vaičjurgytė

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir EgUnton)

... TeL 487-2147, vakarala 445-8955
. ...., Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

1 • ” ■ ■ U - .

ko, Nesvyžiaus, Slonimo, Ziete
los, Baltvyžio, Lietuvos Brastos, 
Balstogės, Gardino, Augustavo, 
Suvalkų, Seinų ir kitose apy
linkėse? Taip pat nė žodžiu ne
užsimenama apie buvusias prū
sų žemes, niekur neminimos 
Labguvos, Įsručio, Gumbinės, 
Tvankstės (Karaliaučiaus), El
bingo, Žalgirio ir daugybės kitų 
apylinkių vietovės. Nesiimu 
tvirtinti, * kad visos jos tebėra 
lietuviškos, bet yra pagrindo 
manyti, kad visose jose turėtų 
būti lietuvių liaudies kultūros 
stiliuje pagamintų baldų ir kit
ko. Juos turbūt skirtingi oku
pantai bus išvežioję į savus mu- 
zejus. Laikui atėjus juos reikė
tų ir tenai surasti.

Bucų nesąmone, jei lietuviai 
pvz. imtų savintis žydų ar toto
rių liaudies kūrybą. Tai būtų 
svetimos kultūros vertybių savi- 
nimasis. Rusai-komunistai tai 
daro, neleisdami nė užsiminti 
apie lietuvių tautos liaudies kū
rinius — skrynias, kuparus, in
daujas už dabartinės LTSR ribų.

Manau, dėl tokios laikysenos 
negalima kaltinti nei minėto 
straipsnio autoriaus, nei metraš
čio redaktorių. Jie ir norėdami 
negalėtų parengti tokių raštų, 
nei ruošti mokslinių ekspedici
jų į lietuviškas sritis už LTSR 
ribų. Dabartiniai lietuviai moks
lininkai yra priversti laikytis 
jiems okupantų rusų nustatytų 
taisyklių.

Užsienio lietuvių senieji 
baldai

Jei dabar okup. Lietuvoje ne
viskas galima daryti, neleidžia
ma moksliškai aprašyti net se
nų baldų, tai kaip yra užsienio 
lietuviuose? Ar čia mūsų seno
liai nėra padarę lietuviams bū
dingų skrynių, kuparų, indaujų, 
rankšluostinių, kėdžių, stalų, 
paveikslams rėmų ir kitko?

Manau, yra padarę. Manau, 
daugelis tokio mūsų kultūrai bū
dingo turto jau yra sunaikinta 
ar išmėtyta. Ar kas tokiais rei
kalais rūpinosi? Ar kam buvo 
atėjusi mintis įsteigti senų lie
tuviškų baldų muzėjų skirtin
guose kontinentuose? Kas to
kius kraitinius bei namų apy
vokos dirbinius yra aprašęs, nu
fotografavęs, metrikavęs, užra
šęs jų autorių, kilimo vietą, dar
bo įrankius ir kt.? Tuo reikalu 
būtų naudinga išgirsti ne tik pa
grindinių organizacijų, bet ir 
panašiais reikalais galvojančių 
nuomones, svarstymus.*
AR JAU PASIUNTĖT PRE
NUMERATĄ LIETUVIŠKA
JAI SPAUDAI? BE JŪSŲ 
DUOKLĖS JI NEGALI 
GYVUOTI.

Pašto ženklų, pinigų ir lietuvių liaudies meno paroda buvo surengta Otavoje Lietuvių Savaitės proga. Parodą ati
darė centrinės bibliotekos direktorius Claude Aubry Nuotr. B. Ceponkaus

''Naujųjų Metų istorija”
Birutės Pūkelevičiūtės premijuotasis romanas

1973 m. “Draugo” romano 23- 
iojo konkurso premiją laimėjo 
Birutė Pūkelevičiūtė už belet
ristikos kūrinį “Naujųjų Metų 
istorija”. Premijos šiai autorei 
yra ne naujiena. Ji jau anks
čiau yra laimėjusi “Draugo” ro
mano du konkursus: “Aštuoni 
lapai” (1956) ir “Rugsėjo šešta
dienis (1969). Be to, autorė lai
mėjo PLB jaunimo dramos kon
kurso premiją už dramatizuotą 
pasaką “Aukso žąsis” (1961) ir 
“Fraternitas Lithuanica” eilė
raščio konkurso premiją už ei
lėraštį “Paskutinis birželis” 
(1972).

Naujajame romane — “Nau
jųjų Metų istorijoj” rašytoja 
pro vienos paros įvykius pra
skleidžia gilesnius penkių žmo
nių gyvenimo sluogsnius. Veiks
mas vyksta “Amerikos slidinin
kų rojuje” Aspene, Colorado 
valstijoje. Veiksmas prasideda 
paskutinės metų dienos prieš
pietį ir baigiasi ankstyvą Nau
jųjų Metų rytą. Veikia tik pen
ki asmenys — dvi moterys ir 
trys vyrai. Vietos kalnų grožis 
pasakojimui teikia egzotikos ir 
savotiškos romantikos. Veikėjų 
negausumas ir laiko trumpumas 
leidžia autorei stipriau susitelk
ti į vaizduojamų asmenų vidaus 
atskleidimą, Į jų pagrindinius 
charakterio bruožus. Romanas 
sudarytas iš 6 savyje užbaigtų 
epizodų. Pirmasis epizodas 
“Moterys” egzotiškame gamtos 
fone supažindina su abiem ro
mano moterim — Stefa Morkū
niene, gydytojo žmona, ir Vile 
Gedviliene, draudos agento žmo
na. Abi moterys gana ambicin
gos, bet skirtingų, kontrastinių 
charakterių. Vilė-Vilija yra bu
vusi balerina, turėjusi net pasi
sekimo bei vilčių ir amerikiečių 
scenoje, gyvena menininkės fan
tazijomis, net apie savo jaunystę 
pasakoja būtų ir nebūtų istori
jų. Labai nepatenkinta yra sa
vo vyru Edvardu, kuris ją pri
vertė pasitraukti iš teatro, o 
pats nesugeba svetimame kraš
te materialiai prasimušti į vir
šūnes. Menininkės garbė ir gy
venimo prabangos teikiama lais
vė buvo ir tebėra Vilės idealai. 
O jų siekimą sukliudė jos vyras, 
už tai jam ir negaili karčių prie
kaištų.

Stefa Morkūnienė yra daug 
kuklesnė, praktiška ir taupi mo
teris. Savo pastangomis ji laimė
jo vyrą-daktarą: išvykusi slaugės 
darbams į Kanadą, ji sugebėjo 
atsiimti ir sužadėtinį Paulių, jį 
išlaikyti, kol baigė medicinos 
mokslus, ir paskui pasiimti vy
ru. Tačiau piniginė parama ir 
meilė dažnai nesiderina. Taip 
atsitiko ir Morkūnų šeimoje: 
tarp vyro ir žmonos nėra dar
numo, pavartota moralinė prie
varta atsiliepia jų santykiuose.

Vilė ir Stefa ginčijasi įvairiais 
klausimais, susikerta jų charak
terių polinkiai ir asmeniniai no
rai. Iš tų .ginčų ir susikirtimų 
skaitytojas jau gali susidaryti 
vaizdą, kas jos yra ir kaip tokie 
charakteriai susiformavo.

Antrasis epizodas “Vyrai” nu
veda skaitytoją į suomišką pir
tį, kur vyrai po slidinėjimo va- 
nojasi. Edis ir Paulius yra drau
gai dar iš gimnazijos laikų. Dėl
to ir jų pokalbiai atviri, kartais 
truputi ciniški, bet vaizdingi ir 
įdomūs, papildą šeimų santykių 
vaizdą, apmestą ryškiais met
menimis jau pirmajame epizo
de. Temperamentingesnis atro
do Edis, nuosaikesnis, ramesnis 
yra Paulius. Pirtyje vyrai susi
pažįsta ir su penktuoju — svar
biausiu romano personažu, su 
stambios statybos bendrovės 
savininku — Vincu Naru. Šis 
simpatiškas turtuolis pakviečia 
Morkūnus ir Gedvilus Naujus 
Metus sutikti jo rezidencijoje 
už miesto.

Trečiasis epizodas “Kvinte
tas” ir ketvirtasis “Naujieji Me
tai” vaizduoja Naujųjų Metų su
tikimo puotą Naro prabangioje 
viloje. Jau važiuojant automobi
liu, tarp vyrų ir moterų vėl iš-

PR. NAUJOKAITIS
kyla naminiai, kasdieniniai gin
čai, ypač Vilė nesigaili karčių

Birutė Pūkelevičiūtė, anksčiau lai
mėjusi nevieną premiją už savo kū
rinius, vėl gavo premiją už romaną 
“Naujųjų Metų istorija”

pipirų savo Edžiui. Naras sve
čius sutinka draugiškai, vaišina 
lietuvišku nuoširdumu. Tarp 
Vilės ir Naro užsimezga kaž
koks nuoširdus draugiškumas. 
Edis tai pastebi ir reaguoja be
veik atvira Naro asmens ir el
gesio kritika. Pauliui nelabai se
kasi santykius išlyginti. Vilė čia 
ir papasakoja tikrąją “Naujųjų 
Metų istoriją”, kai ji, balerinos 
žydėjimo laikais, būdama dar 
netekėjusi, vieną Naujųjų Metų 
sutikimą šventė su pirmą kartą 
sutiktu vyru V. Naruševičium, 
kuris pas ją tą vakarą atvyko pa
gal jos klaidingu adresu pasiųs
tą kalėdinį sveikinimą. Tas pūs
lėtomis rankomis statybos dar
bininkas Naruševičius tą naktį 
nesigailėjo jokių išlaidų, kad 
tik pradžiugintu ir patenkintų 
gražuolę kylančią baleto žvaigž
de. Žinoma, romantiški nuoty
kiai tada ir baigėsi rytui švin
tant. Vilei tai buvo epizodas, o 
Naruševičius tai giliai išgyveno. 
Ir iš tolesnio pasikalbėjimo čia 
pat paaiškėjo, kad šių namų šei
mininkas ir yra anas" buvęs sta
tybos darbininkas Naruševičius. 
Šeimininkas iš karto pažino Vi
lę, o ši atpažino buvusių nuoty
kių herojų iš kaikurių Naro po
sakių. Tas epizodas baigiasi tuo, 
kad Vilė visiškai piktai susiker
ta su savo vyru ir nesutinka kar
tu važiuoti namo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aloyzas Baronas, ŠILKO TINK

LAI. Pasakojimai. Išleido “Ateitis” 
1974 m. literatūros serija nr. 9. Ap
lankas — Kazio Veselkos. 184 psl., 
minkštais viršeliais. Kaina — $4.50. 
Gaunama “Ateities” leidykloje, c/o 
Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 48075, USA.

Jose Eustasio Rivera, AMAZONES 
DŽIUNGLĖSE. Romanas, išverstas 
P. Gaučio. Kalbą tikrino Juozas Ma- 
siulionis. Aplankas — Ados Korsa- 
kaitės-Sutkuvienės. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas 1974 m. Čika-

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.

Penktasis epizodas “Karalius 
Strazdabarzdis” vaizduoja pasi
likusios Vilės ir Naro atviresnį 
pasikalbėjimą. Paaiškėja, kad 
Vilė giliai buvo įaugusi į Naro 
širdį: jis sekė jos karjerą, lankė 
baleto spektaklius, grožėjosi jos 
šokiu. Jis pasisako, kad visą lai
ką turėjęs Vilę mintyje ir šir
dyje.

Gal kiek ir permažai autorė 
parodo kelią, kuriuo naujasis 
lietuvis emigrantas iš paprasto 
darbininko tapo garsios statybos 
bendrovės vadovu ir savininku. 
Naras darbštumu, gabumais ir 
ištverme prasimušė, išsilavino 
ir praturtėjo. Šitie laimėjimai 
žavi ir Vilę, nes Naro pasiekta 
prabanga yra ir Vilės idealas. 
Bet ir savo viduje Naras nėra 
tuščias ir banalus. Jis pakanka
mai prasilavinęs, inteligentiš
kas, jautrus, suprantąs meninių 
siekimų žavumą. Tai ir atrodo, 
kad šį kartą Naras bus Vilę lai
mėjęs. Jis ir ryžtasi dabar jos 
iš savo akių taip lengvai nepa
leisti.

Paskutinis epizodas “Saulė
tekis” atneša betgi visai nelauk
tą likimo sprendimą. Naras ve
ža Vilę savo automobiliu į mies
telį. Veža susijaudinęs, išgyven
damas savo laimės ekstazę. Au
tomobilis lekia perdideliu grei
čiu. Pirmiesiems saulės spindu
liams apšvietus kalnus, barzdo
tų jaunuolių vairuojamas auto
mobilis, važiuodamas ne savo 
kelio puse, trenkia į Naro au
tomobilį. Vairuotoją vietoje už
muša, o Vilę išmeta toli į minkš
tą pievą ir tik gerokai sutren
kia. Taip fatališkai baigiama 
“Naujųjų Metų istorija.”

Romanas parašytas su kūry
biniu polėkiu. Kiekvienas saki
nys yra literatūriškai išbaigtas, 
vaizdus, taiklus, ritmingas, bet 
neperkrautas. Charakteriai ne
banalūs, pakankamai išryškinti, 
psichologiškai tikri. Kompozici
ja — perspektyviška, nuosekliai 
vedanti veiksmą į numatytą 
sprendimą. Gal perimasis pirty
je galėjo būti kiek ir patrumpin
tas, o to vietoje daugiau vaizdų 
būtų duota Naro ekonominiam 
iškilimui. Bet ir dabartinėje 
proporcijoje Naras yra ryškus, 
gyvas žmogus. Gyvi ir kiti vei
kėjai.

Romanas savo nebanaliais, 
gyvenimiškais žmonėmis, naujų
jų ateivių lietuvių pramoginiais 
ir kasdieninės buities vaizdais, 
egzotiniu fonu bei šiltomis vaiz
davimo spalvomis yra šviesus 
spindulys mūsų išeiviškoje be
letristikoje.

Birutė Pūkelevičiūtė, NAUJŲJŲ 
METŲ ISTORIJA. Premijuotas 
romanas. Viršelis pieštas Kazio 
Veselkos. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 1974 m., 
184 psl. Kaina $4.50.

goję. 356 psl., minkštais viršeliais. 
Kaina $6. Gaunama “Draugo” admi
nistracijoj, 4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Julija Švabaitė-Gylienė, SEPTYNI 
SAULĖS PATEKĖJIMAI. Eilėraš
čiai. Išleido 1974 m. “Ateitis” litera
tūros serija nr. 8. Viršelis ir vinje
tės — Danguolės Stončiūtės. 80 psl., 
kietais viršeliais. Kaina — $3.50. 
Leidėjų adresas: Ateitis, c/o Mrs. 
M. Bajoriūnienė, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075, USA.

Rt. Rev. Msgr. Vincenzo Cusu- 
mano, IN THE SERVICE OF THE 
CHURCH. The Servant of God Geor
ge Matulaitis-Matulewicz. Biographi
cal Sketch and Spiritual Diary. Iš
leista 1974 m. Čikagoje su finansi
ne prel. J. Karaliaus parama. 146 
psl., minkštais viršeliais. Kaina ne
pažymėta. Gaunama pas Tėvus mari
jonus: Congregation of the Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 5/70, gegužė. 
PLB biuletenis. Adresas: 7240 So. 
Mozart St., Chicago, Ill. 60629, USA.
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H KULTBRNtJE VEIKIOJE
KLEVELANDO NAUJOSIOS PA

RAPIJOS salėje premjeros susilau
kė Anatolijaus Kairio trijų veiksmų 
drama su epilogu “Žmogus ir tiltas”, 
atvežta rež. E. Dauguvietytės-Kuda- 
bienės vadovaujamo “Aukuro” iš Ha
miltono, Ont. Veikalas, vaizduojan
tis 1941 m. birželio 23-24 d. d. įvy
kius Kaune, yra dedikuotas lakūnui 
J. Dženkaičiui ir J. Savulioniui. Pir
masis bandė išgelbėti Vytauto Di
džiojo tiltą, jungiantį Aleksotą su 
senamiesčiu, antrasis — Vilijampo
lės tiltą per Nerį. Jiedu už šiuos 
tiltus paaukojo savo gyvybes. Nemu
no Vytauto D. tiltą besitraukiantys 
sovietų daliniai susprogdino, išsigan
dę J. Dženkaičio suorganizuoto puo
limo, kartu su nemažu skaičiumi ant 
jo tuo metu buvusių karių. Vilijam
polės tiltą išgelbėjo J. Savulionis, 
nukirpdamas į sprogmenis vedusius 
laidus, ir žuvo pervertas kulkų. J. 
Dženkaitį pakirto užnugaryje sovie
tų pradėtas priešpuolis Aleksoto 
šlaituose. J. Savulionio išgelbėtą 
Vilijampolės tiltą 1944 m. vasarą 
susprogdino pasitraukiantys vokie
čių daliniai. “Žmogų ir tiltą” režisa
vo E. Dauguvietytė-Kudabienė, de
koracijas šiam spektakliui sukūrė 
Elena Steiglienė, pagrindinius vaid
menis — A. Stanevičius, V. Staškevi
čius, L. Verbickaitė, D. Enskaitięnė. 
“Aukurą” su premjeriniu spektakliu 
Klevelandan pakvietė ir globojo Lie
tuvių Fronto Bičiulių vietinis sky
rius, vadovaujamas pirm. J. Mikonio.

DR. A. ŠLEPETYTĖ JANAČIENĖ, 
profesoriaujanti Niujorko Pace uni
versitete, Fordhamo universiteto 
studentams ir profesoriams skaitė 
paskaitą “Lietuva — Baltijos pakran
tės gintaro kraštas”. Klausytojus su 
ja supažindino Fordhamo universite
to lituanistikos instituto ilgametis 
vadovas prof. dr. W. Jaskevičius, SJ.

GRACIELA JAKAVIČIŪTĖ (Mar 
čia Bell) — filmų aktorė Argenti
nos sostinėje Buenos Aires. Ji yra 
vaidinusi komiškame filme “La Ca- 
ma Redonda” (“Apvali lova”), o šį 
pavasarį išskrido Ispanijon. Daly
vauti naujame filme ją yra pakvietęs 
ispanų dainininkas Camilo Sexto.

DAIL. KAZYS ŠVAINAUSKAS 
XV savo grafikos darbų parodą su
rengė Varšuvoje, Mozūrijos Kultūros 
Draugijos naujojo meno galerijoje, 
šios parodos dėmesio centre buvo 
Varšuvos bei jos vaivadijos architek
tūros paminklai, jų ciklai “Varšuva”, 
“Varšuvos vaivadija”, “Kalniečių le
gendos”. Iš atskirų darbų minėtini: 
buvusi ligoninė, kurioje mirė M. K. 
Čiurlionis, gimtasis F. Šopeno na
mas prie Sochačiovo, Oginskių rūmai 
ir Oginskio antkapis Sedlicuose. Pa
rodos atidarymą rodė Lenkijos te
levizija, ją palankiai įvertino lenkų 
spauda, o vienas laikraštis dail. K. 
Švainauską savo skaitytojams pri
statė kaip Mozūrijos ir Lietuvos gra
fiką. Šiemet dail. K. Švainau^kas 
planuoja surengti savo XVI parodą 
lietuvišką tematika. Dail. K. Švai- 
nauskas yra gimęs 1916 m. Panevėžio 
apskr., 1936-39 nr. studijavęs Kauno 
meno mokykloj, vėliau — Vilniaus 
dailės akademijoj. Lenkijoje įsikū
rė 1946 m. ir čia baigė Krokuvos 
dailės akademiją. Dalyvauja lietuvių 
veiklpje, talkina “Aušros” laikraštė
liui.

SOL. AUDRONĖ SIMONAITYTĖ 
su pagyrimo diplomu baigė studijas 
bakalauro laipsniu Čikagoje, Roose- 
velto universiteto muzikos kolegijo
je. Jos baigminis rečitalis universi
teto rūmuose susilaukė pilnos salės 
dalyvių, pagerbiančių sol. A. Simo
naitytę už jos koncertinę veiklą ir 
muzikinį darbą su jausmu. Klasikinių 
kūrinių programą buvo paruošusi 
pati muzikos kolegija, tad lietuvišką 
liaudies dainą ji tegalėjo padainuoti 
virš programos. Sol. A. Simonaitytė, 
malonaus tembro sopranas, jau yra 
gavusi stipendiją ir žada siekti ma
gistro laipsnio dainavimo srityje.

ČIKAGOS M. K. ČIURLIONIO 
GALERIJOJE dail. J. Rimšos 25 ta
pybos darbų parodą surengė “Mar
gutis”. Su šio dailininko gyvenimo 
ir kūrybos keliu parodos lankytojus 
supažindino inž. Valdas Adamkus, o 
poetas Kazys Bradūnas paskaitė tris 
V. Ališo eilėraščius, vaizduojančius 
tropinės gamtos grožį. Beveik visi 
dail. J. Rimšos parodos radiniai bu
vo skirti tropinės Tahiti salos žmo
nėms ir gamtai, gerokai primeman- 
tys toje pačioje saloje prieš šimtą 
metų sukurtus P. Gauguino darbus. 
Dail. J. Rimša šiuo metu daug dir
ba baigdamas Tahiti paveikslų cik
lą.

ČIKAGOS LIETUVIŲ AERO 
KLUBAS pernai suėjusias lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žu
vimo 40-tąsias metines paminėjo spe
cialiai užsakytu kompoz. D. Lapins
ko nauju muzikiniu “Dariaus ir Gi
rėno spektakliu” Jaunimo Centre. 
Kompoz. D. Lapinskas dokumenti
nius “Lituanicos” skrydžio momen
tus sujungė su fantastiniu elementu 
— laumių laužais Aleksote, prie 
Puntuko žaidžiančiais vaikais, pie
menėlio dūdelės muzika ir jo daina 
Soldino pamiškėje. Žodiniam tekstui 
buvo panaudotas žuvusiųjų lakūnų 
testamentas, A. Mackaus poezija. Šio 
originalaus spektaklio atlikime da
lyvavo solistai Elena Blandytė, Leo
nas Baltrus, būrys jaunimo, užkulisy
je dainavęs Jaunimo Centro choras, 
vadovaujamas F. Strolios. Scenovaiz
džius sukūrė Vytautas Vepštas, gar
so efektais pasirūpino Tolius Šlaitas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SOL. VIRGILIJUS NOREIKA Vil

niuje kiekvieną pavasarį surengia 
jau tradiciniu tapusį savo rečitalį, 
talkinamas žmonos Žanetos Norei- 
kienės. Šiemetinis jo solinis koncer
tas gegužės 12 d. buvo sukaktuvinis 
— 200-tasis, kartu pažymintis ir 15 
metų koncertinę veiklą. Taigi, per 
15 metų sol. V. Noreika, nepaisyda
mas daug jėgų pareikalaujančio dar
bo Vilniaus ir kituose operų teatruo
se, 200 kartų susitiko su dainos my
lėtojais koncertinėje scenoje. Čia 
tenka pabrėžti, kad ir jo pirmajame 
koncerte, įvykusiame ką tik baigus 
Vilniaus konservatoriją, akompania- 
tore buvo konservatorijos IV kurso 
studentė Žaneta Kochanaitė, tapusi 
ne tik jo koncertų, bet ir viso gyve
nimo palydove. Sukaktuvinio koncer
to dėmesio centre buvo vokiečių kla
siko R. Schumanno šešiolikos minia
tiūrų vokalinis ciklas “Poeto meilė” 
H. Heinės žodžiais, papildytas lietu
vių ir kitų tautybių kompozitorių kū
riniais, trim arijom iš G. Puccini 
operos “Manon Lescaut”. Savo ta
lento gerbėjams sol. V. Noreika atsi
lygino net septyniom virš programos 
atliktom populiariom kompozicijom. 
Bilietai į šį koncertą buvo išparduo
ti jau prieš kelias savaites. Dainavi
mo pedagogas Zenonas Paulauskas ir 
kiti recenzentai, džiaugdamiesi sol. 
V. Noreikos sukaktuvinio koncerto 
augštu lygiu, konstatuoja, kad jis 
dabar yra pačiame savo kūrybinių jė
gų žydėjime.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų teatras mokslo metų sezoną už
baigė trim premjerom L. Stuokos-Gu
cevičiaus ir M. Daukšos kiemuose. 
Rež. L. Ciunis ir kompoz. O. Bala
kauskas premjerai pasirinko A. Sa- 
mulevičiaus “Paukšti, ateik čia”, rež. 
Kurklietytė — A. Delendiko “Ketu
ris kryžius saulėje”, rež. A. Čepaity- 
tė — Justino Marcinkevičiaus “He
roiką”, muzikiniam apipavidalinimui 
pasikvietusi R. Kudirką. Visų šių 
spektaklių dailininkas — G. Kličius. 
Universiteto kiemo teatro dienose 
taipgi dalyvavo Kauno profsąjungų 
išraiškos šokio grupė “Sonata”, vado
vaujama K. Daujotaitės. Jos užbaig
tos lietuvių poezijos ir liaudies dainų 
vakaru.

VEIKLOS DVIDEŠIMTMETĮ spe
cialiu koncertu paminėjo Vilniaus 
pedagoginio instituto studentų dainų 
ir šokių ansamblis “Šviesa”, vado
vaujamas muz. A. Vyžinto. Ansamb
lis didelį dėmesį skiria pedagoginei 
tematikai, šiame koncerte buvo pir
mą kartą atlikta kompoz. A. Bražins
ko ir poeto V. Bložės poema “Knyg
nešiai”. Koncerte taipgi dalyvavo iš 
Lietuvos mokyklų Vilniun atvažiavę 
“Šviesos” veteranai, dabartiniai mo
kytojai, susilaukę daug tulpių ir ro
žių puokščių už R. Žigaičio dainą 
“Gėlės mokytojui”.

GARBĖS DIPLOMĄ Čekoslovaki
jos Brno mieste įvykusiame tarptau
tiniame žemės ūkio filmų festivalyje 
laimėjo dviejų dalių mokslo populia
rinimo spalvotas filmas “Vieta po 
saule”. Jį sukūrė scenaristai Č. Ku
daba ir L. Lazėnas, režisoriai R, Da- 
mulis ir L. Lazėnas, operatoriai R. 
Damulis ir J. Matonis.

KLAIPĖDOS LIAUDIES OPEROS 
teatras, vadovaujamas Kazio Kšano, 
savo repertuarą papildė G. Donizetti 
“Meilės eliksyru”. Spektaklį režisavo 
dramos aktorius Vytautas Paukštė, 
dirigavo Kazys Kšanas, scenovaiz
džius ir drabužių eskizus sukūrė Vil
niaus operos ir baleto teatro dail. 
Henrikas Ciparis. Pagrindinius vaid
menis atliko: gazifikacijos valdybos 
šaltkalvė instruktorė Galina Iljina, 
Kauno politechnikos instituto Klai
pėdos vakarinio fakulteto vyr. dėsty
tojai Eleonora Ambrasienė, Stasys 
Šniukšta, docentas Andrius Bielskis 
ir Šiaulių K. Preikšo pedagoginio 
instituto Klaipėdos muzikos fakulte
to absolventas Simonas Donskovas.

LEOPOLDAS DIGRYS, vilnietis 
vargonų virtuozas, šešiuose koncer
tuose V. Berlyne atliko J. S. Bacho, 
D. Šostakovičiaus, E. Aro, P. Ebeno, 
O. Macho ir J. Juzeliūno kūrinius. Jo 
koncertai buvo įtraukti į Sovietų Są
jungos kultūros dienų rėmus. Šia 
proga V. Berlyne buvo surengta ir 
dail. S. Krasausko grafikos darbų pa
roda.

PIRMĄJĮ KONCERTĄ Vilniaus 
konservatorijos salėje surengė šio 
mokslo institucijos kamerinis cho
ras, kurį sudarė dirigavimo kated
ros studentai ir absolventai, vado
vaujami dėstytojo A. Jozėno. Debiu
tinio koncerto programoje buvo J. 
Žilevičiaus harmonizuota liaudies 
daina “Pas motušę augau”, R. Žy
gaičio “Tyla”, R. Shaw “Trys negrų 
dainos”, E. Balsio, A. Koševskio, L. 
Džerkarto bei kitų kompozitorių kū
riniai. Koncertas turėjo net penkis 
dirigentus, kamerinio choro narius, 
parodžiusius savitą interpretavimo 
braižą.

PAVASARIO KONCERTŲ SERI
JĄ Trakų pilies menėje pradėjo S. 
Sondeckio vadovaujamas Lietuvos 
kamerinis orkestras, šeštadieniais ir 
sekmadieniais pilyje koncertuos Lie
tuvos ir Vilniaus styginiai kvartetai, 
tarptautinių konkursų Lieže laurea
tai, Vilniaus filharmonijos pučiamų
jų kvintetas, Vilniaus konservatori
jos liaudies instrumentų ansamblis j 
“Sutartinė”, bus surengti keli lietu- j 
vių liaudies muzikos koncertai.

V. Kst.
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visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI —
Kasos valandos:
Pirmadieniais .. . 10- 3

virš 6,8 milijonų dolerių 

Moka už:
term, indėlius 2 metų .... 9%

Antradieniais .... 10- 3 term, indėlius 1 metų .... 8!/2%
Trečiadieniais uždaryta taupomąsias-savings s-tas 814%
Ketvirtadieniais 10- 7 depozitų-čekių s-tas ........ ...6%
Penktadieniais 10- 8
Šeštadieniais .... 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.

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.

Ateitininkų žinios
Pradėta registracija ateitininkų 

stovyklai Wasagoje. Ji prasidės lie
pos 21 d. ir baigsis rugpjūčio 3 d. 
Stovyklon priimami ir neateitinin- 
kai nuo 7 iki 18 metų. Stovykla bus 
suskirstyta į dvi dabs: jaunučių ir 
vyresniųjų. Abi grupės turės atski
ras programas ir atskiras vadovybes. 
Komendantu bus Vytas Kliorys iš 
JAV. Specialus dėmesys šiais me
tais bus kreipiamas į darbelius. Mo
kytoja Adelė Abromaitienė mokys, 
kaip daug ką galima padaryti iš au
galų, o p. Vaitonienė mokys austi.

Stovyklos mokestis: 1 vaikui už dvi 
savaites — $70, dviem — $120, trim 
vaikam iš tos pačios šeimos —• $150.

Registracijos blankai gaunami Pri
sikėlimo par. raštinėje, Hamiltone 
— pas p. Gudinskienę. Gyveną ki
tose vietovėse prašomi rašyti V. Ko- 
lyčiui, 86 Glenholme Avė., Toron
to, M6H 3B1. Visas informacijas tei
kia V. Kolyčius tel 654-5481.

Skautų veikla
• XII Romuvos stovykla — liepos 

27 — rugpjūčio 10 d.d. Skautai-tės 
prašomi registruotis per savo drau
gininkus, kuriems išsiunčiami regist
racijos lapai. Mergaitės, norinčios 
tapti skautėmis ir skautavinią pra
dėti stovykloj, kreipiasi į “Šatrijos” 
tuntininkę s. Saplienę tel. 654-9052.

• Vadovų-vių “Gintaro” ir “Ąžuo
lo” mokykla, kasmet organizuoja
ma LS Seserijos ir Brolijos vadovy
bių, šiemet bus Romuvoje liepos 28 
•— rugpjūčio 4 d.d. Skautės priima
mos nuo 15 m. amžiaus su I pat. 
laipsniu. Norintieji lankyti šią vado
vų-vių mokyklą kreipiasi į tuntinin- 
kus.

• “Šatrijos” tuntininkė dėkoja 
vienetų vadovėms už žiemos sezono 
darbą, Tėvams pranciškonams ir L. 
Namams už patalpas, tėvams už tal
ką ir paramą.

• Romuvos stovyklon vykstančių 
vadovų-vių ir stovyklos organizato
rių suvažiavimas šaukiamas birželio 
23 d., 11 v.r., skautų būkle.

• Birželio 8-9 d.d. Romuvoj dir
bo Hamiltono talka. Stovyklavietėje 
dabar dirbama kiekvieną savaitgalį.

• Akademikų skautų sueiga —- 
birželio 20 d., ketvirtadienį, 7.30 v. 
v., skautų būkle.

• Birželio 22-23 d.d. Mindaugo 
dr-vės iškyla Romuvon. Rinktis vi
siems birželio 22 d., 11 v.r. Romuvo
je. Programoje — draugovės šventė, 
įžodis, laužas, skautiški užsiėmimai 
ir kelionės. Draugovės rašinio kon
kursą tema “Kodėl aš esu skautas?” 
laimėjo L. Grybas. Ačiū vertinimo 
komisijai, kurią sudarė G. Vasiliaus
kaitė, I. Stanionytė ir S. Valiūnaitė.

C. S.

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

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).

ELEKTROS RANGOVAS

NUO LUINOS IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

Tel. 489-5425 i
Namų: 920-2501

WEHHuaunmc

toja. Neužmirština olimpinė meiste- 
rė Lenkija ir gerų žaidėjų turinti 
Olandiją. Jugoslavija paskutiniu mo
mentu besiruošdama pasaulio pirme
nybėms irgi parodė žymią pažangą 
— sužaidė lygiomis su Anglija 2:2.

Garsusis Brazilijos futbolo žaidė
jas Pele buvo iškilmingai pagerbtas 
pasaulinių futbolo pirmenybių ati
daryme už sportiškumą ir augštą 
meistriškumą.

VYČIO ŽINIOS
Amerikos stalo teniso pirmenybė

se V. Nešukaitytei teko žaisti su 
pasaulinio mąsto žaidėjais. Jos žai
dime matėsi pažanga. Jos pastangas 
šiose žaidynėse reikia augštai ver
tinti. Ji laimėjo 3-čias vietas mote
rų ir mišraus dvejeto varžybose. 
Svarbiausią laimėjimą pasiekė ko
mandinėse varžybose, žaidžiant prieš 
Japoniją, teko pralaimėti 1:3. Poro
je su M. Domonkos ji įveikė japones, 
kurios yra labai augštos klasės žai
dėjos, ir vėliau laimėjo pirmą vietą 
dvejetų varžybose.

Stalo teniso treniruočių L. Namuo
se nebebus. Paskutinė treniruotė įvy
ko birželio 11 d. Birželio 18 d. L. 
Namų salėje, kur vykdavo stalo te
niso treniruotės, ruošiamas pobūvis 
jauniesiems stalo tenisininkams. Bus 
įteiktos dovanos laimėtojams, su
ruoštos vaišės ir rodomas filmas iš 
pasaulinių stalo teniso pirmenybių.

Golfo atviros pirmenybės įvyks 
birželio 16 d. 12 vai. Boltono aikš
tyne. Visi kviečiami dalyvauti. A. S. 
AUŠROS ŽINIOS

Uždaras golfo turnyras birželio 2 
d. sutraukė gausų dalyvių būrį. I vie
tą ir T. Placido taurę laimėjo Augus
tinas Simanavičius. Jis Golf Haven 
aikštę įveikė 86 smūgiais. Antruo
ju buvo V. U b e i k a , sudaręs 88 
taškus, III v. teko St. Kėkštui, surin
kusiam 90 t. Kundrotų taurę, skirtą 
laimėtojui su išlyginamaisiais smū
giais, gavo Algis Sapijonis (68). Dr. 
Sigito Kazlausko taurę, skirtą dve
jeto laimėtojams, laimėjo Augusti
nas Kuolas ir Romas Burdulis. Iš 
svečių geriausiai sužaidė Ant. Si- 
minkevičius, įveikęs kursą 80 smū
gių. Moterų laimėtojai skirtoji do
vana atiteko p. Kėkštienei.

Petras P r a k a s
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

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

Toronto. Tel. 531-8422

Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTEDUABI’O EIIDC 406 Roncesvclles A«STEPHANS CURS telefonas536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimoi.

UNITED 
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
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 j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio J mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

fieldas pensiją leistų gauti nuo 
50 metų amžiaus.

Prisikėlimo parapijos klebonas kun. A. Simanavičius, OFM, Velykų bobutės 
karnavale Toronte. Nuotr. S. Dabkaus
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E. Palubinskas, Australijos olim
pinės krepšinio rinktinės ir lietuvių 
išvykos j Europą dalyvis, gegužės 
mėn. buvo išvykęs j Braziliją žaisti 
krepšinio. Dabar grįžo į Australiją 
ir birželio 30 d. atvyks į profesijona- 
lų krepšininkų stovyklą JAV-se. Rug
pjūčio pabaigoje aplankys Toronto 
Vyčio krepšinio stovyklą.

Paulius Stanevičius, gyv. Stayne- 
ryje, Ont., ir toliau- stipriai reiškia
si lengv. atletikoje. Ypatingai pasi
žymėjo Georgian Bay mokyklų baig
minėse pirmenybėse — laimėjo 4 
pirmas vietas ir vyr. berniukų kla
sėje susirinko daugiausia taškų — 
40. Jis laimėjo 110 m. kliūtinį bė
gimą, šuolį į tolį, šuolį į augštį ir 
trišuolį. Šuolyje į tolį jis pasiekė 
geriausią savo pasekmę 21-5% (6,54 
m). Dalyvaus Ontario mokyklų pir
menybėse Toronte.

Pasaulinės futbolo pirmenybės pra
sidėjo birželio 13 d. ir truks iki 
liepos 7 d. 9-niuose V. Vokietijos 
miestuose. Pirmenybių atidarymas 
įvyko Frankfurte, kur pirmąsias 
rungtynes žaidė praėjusių pirmeny
bių laimėtojas Brazilija ir po ilgos 
pertraukos į baigmę patekusi Jugo
slavija. Baigminėse žaidynėse žais 16 
komandų. Iš kiekvienos grupės dvi 
pirmosios komandos pateks į ket- 
virtbaigmį. Toliau keturi laimėtojai 
susitiks pusbaigmyje ir pagaliau ge
riausios dvi vienuolikės kovos dėl 
pasaulio meisterystės. Baigminės 
rungtynės įvyks Miuncheno olimpi
niame stadijone. Brazilija yra laiko
ma viena stipriausių komandų, ta
čiau šiais metais jų geriausiam žai
dėjui Pelei pasitraukus iš aktyvaus 
žaidimo, daugelio akys nukrypo i Ita
liją. Brazilija yra laimėjusi daugiau
sia meisterysčių (4) ir dar tebe
turi pasaulyje geriausią puolėjų li
niją. Nereikia užmiršti ir V. Vokie
tijos, kuri visuomet pasiekdavo augš- 
tas vietas. Darant komandų išskirs
tymą, Urugvajus buvo numatytas 
kaip 4-ta komanda. Urugvajus ir 
Argentina anksčiau yra buvusios pa
saulio meisterės, tad ir dabar gali 
pakišti koją favoritams. Gerų pa
stangų galima susilaukti ir iš Ško
tijos, kuri neseniai įveikė Angliją 
2:0 ir tapo britų pirmenybių laimė

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. DarglS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A A A A A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------- -

moka llllll ima
6% už depozitus

9% už asm. paskolas
8V4% už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. ||| 8V2% už mortgičius 

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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 vah 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., -y_| cąo E AE A Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al 14 A D II IC D am lt a * Sąžiningas patarnavimas.
■ Va IvIUKAIv ItUalIOr • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bldor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Mackasey buvo pravedęs nedar
bo draudos reformą, padidinda
mas išmokas bedarbiams, pa
lengvindamas joms gauti sąly
gas. Draudos metinės išlaidos 
pašoko iki $2 bilijonų ir įklim
po į didžiuli deficitą, kuris mo
kesčių mokėtojų pinigais paden
giamas iš valstybės iždo. Prem
jeras P. E. Trudeau atvirai pri
sipažino, kad B. Mackasey susi
grąžinimas kabinetan yra poli
tinė nuolaida pastarojo rinki
minei apylinkei Montrealio prie
miestyje Verdune. Spauda be
veik vienbalsiai pasmerkė šį 
žingsnį tokiu laiku, kai iki par
lamento rinkimų nėra nė pilno 
mėnesio. Ministerių kabineto 
padidinimas iki 31 nario esąs 
visiškai nereikalingas, nes jų 
federacinė vyriausybė jau ir 
taip turinti perdaug.

Rinkiminiame vajuje visos 
trys pagrindinės partijos nema
žą dėmesį skiria projektams, 
kurie palengvintų kanadiečiams 
įsigyti šiuo metu beveik pasa
kiškas kainas pasiekusius na
mus. Premjeras ir liberalų va
das P. E. Trudeau pažadėjo pa
rūpinti valstybini mortgičių net 
iki 95% namo vertės, jeigu na
mas nekainuos daugiau kaip 
$31.500. Tokiu atveju mažiau 
uždirbančiam pirkėjui užtektų 
5% namo vertės pradinės įmo
kos. Kadangi Toronte, Vankuve
ryje ir kaikuriuose kituose 
miestuose namų kainos prašoka 
$31.500, Vankuveriui ir Toron
tu! P. E. Trudeau nustatė $44.- 
900 ribą. Pradine įmoka būtų 
paliekama ta pati 5% namo ver
tės suma, būtų duodamas valsty; 
binis mortgičius, pilnai paden
giantis namo finansavimą iki 
$31.500. Likusiai sumai iki $44.- 
900 padengti valstybinė mort
gičių bendrovė parūpintų iki 
75% reikiamų pinigų. Perkan- 
tiem namus brangesnius kaip 
$44.900, reikėtų iš karto įmokė
ti 25% namo vertės, o likusius 
75% padengtų valstybinis mort

gičius. Konservatorių vadas R. 
Stanfieldas namų kainoms su
mažinti pažadėjo atšaukti fede
racinį 11% mokestį statybinėm 
medžiagom, leisti neišmokėtų 
namų savininkams atskaityti iš 
federacinio pajamų mokesčio 
tas mortgičiaus palūkanas, ku
rios prašoka 8%. Šis jo planas 
leidžia didinti mortgičių palūka
nas bendrovėm ir privaliem in
vestuotojam, užtikrindamas rei
kiamą pinigų pasiūlą namų rin
kai, bet apdraudžia pirkėją nuo 
peraugštų palūkanų naštos paja
mų mokesčio pasiūlyta nuolai
da. Praktiškai pirkėjas mokėtų 
tik 8% palūkanų, nes už augš- 
tesnį nuošimtį išleistus pinigus 
atgautų atskaitymu iš federaci
nio pajamų mokesčio. NDP so
cialistų vadas D. Lewis pasisiū
lė visų mortgičių palūkanoms 
nustatyti augščiausią 6% ribą, 
bet tada kyla rimtas pavojus, 
kad investuotojai dėl permenko 
uždarbio savo kapitalą iš namų 
rinkos gali nukreipti į kitas pel
ningesnes sritis. Tokiu atveju 
visa mortgičių našta užgriūtų 
valstybės iždą ir pasidarytų ne
pakeliama be geroko pajamų 
mokesčio padidinimo.

Palengvinimų pensininkams, 
kurių kuklius " mėnesinius če
kius gerokai apkarpo infliacija, 
pažadėjo konservatorių vadas R. 
Stanfieldas. Premjero P. E. Tru
deau vyriausybė dabar prakti
kuoja pagrindinės pensijos padi
dinimą pagal infliacijos laipsnį. 
Tokia mėnesinė pensija šiuo me
tu yra $110. R. Stanfieldas ją 
siūlosi tuojau pat padidinti iki 
$117, o neturtingiesiems moka
mą mėnesinį $77 papildą — iki 
$85. Pagal dabartinį įstatymą, 
vyras ir žmona gauna dvigubą 
pensiją tik tais atvejai, kai abu 
yra sulaukę 65 metu amžiaus, 
kadangi žmonos dažniausiai bū
na jaunesnės už vyrus, jos yra 
verčiamos dirbti iki minėtosios 
amžiaus ribos arba tenkintis tik 
vyro pensija. Tokių pensijon iš
ėjusių vyrų žmonoms R. Stan-

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo Įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario 9 Namų: 279-5988

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

DAN^
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 vol. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

L1TH0-ART SPAUSTUVĖ į progromos ■
971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bet hių -----------------------
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklQm.‘n;°J >

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai g

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Dubas sąžiningai ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turi a s pilnai apdraustas 

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



Toronto apylinkės tarybos posėdis
Naujai trejų metų kadencijai 

išrinktoji Toronto apylinkės ta
ryba savo pirmam posėdžiui bu
vo susirinkusi birželio 4 d. Lie
tuvių Namuose. Valdybos pir
mininkui A. Puteriui pakvietus 
susirinkimui pirmininkauti vi
cepirmininką Abromaitį, praėju
sio susirinkimo protokolą per
skaitė S. Šarkutė. Protokolas 
priimtas be pataisų. Pirm. A. 
Puteris savo pranešime pažy
mėjo, kad pradžioje valdybos 
veikla susidūrė su kliūtimis: bu
vusioji valdyba neįvykdė tvar
kingo pareigų perdavimo ir net 
kreipėsi su skundais į garbės 
teismą. Nežiūrint to, valdyba su
ruošė visus tradicinius apylin
kės renginius, padidino solida
rumo mokesčio surinkimą, suor
ganizavo nuolatinius lietuvių 
kalbos kursus tos kalbos nemo
kantiems (vadovauja mokyt. če- 
ponkutė), o šiuo metu organi
zuoja “Vilniaus” paviljoną tau
tybių savaitės rėmuose. Vasaros 
metu bus paruošti išsamesni 
ateities veiklos planai, kurie bus 
pateikti sekančiam tarybos susi
rinkimui svarstyti Šį rudenį. 
Ižd V. Bireta pranešė, kad iš se
nosios valdybos buvo perimta 
$165 be jokio lydimojo doku
mento. Pajamų turėta: iš Lietu
vių Dienos $5,000, solidarumo 
mokesčio $1,600 ir smulkių pa
jamų apie $1,000, iš viso $7,692. 
Iš tų pajamų KLB krašto valdy
bai pasiųsta $1,468, šeštadieni
nei mokyklai $500, vaikų darže
liui $100; padengtas Vasario 16 
nuostolis $600. Kai visi išmokė
jimai bus atlikti, ižde liks apie 
$800. Revizijos kom. pirm. B. 
Saplys pranešė, kad iždas ir do
kumentai rasti pavyzdingoje 
tvarkoje.

Po pranešimų pirmininkau
jantis iškėlė valdybos pasitikė
jimo klausimą, nes dabartinė 

Buvusios
firmos

Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse visuomet
gaunami pigesnėmis kainomis
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shoping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper 
Paradise) • Ir šiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London • 
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa • 
1040 Princess St., Kingston •

1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stoti) •

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

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius Iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ £>_«*.• C HONCtSVALLU AVt.
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. torohto j. ONTARIO

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

valdyba buvo išrinkta dar seno
sios tarybos. Pasitikėjimas buvo 
išreikštas vienbalsiai.

Diskusijose ilgiau sustota ties 
Vasario 16 minėjimo nuosto
liu, kuris susidarė dėlto, kad au
kas salėje rinko Tautos Fondas, 
o prie durų pastatytuose staliu
kuose nebuvo pakankamai su
rinkta minėjimo išlaidoms pa
dengti. Nutarta tą reikalą per
svarstyti sekančiame tarybos po
sėdyje. Kitas platesnės reikš
mės reikalas buvo organizacijų 
registracija ir jų atstovų balso 
teisė tarybos susirinkime. Nu
tarta dar kartą paraginti visas 
organizacijos užsiregistruoti, 
nurodant adresą ir pilną valdy
bos sudėtį. Taip pat nutarta, 
kad balso teisei gauti šalia re
gistravimosi organizacija turi 
sumokėti $10 metinio solidaru
mo mokesčio. Mokesčio nesumo
kėjusios organizacijos galės ta
rybos susirinkimuose dalyvauti, 
bet be balso teisės. Dar nutarta 
pavesti valdybai sudaryti jauni
mo sekciją iš apylinkėje esamų 
jaunimo organicazijų atstovų 
(skautų, ateitininkų, studentų 
sąjungos, jaunimo sąjungos).

Susirinkime dalyvavo 42 as
menys — rinkti tarybos nariai ir 
organizacijy atstovai. Dalyvavo 
ir naujai išrinktoji “Miss Vil
nius” — K. Imbrasaitė. Pir
miausia čia buvo parodyta, kaip 
galima visų kartų tautiečiams 
darniai lietuviškuosius reikalus 
svarstyti, paliekant partines ir 
asmenines rietenas ūž durų. 
Jaunimo čia buvo daug. Čia taip 
pat buvo parodyta apylinkių ta
rybų, veikiančių tik Kanadoje, 
reikšmė — bendruomenė ir or
ganizacijos sudaro stiprų ir 
praktišką visų gyvybinių apylin
kės pajėgų junginį. Be reikalo 
amerikiečiai Kanados tipo apy
linkių bijo. A. R.

Ontario socialinių reikalų ministerijos pareigūnas Robert Kreen (viduryje) svarsto įvairių etninių gru
pių pensininkų problemas. Tam tikslui sudarytas “Ontario Inter-Group Committee on Aging”. Iš lie
tuvių jame dalyvauja E. čižikienė (ketvirta iš kairės)

© SKAITYTOJAI PASISAKO
VIETOJE GĖLIŲ

A. a. prof. A. Paplauskas-Ramūnas 
žymiausiuose pasaulio universitetuo
se yra skaitęs daugybę vertingų pa
skaitų. Galimas dalykas daugiau nei 
betkuris kitas lietuvis profesorius. 
Savo gyvenime nesu jo sutikęs, nei 
matęs, bet iš jo esu gavęs nepapras
tai šiltų, stačiai nuostabių laiškų. 
Nuostabiausia, kad jisai mane pa
remdavo ir palaikydavo, kitiems 
sunkiai suprantamose temose, prob
lemose ar idėjose. Mane ypatingai 
liūdina tai, kad jis negalėjo sulaukti 
kaikurių jo palaikytų ir moraliai 
labai remtų mano darbą, kurie vis 
dar tebėra kitų užgniusyti. Ar savo 
gyvenime sulaukiu panašaus erudito 
taip ryškios moralinės paramos?

Reikšdamas nuoširdžiausią užuo
jautą velionies žmonai, vaikams, gi
minėms, labai siūlau, kad jie sudary
tų sąlygas prof. A. Paplausko-Ramū- 
no raštams išleisti. Skirtingoms kal
boms galėtų būti atskiri leidėjai, me
cenatai. Jo šviesus atminimas tebė
ra gyvas daugelyje pasaulio univer
sitetų. Išleidus visus jo raštus, aki
vaizdžiau paaiškėtų, kad jis tikrai 
buvo pasaulinio masto mokslininkas, 
rašytojas, mintyto j as. Jo atlikti di
džiuliai darbai augštyn pastūmėtų vi
są lietuviškos profesūros aureolę. 
Permažai jis žinomas ir lietuvių vi
suomenei bei lietuvių tautai.

Algirdas Gustaitis
NETIKSLUMAI

Jūsų laikraštyje 20 nr. 1974. V. 
16 buvo aprašyta dail. A. Varno 95 
m. sukakties pagerbimo akademija 
ir paroda. Aprašyme yra netikslu
mų. Minėtą pagerbimą ir parodą su
ruošė A. L. Dailininkų Sąjunga, tam 
reikalui sudariusi specialų minėjimo 
komitetą ir darban įtraukusi daugelį 
savo narių. Dail. R. Jautokaitė yra 
Sąjungos narė ir jai buvo pavesta 
pranešti tik dainuojamus dalykus, 
bet ne vadovauti programai. Visai 
pagerbimo programai vadovavau aš 
pats. Dail. R. Jautokaitė taip pat 
nėra Čiurlionio Galerijos pirminin
kė, kaip laikraštyje paskelbta.
Čikaga, VI. Vaitekūnas,
1974. VI. A.L.D. Sąjungos pirm.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
VARGAI

Knygos pasisekimas rinkoje pir
moj eilėj priklauso nuo jos gero tu
rinio. Savo garsųjį veikalą “Suža
dėtiniai” M a n z o n i anais laikais, 
kai dar rašytojai rašomųjų mašinė
lių neturėjo, perrašinėjo ranka net 
septynis kartus!

Žvelgiant į knygos leidimą komer
ciniu požiūriu, pastebėtina, kad, šalia 
kitų priežasčių, mūsų knygos neturi 
didesnės paklausos dėl daugeliui 
sunkiai prieinamų kainų. Kai kny
gos mėgėjui pasiūloma naujas leidi
nys, kurio kaina daugiau kaip $5, 
tas pakrapšto pakaušį ir iš pirmo 
užsimojimo knygos nenusiperka, ti
kėdamasis vėliau sugrįžti, bet... ne
besugrįžta. Taip leidėjams retai pa
sitaiko parduoti bent tūkstantį eg
zempliorių. Kiti gi leidėjai, ypač tal
kininkai, pasišovę išleisti monografi
jas, tiek įsisiūbuoja, kad iš knygos 
pasidaro mišiolas — 400-500 pusla
pių. Todėl ir knygos kaina pašoksta 
ligi 10 ir daugiau dolerių.

LKMA padarė gražų mostą, išleis
dama monografijas apie St. Šalkaus
kį, K. Pakštą. Rašoma monografija 
apie Pr. Dovydaitį, kuri dar nepasi
rodė, bet turbūt turės nemažiau pus
lapių už Pakšto monografiją, todėl ir 
ji eiliniam knygos mylėtojui bus ne
įkandama.

Aišku, knyga knygai nelygi — vie
nos jų būna reikalingos, bet nebū
tinos, o kitos — taip sau, nes skir
tos pagerbti iškeliavusiems į Ana
pus ...

Mano supratimu, gilią kultūrinę 
vagą Lietuvoje išvarę arkiv. Pranciš
kus Karevičius, Panevėžio vyskupas 
Kazimieras Paltarokas, prel. Alek
sandras Dambrauskas (Adomas Jakš
tas), arkiv. Juozas Skvireckas, bet 
apie pastaruosius negirdėt, kad kas 

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531

būtų suskatę parašyti ir išleist mono
grafijas.

Esu nuomonės, kad didesnio for
mato knygas arba veikalus reiktų 
leisti ne vienu tomu, bet dviem. Ne- 
pinigingoje Lietuvoje buvo sunku
mų su knygų kainom. Prof. kun. F. 
Kemėšis, leisdamas G. Papinio vei
kalą “Kristaus istorija”, spausdino 
dviem knygom po 6 litus. Tuomet ir 
6 litai turėjo vertę, bet tas veika
las Lietuvoje buvo išparduotas.

Dažnai pastebime, kad kaikurie 
leidėjai stengiasi išleisti prabangius 
veikalus. Tai, suprantama, žymiai pa
didina knygos kainą net ligi 12-15 
dolerių. Tad ir norėtųsi leidėjus pa
klausti, ar daug egzempliorių tokios 
knygos išperkama?

Gera būtų, kad šituo klausimu ir 
kiti pasisakytų. Dr. P. Mačiulis

OKUPANTO SPAUDA
Man kilo mintis parašyti apie laik

raščius ir laikraštėlius. Atsimenu ca
ro laikų ir vėliau parašytus eilėraš
čius. Skambėjo toks posmas: 
Kai žmonėms spaudą draudė, 
žmonės spaudą gaudė.
Kai spaudos žmonėms nedraudžia, 
tai spauda pati žmones gaudo ...

Pastebėjau, kaikurie gauna laik
raštuką “Gimtasis Kraštas” iš oku
puotos Lietuvos. Klausiu, ar užsisa
kėte? Atsako — ne! Nežinia kas ne
mokamai siunčia. Tai kokias nau
jienas ten rašo? Sako, nerašo nau
jienų apie Lietuvos gyvenimą, bet 
apie Kanadą, Ameriką, Braziliją ir 
kitus pasaulio kraštus, kur lietuviai 
gyvena. Visi patekę į blogą gyveni
mą. Sako, mes tas naujienas skaito
me savuose laikraščiuose ir net 
laiškais susižinome, o daugumas at
važiuoja paviešėti ar nuvažiuoja 'ten 
paviešėti, tai mums tokios naujienos 
ne naujienos. Paklaustas žmogus, ar 
tą “Gimtą Kraštą” skaito Lietuvoj 
gyvenantieji, atsako: nemanau, tei
ravausi, neatsako. Manau, tas komu
nistinis “Gimtasis Kraštas” yra ap
mokamas mūsų pasiųstais siunti
niais ir pinigais tų, kurie važiuoja 
aplankyti savų žmonių pasiilgę.

Griovelis
ŠALPOS GRUPEI “DAINA”

Gerbiamosios Ponios
Jau daugel metų šelpėte mano šei

mą ir pasitaikydavo tokių momentų, 
kada Jūsų piniginė auka buvo mums 
kaip Dievo dovana. Pradžioje mes 
buvome trise. Apie 5 metus sirgo 
mano sūnus kaulų džiova, vėliau ap
sirgo vyras ir 1964 m. mirė. Pasili
kau su septyniolikmečiu sūnum ir 
turėjau sunkiai verstis, kadangi sū
nus lankė privačią gimnaziją. Bai
gęs vidurinį mokslą, turėjo speciali
zuotis kokiam nors amatui kur irgi 
pasitaikydavo įvairių nesklandumų. 
Pagaliau šiais metais baigė specialią 
komercinę mokyklą ir nuo šio mėn. 
1 d. pradėjo dirbti.

Tikimės, kad dabar mūsų gyveni
mas įeis į normalias vėžes, susinor- 
muos ir palengvės. Taigi, nenorėda
mi būti Jums našta, norime, mielo
sios ponios, nuoširdžiai tiž viską pa
dėkoti ir nuo tolimesnės paramos 
atsisakyti, perleidžiant ją tiems, ku
rie šiuo momentu gal būt labiau yra 
jos reikalingi.

Dėkinga ir gerbianti Jus — 
V. Karužienė, V. Vokietija

TIESA IR PŪSLĖS
Skaičiau komunistinės propagan

dos laikraštėlyje “Gimtasis Kraštas” 
apie gen. P. Plechavičių. Ten, žino
ma, jis niekinamas, nes nebuvo ko
munistų žmogus. Prie jo niekinimo 

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriousias Amerikoj ir Europoj **JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikino pleiskanos, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

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

prisideda ir J. Mikuckis, sakydamas, 
kad nepriklausomos Lietuvos vadai, 
jų tarpe ir gen. Plechavičius, mėgę 
degtinę. Kiek jie mėgo ją, sunku da
bar nustatyti, bet sovietinės okupa
cijos patikėtiniai ją mėgsta dar la
biau — geria nebe taurelėmis, bet 
stiklinėmis. “GK”, paniekinamai ra
šydamas apie gen. P., daro jam ir ap
lamai lietuviams didelę skriaudą. 
Gen. P. buvo mano Žemaitijos sū
nus, apgynęs kraštą 1917—1919 m. 
nuo plėšikų ir galvažudžių. Jei ne 
gen. P., tai šiandien nebūtų nei J. 
Mikuckio, nei “GK” rašeivų.

“GK” taip pat rašo apie K. Kilike- 
vičių ir jo delnų pūsles Kanadoje, 
nes ten sunkiai dirbęs. Juokas ima 
stebint tokius dalykus. Atrodo, kad 
okup. Lietuvoje žmonės su piršti
naitėm dirba ir pūslių neturi. Žinau, 
kad K. Kilikevičius, kaip ir visi ano 
meto ateiviai, sunkiai dirbo, nes pa
teko į depresijos laikotarpį. Praėjo 
tie sunkieji laikai, ir dabar K. Kili
kevičius ponauja komunistiniame 
“Liaudies Balse”, užmiršęs visas pūs
les. Taip, laisvuose kraštuose kartais 
tenka sunkiai padirbėti, bet susi
taupęs gali prasimušti į lengvesnį 
gyvenimą. O sovietinėje Lietuvoje 
turi vargti ir kombinuoti visą am
žių. “GK” rašo apie Kazachstano plė
šinius, kur pusė milijono jaunimo 
dirbo, bet kaip ten dirbo ir kieno 
rankos buvo pūslėtos, nerašo. Aš gi 
prisimenu, kai į Kazachstaną ir ki
tas panašias sritis sovietai prievarta 
vežė tautiečius iš Lietuvos. Buvo taip 
išvežta mano pažįstama Kimčių šei
ma iš Sedos valsčiaus. Jų krauju bu
vo aplaistyta Sibiro žemė. Apie jų 
delnų pūsles nėra ko kalbėti. Duktė 
Onutė bandė grįžti Lietuvon, bet, 
bėgdama nuo kontrolės, šoko iš trau
kinio ir neteko vienos kojos. Nors ir 
su kriukiais, vėl buvo išvežta Sibi
ran.

“GK” rašo apie užsienio lietuvius, 
ypač apie komunistų menkiausius 
pajudėjimus. Kodėl jis nerašo apie 
Sibiran ištremtus lietuvius, kaip jie 
tenai gyvena? Apie užsienio lietu
vius mes geriau žinom nei “GK”, bet 
pasigendam žinių apie Sibiro tremti
nius. H. Viluckis

Panašios žmonos
Plėšikas sulaiko praeivį ir sa

ko:
— Pinigai ar gyvybė:
Persigandęs keleivis sudeda 

rankas, lyg melsdamasis, ir pra
šo:

— Meldžiu jus, visais šventais 
prisiekiu! Jeigu aš grįšiu į na
mus be pinigų, iki karsto len
tos žmona neduos man ramy
bės.

— Man 'labai gaila, — skėste
li rankomis plėšikas, — bet ma
no žmonos charakteris toks pat, 
kaip ir jūsiškės.

Parduotuvėje
Pirkėjas:
— Jūsų parduotuvėje vakar 

pirkau apsiaustą, o šiandien jis 
per siūlę plyšo ...

— Žiūrėk tik, kaip stipriai 
mūsų firma prisiuva sagas!

Parinko Pr. Alš.
Pajieškojimas

Pietų Amerikoje gyvenąs lietuvis 
jieško prasilavinusios ir rimtos gy
venimo draugės lietuvaitės. Pagei
daujama vidutinio ūgio, 50-60 mt. 
amžiaus. Rašyti “T. žiburių” admi
nistracijai, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont. LITUANO.
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Sovietu Sąjungos santykiai su Amerika
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

demokratas J. F. Kennedis. 
Kompartijai nepatiko respubli- 
kininko R. Niksono agresyvi 
nuotaika Sovietų Sąjungos at
žvilgiu, jo antikomunistiškumas, 
ryšiai su senatoriaus McCarthy 
idėjomis.

Rinkiminio vajaus įkarštyje 
prez. D. Eisenhowerio respubli- 
kininkų vyriausybė paprašė So
vietų Sąjungą grąžinti numušto 
“U-2” lėktuvo pilotą F. G. Po
wers. Tai buvo aiškus diploma
tinis bandymas sustiprinti R. 
Niksono kortas rinkimuose. La
kūno F. G. Powers grįžimas rin
kėjams būtų leidęs manyti, kad 
respublikinfnkas R. Niksonas tu
ri daugiau galimybių už demo
kratą J. F. Kennedį pašalinti 
nesutarimus su N. Chruščiovu. 
Pastarąjį netgi aplankė Maskvo
je ir R. Niksono viceprezidentu 
pasirinktas H. C. Lodge. N. 
Chruščiovui jis patarė nekreipti 
dėmesio į R. Niksono kalbas rin
kiminiame vajuje bei jo politi
nius pareiškimus. Tapęs JAV 
prezidentu, R. Niksonas stengsis 
išsaugoti dabartinius Vašingtono 
santykius su Maskva ar gal net 
bandys juos gerinti. N. Chruš
čiovas nepatikėjo H. C. Lodge 
atvežtomis vilionėmis ir įtikino 
politbiuro narius lakūno F. G. 
Powers nepaleisti prieš rinki
mus. Jis buvo paleistas, kai pre
zidentu tapo J. F. Kennedis. N. 
Chruščiovas tiki, kad šis jo 
sprendimas padėjo J. F. Kenne- 
džiui, rinkimus laimėjusiam tik 
apie 200.000 balsų dauguma.

Susitikimas Vienoje
N. Chruščiovas vienintelį su

sitikimą su prez. J. F. Kenne- 
džiu turėjo 1961 m. vasarą Vie
noje. Pirmiausia jam į akis kri
to prez. J. F. Kennedžio politi
nis lankstumas, tvirta ranka už
sienio politikoje, noras pašalinti 
karo grėsmę, kuriai nebuvo abe
jingas ir pats N. Chruščiovas 
Prez. J. F. Kennedis norėjo pa 
sirašyti sutartį, abu kraštus įpa 
rėigojančią laikytis taikaus sam

DELHI,
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

tė ir Vincas Treigiai, turėdami 170 
svečių, kurių tarpe geras trečdalis 
buvo nelietuviai. Vaišėms vadovavo 
M. Norkus. Ponia Verutė yra gimusi 
JAV-se, o Vincas augo derlinguose 
Suvalkijos laukuose, yra buvęs Lie
tuvos kariuomenės savanoriu, baigęs 
felčerių mokyklą. Aukso žiedus su
mainė dar labai jauni 1924 m. Lietu
voje. Atvykę į Kanadą vieni pirmų
jų pradėjo .šioj apylinkėj auginti ta
baką. Darbštumo ir sumanumo dė
ka gražiai prasigyveno. Turi plačius 
ryšius su angliškąja visuomene, ‘pri
klauso įvairiems miestelio komite-

būvio principų. Tokiu sambūviu 
jis betgi laikė anuometinių po- 
saulio politinių sistemų užšaldy
mą jų esamose ribose. N. Chruš
čiovas sakosi tokio pasiūlymo 
negalėjęs priimti, nes jis vals
tybėms nebūtų leidęs keisti san
tvarkos pačių gyventojų nuožiū
ra. Jam, kaip komunistui, aiš
ku, rūpėjo komunistinės imperi
jos plėtimas santvarkos pakeiti- 
timu kaikuriose valstybėse.

Pažanga N. Chruščiovas laiko 
1963 m. rugpjūčio 5 d. Maskvoj 
pasirašytą sutartį, kuri abiem 
valstybėm uždraudė atominių 
ginklų bandymus ore, ant že
mės ir po vandeniu, bet ameri
kiečių pageidavimu leido tokius 
ginklus bandyti urvuose po že
me. N. Chruščiovas pabrėžia, 
kad jis sutiktų su sovietų ka
riuomenės sumažinimu, jos dali
nių atitraukimu iš užsienio kraš
tų. Jis pažeria karčių priekaištų 
jį nuvertusiam oratoriui (L. 
Brežnevui), skelbiančiam prie
šingas idėjas ir siunčiančiam ka
riuomenę užsienin. Čia, atrodo, 
aiškiai turima galvoje Čekoslo
vakijos invazija.

Kadangi ir JAV, ir Sovietų Są
junga dabar turi pakankamai 
atominių ginklų karui, kuriame 
nebūtų didesnio skirtumo tarp 
laimėtojo ir pralaimėtojo, N. 
Chruščiovas pilnai pritaria tarp
tautinei karinių bazių ir ypač 
aerodromų inspekcijai. Jis siū
lo nepuolimo ir inspekcijos abi
pusę sutartį Atlanto ir Varšuvos 
sąjungoms. Tiems, kurie neno
rėtų įsileisti vakariečių inspek
torių dėl baimės, kad jie gali 
patirti karines paslaptis, N. 
Chruščiovas primena, kad to
kias pačias galimybes turėtų ir 
komunistų inspektoriai Atlanto 
Sąjungos kraštuose. Karinis 
špionažas buvo ir bus, tad jo ne
reikia baimintis. Be to, jam esąs 
gerai žinomas sovietų nesugebė
jimas išsaugoti karines paslap
tis. Pasak N. Chruščiovo, ameri
kiečiai ir britai vistiek žino so
vietų karinių pajėgų dydį bei jų 
sudėtį. V. Kst.

ONTARIO
tams, yra nuoširdūs Bendruomenės 
ir parapijos rėmėjai. Daugeliui po 
karo padėjo atvykti į Kanadą. Prieš 
kelerius metus buvo išrinkti tų me
tų pavyzdingais miestelio gyvento
jais. Jų padėkos Mišios su specialiu 
palaiminimu buvo geg. 5 d. P. p. 
Treigiams ir visiems sukaktuvinin
kams ilgiausių ir laimingiausių metų!

PAGRAŽINTA SALĖ. Gegužės 23 
d. Durham miestelio .dirbtuvėse nu
pirkta parapijos salei 14 naujų stalų 
ir 30 kėdžių. Dabar visi stalai ir 
visos kėdės bus vienos spalvos ir 
rūšies. Netrukus bus pagerintas pa
rapijos šventovės apšvietimas. Kor.

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.
J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

INQIIDANCF G- Dresher Insurance ir lIlvUllnllvLi Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. ---------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., T . rnr e oro 
TORONTO, ONTARIO I CL UuU**l£vO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

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 or kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2057 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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$ TORONTO
Sv. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Šį sekmadienį pamaldose pri

simenami sibiriniai trėmimai.
— Naujosios klebonijos vidaus 

įrengimų darbai vykdomi visu spar
tumu: šio mėnesio pabaigoje klebo
nija bus baigta įrengti. Naujasis 
klebonijos adresas: 494 Isabella 
Ave., Mississauga, Ont.

— Sekmadienių pamaldos Anapi
ly, nežiūrint prasidėjusios vasaros, 
yra gana gausiai lankomos.

— Anapilio autoaikštė rengiama 
asfaltavimui. Sutartis jau pasirašy
ta ir poros savaičių laikotarpyje tu
rėsime išasfaltuotus privažiavimo ke
lius ir didžiąją aikštę.

— Oficialus atsisveikinimas su se
nąja Šv. Jono Kr. šventove įvyks 
birželio 23, sekmadienį, 11 v. pamal
dų metu. Oficiali parapijos įsikū
rimo iškilmė naujojoje Anapilio vie
tovėje nukeliama į rugsėjo 21 d. 
Tam tikslui rezervuota Anapilio di
džioji salė.

— Praėjusią savaitę liet, kapinė
se palaidotas a.a. Edmundas Petravi
čius, šią savaitę: a.a. Verbickienė iš 
Hamiltono ir a.a. B. Miškinis iš Nia
gara Falls.

— Šv. Jono liet. kat. moterų dr- 
jos susirinkimas — šį sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų par. salėje, šis 
susirinkimas bus paskutinis senose 
patalpose, o kartu ir prieš vasaros 
atostogas.

— Iš šios parapijos j lietuvių pa
viljono “Vilnius” talką įsijungs Šv. 
Jono Kr. kat. moterys ir Anapilio 
moterų būrelis — talkins dvi die
nas.

— Pamaldos: šį šeštadienį 8 v.r.
A. J. Vanagų intencija, sekmadie
nį 10 v. už a.a. Barborą Rudvalie- 
nę, 11 v. už a.a. Mečį Senkevičių; 
Anapilyje už a.a. Anelę Gudaitienę; 
Springhurste 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Simonaitį.

A. a. Edmundas Petravičius, 
apie 20 m. amžiaus, tragiškomis 
aplinkybėmis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio 4 d. Palaidotas 
lietuvių kapinėse birželio 7 d.

Nuosavame viešbutyje New- 
port/Mississaugoje birželio 8 d. 
atšventė sidabrinę vedybinio gy
venimo sukaktį Elena ir Osval
das Delkai, dalyvaujant gausiam 
būriui tautiečių ir kitataučių bi
čiulių.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė II augšte pigia kaina. Telefonas 
921-8655.
PARDUODAMAS 1972 m. automobi
lis Montego MX. 302 V8 motoras; 
automatiniai — vairavimas, stabdžiai 
ir langai; yra radijas; 23,000 mylių. 
Kaina $2,900. Skambinti tel. 1-895- 
1786, Newmarket, Ont.
IŠNUOMOJAMAS antrame augšte 
dviejų kambarių butas Bloor - Win
dermere rajone. Geras susisiekimas. 
Pageidaujama moteris. Skambinti iki 
6 v.v. tel. 762-3838, po to 762-9069.
SPRINGHURSTE netoli Gerojo Ga
nytojo stovyklavietės išnuomojamas 
vasarnamis ir mažas namukas prie 
pat ežero. Skambinti 531-5982.

ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lietu
viams pigesnė kaina. Skambinti po 
5 v.p.p. tel. 535-2581 (klausti Joe).
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.

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI D R E Š E R IU I 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame Joaną 

Smolskienę, Lietuvoje mirus jos 
broliui Vladui Padolskiui.

— Nuoširdžiai sveikiname Kazį ir 
Mariją Janeliūnus, Zigmą ir Anelę 
Dobilus, atšventusius 25 vedybinio 
gyvenimo metines.

— Birželio 8 d. susituokė Laima 
Grigaitė ir Robert Coyle.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Praną Telšinską, 
užpr. St. Telšinsko; 9 v. — už Ge
novaitę Dubininkienę — metinės, 
užpr. E. Dubininko; 9.30 v. — už 
Joną Aistį — metinės, užpr. K. Gra
jauskienės; sekmad., 8 v. — už Vac
lovą Čapliką, užpr. S. Čaplikienės; 9 
v. — už Kazimierą Ardavičių, užpr.
N. Ardavičiūtės; 10 v. — už Dariją 
ir Klemensą Karosus, užpr. D. Karo
so; 11.15 v. — už mirusius šeimos 
narius, užpr. P. Naudžiuvienės; 7 v. 
v. — už Karoliną Priščepionkienę, 
užpr. Vlado Pūtvio šaulių moterų.

— Pradedant birželio 23 d. sekma
dieninės vakaro Mišios yra keliamos 
į 8.30 vai. vakaro, kad grįžtantieji 
iš vasarviečių galėtų dalyvauti.

— Aušros stovykla bus liepos 7- 
20 d.d. Kviečiame jaunimą pradėti 
registruotis. Ateitininkų stovykla 
bus liepos 22 — rugpjūčio 3 d. (Mo
kestis — žiūr.. ateitininkų žiniose).

— Parapijos kioskas ir virtuvė 
sekmadieniais neveiks iki rugsėjo 
15 d.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos 
ir sekmadienio mokykla.

— Kun. A. Žilinskas nuo ketvir
tadienio iki šeštadienio vakaro da
lyvaus rytinės Kanados liuteronų si
node; dėlto penktadienį konfirman- 
dų pamokų nebus. Sekančios konfir- 
mandų pamokos prasidės antrą rug
sėjo penktadienį.

— Parapijos moterų draugijos 
metinė iškyla įvyks birželio 23 d., 
pradedant pamaldomis apie 11 v.r. 
Fantus renka p. Šturmienė bei p. 
Juknienė po arba prieš pamaldas. 
Iškyla įvyks Glen Haffy parke prie 
Airport Rd. (ketvirtadalis mylios į 
pietus nuo Mono Mills, Ont.). Ge
riausias kelias yra važiuoti Airport 
Rd. į šiaurę pro Caledon East kai
melį.

— Praėjusį šeštadienį giminių, 
draugų bei parapijiečių tarpe E. ir
O. Delkai atšventė 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Sveikiname p. p. 
Delkus, linkėdami Dievo palaimos 
bei daug metų lietuviškoje Bažny
čioje bei bendruomenėje.

— Sunkiai serga Urtė Jankutė To
ronto Gen. Hospital. Taip pat po 
sunkios operacijos namuose sveiksta 
Petras Preikšaitis. Prisiminkime 
juos mūsų maldose.

— Šiuo metu parapijos deficitas 
einamoj kasoj — apie $1,500. Ma
lonėkite į tai atkreipti dėmesį, prieš 
išvykdami atostogų, kad kaip ir per
nai jūsų aukomis deficitas būtų pa
dengtas iki liepos 1 d.

Lietuvių Namų žinios
— LN administracija prašo visus 

norinčius užsisakyti LN sales ru
dens ir žiemos parengimams apie tai 
pranešti dabar prieš atostogas, nes 
vėliau gali būti išnuomotos.

— LN jieško nuolatiniam darbui 
nagingo sargo. Atlyginimas pagal su
sitarimą. Kreiptis į LN raštinę pas 
reikalų vedėją tel. 533-9030. Praėjusį 
penktadienį LN lankėsi ugniagesių 
inspektoriai. Jie priešgaisrinius įren
gimus pripažino esant gerus, tačiau 
dvi aliarmų vietas pareikalavo pa
keisti ir dėl naujų vietų susitarta. 
Lankėsi ir Toronto miesto statybos 
inspektoriai. Jie galutiniam namo 
priėmimui pareikalavo kelių mažų 
pataisų. Tas pataisas rangovas gali 
sutvarkyti per savaitę. Tada jis tu
rės teisę pareikalauti iš LN pasku
tinių sulaikytų pinigų.

Šiuo metu LN turi sulaikę apie 
$12.000 statybos rangovui ir apie 
S5000 elektros rangovui Dėlto LN 
labai prašo visus lietuvius pasku
binti išpirkti LN paskolos lakštus, 
kad laikui atėjus būtume pasiruo
šę atlikti įsipareigojimus. LN pasko
los lakštų išleista ir įregistruota 
$300.000. Iki šiol išparduota už apie 
$275.000. Liko išparduoti už $25.000. 
Už paskolos lakštus mokama 8% pa
lūkanų. Kasmet grąžinama 10% pa
skolos ir palūkanos.

— Nors šilti savaitgaliai daugelį 
Toronto lietuvių išsivilioja į vasar
vietes, tačiau LN sekmadienio popie
tės ir valgiai sulaukia gana daug 
lankytojų iš vietinių ir iš toliau at
važiavusių lietuvių. Valdyba

Dienraštyje “The Toronto 
Sun” VI. 7 išspausdintas Vitos 
Lapaitienės laiškas apie Toron
to lietuvius. Jame sakoma, kad 
Toronte yra daugiau kaip 10.- 
000 lietuvių, kurie domisi “Sun” 
dienraščiu. Esą jų tarpe yra 
daug išsilavinusių žmonių. Jie 
turi 3 parapijas, šeštadieninę ir 
sekmadieninę mokyklas, dvi 
kredito unijas, vaikų darželį, du 
visuomeninius centrus, kuriuose 
telpa po 1000 asmenų. Be to, 
yra pasiturinčių verslo žmonių. 
Dęlto esą dienraštis “Sun” tu
rėtų daugiau rašyti apie lietu
vių veiklą. Redakcija pridėjo 
šią pastabą: “Let’s ail work, for 
Canada then”.

“Gintaras” kviečia visus birželio 19 
trečiadienį, ateiti j Prisikėlimo salėje rengiamų 

"Laimingos kelionės

vakara

Sibirinių trėmimų minėjimas 
— birželio 12, trečiadienį, 7.30 
v.v., šv. Pauliaus anglikonų 
šventovėje, 227 Bloor St. E' 
Programoje — ekumeninės pa
maldos, laikomos estų, latvių ir 
lietuvių kunigų. Giedos Prisikė
limo par. choras. Rengia Kana
dos Baltiečių Federacija. Svar
bu, kad lietuviai gausiai daly
vautų.

KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono 
Kr. parapijos skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas — bir
želio 16, sekmadienį, po 11 v. 
Mišių parapijos salėje. Bus 
svarstomi svarbūs skyriaus rei
kalai. Narės prašomos gausiai 
dalyvauti. Kviečiamos ir vieš
nios. Valdyba

“Gintaras” maloniai kviečia 
visus ateiti į “Laimingos kelio
nės” vakarą, ruošiamą Prisikė
limo par. salėje birželio 19, tre
čiadienį, 7 v.v. Smulkiau žiūr. 
skelbime.

“Gintaras” jau ruošiasi savo 
dvidešimtmečio sukakčiai: kvies 
visas Kanados tautinių šokių 
grupes ir kitus meninius viene
tus atlikti koncerto programą 
Varsity arenoje; numatomas ba
lius Royal York viešbutyje ir 
jaunimo vakaras vienoje iš lie
tuvių salių. Iškilmės įvyks 1975 
m. gegužės mėn. Taip pat numa
toma išleisti 20 metų veiklos 
leidinį.

Ekskursija lėktuvu į Lietuvių 
Dieną Winnipege yra organizuo
jama V. Dauginio. Jau įsiregist
ravo <gana gausus būrys tautie
čių, bet dar yra laisvų vietų. 
Tuo reikalu prašoma skambinti 
tel. 249-2067. Kaina ten ir atgal 
$99. Išskrendama iš Toronto bir
želio 29, šeštadienį, 9 v.r.; iš 
Winnipego išskrendama liepos 
1, pirmadienį, 4.40 v.p.p. Norin
tieji galės grįžti ir vėliau arba 
anksčiau. Registruotis iki birže
lio 15 d.

“Vilniaus” karalaitės rinkimi
nio baliaus rengėjai gautąjį pel
ną paskirstė įvairiom lietuvių 
institucijom, jų tarpe ir “TŽ” 
$54.68. Leidėjai už tai reiškia 
nuoširdžią padėką.

Sesuo Mercedes, garsėjanti 
dailininkė Čikagoje, lankėsi pas 
savo gimines Toronte. Lydima 
O. Duobaitienės ji aplankė ir 
“T. Žiburių” redakciją. Viešnia 
yra gimusi JAV-se, yra kazimie- 
riečių vienuolijos narė, gražiai 
kalba lietuviškai. Jos meno dar
bų yra Marquette Parko lietu
vių šventovėje, kitose šventovė
se, institucijose ir galerijose. 
Sesuo Mercedes reiškiasi dau
giausia religinio meno srityje. 
Yra baigusi augštąjį mokslą ir 
meno institutą Čikagoje. Lietu
vių Enciklopedijoje įrašyta kaip 
Mickevičiūtė Marija Mercedes. 
Lankydamasi Toronte, ji užsi
prenumeravo “Tėviškės Žibu
rius”.

Sol. Gina Čapkauskienė-But- 
kutė, neseniai grįžusi iš sėkmin
gos koncertų kelionės Australi
joje, lankėsi Toronte ir CBC pa
kviesta įrekordavo keletą spe
cialių kūrinių. Jie numatomi 
transliuoti “Tuesday Night” pro
gramoje. Tiksli transliacijos da
ta dar nežinoma. Įrekordavimas 
įvyko birželio 11 d. Šv. Jokūbo 
katedroje.

Lietuvių Namų Britanijos 
Londone sekretorius Albinas 
Pranckūnas viešėjo Toronte sa
vo atostogų proga ir aplankė lie
tuvių institucijas. “T. Žiburiuo
se” domėjosi ypač spaustuvės 
įrengimais. Pąsak jo, LN Lon
done gerai išsilaiko ir dargi pla
nuoja pertvarkyti savo vasarvie
tę Lietuvių Sodybą — įrengti 
vadinamą “country club”, kuris 
galėtų būti naudojamas ir žie
mos metu. Tikimasi, kad tai bus 
pelningas projektas. Toronte 
svečiui ypač patiko lietuvių ka-. 
pinės.

Serga Agota Augaitienė, esan
ti senelių prieglaudoje Stayne- 
rio miestelyje. Ji yra apie 90 m. 
amžiaus.

“The Globe a. Mail” birželio 
1 d. nr. buvo' išspausdintas skel
bimas apie kilimų parodą daili
ninkės Joanna Staniszkis Mer
ton galerijoje. Kadangi pavardė 
lietuviška, buvo pasiteirauta ga
lerijoj apie dailininkę. Ten pa
aiškinta, kad ši dailininkė yra 
lenkų tautybės iš Vankuverio. 
Ar jos vyras lietuvis, galerija 
neturi žinių.

gintariečiams,

gastrolių į

Winnipege.
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Vakarų Kanadą ir Lietuvių Dieną

• 7 v.v. - kokteiliai • 8 v.v. - koncertas
• 9-11 V.V. — pobūvis Įėjimas — auka.

"Gintaro" tėvų komitetas
13I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Automobilių iškyla
i gegužinę Eondono 

birželio 15, šeštadienį
• Išvykstame 8 v. r. iš Anapilio autoaikštės

• Dalyvauti kviečiame jaunimą su automobiliais

• Bus įdomi kelionė, linksma programa
Rengėjai
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EDMUNDUI PETRAVIČIUI

tragiškai žuvus, jo tėvams, sesutei GINAI, 

močiutei, p. p. DAUNIAMS Otavoje, giminėms 

bei artimiesiems nuoširdžių užuojautų reiškia —

Trane Co. lietuviai bendradarbiai

AfA

ANTANINAI REMEIKIENEI I
mirus, dukroms SKOLASTIKAI REMEIKAITEI ir 

ELENAI KERBELIENEI bei jos šeimai reiškiame 

gilių užuojautų —

A. ir P. Kerberiai B. ir A. Saikai

S. ir B. Marijošiai T. ir Z. Zaleckiai

I A+A ' II ANTANUI ADOMAVIČIUI I
mirus, jo žmonų MORTĄ ir dukterį DANUTĘ 

liūdesio valandose giliai užjaučia —

K. J. Ališauskai O. J. Juodikai |
A. A. Tamošaičiai

Aplankykite “VILNIAUS” paviljoną
Nuo birželio 22 d. iki liepos 

1 d. Toronte vyks Karavanas — 
kultūrinis tautybių festivalis. 
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
bus įrengtas Lietuvių Namuose. 
Įėjimui bus reikalingi Karavano 
pasai, kurie nuo birželio 15 d. 
kainuoja $4.

“Vilniaus” paviljono rengėja 
KLB Toronto apylinkės valdyba 
sutiko įrengti didelę turgaus 
aikštę, vaizduojančią Vilniaus 
senamiestį. Sienų dydžio vaiz
dai puoš salę. Matysime kated
rą, Gedimino pilį, įvairias gat
ves, krautuvėles, rankdarbius. 
Skersai aikštės veiks kavinė-ali- 
nė, kurioje galėsite gauti cepe
linų, koldūnų, vyniotinių ir kt. 
O gerti gausite pieno šampano, 
krupniko, alaus. Baro viduje iš
girsite jaunus liaudies daininin
kus, kurie pasirodė jaunimo ka-

“The Carling Community Arts 
Foundation” nuo 1973 m. gruo
džio iki š.m. birželio 1 d. finan
siškai parėmė 220 daugiakultū- 
rių projektų. Vien praėjusį ge
gužės mėnesį 140 grupių gavo 
paramą apie $175.000. Per visą 
tą laikotarpį minėtasis fondas iš
mokėjo apie $250.000 įvairiom 
etnokultūrinėm grupėm visoje 
Kanadoje. Iš lietuvių gavo šios 
grupės: lietuvaičių kvartetas 
“Aušra” Windsore $450, tauti
nių šokių grupė “Gyvataras” 
Hamiltone $1000, dramos gru
pė “Aukuras” Hamiltone $1600, 
Londono “Baltija” $1000, To
ronto “Gintaras” $2000, Toron
to Maironio mokykla $2000, Ha
miltono “Aidas” $1250. Tai lė
šos iš garsiosios Carlingo alaus 
daryklos, kurioje dirba ir ne
mažai lietuvių.

1

i ■
vinėje. Virš aikštės vyks paro
da. Rasite ypatingų eksponatų. 
Dail. T. Valius yra paruošęs au
tentiškas 18 š. lietuviškos skulp
tūros kopijas. Matysite įvairių 
staltiesių, visokių gintaro dir
binių, rūpintojėlių. Vaikams 
bus specialus kampelis, kur jie 
galės kiaušinius dažyti, mokytis 
kanklėmis skambinti. .. Vaka
rais “Vilniaus” burmistro ir 
“Vilniaus” karalaitės priežiūro
je aikštėje bus įvairūs pasiro
dymai “Gintaro”, “Atžalyno” ir 
kt. Žiūrovai irgi galės pasirody
ti. “Muzikos”- kapelai grojant, 
visi galės pašokti, pasilinksmin
ti. Prisiminimui bus parduoda
mi specialiai paruošti plakatai, 
stiklai, marškiniukai. Bus gin
taro, juostelių pažįstamiem ki
tataučiam. Su pasu galėsite ne 
tik Vilniaus senamiestį aplan
kyti, bet ir kitus 56 paviljonus. 
Už $4.00 per vieną savaitę galė
site visą pasaulį apkeliauti!

Pasai gaunami abiejuose ban
keliuose, Margio vaistinėje ir 
Parkside Meats krautuvėje.

A. Stankus

“The Mississauga News” bir
želio 5 d. paskelbė informaciją 
apie Paulių Kleviną, stalo teni
so žaidėją, ryšium su atvykimu 
Indijos žaidėjų, kurie rungsis su 
kanadiečiais. P. Klevinas, 16 m., 
esąs Kanados stalo teniso ko
mandos numeris antras. Kana
dai jis yra atstovavęs 1973 m. 
Britų Commonwealth ir pasauli
nėse rungtynėse, kur kanadie
čiai užėmė 17-tą vietą, Indija 
— 14-tą. Prie šios informacijos 
pridėta didoka Pauliaus nuo
trauka, kalbančio su indiečiu 
žaidėju.

Lietuvių savaitės Otavoje atidarymo iškilmėje koncertuoja Montrealio “Gin
taro” birbynininkai Nuotr. I. Gabalio

Šv. Mykolo gimnazijos XIII 
skyrių baigusiųjų išleistuvės 
įvyko birželio 1 d. Iš 150 moki
nių 7 buvo lietuviai: Linas Če
pas, Andrius Gaputis, Vidas Kiš- 
kūnas, Vytas Pacevičius, Andy 
Rasiulis, Raimundas Paškaus- 
kas, Ramūnas Saplys. Gavusių 
labai gerus pažymius (daugiau 
kaip 80%) tarpe buvo Ramūnas 
Saplys. Jis gavo ir stipendiją 
“Ontario Scholarship Award”. 
Petras Vaitkus, Šv. Mykolo gim
nazijos mokinys, baigęs XII sky
rių, gavo I premiją iš matemati
kos. Premija buvo skiriam vi
sos Š. Amerikos mastu.

“Bloor West Villager” (vieti
nio pobūdžio mėnraštis) š. m. 
birželio mėnesio laidoje (25 nr.) 
išspausdino ilgoką Pranio Alšė- 
no rašinį “Bread — The Lithua
nian Stuff of Life”. Jame auto
rius atpasakoja, kaip Lietuvo
je buvo gaminama duona, pri
mena su ja susijusius papro
čius ir neigiamą bolševikų oku
pacijos įtaką tradiciniams lietu
vių papročiams.

. PADĖKA
Mano studijų (Humber College of 

Applied Arts and Technology) sėk
mingo baigimo proga mane aplankė 
giminės ir draugai. Už apsilankymą, 
linkėjimus bei gražias dovanas nuo
širdžiai dėkoju: M. Adomaičiui, P. 
Adomaičiui, L. ir I. Adomavičiams, 
O. Adomavičienei, D. ir E. Blys- 
kiams, L. ir L. Baumgardams, A. ir 
L. Dūdoms, A. ir V. Keršiams, J. ir 
J. Kriščiūnams, M. Liegienei, J. ir K. 
Liutkams, E. Mačionienei, G. Mačio- 
nytei, L. Mačionytei, L. ir V. Mačio- 
niams, St. Paciūnui, N. Popoff, H. ir 
R. Simonavičiams, A. ir M. Statule- 
vičiams, A. ir St. Stuikiams, B. ir 
Z. ščepanavičiams, A. ir A. Totorai- 
čiams, D. Tychie, V. Vaidotui, C. ir 
J. Valiukams, A. ir I. Žemaičiams. 
Ypatingai dėkoju p. St. Štuikienei už 
rūpestį, p. K. Liutkui už pasakytą 
kalbą, p. L. Mačionienei už gražias 
gėles ir žmonai Anelei už skaniai 
paruoštas vaišes. Ačiū!

Paulius Adomaitis

£
Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

UT A Q ’ ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
I N V MONTREAL QUE., H4E 2A-3. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

6.0%
s-tas_______ 8.25%
m.________ ,8.75%

_.9.0%
9.25%

m....
m.

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. vakara ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Skaitytojų laiškų skyriuje 
“The Toronto Sun” VI. 5 iš
spausdino G. Sukse pasisaky
mą, kuriame autorius cituoja 
Sov. Sąjungos užsienio reikalų 
nūn. A. Gromykos pareiškimą, 
reikalaujantį teisingos taikos A. 
Rytuose. Tokia taika esanti gali
ma tiktai pasitraukus izraeli
tams iš visų arabų kraštų. G. 
Sukse klausia, kodėl sovietai ne
pasitraukia iš užimtų Baltijos 
kraštų — Estijos, Latvijos, Lie
tuvos. Esą sovietai iš vienos pu
sės kalba apie tautų teises, iš 
kitos — verčia Europos valsty
bes Ženevoje pripažinti pokari
nes Sov. Sąjungos sienas ir Bal
tijos kraštų inkorporavimą. Re
dakcija pridėjo pastabą, esą Ka
nada techniškai nepripažįsta so
vietinės okupacijos Baltijos 
valstybėse.

PADĖKA
Už sėkmingai praėjusį studentų 

rengtą “Vilniaus” karalaitės rinkimo 
vakarą nuoširdžiai dėkojame: Anapi
lio tarybai už leidimą pasinaudoti 
sale, už vertingas premijas Lietuvių 
Namams, Toronto Universiteto Lie
tuvių Studentų Klubui, “High Fa
shion Coiffure” savininkėms I. Dau
ginienei ir I. Sturmienei, “Four Sea
sons Travel” savininkui V. Bačėnui, 
O. Indrelienei, p.p. Urbonams už 
gražias gėles, teisėjams už jų paau
kotą laiką, stud. V. Žuliui už nuosek
lų vakaro eigos pravedimą, radijo 
valandėlės “Tėvynės prisiminimai” 
vedėjui J. R. Simanavičiui už skelbi
mus, ponioms ir studentėms už iš
keptus pyragus ir visiems, kuo nors 
prisidėjusiems prie šio mūsų sureng
to vakaro pasisekimo. Nuoširdus, 
ačiū ir atsilankiusiems mieliems sve
čiams. Jūs savo gausiu dalyvavimu 
įvertinote mūsų pastangas.

Atskaičius visas išlaidas, pelno li
ko $504.68 kuris yra taip paskirsty
tas: Anapilio sodybai $150, Lietu
vių Namams $150, Toronto Universi
teto Lietuvių Studentų Klubui $100, 
“Tėvynės Prisiminimų” vedėjui J. R. 
Simanavičiui $50, o likusius $54.68 
— “Tėviškės Žiburiams”.

Rengėjai

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_______________ 10%
Nekilti. turto_____________ 10%
Čekių kredito_____________11%
Investacines nuo—„.10,5% iki'12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


