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Fondai ir trupiniai
Šalia humanistų, turime ir praktiškų žmonių, kurie jau seno

kai pastebėjo, kad mūsų kultūrinis gyvenimas reikalingas pastovios 
finansinės atramos. Jei valstybėje tokią atramą duoda vyriausybė, 
tai išeivijai, neturinčiai tokių sąlygų, reikia pačiai rasti išteklius. 
Tiesa, JAV-bių vyriausybėje svarstomas projektas padėti tautinių 
grupių kultūroms, o Kanados vyriausybė jau pradėjo duoti pašal
pas, tačiau tuo pasikliauti negalima. Tai pripuolamo pobūdžio pa
šalpos, kurių gavimas toli gražu nėra tikras. Be to, jos surištos su 
tam tikrom sąlygom. Juk negalima tikėtis, kad kuri nors vyriau
sybė ims ir duos tiesiogiai lėšas tautinei kurios nors grupės kul
tūrai išlaikyti. Kaip rodo taisyklės, Kanados vyriausybės lėšos ski
riamos tais atvejais, kai tautinės grupės kultūrinis projektas ran
damas naudingu bendram krašto gyvenimui ir nėra siaurai tautinis. 
Tokiuose rėmuose nevisuomet galima sutilpti. Laikantis vien tokio 
masto, gali labai nukentėti kultūrinis mūsų gyvenimas. Dėlto pa
grindinė mūsų gyvenimo linkmė ir toliau turi būti grindžiama sa
varankiškumu. Jei ateis pagalbinis priedas iš vyriausybės, gerai, 
bet jis nebus lemiamos reikšmės. Esminis dalykas — mūsų pačių 
sudaryta medžiaginė atrama. Kaip ligi šiol pajėgėm išlaikyti šeš
tadienines mokyklas, parapijas, institucijas, taip pajėgsime ir to
liau, jeigu vyriausybės parama pasiliktų tiktai pažadu.

★ ★ ★
Viena ryškiausių mūsų išeivijos savarankiškumo pastangų yra 

jos fondai, įsteigti įvairiem reikalam. Bet žymiausias jų yra Lie
tuvių F’ondas. Jo kapitalas JAV-se palengva artėja prie milijono 
dolerių, Kanadoje — prie šimto tūkstančių. Lietuvių Fondo svoris 
kasmet didėja, nes pamažėl kaupiasi ir kultūriniam reikalam ski
riamos sumos, sudarytos iš nuošimčių. Kanadiškis Lietuvių Fondas 
dar negali operuoti didelėm sumom, bet amerikiečių Lietuvių Fon
das jau skirsto dešimtimis tūkstančių. Tai jau žymi savarankišku
mo apraiška, kuri ateityje bus dar labiau jaučiama. Tuo galime di
džiuotis ir džiaugtis. Yra betgi vienas aspektas, keliąs rūpestį. Tai 
didelių sumų trupinimas ir kreipimas perdidelio dėmesio smulkiem 
projektam. Ypač tai pasakytina apie kanadiškį Lietuvių Fondą, ku
ris norėdamas visus patenkinti, nepatenkina visuomenės, laukian
čios stambesnių darbų. Amerikinis Lietuvių Fondas, kuris irgi 
pasižymi trupinimu, visdėlto pajėgė rasti ir stambesnių projektų. 
Prie jų skirtini vertingų veikalų užsakymai, kaip Lietuvos isto
rija, Lietuvos filosofijos istorija, lietuvių literatūros istorija, rašy
tojų premija, finansavimas kaikurių veikalų anglų kalba ir pan. 
Tai išliekamos vertės dalykai, kurie šimtmečiais liudys išeivijos 
lietuvių savarankiškumo pastangas. Ir juo mažiau bus nereikšmingo 
lėšų trupinimo, juo geriau. Sutelktos sumos stambiem projektam 
paliks ir stambius pėdsakus.

★ ★ ★
Džiaugiantis stambiais Lietuvių Fondo užmojais, kyla noras 

laukti dar didesnių. Juk sakoma, apetitas ateina bevalgant. Gerai, 
kad amerikinis L. Fondas finansuoja minėtus išliekamus darbus, 
gerai, kad remia savąjį švietimą, bet būtų dar geriau, jeigu užmo
jai siektų toliau. Bene labiausiai reikalinga platesnė iniciatyva kul
tūrinės reprezentacijos srityje. Pvz. jau turime lietuvių poezijos 
rinkinių lietuvių kalba, bet jų nėra svetimom kalbom, išskyrus vie
ną kitą išimti. O taip norėtųsi, kad ir lietuvių poezija įžengtų į 
tarptautinę plotmę. Rašoma lietuvių literatūros istorija lietuvių 
kalba, bet jos labai reikėtų ir anglų bei kitom kalbom. S. Zo- 
barsko leidykla “Manyland Books” atlieka labai gražią kultūrinę 
misiją, išleisdama lietuvių autorių veikalus anglų kalba, bet norint 
stambesnių rezultatų, reikia stambesnių lėšų bei pastangų. Didžiuo
jamės savo dailininkais, bet kitataučiui mažai ką turime parodyti 
leidiniuose. Kaip būtų gera sudaryti reprezentacinį lietuvių dailės 
veikalą su gerom iliustracijom anglų ir kitom kalbom. Tokių mo
numentalių veikalų sudarymas ir išleidimas labai pakeltų kultūrinį 
lietuvių tautos prestižą ir paliktų atramą ateinančiom mūsų kar
tom. Taipgi prie didžiųjų projektų priklausytų studentų namų 
įsteigimas pvz. Čikagoje prie kurio nors universiteto, kaip tai pvz. 
yra padarę ukrainiečiai ir estai Toronte. Tai būtų gyvas lituanisti
kos institutas, sudarąs sąlygas bendrabučiui ir studijom. Šiandieną, 
kai šimtai tūkstančių dolerių išleidžiama šventėm, kongresam, ne
turėtų stokoti lėšų išliekamiem dalykam. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

STREIKAM NĖRA GALO

Baltiečiai gali paveikti vyriausybę
Kanados užsienio reikalų ministeris Mitchell Sharp atsako j "Tėviškės Žiburių" klausimus

Kvebeko parlamentas patvir
tino R. Bourassos pasiūlytą įsa
kymą streikuojantiem viešųjų 
įstaigų tarnautojam grįžti į dar
bą. Nepaklausiusiems numato
mos piniginės baudos. Chaosą 
provincijoje sukėlė 210.000 tar
nautojų streikas, ypač skau
džiai palietęs ligonines ir mo
kyklas. Kalėjimo bausmės susi
laukė daugiau kaip 20 ligoninių 
unijų vadų už atsisakymą parū
pinti pakankamą priežiūrą sun
kiai sergantiems ir psichiatri
niams ligoniniams. Neklausyti 
teismo įsakymo juos skatino 
Kvebeko Profsąjungų Federaci
jos vadas M. Pepin. liuli mieste 
prie Otavos 250 egzaminus no
rinčių laikyti studentų kolegijon 
neįleido streikuojantys mokyto
jai, pagalbon pasiteikę lazdas. 
Studentai bijo, kad dėl mokyto
jų streiko gali būti pratęsti 
mokslo metai ir kad dėl pavėla
vimo jiems nebus įmanoma gau
ti vasaros darbų. Toronte strei
kuojančių šiukšlių surinkėjų 
unijos vadas R. Doyle streiklau
žiais drįso pavadinti Glenview 
pradinės mokyklos mokinius, 
kurie savo kaimynų šiukšles pri
statinėjo j miesto parkus ir už 
gautus pinigus Toronto zoolo
gijos sodui norėjo nupirkti si- 
birinį tigrą. Paskutinėmis ži
niomis, streikavę kvebekiečiai 
jau grįžo į darbovietes, bet vėl 
grasina nauju dvidešimt keturių 

valandų protestostreiku.
Buvęs Ontario premjeras J. 

Robarts pasiūlė Ontario vyriau
sybei įgyvendinti 1. C. Rand 
komisijos 1968 m. paruoštas 
rekomendacijas, draudžiančias 
viešųjų įstaigų tarnautojų ir 
darbininkų streikus, nes tokie 
streikai yra nukreipti prieš vi
suomenę. Dienraščiai “The To
ronto Star” ir “The Toronto 
Sun” savo vedamaisiais taip pat 
ragina Ontario provincinę ir fe
deracinę vyriausybes priimti 
naujus įstatymus, kurie už
draustų streikus valdžios ir 
miestų tarnautojams bei darbi
ninkams. Gallupo viešosios nuo
monės tyrimo instituto paskuti
niais duomenimis, iš 10 apklaus
tų kanadiečių net 9 yra įsitiki
nę, kad streikai žalingi Kana
dos ekonomijai. Tokio nusi
statymo prieš streikininkus Ka
nada dar nėra turėjusi. Pasi
piktinimą kelia faktas, kad uni
jos padengia vos ketvirtadalį vi
sų dirbančių kanadiečių, daž
niausiai jau turinčių augščiau- 
sius atlyginimus Kanadoje. Kai 
sustreikuoja valdžios ir miestų 
unijų nariai, ju išsikovotą at
lyginimo padidinimą turi pa
dengti mokesčiu mokėtojai 
Liūdniausia, kad tokie streikai 
sustabdo būtinas paslaugas, 
bausdami ne vyriausybes ir ne 
miestų savivaldybes, bet dėl

(Nukelta j 6-tą psl.)

Ryšium su politiniais įvykiais, lie
čiančiais Kanadą, Sovietų Sąjungą, 
Baltijos kraštus, išeivija su rūpes
čiu širdyje žvelgia į politikų posū
kius ir stebi jų pasekmes. “TŽ” re
dakcija pateikė tos rūšies klausimų 
eilę Kanados užsienio reikalų minis
terial M. Sharp ir gavo raštu atsa
kymus, kurie čia ir spausdinami.

— Pone minister!, būkite ma
lonus paaiškinti, ko siekia Ka
nados vyriausybė dabartine savo 
draugyste su Sovietų Sąjunga?

— Vyriausybė mano, kad iš
plėsti santykiai su Sovietų Są
junga ir kitomis komunistinė
mis Rytų Europos valstybėmis 
įvairiose srityse, kaip pvz. pre
kyba, kultūra, universitetai ir 
mokslas, tarnauja mūsų intere
sams kaip priemonė sušvelninti 
bendrai įtampai tarp Rytų ir 
Vakarų. Šioje linkmėje mes ne
same vieni. Prezidentas Nikso- 
nas ruošiasi artimoje ateityje 
lankytis Maskvoje. Daugelis ki
tų Š. Atlanto Sąjungos narių bei 
Kanados sąjungininkų taip pat 
siekia platesnių ryšių su Sovie
tų Sąjunga ir kitomis Rytų Eu
ropos šalimis. Bet glaudesni 
santykiai tarp valstybių nebūti
nai reiškia pritarimą visai jų 
politikai. Tarp Kanados ir So
vietų Sąjungos tebėra esminiai 
skirtumai, pagrįsti svarbiais is
toriniais, geografiniais, ideolo
giniais, ekonominiais, sociali
niais ir kariniais faktoriais.

— Ar nemanote, kad toks 
viešas sovietinių pareigūnų pri
ėmimas mūsų kraštui padarė 
žalos ir dėlto' ateityje reikėtų 
jo vengti?

— Sovietų pareigūnų vizitai 
įgalina Kanados vadus kalbėti 
su sovietinės vyriausybės viršū
nėmis įvairiais klausimais, įsuai- 
tant elgesį su mažumomis So
vietų Sąjungoje, šeimų sujun
gimą, būklę Viduriniuose Ry
tuose ir atotampos galimybes 
Europoje. Tokie jautrūs klausi
mai gali būti paliesti tiktai tar
pusavio pasitikėjimo atmosfero
je. O vizitai bei pasikeitimai 
kaip tiktai prie to labai prisi
deda. Be to, pasikeitimai vizi
tais įgalina mus parodyti savo 
kraštą, politinį, socialinį, eko
nominį gyvenimą ir jo institu
cijas. Tokių vizitų įtakos sve
čiams nereikėtų nuvertinti. Tu
rėdamas tokius motyvus, tikiuo
si, kad ir Jūs sutiksite, jog to
kie vizitai yra labai naudingi 
Kanadai ir pasaulio taikai.

— Ar Kanados vyriausybė yra 
linkusi remti dabartines sovie
tų pozicijas būsimoje Europos 
saugumo konferencijoje ir pa
likti Europa Sovietu Sąjungos 
įtakai?

— Tikriausiai Kanada netu
ri nė mažiausios intencijos “pa
likti Europą Sovietų Sąjungos 
įtakai”, net jei tai būtų Kana
dos galimybių srityje. Kanados 
vyriausybės nusistatymas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atžvil
giu nekartą jau buvo pareikš
tas ir yra gerai žinomas. Kana
da žiūri į pasiūlytą Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją kaip į priemonę

Kanados užsienio reikalų ministeris 
Mitchell Sharp

tęsti bei stiprinti būtiną dia
logą tarp Rytų ir Vakarų, kaip 
į galimybę aptarti bei paleng
vinti kaikurias svarbias proble
mas Rytų-Vakarų santykių sri
tyje. Jei tokia konferencija 
įvyks, tikriausiai neišspręs visų 
didžiųjų skirtumų, tačiau gali 
prisidėti prie taikos pratęsimo 
Europoje.

Pavasaris atslenka i Lietuvos sostinę Vilnių, atbunda gamta, išsilaisvina Ne
ris iš žiemos priespaudos, bet neateina laisvė lietuviams...

— Ar Kanados vyriausybė 
yra linkusi užtarti suimtuosius 
lietuvių katalikų kunigus Lietu
voje, remiantis žmoniškumo mo
tyvais ar bent atkreipti Jung
tinių Tautų dėmesį į faktą, pra
silenkiantį su žmogaus teisė
mis?

— Pranešimai apie įvairių 
religinių bendruomenių perse
kiojimą Kanados vyriausybėms 
visuomet buvo apgailėtinas reiš
kinys. Labai galimas dalykas, 
kad kreipimasis į sovietinę val
džią arba Jungtines Tautas šiuo 
klausimu, kurį sovietų vyriau
sybė laiko išimtinai savo kom
petencijos klausimu, — turėtų 
greičiausiai neigiamų pasekmių 
tiem, kuriem norime' pagelbėti'. 
Kanados vyriausybė yra nusi
stačiusi tiek pagerinti santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kanados, kad galėtų atviriau 
kalbėti su sovietine valdžia to
kiais klausimais, nesukeldama 
negatyvių ar net žalingų pasek
mių. Yra ženklų, rodančių, kad 
pastaruoju metu padarėm pa
žangą ta linkme. Vyriausybė yra 
pasiruošusi panaudoti visas pro
gas, kurios tik gali pasitaikyti, 
pagalbą teikiančiai akcijai.

— Lietuviams ypač rūpi klau
simas, ar Kanados vyriausybė 
gali padėti žmonėms, norin
tiems iškviesti savo šeimos na
rius iš Lietuvos?

— Premjero Kosygino vizito 
metu Kanadoje ministeris pir
mininkas, remdamasis humanis
tiniais motyvais, kėlė klausimą 
Sovietų Sąjungos piliečių, no
rinčių emigruoti ir susijungti 
su savo giminėmis Kanadoje. 
Jis buvo padrąsintas premjero 
Kosygino atsakymo. Vyriausybė 
šiuo klausimu rūpinasi toliau.

— Mums taip pat rūpi Simo 
Kudirkos likimas. Ar yra lega
lių priemoniiį, kurių dėka būtų 
galima atkviesti jį Kanadon?

— Vyriausybė pilnai užjau
čia S. Kudirką. Deja, jis yra 
Sovietų Sąjungos pilietis, nu
baustas pagal sovietinius įsta
tymus.

— Ar Kanados vyriausybės 
užsienio politika, nepripažįstan
ti prievartinio Lietuvos įjungi
mo Sovietų Sąjungon ir kartu 
palaikanti diplomatinius santy
kius su Sovietų Sąjungos vy
riausybe, sau neprieštarauja?

— Kanados vyriausybė, pil
nai pripažindama (fully appre

nepripažino Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos inkorporavimo Sovie
tu Sąjungon teisėtumo. Bet šis 
klausimas iš tikrųjų yra fakto
rius Kanados-Sovietų Sąjungos 
santykiuose.

— Nemažai baltiečių kilmės 
kanadiečių lankosi savo kilmės 
kraštuose. Ar šie vizitai galėtų 
būti interpretuojami kaip Ka- 

ciating) de facto padėtį, niekad 
nados vyriausybes laipsniškas 
pripažinimas Baltijos valstybių 
įjungimo Sovietų Sąjungon?

— Kanados piliečiai gali lais
vai keliauti į kitus kraštus. Ži
noma, jie turi laikytis lankomo 
krašto taisyklių. Jų veiksmai ne
gali angažuoti Kanados vyriau
sybės jokiai politikai, tačiau jų 
laikysena ilgainiui gali daryti 
įtakos Kanados politikai, kaip ir 
kiekvienos reikšmingos kana
diečių grupės (“... their atti
tude may in due course in
fluence Canadian policy, just as 
the views of any substantial 
group of Canadians may”).

— Yra žinoma, kad valsty
binis Kanados radijas turi tarp
tautinį skyrių. Kodėl jo progra
mos nėra transliuojamos lietu
vių, latvių ir estų kalbomis?

— Kanados radijo tarptauti
nės tarnybos (Canadian Broad
casting Corporation’s internatio
nal service) uždavinys yra teik
ti informaciją apie Kanadą jai 
rūpimoms pasaulio sritims, kaip 
Rytų ir Vakarų Europa, Afrika, 
Karibų salos, Pietų Amerika ir 
Australija. Programos transliuo
jamos įvairiomis kalbomis, bū
tent, anglų, prancūzų, čekų, vo
kiečių, vengrų, lenkų, portuga
lų, rusų, slovakų, ispanų ir uk
rainiečių. Iš to sąrašo matyti, 
kad CBČ stengiasi plačiai in
formuoti Rytų Europą turimų 
išteklių ir programų ribose.

Red. prierašas. Kaip pernai, 
taip ir šiemet Kanados užsienio 
reikalų ministeris M. Sharp tei
kėsi atsakyti į mums rūpimus 
klausimus bei išryškinti vyriau
sybės užsienio politiką. Jam 
reiškiame nuoširdžią padėką ir 
kartu atkreipiame mūsų veiks
nių dėmesį ypač į tas pareiški
mų vietas, kur jis mini baltie
čių įtaką Kanados politikai.

Vašingtonas. Žiniomis iš JAV 
sostinės, senato užsienio reikalų 
komisija svarstė lėšų skyrimo 
klausimą radijo transliacijoms 
svetimomis kalbomis. Devyni se
natoriai balsavo prieš, tik vienas 
už. Prieš balsavusiųjų tarpe bu
vo ir sen. Percy. Šios komisijos 
sprendimą svarstys senatas. Nuo 
jo priklausys lėšų paskyrimas ar 
nutraukimas minėtom radijo 
programom. Kadangi tai gali pa
liesti ir lietuvius, raginama 
kreiptis į savo valstijų senato
rius.

Pasaulio įvykiai
SUNKIAUSIOS KOVOS PIETŲ V I E T N A M E VIS DAR VYKSTA DĖL 
provincinės sostinės An Loc, kurią komunistai yra numatę paskelb
ti “Išlaisvinto” P. Vietnamo laikinąja sostine, šioje vietovėje, kuri 
yra 58 mylios į šiaurę nuo Saigono, skaudžių nuostolių susilaukė 
Š. Vietnamo tankai. Montrealietis korespondentas G. Herbert, fo
tografuodamas sunaikinto tanko vidų, pastebėjo grandines ant žu
vusios įgulos kojų. Vėliau paaiškėjo, kad visų tankų įgulos nariai 
buvo prirakinti metalinėmis grandinėmis, išskyrus taniai vadus, šis 
siaubingas atradimas liudija, kad Hanojus jau nepasitiki savo tan
kistais ir bijo jų pabėgimo iš kovos lauko. Prirakinimas jiems reiš
kią garantuotą mirtį net ir tokiu atveju, kai raketų pažeistame ir 
degančiame tanke dalis įgulos narių tebėra gyvi ar tik sužeisti. 
JAV miestuose demonstrantai •---------------------------------------- -
pasmerkė prez. R. Niksoną už 
atnaujintą S. Vietnamo bombar
davimą, bet nė vienas jų nepa
smerkė Hanojaus dėl tokio ne
žmoniško savo karių traktavimo, 
š. Vietnamo delegacijos vadas 
Paryžiaus taikos derybose X. 
Thuy pakartotinai reikalauja, 
kad amerikiečių atstovai grįžtų 
prie darybų stalo. Pradžioje jis 
norėjo, kad prieš taikos derybų 
atnaujinimą būtų sustabdytas Š. 
Vietnamo bombardavimas, bet 
dabar šio reikalavimo jau yra 
atsisakęs. Vašingtone į komunis
to X. Thuy taikos šauksmą žiū
rima skeptiškai, nes Š. Vietna
mas greičiausiai nori ne taikos, 
o tik laiko, kad vėl galėtų at
statyti nutrauktą tiekimą savo 
kariuomenės daliniams ir pa
ruošti juos naujai ofenzyvai. 
Amerikiečių didieji B-52 bom
bonešiai tęsia Š. Vietnamo bom
bardavimą, vengdami sostinės 
Hanojaus ir Haifongo uosto. 
Tonkino įlankoje Š. Vietnamo 
pakrančių apsaugos baterijoms 
ir sovietinės gamybos MIG nai
kintuvams pavyko pažeisti porą 
amerikiečių naikintojų. Kelis 
kartus amerikiečių laivus ban
dė pulti komunistų torpedlai- 
viai, bet padaryti nuostoliai te
bėra labai nežymūs — vienas žu
vęs jūrininkas ir keliolika su
žeistų. Senato užsienio reikalų 
komitetas, vadovaujamas komu
nistams daug paslaugų padariu
sio J. W. Fullbrighto, priėmė 
rezoliuciją nuo š.m. gruodžio 31 
d. sustabdyti JAV karo pastan
gų finansavimą buvusioje Indo
kinijoje.

PEKINGAS IR MASKVA
Šiandien niekas neabejoja, 

kad Š. Vietnamo invazijai į P. 
Vietnamą pritarė ir ją rėmė So
vietų Sąjunga. Be jos sutikimo 
komunistai nebūtų galėję pa
naudoti sovietinių tankų ir pa
trankų. Kremliaus vadai norėjo 
bendrii Maskvos ir Pekingo pa
reiškimu pasmerkti JAV “agre
siją” ir š. Vietnamo bombarda
vimą, bet nesusilaukė kiniečių 
pritarimo. Maskvos radijas Ki
nijai skirtoje laidoje nusiskun
dė, kad Pekingas atsisakė tokio 
kolektyvinio amerikiečių pa
smerkimo ir yra pasiruošęs pa
aukoti Azijos tautų interesus. 
Susidaro įspūdis, jog dėl ko
munistų ofenzyvos santykiai da
bar yra įtempti ne tik tarp Pe
kingo ir Maskvos, bet ir tarp Pe
kingo bei Hanojaus. Britų žur
nalisto F. Greene amerikiečių 
televizijai juoston užrašytame 
pasikalbėjime Kinijos premjeras 
Ču En-lai pasitenkina tik sausu 
ir jau daug kartų girdėtu įspė
jimu, kad Pekingas rems Hanojų 
jo kovoje prieš amerikiečių “ag
resiją”.

GRĮŽTA ŽEMĖN
“Apollo XVI” astronautų ke

lionė į mėnulį susidūrė su ne
mažomis kliūtimis. Pirmiausia 
buvo pastebėtas mažojo erdvė
laivio “Orion” izoliacinių dažų 
lupimasis, vėliau — pagrindinio 
“Casper” erdvėlaivio navigaci
nio kompaso sutrikimas. Astro
nautų J. Young ir Ch. Duke nu
sileidimą mažuoju “Orion” erd
vėlaiviu net šešias valandas mė
nulio orbitoje uždelsė “Casper” 
erdvėlaivyje pasilikusio astro
nauto T. Mattingly aptiktas 
elektros sistemos sutrikimas, ga
lėjęs sutrukdyti pagrindinio va
riklio įjungimą. Visos sistemos 
tokiuose erdvėlaiviuose yra dvi
gubos. bet atsargumo sumeti
mais skrydis įnėnulin nutrau
kiamas, jeigu sugenda kuri sis
tema ar jos dalis. Šį kartą spe
cialistai žemėje apskaičiavo, kad 
dėl minėtų sutrikimų astronau
tams pavojaus nebus. Penktasis 
amerikiečių nusileidimas Decar- 
tes augŠtumoje buvo sėkmingas. 
Astronautai J. Young ir Ch. Du
ke turėjo tris pasivaikščiojimus 
ir pasivažinėjimus elektriniu au
tomobiliuku. Pirmą kartą mėnu

lyje buvo įrengta iš žemės atvež
ta observatorija, kurios telesko
pas seks ultravioletinius spindu
lius erdvėse. Kitas eksperimen
tas turėjo nustatyti ir perduoti 
žemėn iš mėnulio centro trykš
tančią šilumą, bet šį eksperi
mentą sutrukdė astronauto J. 
Young kojos nutrauktas kabelis. 
Geologai nekantraudami laukia 
dviejų žibančių baltų akmenų, 
kurių dėka galbūt pavyks nusta
tyti mėnulio amžių. Televizijos 
perduoti mėnulio vaizdai šį kar
tą buvo nepaprastai ryškūs, at
skleidę daug kituose nusileidi
muose nematytų detalių. Astro
nautų viešnagė mėnulyje buvo 
sutrumpinta keliom valandom, 
matyt, dėl turėtų sutrikimų 
“Casper” erdvėlaivyje ir uždels
to “Orion” mažojo erdvėlaivio 
nusileidimo mėnulin, sumažinu
sio vandens ir deguonies atsar
gas. Abu erdvėlaiviai susijungė 
sekmadienio vakarą, astronau
tai Ramiajame vandenyne nusi
leis šį ketvirtadienį, balan
džio 2 7.

OPOZICIJA PRALAIMĖJO
Britanijos parlamente opozici

jai nepavyko pravesti dviejų re
zoliucijų įsijungimo Bendrojon 
Rinkon klausimu. Referendumo 
reikalavusi rezoliucija buvo at
mesta 284:235 balsų santykiu, 
naujų r i n k i m tj — 301:272. 
Premjero E. Heath 16 konser
vatorių pasisakė už referendu
mą, bet jį išgelbėjo suskilusi 
darbiečių partija, kurios 51 at
stovas susilaikė nuo balsavimo, 
nors darbiečiai oficialiai yra pa
sisakę prieš Britanijos įsijungi
mą Bendrojon Rinkon. Premje
ras E. Heath Europos Bendrosios 
Rihkos problemas aptarė su 
Londone viešėjusiu V. Vokieti
jos kancleriu W. Brandtu. Tai 
buvo neoficialus pasiruošimas 
spalio 19-20 d.d. įvyksiančiai 
Bendrosios Rinkos kraštų kon
ferencijai, kurioje, be šešių lig
šiolinių narių, pirmą kartą daly
vaus ir keturi sios organizacijos 
kandidatai.

NORMALUS GYVENIMAS
Pakistano prez. Z. A. Bhutto 

atšaukė trejus metus trukusį 
karo stovį ir buvo prisaikdintas 
prezidentu pagal parlamento pa
tvirtintą laikinę konstituciją. 
Trijų šimtų tūkstančių miniai 
tartame žodyje prez. Z. A. Bhut
to žadėjo laikytis konstitucijos, 
bendradarbiauti su visomis par
tijomis, siekti derybų su Indijos 
premjere I. Gandhi ir paleisti 
indiečius karo belaisvius. Pasku
tiniais duomenimis, Pakistano 
nelaisvėje yra 600 indiečių, In
dijos nelaisvėje — 73.211 pa
kistaniečių.

VADŲ KELIONĖS
Š. Vietnamo bombardavimas, 

atrodo, nesutrukdys prez. R. 
Niksono kelionės į Sovietų Są
jungą gegužės 22 d. Jos deta
les Maskvoje jau aptaria prez. 
R. Niksono nusiųstas brigados 
gen. B. Scowroft. Prez. R. Nik- 
sonas, perskridęs Atlantą, dieną 
ar porą dienų planuoja ilsėtis 
Austrijos Salzburgo mieste ir tik 
po to vykti Maskvon. Iš Sovietų 
Sąjungos prez. R. Niksonas už
suks j Irano sostinę Teheraną ir 
gegužės 31 — birželio 1 d. d. 
viešės Lenkijoje. Oficialų kvie
timą jam įteikė Lenkijos amba
sadorius Vašingtone W. Tramp- 
czynacki. Egipto prez. A. Sada- 
tas taip pat planuoja kelionę į 
Maskvą dar prieš. R. Niksono 
vizitą prašyti Kremliaus vadus 
daugiau ginklų kovai su Izrae
liu. Didžiausia staigmena tenka 
laikyti Izraelio premjerės G. 
Meir kelionę tą patį gegužės mė
nesį j Bukareštą. Tai bus pirmas 
Izraelio vado atsilankymas ko
munistiniame krašte visoje Iz
raelio valstybės istorijoje. Šį vi
zitą, matyt, suorganizavo su 
Maskva daugeliu klausimų ne
sutarianti Rumunijos kompar
tija.
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* Tylinčiąją Bendriją priminė 
popiežius Paulius VI Velykų 
proga. Jis pabrėžė, kad yra 
daug kraštų, kur tikintieji var
žomi išpažinti savo tikėjimą. Jis 
esą jų neužmiršta ir visuomet 
jungiasi su jais maldoje ir pri
sikėlusio Kristaus viltyje.

* Vatikanas šiuo metu veda 
derybas su Vengrija; siekia gau
ti teisę laisvai skirti naujus vys
kupus, vyskupams ir kunigams 
■— laisvai mokyti žmones, o žmo
nėms — laisvai išpažinti savo 
tikėjimą.

* K n y g os Metų proga visk 
brangiausi ir seniausi Sv. Rašto 
rankraščiai išstatyti Vatikano 
bibliotekos salėje. Ta paroda 
truks ištisus metus.

* 34 katalikai teologai pasira
šė pareiškimą, kuriame sako
ma, kad Katalikų Bendrija yra 
ne tiktai atsilikusi nuo dabarti
nių laikų, bet ir nuo savo tiesio
ginės misijos. Nežiūrint visų 
įsteigtųjų konferencijų bei tary
bų, popiežius ir vyskupai prak
tiškai ir toliau esą vieninteliai 
Bendrijos valdytojai, visas tei
sines, įstatymų ir valdžios galias 
laiką savo rankose. Šie teologai 
skatina tikinčiuosius imtįs prie
monių, kad Katalikų Bendrija 
būtų išjudinta iš dabartinės 
stagnacijos, taptų atviresne, 
žmogiškesne, įtikimesne ir 
krikščioniškesne. Šio pareiškimo 
sumanytojai buvo Tuebingeno 
universiteto profesoriai: Hans 
Kueng, Alfons Auer, Norbert 
Greinacher, Herbert Haag, Wal
ter Kasper, Johannes Neumann 
ir Hermann-Josef Vogt. Prie jų 
prisidėjo kiti Vokietijos, Šveica
rijos; Austrijos, Olandijos, Ispa
nijos, JAV ir Kanados teologai, 
žinomesnieji jų yra: Johannes 
Baptist Metz, Otto Karrer, Ed
ward Schillebeckx, Piet Schoo- 
nenberg, John L. McKenzie ir 
Charles Curran. Kanadiečiai 
buvo trys: Jean Paul Audėt, Les
lie Dewart ir Gregory Baum.

* Katalikiškojo švietimo kon
gregacijos viršininkas kard. 
Gabriel Garrone sukritikavo 34 
teologių pareiškimą Vatikano 
dienraštyje “L’Osservatore Ro
mano”. Anot jo, tokiu pareiški- 
kiinu kurstomi žmonės prieš 
Bendrijos hierarchiją, daugelis 
daromų kaltinimų yra paremti 
vien prielaidom, o patys pasi
rašiusieji tuo parodo, kad jie 
nesą rimti teologai. Madride 
‘‘Opus Dei” sąjūdžio dienraštis 
“Nuevo Diario" pasisakė, kad 
šis 34 teologu pareiškimas esąs 
lygiai toks astrus, kaip ir tos 
tezės, kurias Liuteris kadaise 
prikalė prie Wittenbergo šven
tovės durų. Laikraštįs pabrėžė, 
kad šie teologai, kreipdamiesi į 
viešąją opiniją, nori įgyvendin
ti savąją valią, kuri įtaigotų po
piežių ir vyskupus. Jie esą pa
miršta, kad Bendrija nėra de
mokratinė, o hierarchinė, gau
nanti visą savo galią ne iš žmo
nių, o iš Dievo.

* Koplyčios išniekinimas Len
kijoje buvo pasmerktas kard. 
Wyszynskio pamoksle, pasakyta
me Varšuvos katedroje. Kovo 22 
d. apie 150 milicininkų atvyko 
i netoliese nuo Varšuvos esantį 
kaimelį Zbrosza Duza, kirviais 
sukapojo prie kunigų gyvena
mojo namo pristatytą medinę 
koplytėlę ir, pasiėmę tabernaku
lį su Švenčiausiuoju, išvažiavo. 
Sekančią dieną tabernakulis bu
vo atrastas už 7 mylių esančios 
bažnyčios sandėly. Vietinis ku
nigas Czeslaw Sadlowski pareiš
kė, kad jau nuo- 1969 m. buvo MOHAWK
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siunčiami valdžiai prašymai leis
ti pastatyti tame kaimelyje šven
tovę, kad žmonėms nereikėtų 7 
mylias pėstiems keliauti į Jasie- 
niec miestelio bažnyčią. Nesu
laukus atsakymo, pačių tikin
čiųjų darbu bei lėšomis buvo 
pastatytas medinis priestatėlis ir 
jame įrengta koplytėlė. Įdomu, 
kad šis triukšmas koplyčios rei
kalu įvyko kaip tik tuo metu, 
kai iš Vatikano į Lenkiją atvy
ko liturginės kongregacijos sek
retorius arkiv. Annibale Būgni
ni pokalbiams su Lenkijos vys
kupais. Dar dieną prieš įvykį 
Lenkijos premjeras Piotr Jaro- 
szevicz savo kalboje naujai iš
rinktam parlamentui gyrėsi, jog 
valdžia deda visas pastangas su- 
normalinti santykius su Katali
kų Bendrija.

* Indijos katalikų suvažiavi
mas šaukiamas Bangalore mies
te aptarti hinduistinių simbolių 
bei gestų įvedimo katalikų litur
gijom Kaikurios grupės yra prie
šingos tokiem simboliam, ta
čiau Indijos vyskupai prašė ir 
gavo Vatikano pritarimą bandy
ti pritaikyti liturgiją vietiniams 
gyventojams, įjungiant kaiku- 
riuos jų papročius. Pagal vysku
pų pasiūlymą, pvz. priklaupimas 
būtų pakeistas žemu nusilenki
mu sukryžiuotomis rankomis ant 
krūtinės, vietoj žvakių būtų 
naudojamos alyvinės lemputės, 
o korporalo vietoje — varinis 
padėklas.

* Kard. Amleto Cicognani, 
85 m., paskirtas naujuoju kar
dinolų kolegijos dekanu miru
siojo kard. Tisserant vietoje. 
Kard. Liuigi Traglia paskirtas 
dekano pavaduotoju.

* Pirmoji maronitų apeigų 
katalikų vyskupija Amerikoje 
įsteigta šiuo metu Detroite. Jos 
vadovu paskirtas vysk. Francis 
M. Zayek. Maronitų katalikų 
Amerikoje priskaitoma apie 
150,000. Iš viso maronitų apei
gų katalikų pasaulyje yra apie 
1 milijonas. Daugiausia jų yra 
Libane.

* Prancūzijoje 96% gyvento
jų yra pakrikštyti katalikais, 
86% pasisako esą katalikai, bet 
tiktai 22% reguliariai dalyvau
ja sekmadienių pamaldose. 75% 
pasisako tikį į Dievą, o 20% vi
siškai nesidomi tokiais dalykais.

* Katalikų Bendrijos statis
tikos centras įsteigtas 1967 m. 
popiežiaus Pauliaus VI iniciaty
va, kai buvo pertvarkoma Vati
kano kurija. Jis jau yra surinkęs 
visą eilę pasaulinio masto duo
menų. Pagal juos, pasaulyje yra 
633 milijonai katalikų, kurie su
daro 18% visos žmonijos. Ame
rikos kontinentas turi 55% visų 
katalikų, Europa — 38%, Okea
nija — 23%v Afrika — 11% ir 
Azija — 2%. Vienas penktada
lis visų 190,000 katalikiškų pa
rapijų neturi kunigų.

* Misijų kongregacijos įstei
gimo 350 metų sukaktis bus pa
minėta Sekminių dieną, ši kon
gregacija rūpinasi visais katali
kų Bendrijos misijų darbais jau 
nuo 1622 metų.

* Lenkijoj yra 24 katalikų ku
nigų seminarijos. Jose 1969 m. 
buvo 3.327 klierikai, 1970 m. 
— 3.131. Įšventinta kunigu 1969 
m. _ 406, o 1970 m. — 381. 
Ir dabar pašaukimu Lenkijoj ne
trūksta.

* Vysk. Andrei Katkoff, rytų
apeigų Vatikano pareigūnas, 
šiuo metu lankęsis Sovietų Są
jungoje, pareiškė, kad tikėjimas 
Rusijoje dar yra gyvas ir stip
rus. Kun. J. Stš.

Šiuo metu kun. A. Šeškevičius ne
bėra kalėjime. Atlikęs viefieHų me
tų bausmę, ilgai negalėjo gauti jo
kio paskyrimo. Kurį laiką gyveno 
pas savo motiną, pas savo draugus 
kunigus. Sis pranešimas buvo rašy
tas kun. A. Šeškevičiui tebesant ka
lėjime, bet gautas “TŽ” redakcijoj tik 
šiomis dienomis. Red.

1970 m. birželio mėn. gale Du
bingių parapijos klebonas kun. 
A. Šeškevičius per pamokslą pa
skelbė, kad tėvai ruoštų savo vai
kelius pirmajai išpažinčiai ir 
Komunijai, o patikrinti atvestų 
prieš pamaldas apie 17—18 vai. 
Taip buvo ir daroma.

Mokyklos direktorė Korienė, 
susitikus apylinkės pirmininką 
Leišį, pasakė: “Nežiūrite, kad 
klebonas bažnyčioje atidarė mo
kyklą!” Kitą kartą ji išsitarė: 
“Ne aš būsiu, jei klebono nepa
sodinsiu!”

Vieną vakarą apylinkės pirm. 
Leišys sutiko kolūkietę Macko- 
nienę su savo sūneliu Vytuku. 
Pirmininkas paklausė, kur jie 
buvę? Motina pasakė, kad pra
dėjo vaiką mokyti katekizmo, ža
da leisti prie pirmos Komunijos. 
Vaikas turėjo katekizmą, kurį 
pirmininkas paprašė parodyti. 
Pasižiūrėjęs pasakė, kad ir jis 
mažas būdamas mokęsis iš tokios 
knygutės.

Pareigūnai šventovėje
Greitai po to vieną vakarą 

(1970. VII. 3) apyl. pirmininkas 
Leišys su Molėtų rajono pirmi
ninku ir kitu deputatu atėjo 
į bažnyčią. Rado kunigą apsivil
kusį kamža su stula, klausinė
jantį vaikus ir aiškinantį kate
kizmą. Jie nutraukė vaikų egza
minavimą ir iškvietė kleboną į 
apylinkę. Rajono vykd. komiteto 
pirmininkas liepė apylinkės pir
mininkui visus vaikus surašyti. 
Tuo metu, kai valdžios atstovai 
kalbėjo .su kunigu, vaikai išsi
gandę išbėgiojo. Tai buvo gru
bus laužymas 143 str. (LTSR 
Baudž. Kod.). Klebonui buvo už
drausta mokyti ir tikrinti vaikų 
žinias.

Mokyklos direktorė pranešė 
keturiem vaikam: R. Jakubėnui, 
J. Giedriui, T. Višumirskaitei ir 
J. Stašauskaitei atvykti į mokyk
lą, nes darys ekskursiją. Vaikai 
buvo direktorės apgauti, nes jų 
laukė ne ekskursija, o atvykęs 
prokuroras. Jis klausinėjo vai
kus apie kleboną, apie katekiz-

ALB/NAS GRAŽ/ŪNAS

LIETUVIAI LAUKIA
KARO [

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Susirinkimo dalyvių pasirašy

tas jau anksčiau R. Skipičio mi
nėtas ir minimas cituotame pro
tokole Lietuvių Aktyvistų Fron
tas teigiamasis aktas buvo šio tu
rinio:

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, li
kimo atblokšti į Vokietijos sostinę 
Berlyną, š. m. lapkričio mėn. 17 die
ną susirinkę pas p. K. Škirpą, jo 
bute Achenbachstr. 1 ir išklausę jo 
pranešimą apie Nepriklausomos Lie
tuvos žlugimo priežastis ir galimu
mus bei kelius Lietuvos valstybei at
statyti, reiškiame visišką pritarimą 
sumanymui sutelkti visas lietuvių 
tautos aktyviąsias jėgas į Lietuvių 
Aktyvistų Frontą kovai už Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą iš komunisti
nio sovietinio jungo.

' įsitikinę, kad atstatytos Lietuvos 
tvarkymas Aktyvistų Fronto ideolo
gijos pagrindais yra tikriausias ke
lias Lietuvių tautos idealams siekti, 
mes pirmieji stojame į Lietuvi;; Ak
tyvistų Frontą ir prisiimame visas jo 
nariams uždedamas pareigas ir 
drausmę.

Tėvynės Lietuvos ir Lietuvių Tau
tos labui, kviečiame K. Škirpą, Pir
mąjį Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėją-Savanorį ir Lietu
vių Aktyvistų Fronto iniciatorių, im
tis žygių vykdyti mūsų nusistatymą 
ir vadovauti Lietuvių Aktyvistų 
Frontui.

Kovok!
Tvirtais žingsniais, 
Drąsiai pirmyn — 
Už naują, laisvą Lietuvą.

Berlynas, 1940 
dieną.

metų lapkričio 17

a š a i
Galvanauskas, M.

P a r
J. Viliušis, E.

Kavolis, St. Puodžius, P. Skurauskas,
J. Pyragius, J. Našliūnas, J. Jurkū
nas, R. Skipitis, Jz. Dženkaitis, K. 
Brunius, B. Raila, A. Valiukėnas, Jn. 
Dženkaitis, J. čiuberkis, Jz Pyragius,
K. Kukutis, T. Dirmeikis, St. Yla, A. 
Maceina, Dr. P. Karvelis, A. Danta, 
pulk. Ambraziejus, kun. Barauskas, 
J. Katilius, Dr. M. Brakas, Dr. Pr. 
Ancevičius.

Sutinku: (pas.) K. Škirpa.
Pik. K. Škirpa buvo be disku

sijų paskelbtas Lietuvių Akty
vistų Fronto vadu todėl, kad vi
siems to susirinkimo dalyviams 
buvo aišku tai, ką dr. P. Karve
lis buvo pasakęs R. Skipičiui 
prieš tą susirinkimą: Škirpa ne

Savieji skundė, savieji teisė
Nauji duomenys apie kun. A. Šeškevičiaus bylą • Įskundė Dubingių mokyklos direktorė Ko
rienė ir apylinkės pirm. Leišys • Kaltino prokuroras Vaitavičius, gynė adv. Pakarklis, teisė 

Jankauskas • Teismo eiga, kurioje išryškėjo teisėjo šališkumas
mo mokymą. Viską surašė ir lie
pė vaikams pasirašyti. Direktorė 
grasino sumažinti elgesį, jei ne
pasirašys; išleisdama pasirašiu
sius vaikus prigrasino nieko ne
sakyti tėvams,,,

Prokuroras Vaitavičius lankė
si dar kaikurių vaikų namuose ir 
juos apklausinėjo. * Dauguma 
vaikų su tėvais buvo kviečiami į 
Molėtus tardymui.

Kaimo vaikai ir tėvai neskiria, 
kur yra mokymas, kur klausinė
jimas ir todėl savo atsakymuose 
susimaišydavo.

Baigę apklausinėjimus iškvie
tė kun. A. Šeškevičių ir pranešė, 
kad sudaryta byla, nes organi
zuodamas ir mokydamas vaikus 
nusikalto prieš 143 str.

Tikintieji pasipiktino
Žmonės buvo labai pasipikti

nę direktorės, apylinkės pirmi
ninko, tardytojo veiksmais, ku
rie apgaulės, terorizavimo keliu 
buvo verčiami liudyti prieš savo 
kleboną. Kasdien tikintieji rink
davosi į vakarines pamaldas ir 
meldėsi už kleboną. Kaikurie 
vaikai atvykdavo iš toli. Parapi
jiečiai pergyveno didelį skaus
mą. Anksčiau Lietuvoje buvo 
sudegintos dvi bažnyčios, o da
bar ruošiamas pasodinti į kalė
jimą jų klebonas, kuris nuošir
džiai rūpinosi jų dvasiniais rei
kalais.

Klebonas gavo iškvietimą at
vykti į teismą rugsėjo 8 d. 
Paskutinį sekmadienį prieš teis
mą bažnyčioje buvo prisirinkę 
daug žmonių melsti Dievo palai
mos. Klebonas pamokslo metu 
pasakė: “Trečiadienį bus teis
mas. Kaip kitados Kristus, taip 
ir aš pakartoju: einu į teismą, 
nes Tėvas mane šaukia. Viskas 
atsitiks, kas Tėvo numatyta. Dė
koju jums, kad buvote geri, už- 
jautėte, meldėtės. Jei čia žemėie 
ir netektų pasimatyti, tai amži
nybėje visi susitiksime...” Po 
to visus palaimino, žmonės ver
kė.

Teismo salėje
Rugsėjo 8 d. prie Molėtų teis

mo pastato prisirinko daug žmo-

tik turi daugiausia ryšių su vo
kiečių valdžios sluogsni'ais, bet 
ir geriausiai įsigyvenęs į jų 
nuotaikas, todėl daugiau nei kas 
kitas gali veikti ir ką nors pa
siekti. Tačiau tenka pažymėti, 
jog tai nebuvo galutinis visam 
laikui Lietuvių Aktyvistų Fron
to vado klausimo išsprendimas. 
Įstatų projekte LAF vado klau
simu buvo toks paragrafas:

Str. 4. Pirmuoju Lietuvių Aktyvis
tų Fronto Vyriausiuoju Vadu skai
tomas mūsiį tautos sūnus, savo darbu 
ir asmeniniu pasiaukojimu lemiamai 
paveikęs Lietuvos prisikėlimą nau
jam nepriklausomam valstybiniam 
gyvenimui. Apie tokio asmens pasi
reiškimą sprendžia pirmasis Lietuvių 
Aktyvistų Fronto Didysis Kongresas. 
Jei toks asmuo neišryškėtų, tai Lie
tuvių Aktyvistų Fronto Vyriausiąjį 
Vadą renka Lietuvių Aktyvistų Fron
to Didysis Kongresas balsų dauguma.

Lietuvių Aktyvistų Fronto va
do institucija buvo be abejonės, 
atgarsis to laiko nuotaikų, bet 
didžiąja dalimi nulėmė ta ap
linkybė, kad tai buvo konspira
tyvi organizacija su jai priva
loma beveik karine drausme. Ir 
pats šio sambūrio iniciatorius, o 
po sambūrio susiformavimo ir 
vadas, į jam talkinti pasirinktus 
patikėtinius žiūrėjo kaip į šta
bo karininkų funkcijas atliekan
čius. Dėl šių priežasčių Lietu
vių Aktyvistų Fronte reiškėsi 
daugiau linkimo į karinės, o ne 
civilinės organizacijos formas.

Ryšiai su kraštu
Pradėjus Berlyne veikti Lie

tuvių Aktyvistų Frontui, jo va
dovybė jau steigiamajame susi
rinkime ėmėsi pik. K. Škirpos 
minėto pirmaeilės svarbos užda
vinio “užmegzti ryšius su savo 
idėjos draugais Lietuvoje ir ei
ti pas juos su savo propaganda.”

Ryšiams su antisovietiniu po
grindžiu stiprinti ir plėsti netru
kus buvo iš Vokietijos į Lietuvą 
išsiųsti ryšininkai. Kadangi Lie
tuvių Aktyvistų Frontas buvo 
slapta, pasiryžusi imtis ir gink
luoto sukilimo organizacija, ven
gė visų jo buvimą bei veiklą 
keliančių aikštėh dalykų — pro
pagandos per radiją, savo lite
ratūros į kraštą siuntinėjimo, su 
Lietuvos pogrindžio atstovais su
sirašinėjimo bei kitų panašių da
lykų. Viskas turėjo būti perduo
dama beveik išskirtinai gyvu žo
džiu. Patikimi vyrai turėjo ge

nių. Jų tarpe buvo ir vaikų. Jau
dinosi vaikai, kuriems reikės 
teisme kalbėti. Jaudinosi ir su
augusieji, kad už jų vaikus kle
bonas turi kentėti. Kai žmones 
suleido į salę, joje dauguma vie
tų buvo užimta komjaunuolių, 
saugumiečių ir kitų pareigūnų. 
Žmonių prisikimšo pilna salė ir 
koridorius. Pirmasis liudijo apy
linkės pirmininkas Leišys. Pas
kui buvo iškviesta J. Stašauskai- 
tė. Mergaitė labai jaudinosi, ver
kė ir nieko nesakė. Paskui pa
sakė, kad juos direktorė pakvie
tė į ekskursiją, o kai nuėjo, tai 
reikalavo kažkoks dėdė, kad jie 
pasakytų apie kunigą ar mokė 
katekizmo. Nenorėjome pasira
šyti, tai direktorė grasino suma
žinti elgesį ir privertė pasirašy
ti.

Toliau apklausinėjo kitus vai
kus ir tėvus. Tėvai sakė, kad vai
kus jie patys mokė ir porą kar
tų atvedė juos patikrinti. Daugu
mas vaikų verkė arba tylėjo. 
Vaikai ir tėvai gynė kleboną, aiš
kino, kad patys mokė. Kaiku- 
riuos vaikus labai ilgai klausinė
jo, norėdami ką nors išklausti 
prieš kleboną. Bet vaikai tylėjo 
arba pasakė, kad mokėsi namuo
se, o į bažnyčią atėjo, kad klebo
nas patikrintų. Visi bijojo, kad 
neišsprūstų koks žodis, kuris ap
kaltintų kleboną.

Vien prokurorai
Iš teismo eigos visiems matė

si, kad čia yra ne vienas proku
roras, bet trys, o teisėjo — nė 
vieno. Teisėjas Jankauskas taip 
pat ėjo daugiau prokuroro pa
reigas. Vaikus klausinėjo taip, 
kad jie duotų pageidaujamus 
teismui parodymus, kurie derin
tųsi su parengtinio teismo paro
dymais. Teisėjas spaudė, kad 
vaikai pasakytų, kas juos pamo
kė kitaip kalbėti, nors iš teismi
nio apklausinėjimo buvo aišku, 
kad direktorė privertė vaikus 
pirmą kartą pasirašyti neteisin
gus liudijimus. Nepaisant visos 
prievartos teismo metu, liudinin
kai teisme nepatvirtino kaikurių 
parengtiniame tardyme užproto
koluotų detalių.

rai įsidėmėti visus dalykus ir, 
nuvykę į Lietuvą, juos perduoti 
pogrindžio vadovybei. Pirmasis 
toks LAF ryšininkas iš Berlyno 
į Lietuvą atvyko 1940 m. gruo
džio mėnesį. Tai buvo kpt. A. 
Švarplaitis. Tą pat mėnesį per 
Klaipėdą atvyko ir antrasis ryši
ninkas kpt. B. Michelevičius, ku
ris vėliau ir antrą kartą sėkmin
gai perėjo sieną, 1941 m. birže
lio mėnesį pervedė kitus du ry
šininkus, grįžusius su paskutinė
mis prieš karą instrukcijomis iš 
Vokietijos. Po jų sekė žygiai per 
sieną kitų ryšininkų. Be to, per 
eilę pasienio punktų — Klaipė
dą, Tilžę, Eitkūnus, Seinus ir kt. 
— LAF patikėtiniai užmezgė ry
šius su arčiau sienos gyvenusiais 
pogrindžio veikėjais ir per juos 
perdavinėjo i Lietuvą reikalin
gas informacijas bei gaudavo 
reikiamų žinių iš Lietuvos. Ry
šininkai ir pati LAF vadovybė 
daugiausia ribojosi ryšių su Lie
tuvos pogrindžiu stiprinimu, jo 
informavimu apie politinę pa
dėtį bei numatomą jos raidą, 
teikimu pogrindžio veikėjams 
reikalingų nurodymų bei rinki
mu duomenų apie padėtį krašte, 
okupanto laikyseną ir jo veiks
mus. Pik. K. Škirpos minėta 
propaganda jie mažai tesirūpi
no. Pirmiausiai tolei, kad ir be 
jokios propagandos Lietuvoje 
vyravo visuotinis antisovietinis 
nusistatymas. Antra, kad minė
tais sumetimais vengė atkreip
ti | save okupanto dėmesį. Buvo 
ribojamas! tik tuo, kas atrodė 
būtina. Tain dar prieš LAF for
malų įsteigimą buvo į Lietuvą 
perduotas mašinėle perrašytas 
Lietuvos diplomatų protes
tų prieš sovietinę okupacija rin
kinys. Šis rinkinys vėliau buvo 
padaugintas — atspausdinta 800 
egzempliorių rotatoriumi. Vė
liau, tekstą praplėtus ir patobu
linus, jis buvo išleistas ir spaus
dintas spaustuvėle. Kad leng
viau būtų jį platinti bei slėpti, 
rinkinys buvo atspausdintas 
smulkiu šriftu mažos brošiūrė
lės forma Šveicarijoj. šios bro
šiūrėlės buvo išleista 5.000 eg
zempliorių. Ji buvo kiekviena 
pasitaikiusia pro?a siuntinėia- 
ma į Lietuvą, šalia šių spaudi
niu. raštu i Lietuva buvo per
duoti tik orientaciniai paaiški
nimai bei sugestijos pogrindžio 
vadovybei.

(Bus daugiau)

Kai teisėjas apklausinėjo di
rektorę Korienę, vienos salėje 
esančios moterys prašė leisti 
joms pasisakyti, kitos negarsiai 
apie direktorės liudijimą sakė: 
“Nė vieno teisingo žodžio nėra 
jos liudijime”. Teisėjas moterų 
prašymą būti liudininkėmis at
metė.

Tyčiojosi iš moters
Teismo tarėjas pasityčiojo iš 

vienos mažaraštės liudininkės, 
kuri gerai nežinodama po kuo 
pasirašo, pasirašė parengtinio 
tardymo protokolą. Tarėjas 
klausė: “O jūs rublį nuo rublio 
atskiriate?” Vienas žmogus neiš
kentęs iš salės atsiliepė: “Iš pi
liečio tyčiotis negalima!” Tada 
teisėjas’ pagrasino, jei dar kar
tą pakartos kokią nors repliką, 
išprašys jį iš salės. Tuo tarpu 
teisėjas nebandė sudrausti civi
liai persirengusių pareigūnų, 
kurie balsiai darė pastabas salė
je bylos eigos metu.

Liudininkų klausinėjimas tru
ko nuo 10 v. iki 15.30 v. Keli vai
kai (Jokubėnas, Giedrys, Višu- 
mirskaitė) prikankinti, prigąs
dinti susirgo.

Po liudininkų apklausinėjimo 
teisėjas pareiškė — teismas bus 
tęsiamas rytoj nuo 14 v. Liudi
ninkų nereikes, bet norintieji 
galės į teismą atvykti.

Kunigo pamokslas
Grįžę iš teismo žmonės susi

rinko į bažnyčią pamaldoms. Per 
Mišias klebonas A. Šeškevičius 
sakė pamokslą. “Šiandien Mari
jos gimimo šventė. Mūsų Motina 
Marija dabar yra išaugštinta 
danguje, bet žemėje ji daugiau
sia kentėjo. Per visą gyvenimą 
vargo, lydėjo savo Sūnų nešantį 
kryžių ir stovėjo po kryžiumi, 
šiandien, kai Kristus kenčia ku
nigo asmenyje, ir jūs kentėjote 
kartu. Ir vaikeliai kentėjo, ver
kė, gynė. Jūs neišbėgiojote, kaip 
apaštalai, bet kartu ėjote, verk
dami gynėte Kristaus atstovą. 
Jūs sekėte Marija ...” Bažnyčia 
skendo ašarose.

Rugsėjo 9 d. prie teismo prisi
rinko dar daugiau žmonių. Bet 
salėje suolai buvo užimti civiliai 
persirengusių pareigūnų, kom
jaunuolių. Sėdimų vietų E>eveik 
nebuvo. Buvo pareikšta, kad sto
vinčių nebeleis. Į salę pateko tik 
keli žmonės, ir durys ouvo gru
biai užtrenktos.

Jonui Stankui
mirus, jo i m o n ę, sūnų JONĄ ir gimines giliai 

užjaučiame —

Kanados Lietuvių Karo Veteranų Sąjungos 

"Ramovė" Hamiltono skyrius

Brangiai motinai mirus Lietuvoje
"Talkos" kasininkę sūnų STASĮ JULIŲ DALIŲ 

nuoširdžiai užjaučiame jo didžiame skausme —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo "Talka 

valdyba, komitetai ir administracija

Jurek Szalowskiui
mirus, žmonai ELZBIETAI, dukrai IRENAI ir uošvei

O. KAVECKIENEI nuoširdžių užuojautų reiškia —

Vanda ir Petras Garneliai

Irenai Vaitkienei
iš Woodstock, Ont., tragiškai mirus, jos vyrę VAC
LOVĄ VAITKŲ ir velionės gimines bei artimuosius 
Lietuvoje savo giliu liūdesiu kuo nuoširdžiausiai 
užjaučiame —

Genovaitė ir Leonas Vindašiai 
Eleonora ir Pranas Cipariai 
Arvydas ir Peggy Lee Vindašiai

Marijai Jaseliūnienei
mirus, jos vyrui mielam STASIUI, jos sūnums bei

giminėms nuoširdžių užuojautų reiškia —

Antanas, Elena ir Algis Rukšėnai

Direktorės liudijimas
Buvo iškviesta Dubingių mo

kyklos direktorė Korienė pasi
aiškinti apie vaikų apklausinėji
mą. Kai iškėlė jai priekaištą dėl 
vaikų apgavimo, ji teisinosi, kad 
ekskursija negavo mašinos. Mo
teris iš salės sakė, kad direktorė 
meluoja. Buvo pagrasinta, jei 
netylės, bus išvesta iš salės. Di
rektorė pasakė, kad ji važiuoda
ma motociklu sutiko keleivinę 
mašiną,važiuojančią į Dubingius, 
ir išskaičiavo daug vaikų, ku
riuos matė mašinoje. Viena iš 
teismo dalyvių nusistebėjo: “Vot 
genialus protas! Tiek pamatyti 
pravažiuojančioje mašinoje!” Už 
šią pastabą buvo žiauriai su
drausta.

Po direktorės liudijimo teisė
jas paklausė, ar kaltinamasis ne
turi liudininkų. Sis pareiškė, kad 
prokuroras neleido jieškoti liu
dininkų. Viena moteris iš salės 
Sareiškė norinti būti liudininke, 

et teisėjas neleido, o per per
trauką ši moteris (Višumirskie- 
nė) saugumiečių buvo suimta. 
Taip pat, užlaužę rankas, išvedė 
iš salės tą, kuri nusitebėjo direk
torės genialumu, o pirmą dieną 
teismo salėje kalbėjo rožančių. 
Višumirskienę įsodino į Dubin
gių mašiną ir išleido į namus, 
kad negrįžtų į teismo salę, o ant
roji buvo paleista tik 23 v., kai 
jau viskas buvo pasibaigę.

Kiekvienas palankus žodis, už
uojauta kaltinamajam buvo gru
biai traktuojama salėje sėdinčių 
komjaunuolių ir persirengusių 
pareigūnų. Siame teisme dalyva
vusi viena moteris pasakė: “Tre
čią kartą dalyvauju teisme, bet 
tokio žiauraus, koks buvo Molė
tuose, dar nemačiau.

Prokuroro kalba
Po trumpos pertraukos kalbė

jo prokuroras. Jis lietė dalykus, 
kurie neįeina į jo kompetenciją. 
Jis kalbėjo apie valdžios liniją 
religijos atžvilgiu, apie Jėzaus 
Kristaus mokslo naivumą ir ne- 
priimtinumą tarybinei santvar
kai. “Neleidžiame, draudžiame 
vaikus mokyti religijos, nes ji 
mums kenksminga”. Prokuroras 
kalbėjo apie teisiamojo nusikal
timus ir pavojingumą tarybinei 
santvarkai. Jis priminė, kad kun. 
Šeškevičius už antitarybinę veik
lą buvo nuteistas 25 metams. Po 
to buvo ištremtas už veltėdžiavi- 
mą ir pagaliau nuteistas už spe
kuliaciją. Kiti po bausmės pasi
taiso, o kun. Šeškevičius trečią 
kartą prasikalto ... Religija nie
ko gero neduoda, tai liaudies 
opiumas. Religija moko, jei tau 
sudavė per vieną skruostą, atsuk 
jam ir antrą ... (Bus daugiau)
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Inžinieriui Zenonui Bačeliui 80 metu
P. LELIS

Brazilijoj, Sao Paulo mieste, 
gyvenantis Z. Bačelis š.m. sau
sio mėnesį sulaukė 80 metų am
žiaus. Lietuvos nepriklausomy
bės metu sukaktuvininkas atli
ko žymų vaidmenį vykdant že
mės reformą. Jei kun. M. Kru
pavičių laikome Lietuvos Stoly- 
pinu, tai inž. Z. Bačelį galime 
vadinti Lietuvos vienkiemių pra
dininku. Ilgą laiką būdamas že
mės tvarkymo departamento di
rektorium, jis vykdė žemės re
formą. Jo žinioje ir vadovybėje 
dirbo šimtai matininkų, kurie 
dienomis ir naktimis skirstė 
dvarus ir kaimus į vienkiemius, 
kad laiku įvykdytų žemės ūkio 
min. M. Krupavičiaus planą. Jo 
žinioje dirbo ir kultūrtechnikai, 
kartu sausindami išskirstytus 
dvarus ir kaimus. Pastarųjų tar
pe teko dirbti ir rašančiam šias 
eilutes.

Po įvykdytos žemės reformos 
Lietuvos vaizdas žymiai pasikei
tė, ir mūsų valstybės ūkinis gy
venimas atsistojo ant tvirto pa
grindo. Prie to prisidėjo Z. Ba
čelis dar ir tuo, kad buvo taip
gi miestų žemių tvarkymo įsta
tymo autorius.

1912 m. sukaktuvininkas, bai
gęs Panevėžio realinę mokyklą, 
studijavo ketverius metus Mask
vos Matavimo Institute (Meže- 
voi Institut) kartu su kitais žy
miais lietuviais — Dirmantu, 
Kolupaila, Stanišauskiu, Gim
butu, Taujeniu, Butrimu, Ra- 
tautu, Račkausku, Pacevičium, 
Kriščiūnu, Kačinsku ir kitais. 
Jie, baigę institutą, vadinosi 
geodezijos inžinieriais,bet prak
tiškai dirbo įvairiose specialy
bėse — vandens ūkyje, karto
grafijoj, trianguliacijoj ir t. t. 
Z. Bačelis pasirinko žemėtvarką 
ir joje dirbo visą nepriklauso
mybės laikotarpį. Direktoriau
damas žemės ūkio ministerijoj, 
redagavo mėnesinį žurnalą “Že
mėtvarka ir Melioracija”. Po 
karo emigravo į Braziliją ir 
dirbo miesto tvarkymo bei sta
tybos darbų vykdytoju. 1969 m. 
pasitraukęs į pensiją, aplankė š. 
Amerika.

Z. Bačelis reiškėsi ir lietuvių 
veikloje, ypač steigiant Brazili-

Garbingas, bet esminis skirtumas
AL. GIMANTAS

Nėra lengva kalbėti apie rei
kalą, kuris mums visiems yra 
jautrus. Niekas nemėgsta iš
girsti ir priimti liūdnų žinių, 
juoba jų tinkamai įvertinti. To
dėl nenuostabu, kad kaikurie 
faktai, kartais net to nejau
čiant, bandomi apgaubti švie
siomis spalvomis, lyg toji dan
ga pakeistų tikrovę. Nors šis au
torius ne'kartą buvo apkaltintas 
pesimizmo skleidimu ar pava
dintas nuolaidžiautoju, gal net 
išduodančiu bendruosius inte
resus, bet nejieškant populiaru
mo tenka likti prie savojo nusi
statymo, t. y. laikraštininko pa
šaukimo.

Sudėtingų politinių aplinky
bių sąrangoje vargiai ar gali bū
ti negalimų liesti temų, kurios 
būtų “tabu” mūsų spaudai. 
Dirbtinė ramybė ir degančių 
problemų ignoravimas nepadės, 
bet tik prisidės prie snaudulio 
ir apatijos. Ramybė ir taika vy
rauja kapinėse, bet tai juk ne
gyvųjų karalystė...

Savo metu didžiai apgailėjo
me Lietuvos gen. konsulo Čika
goje dr. P. Daužvardžio mirtį. 
Lietuvių tauta neteko ištikimo 
pareigūno, patrioto ir taurios 
asmenybės, visą savo gyvenimą 
skyrusios Lietuvai. Bet per visą 
tą liūdesio ir gedulo periodą 
kažkaip neįžvelgėm pasikeitu
sios būklės. Dar daug kam atro
do, . kad Lietuvos konsulato pa
dėtis Čikagoje liko beveik ne

Kanados lietuviu kataliku suvažiavimas
Gegužės 6, šeštadienį, Toron

to Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje renkasi Kanados lietuvių 
katalikų organizuotų vienetų 
atstovai: parapijų bei kapelio- 
nijų, organizacijų ir institucijų, 
šį antrąjį suvažiavimą kviečia 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras, išrinktas prieš trejetą 
metų. Registracija prasidės 9 v. 
r., o pats suvažiavimas — 10 v. 
r. Visa priešpietinė dalis skirta 
organizaciniams reikalą ms. 
Centro pirm. dr. J. Sungaila pa
darys pranešimą apie bendrąją 
veiklą, o komisijos — apie savo 
veiklos sritis: kryžiaus statyba, 
planavimą, informacija, jauni
mą, liturgiją, religinę šalpą, lė
šas ir t. t. Suvažiavimo dalyviai 
turės progą pranešimus diskų? 
tuoti ir mesti žvilgsnį ateitim 
Be to, bus renkami nauji nariai 
i Centra ir priimti nutarimai. 
Balsuoti galės, žinoma, tik ats
tovai ir Centro nariai. Pietūs 
numatyti 1 vai.

Po pietų, 2 vai., ten pat bus 
atidaryta religinė dailės paro
da. Ją organizuoja dail. T. Va
lius ir K. Manglicas. Jau pasiža
dėjo dalyvauti šie dailininkai: 

jos Lietuvių Bendruomenę. Dau
gelis jį laiko jos tėvu, “nors ki
ti šnibžda, kad esu jos marin
toju” (iš laiško). Be to, sukaktu
vininkas yra “Technikos žo
džio” atstovas Brazilijoj. Savo 
laiške 1972. III. 26 jis rašė: 
“Linkėjimai sulaukti laisvės ry
tojaus ypatingai jaudina mane, 
nes tai mano svajonė, bet ne
matant brėkštančio laisvės auš
ros spindulėlio, vilčių nebetu
riu, nebent įvyktų stebuklingas 
“svieto persitvarkymas”. Sūnus 
— inžinierius jau vedęs, o dukra 
ištekėjusi už fabrikanto. Savo 
gyvenime iš kitų “loskos” negy
venau. Turiu gerą pensiją, gra
žų apartamentą ir gyvenam su 
žmona vienu du.”

Kai aš, šias eilutes rašantis, 
1928 m. pasitraukiau iš tarny
bos ir išvažiavau studijuoti 
Prancūzijon, direktorius Bače
lis palinkėjo man sėkmės ir 
kvietė atostogų metu atvykti že
mės ūkio ministerijon padirbėti 
už tą pačią algą (900 litų). Aš 
mielai pasinaudojau jo kvieti
mu. Dabar, po 44 metų, malonu 
savo buvusiam šefui viešai padė
koti ir palinkėti jam ilgiausių 
metų.

Inž. Z. Bačelis

pasikeitus: pastatas, papuoštas 
vyčiu, tas pats, Lietuvos tri
spalvė gali plevėsuoti netruk
domai, o naujai paskirta ir pri
pažinta gen. konsule J. Dauž- 
vardienė tęsia savo vyro svar
bias pareigas. Tuo tarpu kaž
kaip užmirštame faktą, kad 
konsulato ir naujosios gen. 
konsulės titule pridėtas, tegu ir 
labai šaunus, bet žymiai mažiau 
reiškiantis “garbės” žodis. Pa
starasis šiuo atveju reiškia kon
sulato teisių ir pareigų sumaži
nimą. Tai įvyko JAV Valstybės 
Departamento patvarkymu, tur
būt vis ta nepripažinimo politi
ka vadovaujantis, o iš tiesų pa
taikaujant sovietams. Tikro
sios Lietuvos konsulato teisės, 
pareigos ir jurisdikcija perduo
tos dar Niujorke veikiančiam 
Lietuvos gen. konsulatui. Reiš
kia, nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinis ir konsulinis kor
pusas nyksta mums bestebint 
ii- gal nieko ar mažai ką darant. 
Atrodo, mes tiek užsiėmę vi
sais kitais, tegu labai svarbiais 
reikalais, kad jų sraute nebe- 
įžvelgiam, kas šiandien neatidė
liotina ir pirmoj eilėj darytina.

Niekas nežino, kada, kaip ir 
ar iš viso buvo daryta interven
cija Vašingtone dėl likusių Lie
tuvos konsulatų išsilaikymo. O 
gal laukiama, kad ir likęs kon
sulatas Niujorke būtų ameriki
niu įstaigų pagerbtas “garbės” 
titulu?

R. Astrauskas, J. Bakis, Dagys, 
J. Račkus, T. Valius, H. Žmui- 
dzinienė. Be to, numatomi gau
ti dail. A. Valeškos naujausi 
vitražai iš Čikagos.

Visa popietinė dalis skirta 
simpoziumui, kurio pagrindinė 
tema — “Lietuvių jaunimo re
ligija bei moralė.” Prof. J. Pi- 
kūnas kalbės tema “Lietuvių 
jaunimas amerikinėje aplinko
je.” Antrąją temą “Religija lie
tuvių jaunimo organizacijose ir 
mokyklose” referuos — Al
gis Puteris, adv. V. Augaitis, 
Aloyzas Kuolas, kun. Ant. Pra- 
kapas, OFM. Trečiąją temą “Ko 
laukia jaunimas iš lietuviškos 
parapijos?” gvildens Eugenijus 
Girdauskas. Pagaliau ketvirtą
ją temą “Tautiškumo ir religi
jos pusiausvyra jaunimo auklė
jime” nagrinės kun. dr. V. Ski
landžiu nas. Daugiausia laiko 
bus skirta pirmajam praneši
mui, kiti ribosis 10—20 minu
čių. Tuo būdu norima palikti 
laiko temų diskusijoms, kurio
se galės dalyvauti visi atsilan
kiusieji. Simpoziumas bus atvi
ras visiem suinteresuotiem jau
nimo problemom. Inf.

Londono, Ontario, apylinkės pirm. E. Petrauskas ir tėvų k-to narė I. Dragūnevičienė Įteikia dovanų nuolatiniam li
tuanistinės mokyklos vedėjui L. Eimantui. Jo žmonai Jadvygai Įteikta raudonų rožių puokštė. Eimantai ir kiti 
mokytojai pagerbti mokyklos dvidešimtmečio proga. Viduryje sėdi apyl. v-bos kultūros reik, vadovas M. Chai- 
nauskas ir mokyklos buvusi mokinė, o dabar jos jauna mokytoja — L. Keraitė Nuotr. S. Kero

Etninės grupės ir naujoji konstitucija
Pokalbis su senatorium

Prof Paul Yuzyk yra ukrai
niečių kilmės kanadietis, dėstąs 
istoriją Otavos universitete. Be 
to, jis yra senatorius, dažnai ke
liąs balsą parlamente etninių 
grupių klausimu. Pastaraisiais 
metais jis daug laiko skyrė 
konstitucinės komisijos dar
bams. Ta komisija buvo sudary
ta 1970 m. iš senato ir atstovų 
rūmų parlamentarų. Joje dirbo 
iš įvairių partijų 30 asmenų. 
Komisija lankėsi įvairiuose Ka
nados miestuose, turėjo 145 po
sėdžius 47-se vietovėse ir iš
klausė 3000 asmenų pareiški
mus. Iš surinktos medžiagos ko
misija paruošė savo rekomen
dacijas naujai Kanados konsti
tucijai paruošti ir jas įteikė 
parlamentui š. m. kovo 16 d. 
Vyriausybė ir parlamento na
riai susipažįsta su pateiktom re- 
komendacijoom ir dar nežinia 
kada jos bus viešai svarstomos. 
Dabar yra metas balsams ir iš 
visuomenės. Rekomendacijos 
yra išsiuntinėtos ir etninių gru
pių vadams, kurie, tikimasi, pa
reikš savo nuomones.

Lankantis Otavoje buvo pro
ga pasikalbėti su senatorium 
P. Yuzyk, minėtos komisijos 
nariu, bei paliesti ir lietuvių 
klausimą. . ,

— Ar kaip konstitucinės ko
misijos narys, kuriam teko 
svarstyti visus naujos konstitu
cijos aspektus, manote, kad 
nauja konstitucija Kanadai tik
rai reikalinga?

— Nėra jokios abejonės. 
British North America Act, pa- 
gridinis Kanados įstatymas, 
niekad nebuvo laikomas pilna 
krašto konstitucija. Be to, per 
ištisą šimtmetį gyvenimas tiek 
pasikeitė, kad reikia jau naujos 
konstitucijos, kuri būtų atremta 
į dabarties tikrovę.

— Kodėl federacinis Kanados 
parlamentas nesiima iniciatyvos 
paruošti naują konstituciją ir 
priimti, kaip tai buvo padaryta 
su krašto vėliava?

— Tai būtų labai sudėtingas 
kelias. Žymiai’ paprastesnis ke
lias yra federacinės ir provin
cinių vyriausybių konferencijos. 
Ten konstituciniai sprendimai 
yra lengviau sutariami, negu fe
deraciniame parlamente.

— Ar jūsiškės komisijos reko
mendacijos bus visiem priimti
nos?

— Atrodo taip, nes mūsų ko
misijoje dalyvavo visų partijų 
atstovai. Rekomendacijos buvo 
priimtos visų balsais, — aiškino 
senatorius Yuzyk.

— Mums labiausiai rūpėtų, 
kaip numatoma spręsti etninių 
kultūrų problema. Ar komisija 
svarstė ją?

— Taip. Man buvo pavesta su
formuluoti rekomendacijas, lie
čiančias etnokultūrines grupes. 
Turiu pasidžiaugti, kad jos bu
vo priimtos. Jose siūloma, kad 
naujoj konstitucijoj būtų įsak
miai pabrėžta, jog Kanada yra 
daugiakultūris kraštas; kad ša
lia oficialių valstybės kalbų — 
anglų ir prancūzų būtų duota 
teisė provincijų parlamentams 
pripažinti lygiateisėmis ir kitas 
vietos kalbas. Federacinė vyriau
sybė turėtų finansiškai remti ki
tu kalbu mokymą bei ju varto
jimą.

— Minėjote kitas kalbas bei 
jų mokymą. O kaip bus su etni
nių grupių šeštadieninėm mo
kyklom? Dabar jų niekas nere
mia. Ar nenumatoma valdžios 
parama?

— Federacinei vyriausybei 
šioje srityje sunkiau ką padaryti, 
nes švietimas yra provincijų 
kompetencijoj. Aš manau, kad 
tą klausimą reikia nuolat kelti ir 
prašyti finansinės paramos. Pvz. 
Ontario provincija jau yra pa
dariusi gerą pradžią. Laimėjus 
vieną kurį dalyką, reikia eiti 
toliau. Tai savotiška politika, 
kuri gali būti laimėta tiktai pa-

Paul Yuzyk Otavoje, kur buvo paliesti ir lietuvių reikalai
laipsniui. Federacinė vyriausy
bė gali padėti ypač finansinė
je srityje, kai provincijos sutin
ka. Pvz. provincijų išlaikomi 
universitetai mielai priima fe
deracinės vyriausybės finansinę 
paramą. Kvebeko vyriausybė ku
rį laiką ją boikotavo. Jam skir
ta parama telkėsi valstybės ižde, 
o švietimo sunkumai didėjo. At
ėjo laikas, ir Kvebekas feder. 
vyriausybės pašalpą priėmė.

— Gana keistai atrodo, kad 
Kanada neturi švietimo ministe
rijos. Juk švietimo palikimas 
provincijom yra krašto fragmen- 
tacija. Be to, tai sudaro didelį 
nevienodumą programose.

— Įsitvirtinusią federacinę sis
temą švietime nebeįmanoma pa
keisti. Naujoj konstitucijoj mes 
rekomenduojame sudaryti tik
tai koordinacinę švietimo įstai
gą Otavoje. Bet ji būtų provin
cinių vyriausybių kompentenci- 
joj, finansuojama federacinės 
vyriausybės.

— Ar Jūsų naujos konstituci
jos rekomendacijose pabrėžia
mas ir etnokultūrinių grupių 
įnašas į bendrąjį gyvenimą?

— Taip, jis pabrėžiamas dau- 
giakultūriškumo kontekste. No
rima, kad lig', šiol apleista sri
tis Kanados istorijoj būtų atitai
syta. Tik reikia, kad apie etninių 
grupių įnašą būtų paruošta vei
kalų. Gerai padarė lietuviai, iš
leisdami knygą “Lithuanians in 
Canada”.

— Malonu girdėti, kad tą 
knygą skaitėt. Turbūt pastebė
jote, kad joje Kanados lietuvių 
istorijos nedaug tėra, nes ji ne
ištirta. Mes, kurie rengėm tą 
leidinį, neturėjome nei laiko, nei 
lėšų gilesnio tyrinėjimo dar
bam. Tikimės, kad tai bus pada
ryta ateityje.

— Bet aš turiu pastebėti, — 
įsiterpė senatorius, — kad Jū
sų leidinyje gerai atvaizduota di
naminė Kanados lietuvių pusė. 
Tai ryškus dokumentas, iš kurio 
matyti Kanados lietuvių gyveni
mas bei jų įnašas.

— Ar šiuo metu įmanoma 
būtų gauti valdžios lėšų Kana
dos lietuvių istorinei medžiagai 
rinkti bei istorijai parašyti?

— Taip. Bent taip skelbia 
valstybės sekretoriato pilietybės 
skyrius. Be to, reikia pralauž
ti kelius į Canada Council, ku
ris skiria stambias lėšas kultūri
niams Kanados reikalams. Uk
rainiečiai jau padarė pradžią. 
Grupė jų mokslininkų gavo lė
šų Kanados ukrainiečių istorinei 
medžiagai rinkti bei tirti. Tyri
nėjimo direktorius yra apmoka
mas, kiti — ne.

Toronto latvių tautinių šoklų grupė atlieka programą savo tautiečiams. Ma
tyti užrašas, reiškiąs Latvijos nemarumą. Toronte yra kelios latvių grupės 
su 200 šokėjų Nuotr. J. Ligerio

— Lietuviai numato organi
zuoti kultūrinę konferenciją ry
šium su nauja Kanados vyriau
sybės daugiakultūriškumo poli
tika. Ar tokiom konferencijom 
vyriausybė neskiria lėšų?

— Konferencijoms minėto po
būdžio skiriama iki $5000. Ma
nau, kad ir lietuviai galėtų gau
ti paramą. Tuo atveju bent vie
na sesija turėtų būti skirta ne 
vien lietuvių kultūros, bet ir 
kitų tautinių grupių reikalams. 
Konferencija turėtų būti priei
nama ir kitiem.

— Ar Jūs, senatoriau, sutik
tumėt tokioje konferencijoje 
dalyvauti?

— Mielai. Ne tik dalyvaučiau, 
bet ir diskutuočiau su lietuviais 
rūpimus klausimus.

Padėkojau senatoriui už po
kalbį prof. A. ir M. Ramūnų 
rezidencijoj ir pareiškiau apgai
lestavimą, kad permažai senato
rių turi etninės grupės. Gauses
nių senatorių stipresnis būtų ir 
balsas parlamente.

— Tai tiesa, — tarė sen. P. 
Yuzyk. — Be manęs, yra dar p. 
Benediksonas, islandiečių kil
mės. Kartą siūliau premjerui 
paskirti senatorium lenkų kil
mės kanadietį. Atsakė, esą tuo 
atveju būtų nepatenkinti ukrai
niečiai. Tada juokais patariau 
skirti vieną lenką, kitą ukrai
nietį ... Deja, iki šiol etninės 
grupės nėra gavusios naujų se
natorių.

Baigus pokalbį, skverbėsi min
tis, kad Kanados lietuviai da
bartinę palankią būklę turėtų 
išnaudoti. Dėlto visų dėmesys ir 
krypsta į K LB valdybą, atsto
vaujančią visiem Kanados lie
tuviam. Pr. G.

Kanados šauliams
Š. m. gegužės 6—7 d. d. DLK 

Algirdo šaulių kuopa Hamilto
ne švenčia savo veiklos penke- 
rių metų sukaktį. Ta proga 
įvyks ir Kanados šaulių Rinkti
nės metinis suvažiavimas, šeš
tadienį, gegužės 6, Jaunimo 
Centre, 48 Dundurn St. (A. V. 
parapijos salėje), 2 v. p. p., Ka
nados Šaulių Rinktinės valdy
bos, kuopų ir būrių pirmininkų 
posėdis. 6 v. v. kuopos penkme
čio paminėjimas, koncertas, 
banketas, šokiai.

Sekmadienį, gegužės 7, baž
nyčioje pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

šeštadienio iškilmingame mi
nėjime ir sekmadienio pamal
dose šauliai dalyvauja su vėlia
vomis ir uniformuoti. Kuopos 
ir būriai prie vėliavų atsiveža 
ir stovus.

Rinktinės pirmininkas

GRUZINIŠKA
Geležinė uždanga, skirianti so

vietinį pasaulį nuo Vakarų jau 
seniai yra pilna plyšių, tačiau ji 
visdėlto yra dar visiškai reali. 
Sovietinio pasaulio užsiskleidi- 
mas ir iš to sekanti kultūrinė izo
liacija yra viena nemaloniausių 
Lietuvos visuomenės slogučių. 
Pavyzdžių tam pavaizduoti gali
ma būtų iš tiesų nemažai priran
kioti. Šįkart atkreipkime dėmesį 
į linksmoką nesusipratimą 1971 
m. gruodžio 18 d. “Tiesoje”, ku
rioje buvo išspausdintas Airijos 
komunistų partijos gen. sekreto
riaus laiškas. Jame yra toks saki
nys: “Mūsų sostinėje Dubline 
nekilnojamojo turto spekulian
tai nugriovė daugumą g r u z i - 
n ų architektūros paminklų ...”

Gruzinų? Ir Dubline nebuvu
siam visdėlto iškyla klausimas, 
kokiu būdu Airijos sostinėje at-

Venecuelos lietuvių centras ir laikraštis
A. SABALIS

Neseniai pasiekė mus š. m. vasario 
mėnesio naujas “Venecuelos Lietu
vis” — neperiodinis leidinys, gausiai 
iliustruotas Venecuelos lietuvių gy
venimo vaizdais, leidžiamas Maracay 
mieste. Redaktorius — J. Kukanauza. 
Sis numeris skirtas Lietuvių Namų— 
Centro Lituano San Casimiro dešimt
mečiui paminėti. Jų steigėjas yra Ve
necuelos lietuvių dvasios vadas kun. 
Antanas Perkumas. Dėlto ir “VL" 
spalvotas viršelis yra pasipuošęs Lie
tuvių Namų ir kun. Ant. Perkumo at
vaizdu.

Lietuvių židinio — namų įsigijimas 
nebuvo lengvas. Kaip visur, taip ir 
Venecueloje šį žygį galėjo atlikti 
tik tyirtas, anot redaktoriaus J. Ku- 
kanauzos, Žemaitijos ąžuolas, kun. 
A. Perkumas, kuris esąs veržlus ir iš
tvermingas. 1952 m. atvykęs iš Hon
kongo į Caracas — Venecuelos sosti
nę, pastebėjo, kad yra būtinas rei
kalas lietuviams įsigyti nuosavus na
mus, kuriuose galėtų telktis visas ko
lonijos religinis ir tautinis gyveni
mas. Nors buvo labai užimtas dvasi
niais reikalais, įvairiais įsipareigoji
mais, vasaros stovyklų vaikams or
ganizavimu, lietuviškos spaudos pla
tinimu, bet 1954 m. pradėjo judinti 
lietuviško židinio įsigijimo reikalą. 
1962 m. jo pastangos buvo realizuo
tos. Remiamas negausaus susipratu
sių tautiečių būrelio, kun. A. Perku
mas gavo paskolą iš JAV lietuvių sa
leziečių ir įsigijo erdvius, patogius 
namus, kurie greitai tapo religinio ir 
tautinio veikimo centru. Kovo 5 d. 
Lietuvių Namų dešimtmečiui atminti 
La Vega (Caracas) parapijos bažny
čioje buvo atidengtas šv. Kazimiero 
bareljefas. Pašventinimas buvo at; 
liktas labai iškilmingai, dalyvaujant 
vyskupui ir gausiam tautiečių būriui.

Iš Lietuvių Namų sutaupą kas mė
nuo išleidžiama po kelis šimtus boli
varų bendriems Venecuelos lietuvių 
reikalams. Leidinys puošiasi įvairiais 
vaizdais iš Lietuvių Namuose vyks
tančio lietuviško ir venecueliško gy
venimo. Jų salę uoliai nuomoja ir 
vietos organizacijos.

Platus Venecuelos lietuviškojo jau
nimo skyrius “Jaunos dienos". Daug

IŠKILIOSIOS LIETUVAITĖS RINKIMAI
Toronto lietuviai suruošė estų sa

lėje formalų balių š. m. balandžio 8 
d. ir išrinko 1972 m. iškiliąją lietu
vaitę “Miss Vilnius.” Balius buvo la
bai sėkmingas. Visi dalyviai tuojau 
įsijungė į linksmą nuotaiką, kurią 
sudarė Algio Dimskio kvartetas ir 
išpuošta salė. Visų dėmesį traukė iš
kiliosios lietuvaitės rinkimai. Ne
lengvas buvo ypač teisėjų uždavi
nys, nes sunku buvo padaryti spren
dimą, kuriam nebūtų priekaištų. 
Kandidatės pasirodė scenoje teisė
jams pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Teisėjai pateikė joms įvai
rių klausimų iš lietuvių gyvenimo, 
kad tuo būdu galėtų įvertinti kan
didačių išsilavinimą. Pagaliau kan
didatėm buvo ištiestas raudonas ki
limas. Pranešėjas Gintaras Karosas 
iš Bostono pristatė praėjusių metų 
“Miss Vilnius” Birutę Dilkutę ir 
tvarkė rinkimų eigą. Jo pranešinė- 
jimas buvo amerikinio stiliaus. 
Ypač visiem patiko jo daina “Tu 
esi, tu esi lietuvaitė" pagal melodiją 
“Neišeik tu iš sodžiaus”. Toji daina 
galėtų tapti tradicine. Pagaliau bu
vo praneštas teisėjų sprendimas: 
1972 m. “Miss Vilnius" — Silvija 
Šarkaitė! Jai teks pareiga atstovau
ti lietuviams Toronto tautybių sa
vaitėje — karavane ir Lietuvių Die
noje Montrealyje. S. Šarkaitė yra 17

VIEŠAS PRANEŠIMAS

Dienos šviesos taupymo laikas
TORONTO MIESTAS

Pagal miesto valdybos instrukcijas, burmisfros William 
Dennison paskelbė, kad Toronto mieste dienos šviesos 
taupymo laikas prasideda 1972 metų balandžio 30, sek
madienį, 2 v. ryto, ir baigiasi spalio mėnesio 29, sekma
dienį, 2 v. ryto.

Visi gyventojai prašomi
PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ 
PIRMYN BALANDŽIO 3 0, SEKMADIENI, 2 V. R. 
Burmistras kviečia visus gyventojus nuoširdžiai bendra
darbiauti ir šį potvarkį padaryti naudingu visuomenei.

G. T. Batchelor,
City Clerk

AIRIJA?
sirado tokių egzotiškų architek
tūros pavyzdžių. Gruziniškų pa
statų Dubline greičiausiai apla
mai’ nėra, o visą šitą misteriją, 
matyt, sukūrė angliškai gal ir 
neblogai išmokęs, bet angliškojo 
pasaulio kultūroje ir architektū
ros stiliuose jokios nuovokos ne
turįs vertėjas.

Laiško originale, be abejonės, 
buvo įrašytas žodis "georgian”, 
o anglų kalba taip iš tiesų yra 
vadinami gruzinai. Tačiau “ge
orgian” architektūros stilius nie
ko bendro neturi su gruzinais. 
18 amžiaus pabaigoje išsivystęs 
britų architektūros stilius taip 
buvo pavadinaas dėlto, kad 
anuomet Britaniją valdė kara
lius Jurgis, angliškai “George". 
O to kultūriškai izoliuotas vilniš- 
gis vertėjas, pasirodo, nežino
jo ... R. M.

vietos skiriama pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui. Skyrių redaguoja 
studentai Aras ir Rimas Mažeikos. 
Danutė Dubauskaitė šiltai pasakoja 
savo įspūdžius iš kelionės į JAV. Vis 
dar nepamirštami “Grandinėlės” šo
kėjai — įdėjo dvi jos nuotraukas. Re
daktorių ir visuomenininką J. Kuka- 
nauzą, švenčiantį 50 metų amžių, 
plačia jo gyvenimo apybraiža sveiki
na Venecuelos liet, bendruomenės c. 
v. ir VLIKo atstovybė.

Vedamajame red. J. Kukanauza pa
žymi, kad pats svarbiausias šių metų 
įvykis — jaunimo kongresas, kuria
me susitiksiąs viso laisvojo pasaulio 
jaunimas. Jis kviečia vadovaujančius 
veiksnius ir visą liet, bendruomenę 
tinkamai suprasti ir sveikinti jauni
mo kongresą. Esą, sunku vyresniąja! 
kartai suprasti mūsų jaunimą; 25— 
40 metų ir daugiau tarpas skiriąs 
abi kartas, be to — skirtingos auklė
jimo ir brendimo sąlygos. Visdėlto 
lietuvių jaunimas yra išlaikęs meilę 
savo tėvų gimtajam kraštui.

Spausdinamas įdomus Jūratės Stat
kutės — De Rosales straipsnis “Išėjo 
eičiai, išjojo vyčiai”. Autorė sako, 
kad senuose ispanų raštuose vartoja
ma žodžio “vytis” forma rodanti ne 
tiktai lietuviško vardininko, bet ir 
raidės "t" buvimą. Vyčiai iš Pabaltijo 
iškeliavę ir Ispaniją pasiekę IV—V 
šimtmečiuose bei kaikuriais lietuviš
kais žodžiais praturtinę ispanų kalbą. 
Bet tai istorikų ir kalbininkų klausi
mas. Tai jau antras Jūratės Statku
tės - De Rosales straipsnis šiuo klau
simu. “V. L” 3 nr. ji rašė apie Valių 
giminę Andų kalnuose, kurių išvaiz
da primenanti Lietuvos kaimo žmo
nes.

Linkėtina redaktoriams ir leidė
jams nepasitenkinti vien tik žinio
mis iš savo aplinkumos; reikėtų ras
ti ir šiaip bendro pobūdžio straips
niams vietos, kurie praturtintų šio 
mielo tolimos ir saulėtos Venecue
los lietuvių žurnalo puslapius. Ar ne
vertėtų talkon pasikviesti savo arti
miausius kaimynus —- Kolumbijos 
lietuvius, kurie savo turimomis pajė
gomis galėtų gerokai praturtinti “V. 
L.” puslapius? O gal būtų galima “V. 
L.” leisti ir bendromis jėgomis?

m. amžiaus gimnazijos mokinė. Jei
gu ji negalėtų eiti “Miss Vilnius" 
pareigų, jos tektų Daivai Mikšytei, 
kuri yra beveik 19 m. amžiaus gim
nazijos mokinė. Daug sėkmės Silvi
jai. Irena Stanionytė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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@ PAVERGTOJE TEVfflĖJE
“ŽINIJOS” SUVAŽIAVIMAS lų zonose. Daug padėtų upių slėnių,

e LIETUVIAI PASAULYJE
Vilniuje įvyko Lietuvos “Žinijos” 

draugijos VIII suvažiavimas, kuria
me ataskaitinį pranešimą padarė jos 
pirm. V. Niunka. Dalyvavo daugiau 
kaip 600 delegatų, atstovavusių 32.- 
500 nariams. Oficialiai “Žinija” yra 
vadinama politinių ir mokslinių ži
nių skleidėja, o iš tikrųjų ji tėra 
kompartijos linijos propaguotoja ir 
ateizmo skleidėja. Ataskaitiniame 
pranešime V. Niunka pareiškė: “Nuo 
pat pirmųjų savo veiklos dienų drau
gijos organizacijos aktyviai skleidžia 
masėse ateistinę mintį. Draugijos lek
toriai, formuodami darbo žmonių ma
terialistinę pasaulėžiūrą, gyvu žodžiu 
padėjo daugeliui žmonių išsivaduoti 
iš bažnyčios ir religinės ideologijos 
įtakos. Šiandien Tarybų Lietuva, kaip 
ir kitos broliškos respublikos, yra 
masinio ateizmo kraštas. Materialisti
nei pasaulėžiūrai formuoti didelę 
reikšmę turi paskaitos gamtos moks
lų temomis. Pastarosios dabar suda
ro daugiau kaip ketvirtadalį visų “ži
nijos” draugijos narių skaitpmų pa
skaitų. Reikia ir toliau plėsti bei ge
rinti gamtos mokslo žinių propaga
vimą, nuolat kelti šių paskaitų vaid
menį, formuojant žmonių materialis
tinę pasaulėžiūrą. Paskaitas gamtos 
mokslų temomis būtina filosofiškai 
įprasminti, rūpintis, kad pateikiami 
mokslo duomenys būtų materallstlš- 
kai interpretuojami. Mūsų socialinės 
tikrovės veikiama, keičiasi ir tikin- 
čųjų žmonių sąmonė. Mūsų amžiaus 
aštuntojo dešimtmečio pradžios tikin
tysis yra anaiptol ne toks, koks jis 
buvo penktajame dešimtmetyje. Išau
go jo bendrasis išsilavinimas ir kul
tūros lygis, platesni tapo jo intere
sai, Išsivystė kritiškas mąstymas. Pa
keitė savo taktiką ir dvasininkija. 
Bažnyčioje vyksta intensyvus “moder
nizacijos” procesas. Atsižvelgdami į 
pakitusių sąlygų kompleksą, mes pri
valome tobulinti ateistinio darbo for
mas ir metodus, kelti jo teorinį ir 
idėjinį lygį ..." (“Tiesos” balandžio 
7 d. laida). Pasigyręs, kad Lietuva 
jau yra masinio ateizmo kraštas, V. 
Niunka staiga susirūpina ateistinio 
darbo formų ir metodų tobulinimu, 
matyt, prisiminęs kovo pabaigoje 
17.054 lietuvių katalikų išsiųstą me
morandumą Jungtinių Tautų sekr. K. 
Waldheimui. Kaip nesirūpinsi, jei 
suvažiavimo dalyviai V. Niunką vėl 
perrinko “Žinijos” pirmininku, o K. 
Waldheimas prie memorandumo pri
dėtą tikinčiųjų skundą gali perduoti 
L. Brežnevui.

LIETUVOS VANDENYS
V. Jakučiūno pranešimu “Valstie

čių Laikraščio” 35 nr., Lietuvos Gam
tos Apsaugos Draugijos taryba savo 
posėdyje Vilniuje svarstė vandens 
apsaugos problemas. Diskusijose da
lyvavo mokslininkai ir šios srities 
specialistai — L. Kairiūkštis, R. Darš- 
kus, J. Mantukas, K. Giniūnas, K. 
Jankevičius ir kt. Jų teigimu, ateity
je pramonės ir gyventojų poreikiams 
patenkinti reikės 1,8 karto daugiau 
vandens. Tai, žinoma, reiškia, kad 
dar daugiau užteršto vandens grįš į 
Lietuvos upes ir ežerus. Todėl pa
grindinis rūpestis turi būti skiriamas 
vandens valymo įrenginiams. Naujų 
mechaninio valymo įrenginių jau su
silaukė Alytus, Utena, Plungė, Tel
šiai ir Lazdijai. Biologinio valymo 
įrenginiai statomi Panevėžyje, me
chaninio valymo — Vilniuje. Posė
džiavusiųjų nuomone, nuo užteršimo 
pirmiausia reikia gelbėti Žeimenos ir 
Minijos upes su jų intakais bei eže
rais, Nerį iki Vilniaus, abi Šventą
sias. Merk), Baltąją Ančią, Strėvą, 
Verknę, Nemuną iki Kauno, Jiesią, 
Jūrą iki Tauragės, Dubysą, Mūšą, Lė- 
venį, Nemunėlį ir Apaščią. Taip pal 
reikia susirūpinti tais vandenimis, 
kurie yra gamtos draustiniuose, tau
tiniuose park’uosc, kurortų ir stovyk-

SAULT ST. MA
GOTASIS GIMTADIENIS. Praėju

sią savaitę sukako 60 metų, kai šis 
šiaurės Ontario užkampis gavo mies
to teises. Ta proga vietinis dienraštis 
“Sault Star” išėjo specialia padidin
ta laida, kurioje buvo daug rašoma 
apie senus gerus ir nebesugrąžinamus 
“arklių ir karietų” laikus, kai čia 
plieno darbininkas, dirbdamas kas
dien 12 valandų, gaudavo 15 et. į va
landą, kai buvo didžiuojamasi medi
niais vienos lentos šaligatviais ir t. t. 
šios sukakties proga pranašaujama, 
kad šis dabar netoli 80.000 gyventojų 
turįs miestas per 20 metų prašoksiąs 
100.000, o šimtmečio pabaigoje — 
125.000.

Didžiausios darbovietės plieno fab
riko prezidentas David S. Holbrodk 
spėja, kad ligi 1976 m. šio “Algoma" 
plieno fabriko produkcija nuo 2% 
milijonų tonų pakils ligi 4 milijonų, 
o dabartinis 8500 darbininkų skaičius 
pakils ligi 10.000.

KITOS NAUJIENOS, š. m. balan
džio 10 d. tautietis Balys švilpa at
šventė savo 74-tąjį gimtadienį. Nors 
“žuvų karalius” (taip jį vadina kai- 
kurie tautiečiai) praėjusią žiemą tru
putį sirguliavo ir dar dabar gydosi 
terapiniu būdu, bet jo draugai ir ar
timieji ta proga šiam kukliam ir pa
vyzdingam tautiečiui linki sulaukti 
dar daug gimtadienų ir daug žuvingų 
metų.

š. m. balandžio 13 d. čia dar iškri
to 6’Ą colio sniego ir tuo būdu šioji 
(praėjusioji žiema) paskelbta rekor
dine su 168% colio sniego, kurio nu- 

šlaitų, krantų apželdinimas 10-70 met
rų pločio apsauginėmis juostomis. 
Miškai švarina vandenį ir sustabdo 
krantų eroziją. Vandens lygiui pa
kelti reikėtų užtvankų ir kaskadų.

DU MEDALIAI
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

prezidiumas medalius “Už skęstančių 
gelbėjimą” paskyrė Telšių III vidu
rinės mokyklos devintokei Rimai Gri
ciūtei ir Zarasų rajono Avilių aštuon
metės mokyklos moksleiviui Povi
lui Malinauskui. R. Griciūtė 1971 m. 
gruodžio 19 d. išgelbėjo skendusį 
berniuką. Oficialiame pranešime ra
šoma: “Telšių rajono Gaudikaičių kai
me ant tvenkinio čiužinėjo vaikai. Ką 
tik užšalęs ledas iš pradžių traškė
jęs, staiga įlūžo. Aštuonmetis ber
niukas atsidūrė lediniame vandenyje 
ir ėmė šauktis pagalbos. Netrukus at
sivėrė netoliese esančios trobos du
rys, skęstančiajam į pagalbą puolė 
lengvu chalatėliu apsivilkusi basa 
mergaitė. Ji drąsiai užbėgo ant le
do... ir taip pat atsidūrė vandenyje. 
Rizikuodama savo gyvybe, mergaitė 
išgelbėjo skęstantįjį, suteikė jam pir
mąją pagalbą ...” Aštuntokas P. Ma
linauskas 1972 m. sausio 2 d. su 
draugais Išgelbėjo Avilių ežere sken
dusius tris motociklu su priekaba va
žiavusius asmenis. Įlūžusiuosius jiem 
pavyko ištraukti lentgalių ir karčių 
pagalba.

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Lietuvos žurnalistų Sąjungos me

tinės V. Mickevičiaus-Kapsuko premi
jos buvo paskirtos: “Gimtojo Krašto” 
red. V. Keimerio pavaduotojui J. Lu
koševičiui už straipsnius šiame sa
vaitraštyje ir knygą “Reemigrantai”, 
“Tiesos” red. A. Laurinčiuko pava
duotojui D. Sniukui už straipsnius 
“Tiesoj”, žurnaluose “Komunistas" ir 
“Pergalė”. Pomirtinės premijos susi
laukė ežere nuskendęs žurnalistas Al
fonsas Judzentis už straipsnius “Jau
nimo Gretose” ir "Kultūros Baruose”. 
Velionis turėjo neeilinį talentą, pla
tų žvilgsnį ir drąsią plunksną. Silp
niausias iš šios trijulės yra daugiau
sia tik propagandai tarnaujantis Jo
nas Lukoševičius. Domas šniukas ra
šo kultūros, literatūros, meno klausi
mais, kelionės reportažų serijoje ne
mažą dėmesį yra skyręs dabartinio 
kaimo architektūros bei aplinkos gro
žio temoms.

RAGAS IR BLIZGE
Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau

gija pereinamąjį medžiotojų prizą 
“Tauro ragas“, kurį dvejus metus iš 
eilės buvo laimėję šiauliečiai, šiemet 
paskyrė lazdijiečiams. Jie ne tik pir
mavo zuikių bei šernų medžioklėse, 
bet ir rūpinosi miško gyventojų šėri
mu žiemos mėnesiais. Ties Krosna 
jau galima užtikti jų užveistus faza
nus. Žvejų prizas “Didžioji blizgė” 
jau ketvirti metai teko vilniečiams
— "Plastiko”, Grigiškių, Buivydiškių, 
Sužionių, Vokės bei kitų vietovių 
meškeriotojų būreliams, ne tik meš- 
keriojantiems, bet ir veisiantiems žu
vis jiems paskirtuose ežeruose, tvar
kantiems aplinką. Lietuvos medžio
tojų ir meškeriotojų draugija, talki
nama “Mūsų Gamtos” žurnalo ir ki
tų organizacijų, paskelbė konkursą 
“Metų žuvis”. Didelę žuvį sugavęs 
meškeriotojas turės užpildyti dviejų 
liudininkų pasirašytą anketą ir at
siųsti “Mūsų Gamtos” žurnalui. Re
gistracinis minimumas nustatytas: ša
mams — pūdas, lydekoms — 10 kg, 
karpiams — 6 kg, šapalams — 1,5 
kg, kuojoms — 0,7 kg. Už didžiau
sias kiekvienos rūšies sugautas žuvis 
bus skiriamas diplomas ir asmeninė 
dovana. Pernai tokį konkursą grei
čiausiai būtu laimėje kretingiškis A. 
Šimkus ir šakietis R. Žėglaitis. A. 
Šimkus Nemuno žemupyje sugavo 
14,2 kg lydeką, o R. Žėglaitis iš Ne
muno ištraukė 21 kg šamą. V. Kst.

RIE, ONTARIO 
valymui nepakako miesto valdybos 
paskirtos $500.000. — Sekantis dides
nis mūsų tautiečių susibūrimas nu
matomas Motinos dienos minėjimo 
proga š. m. gegužės mėn. 6 d. vaka
rą ukrainiečių salėje.

Korespondentas

St. Catharines, Ont.
"NEMUNO” KOMITETAS. Kovo 

19 d. visuotiniame tėvų susirinkime 
buvo išrinktas “Nemuno” naujas ko
mitetas: pirm. Jonas Lianga, vice- 
pirm. A. Setikas, sekr. V. Žemaitie
nė, ižd. K. Jasevičius, nariai — P. 
Baronas, J. Bušauskas. “Nemuno” 
administratorium ir toliau sutiko pa
silikti P. Balsas. Kadangi jis yra ak
tyviai įsitraukęs į šeštadieninės mo
kyklos darbą, jo prašomi augščiau 
minėti asmenys sutiko palengvinti 
jo kultūrinę naštą.
J. Lianga, šokių grupės “Nemunas” 

komiteto pirmininkas

DELHI, ONTARIO
JAUNIMO ANSAMBLIS “PALAN

GA” balandžio 29 d. yra pakviestas 
St. Catharines lietuvių talkinti jų 
pobūvio meninėj programoj. Gegu
žės 5 d. “Palanga” ruošia didžiulį 
pobūvį-krikštynas Delhi vengrų sa
lėje (žiūr. skelbimą), kurio tikslas
— pavaišinti vietos ir apylinkės lie
tuvius fiziškai ir dvasiškai bei su
telkti lėšų kelionei į tautinių šokių 
šventę Čikagoje. Sį kartą jaunimas 
maloniai prašo vyresniuosius jų ge
rus norus stipriau paremti gausiu 
dalyvavimu.

Delhi jaunimo ansamblis “PALANGA” _
maloniai kviečia visus dalyvauti jų “ POBŪVYJE 

KRIKŠTYNOSE 
gegužės 5, penktadienį, 
7 v. vakaro, vengrų salėje 
(71 King Street, Delhi, Ontario)

• KRIKŠTYNOS
• "Palangos” ansamblio programa
• Šilta vakarienė • Bufetas
• Šokiai, grojant Dimskio orkestrui Rengėjai — vietos jaunimas ir tėvų komitetas

KANADOS SAULIŲ RINKTINĖS

suvažiavimas 
ir DLK Algirdo šaulių kuopos

penkmečio MINĖJIMAS

HAMIILTONE, JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 

------ -— 58 Dundam Street North., ---------

1972 m. gegužės 6 d., 6 v. v.

PROGRAMOJE:-----------
> • Trumpas kuopos penkmečio
( paminėjimas
( • Hamiltono mergaičių choras
( "Aidas”, diriguojamas sol.
c V. Verikaičio, akompanuoja-
č mas pianisto J. Govėdo
> • Šokiams gros Beny Ferri
> orkestras
< Už įėjimo bilietus bus duodamo
? šalta ir šilta vakarienė su gėrimais.
( Bus gausi loterija.
> įėjimas: suaugusiems — $6,
c studentams — $4.
' DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

II
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S HAMILTON"
JUNGTINIO CHORO KONCER

TAS. Balandžio 15 d. hamiltoniečiai 
turėjo retą progą išgirsti įdomų 
koncertą, kurio programą atliko 
jungtinis Ročesterio Liet. Bendruo
menės ir Hamiltono AV par. choras. 
Jei dainininkai čia skundžiasi blo
ga Jaunimo salės akustika, tai šis 
koncertas įrodė, kad nėra taip. Dai
na, sklindanti iš 70 dainuojančių 
krūtinių, sudrebino J. C. salės sie
nas. Iš viso buvo atlikta 12 dainų. 
Tai kompozitorių J. Žilevičiaus, C. 
Sasnausko, J. Bendoriaus, St. Gai- 
levičiaus harmonizuotos lietuvių 
dainos, keli populiarūs vertimai, iš 
B. Smetanos operos “Parduotoji 
nuotaka" ištrauka ir iš O. Strauso 
operetės “Cukriniai kareivėliai". 
Choras mišrus pilna to žodžio pras
me: dainavo ne tik sopranai, altai, 
tenorai ir bosai, vyrai ir moterys, 
bet ir viena dalis dainininkų buvo 
iš Ročesterio, kita — iš Hamiltono. 
Scenoje matėsi veidai nuo 16 iki 66 
metų amžiaus, du dirigentai, viena 
bendra repeticija ir ... vienas tas 
pats visų noras lietuviškai dainuoti. 
Pirmąją konereto dalį dirigavo ro- 
česterietis muz. J. Adomaitis, o ant
rąją — hamiltonietis muz. A. Pau- 
lionis. Abu ruošė bendrą repeticiją, 
tas pačias dainas, bet dainuojantis 
ar antrą sykį girdėdamas tą dainą, 
galėjai pastebėti, kad vienas diri
gentas su tais pačiais dainininkais 
tą pačią dainą padaro skambančią 
vienaip, kitas — kitaip. Bendras 
choro skambesys buvo pasigėrėtinai 
geras. Ir jei čia nebuvo daug ypa
tingų muzikinių numerių su baisiais 
crescendo ar pianisimo, tai tik to
dėl, kad dirigentai daugiau siekė 
bendro sąskambio. Prie šito choro 
dar vieną tokį pridėk ir jau gali 
ruošti visą dainų šventę, kuri savo 
skambesiu galėtų sudrebinti kad ir 
didžiausią amfiteatrą. O tokio didu
mo chorą galėtų turėti ir vienas Ha
miltonas, jei sugrįžtų visi pasitrau
kę buvę mūsų choristai. Į koncertą

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvui "TALKA" 

skubiai reikalingas PASKOLŲ VEDĖJAS.

Jo pareigos būtų — paskolų paruošimas, turto įkainoji
mas ir visos kitos pareigos, surištos su paskolų išdavimu 
bei jieškojimu. Amžius 25-50 metų. Buhalterijos žino
jimas ir anglų kalbos laisvas vartojimas žodžiu ir raštu 
būtinas. Taip pat būtinas lietuvių kalbos mokėjimas.

Kreiptis į "Talkos" vedėjų, 830 Main Street East, 

Hamilton, Ont. Tel. 544-7125 darbo valandomis.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East, tel. 544-7125 
Mokame už: 

depozitus _5%
šėrus ir sutaupąs _,________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______________ 6M%
ir virš $10.0000 -- 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

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

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.
B- ' • ■. / — —.

Darbo valandos:
g pirmadieniais
| antradieniais
| trečiadieniais
; ketvirtadieniais
.■ penktadieniais
į šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS SKANUMYNAI

'Ctinin^gP Limlled
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jomei St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Guelph Line & Prospect, Burlington, Ont.

įnešė naujumo kun. L. Januška, sa
vo sodriu tenoru “Karvelėly” atlik
damas solo partiją. Dainas pianinu 
palydėjo ročesterietis Kęst. Sala- 
džius. Vakaro programą pranešinė
jo L. Verbickaitė, įrodydama, kad 
geras ir stropiai pasiruoštas progra
mos pranešinėjimas gali prisidėti 
prie koncerto paįvairinimo. Scena 
buvo papuošta dideliu, gražiu Aid. 
Matulienės padarytu įrašu: “Tegul 
skamba mūsų dainos po šalis pla
čiausias.” Gausiai susirinkusi pub
lika buvo patenkinta koncertu, o 
rengėjai — jų darbo įvertinimu ir 
geru vakaro pelnu. K. M.

MĖGĖJU TEATRAS“AUKURAS” 
ruošiasi gastrolėms JAV lietuvių ko
lonijose: balandžio 29 — Filadelfi
joj, balandžio 30 — Elizabeth, N, J. 
Vaidins — J. Jankaus “Audronę” ir 
B. Sruogos “Dobilėlį penkialapį”.

PADE K’ A
Nuoširdžią padėką reiškiame ren

gėjams už taip gražią staigmeną — 
naujo namo įkurtuves "balandžio 15 
d.: O. Sinkevičienei, A. Žuliui, B. 
Dūdienei, A. Žuliui už tartą žodį; 
Tėveliui Rafaeliui už pašventinimą 
namo; p. Gudeliui už tokią gražią 
muziką, linksminusią visus svečius. 
Taipgi nuoširdžiai dėkoju visiems da
lyvavusiems bei prisidėjusiems prie 
tokios gražios ir vertingos do
vanos: p.p. Sinkevičiams, A. Žuliui, 
A. B. Dūdoms, Vaišvilams, Venckevi- 
čiams, Vaitiekūnams, Al. Dūdoms, 
Lukavičiams, Žioboms, J. Liaugmi- 
nui, pnl. Liaugminaitei, Gudeliams, 
Miktickams, SimelaiČiams, Beržai
čiams, Dockaitienei, Karaškoms, Bu- 
teikiams, Bruzgiams, Sičiūnams, Mor
kūnienei, Jankauskams, Lukošiams, 
P. Kareckams, Pranckevičiui, Do
meikai, Godeliui. Dar kartą tariame 
nuoširdų ačiū už tokią jūsų bran
gią dovaną, kuri mums nuolat pri
mins jūsų nuoširdumą ir draugystę.

Jums dėkingi —
Teresė ir Alfonsas Bilda

t

PADĖKA
1971 m. lapkričio 26 d. sunkiai 

susižeidęs darbovietėje, patyriau iš 
savo draugų ir bičiulių daug užuo
jautos. Išgulėjau ligoninėje daug 
savaičių, o š. m. vasario 8 d. man 
padarė sudėtingą operaciją. Vasa
rio 13 d. grįžau į namus. Tikrus 
draugus pažįsti nelaimėje! Aš labai 
dėkoju Dr. Leslie Lehoczky, kuris 
tiek daug man padėjo, kai sirgau li
goninėje. Jam reiškiu ypatingą nuo
širdžią padėką. Labai nuoširdžiai 
dėkoju specialistui Dr. Robert F. 
Martin, kuris man padarė sėkmingą 
nugaros operaciją. Ypatinga padėka 
dvasios vadovams — kun. Grogan ir 
jo padėjėjui (labai gaila, kad pavar
dės neatsimenu), kurie kasdien ma
ne lankė ligoninėje, aprūpindami 
šv. Komunija.

Nesitikėjau, kad turiu tiek daug 
nuoširdžių draugų! Ligoninėje ir 
namuose jie mane lankė ir teikė 
dvasinės stiprybės. Labai nuoširdžią 
padėką reiškiu savo dukrelei Eleo
norai Ciparienęi ir žentui Pranui Ci- 
pariui. Mano mažosios anūkės Ra
mona, Dana ir Sandra irgi suteikė 
daug džiaugsmo, lankydamos mane 
mano nelaimėje. Su tėvišku jausmu 
dėkoju savo vienturčiui sūnui Ar
vydui ir jo žmonai Peggy Lee, ku
rie parodė man meilės daugiau, ne
gu kad iš sūnaus tikėjausi.

Nuoširdžiausiai dėkoju žemiau iš
vardintiems bičiuliams už lankymą, 
dovanas ir gėles: sesutei Jadzei Sar- 
palienei, sesutei ir švogeriui K. V. 
Gelžiniams ir jų dukrai Daliai, bro
lienei ir broliui Pr. A. Vindašiams, 
T. J. Cipariams iš Rodney, Ont., V.
B. Perkauskams, M. Petkevičienei, 
P. G. K. Žukauskams, J. O. Žukaus
kams, Z. O. Žilinskams, V. Žilinskui, 
P. Gaidauskienei iš Rodney, Ont., A. 
Stasevičiui, p. p. Blankams, Januš
koms ir šilgaliams. Nuoširdus ačiū 
draugams kanadiečiams, kurie irgi 
prisiminė mane šioje didelėje ne
laimėje: Mr. & Mrs. Prichard, Mr. 
R. Prichard iš Pefferlaw, Ont., iš 
Hamiltono — Mr. & Mrs. Harts, Mr.
C. Andrius, Mr. B. Fiscbuch ir Mrs. 
Scully iš Toronto. Labai dėkoju sa
vo unijai, Local 1005, už man pa
siųstas dovanas! Broliškas ačiū ma
no sesutei ir švogeriui Vasiliaus
kams iš Burlington, Ont., už prisiųs
tą kortelę ir gražius padrąsinimo žo
džius!

Mons. dr. J. Tadarauskas nežino
jo, kad aš sergu. Kai tik patyrė apie 
mano ligą, tuoj pat suteikė man di
delę paguodą, aplankydamas mane 
ligoninėje. Išklatusė išpažinties ir 
suteikė man daug dvasinių jėgų, 
kurios man padėjo greičiau pagerė
ti. Jam ne tik savo, bet taipogi žmo
nos ir savo vaikų vardu labiausiai 
dėkoju.

Visiems padėkojau, tikėkite man, 
kuo nuoširdžiausiai’. Visdėlto mano 
didžiausia paguoda ir pagalba buvo 
mano mylima žmona Genutė. Mano 
paskutinis šia proga ir didžiausias 
padėkos žodis priklauso jai. Tik tie 
pilnai supras, ką reiškia artimas 
žmogus, kurie atsiduria panašioje 
nelaimėje, kaip manoji. Mano Ge
nutė savo darbais įrodė, kad ji buvo 
ir yra mano pats didžiausias ir arti
miausias draugas. Jai tad ir dėkoju 
kuo nuoširdžiausiai.

Leonas Vindašius

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

J. A. Valstybės
ČIKAGOS DIENRAŠČIO “SUN

TIMES” priedas “Midwest” 1972. 
IV. 9 laidoje išspausdino platų 
straipsnį apie Lietuvą. Autorius Ajay 
Budrys yra Čikagos skelbimų agen
tūros valdybos narys. Jis gana tei
singai atpasakoja Lietuvos praeitį, 
jos okupacijas, primena gyvą kultū
rinę išeivijos veiklą, pamini Čikagos 
lietuvių operą, žymiuosius lietuvius 
sportininkus ir pabrėžia, kad lietu
viu kultūra yra sena, turi daug ką 
pasakyti, bet neturi kam. Didžiau
sias Lietuvos priešas esąs ne tiek 
Rusija ir Vokietija, kiek geografija. 
Prie straipsnio pridėta iliustracija 
Vyt. Kašubos “Kenčianti Lietuva”.

ČIKAGOS “MARTINQUE” RES
TORANO salėje gegužės 28 d. dien
raštis “Draugas” sukaktuviniu poky
liu paminės persikėlimo Čikagon še
šiasdešimtmetį. Ta proga bus prisi
minti lietuviai, lietuviškai spaudai 
atidavę dalį savo gyvenimo. Šioje 
šventėje kviečiami dalyvauti organi
zacijų nariai ar jų atstovai ir plačio
ji visuomenė. Programą atliks Liudo 
Stuko vadovaujamos “Žibuoklės”, dar 
negirdėtos Čikagoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
pasisakė prieš Cicero kolonijoj orga
nizuojamą vaikų ekskursiją į sovietų 
okupuotą Lietuvą ir ten planuoja
mą stovyklavimą. Spaudai išsiuntinė
tame ALTos pranešime rašoma: “Ne
reikia būti naiviais, kad nesuprastu- 
me, jog stovykla bus parengta taip, 
kad paliktų išeivių lietuvių vaikams 
gilų įspūdį. Stovyklų personalas bus 
sudarytas iš asmenų, kurie savo ideo
loginiu nusistatymu pilnai patikimi 
okupacinei valdžiai ir komunistų par- 
tjos vadovybei. Jų tikslas vienas — 
vaikams ir jaunimui įskiepyti komu
nistams palankią ideologiją ir nuslo
pinti juose betkokius tautinius, reli
ginius bei rezistencinius jausmus ir 
išjungti priaugančias kartas iš kovos 
už Lietuvos laisvę ...”

“LONG ISLAND PRESS” laikraš
tis skaitytojams pristatė šimtametį 
lietuvį Juozą Dailydę, kuris šimtą
jį gimtadienį sutiko Brooklyne, Ca
ledonian ligoninėje. Dr. Raymond 
Kaplow jam sutvarkė prieš tris sa
vaites nusilaužtą šlaunikaulį. įdėtoje 
nuotraukoje šimtametis lietuvis J. 
Dailydė, įsisodinęs į kėdę, veža jau
ną slaugę Madeline Matfeo, o šalia 
jo eina slaugė Irma TaitL Šimtasis 
gimtadienis J. Dailydei buvo sureng
tas ligoninės personalo valgomaja
me. Pasak laikraščio, slaugėms da
bar nelengva šį šimtametį atkalbėti 
nuo perilgo vaikščiojimo.

SUSALO LIETUVIS? Spaudos pra
nešimu, iš Los Angeles į Niujorką 
atskridusiame “American Airlines” 
bendrovės keleiviniame lėktuve bu
vo rastas sušalęs marinas John Gri- 
bowskas, pabėgęs iš marinų naujo
kų stovyklos San Diege. Los Ange
les aerodrome jis įlindo į tą lėktu
vo dalį, kurion įtraukiama važiuoklė. 
Ji nėra izoliuota nuo oro tempera
tūros, o lėktuvas skrido tokiame 
augštyje, kur temperatūra turėjo bū
ti apie 50 laipsnių F žemiau nulio. 
Detroito priemiestyje gyvena suša
lusio marino motina Ann Gribowskas, 
našlė su keturiais vaikais. Ji sakosi 
gavusi iš sūnaus laišką, kuriame jis 
nusiskundė, kad jį už rūkymą pri
mušė marinų instruktorius. Ann Gri
bowskas spėja, kad sūnus bandė grįž
ti pas ją į Detroitą. Laikraščiuose 
minima Gribowskas sūnaus ir tnotl- 
nos pavardė primena Grybauskus. 
Greičiausiai žuvęs lietuvis yra Jonas 
Grybauskas, o jo motina Ona Gry- 
bauskienė. Plačią informaciją apie šį 
tragišką įvyki paskelbė didžioji Det
roito spauda.

“ENCYCLOPEDIA LITUANICA” 
leidėjas J. Kapočius balandžio 13 d. 
pradėjo tris savaites truksiančią ke
lionę po lietuvių kolonijas enciklo
pedijos reikalais. JAV ir Kanados LB 
centro valdybas, LB apylinkių vado
vybes, organizacijų vadovus ir visus 
lietuvius jis prašys iš anksto prenu
meruotis “Encyclopedia Lituanica” ir 
tuo būdu paremti jos išleidimą, nes 
su dabartiniu prenumeratorių skai
čiumi šis užmojis sunkiai beįmano
mas. J. Kapočius žada lankytis ir Ka
nadoje — Toronte, Montrealyje, gal 
ir kitose vietovėse.

Urugvajus
KUN. PETRAS DAUKINTIS, SJ, 

iš Sao Paulo atvyko keliem mėne
siam į Montevideo užbaigti spaudai 
ruošiamos Urugvajaus lietuvių isto
rijos. Jis renka ne tik medžiagą, bet 
ir su lietuvių veikla susijusias nuo
traukas. Montevideo lituanistinė mo
kykla naujuosius mokslo metus pra
dėjo balandžio 9 d. Mokytojams tal
kina ir kun. P. Daukintis, SJ, mo
kytojavęs Lietuvoje.

MONTEVIDEO LIETUVIAI turi 
net tris radijo valandėles, kai tuo 
tarpu kitose P. Amerikos vietovėse 
nėra nė vienos. Katalikų valandėlė 
ir Lietuvių Kultūros Draugijos va
landėlė “Tierra del Ambar" pareika
lauja nemažos 18.000 p. sumos. Be 
mokesčio radijo stotims, dar reikia 
įsigyti ir naujų lietuviškų plokštelių. 
Tos valandėlės išsilaiko lietuvių au
komis. Trečioji valandėlė yra ko- 
munstinė.

Argentina
LIETUVIŠKĄ SEIMOS ŽIDINĮ 

Buenos Aires balandžio 15 d. sukū
rė “Atžalyno” ansamblio vadovas 
Hektoras Levanavičius ir Adolfina 
Geigaitė. Gegužės 6 d. bus sutuokti 
du ansamblio “Rambynas” šokėjai — 

spaustuvininkas Rapolas Paršelis ir 
architektūros studentė Mirta Rukšė- 
naitė. Po civilinės registracijos val
džios įstaigoje abi poros pasirinko 
religines apeigas Avellanedoje, Auš
ros Vartų parapijoje. Šios dvi jau
navedžių poros liudija didelę jauni
mo ansamblių įtaką lietuviškų šeimų 
sudarymuL

Australija
DAIL. LEONAS URBONAS turėjo 

automobilio nelaimę. Antanas Lau
kaitis "Dirvai” atsiųstame pranešime 
rašo: “Prieš pat Velykas gana skau
džiai automobilio katastrofoje nu
kentėjo mūsų Sydnėjaus dailininkas 
Leonas Urbonas. Jo vairuojamas au
tomobilis buvo kone visiškai sudau
žytas, o jis pats buvo gerokai pri
trenktas. Policijos ištirtas kitoje ma
šinoje važiavęs jaunuolis, pasirodo, 
buvo narkotikais apsvaigęs, jo ma
šina neapdrausta, todėl bus gana sun
ku iš jo išgauti nuostolių paden
gimą.”

ADELAIDĖJE G Y V E N ANCIUS 
aušrokus ir aušrokes išjudino pernai 
vasarą Toronte įvykęs Kauno "Auš
ros” berniukų ir mergaičių gimnazi
jų penkiasdešimtmečio minėjimas, 
kuriame dalyvavo apie 400 buvusių 
auklėtinių ir mokytojų. Adelaidėje 
mokytojos A. Petruškevičienės ir J. 
Jonavičiaus iniciatyva aušrokai ir 
aušrokės turėjo jau kelias bendras 
popietes, kurių metu buvo pasidalin
ta atsiminimais, susipažinta su suva
žiavimo nuotraukomis bei darbais. 
Mokytojos A. Petruškevičienės sau
sio 23 d. sukviestame pasitarime bu
vo nutarta įsteigti specialų fondą li
tuanistiniam švietimui skatinti. Ini
ciatoriai tiki, kad jų pastangas pa
rems ir kitose Australijos vietovėse 
gyvenantys aušrokai bei aušrakėe.

VIKTORIJOS VALSTIJOS atsto
vais į lietuvių jaunimo II kongresą 
išrinkti Snieguolė Dagytė, Algis Mil
vydas, Elena Jomantienė, Dalia Sa- 
ženytė ir Gabrys Žemkalnis. Melbur
no jaunimo komitetas tikisi padengti 
pusę jų kelionės išlaidų.

ŠIEMET SUKAKS 25 METAI, kai 
pokarinė lietuvių banga atvyko Aust
ralijon. Br. Straukas Adelaidės mu- 
zėjuj • archyve nori sutelkti tų atei
vių įsikūrimo atsiminimus. Jie at
eityje gali būti labai reikšmingi lei- 
tuvių išeivių istorijai. Atsminimus 
prašoma siųsti Br. Mraukui, 16 
Church St., Highgate, S. A. 5963.

Italija
LIETUVOS TIKINČIŲJŲ MEMO

RANDUMUI pusės valandos laidą 
"Dienos faktai” D. Ketvirtadienį sky
rė Italijos valstybinis radijas. Itali
jos radijo korespondentas Niujorke 
Luca Liguori klausytojus supažindi
no su Jungtinių Tautų sekr. K. Wald
heimui atsiųsto memorandumo turi
niu, o korespondentas Maskvoje Ma
rio Fiore nušvietė memorandumo 
sukeltas nuotaikas Sovietų Sąjungos 
sostinėje, ypač užsienio diplomatų ei
lėse. Jis pabrėžė, kad religija tebėra 
gyva ne tik sovietų užimtuose kraš
tuose, kaip liudija Lietuvos katali
kų memorandumas, bet ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje. "Dienos faktų” 
programoje dalyvavo ir šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos rektorius prel. 
dr. Ladas Tulaba. Atsakydamas į 
programos vedėjo klausimą, ar me
morandumas turės teigiamos įtakos 
didesnei religijos laisvei Lietuvoje, 
prel. dr. L. Tulaba konstatavo, kad 
tai priklausys nuo daugelio veiksnių, 
nuo laisvojo pasaulio reakcijos. Jau 
pats 17.000 parašų surinkimas ko
munistinio režimo sąlygose, nepai
sant pasirašiusiems gresiančių baus
mių, liudija sunkią tikinčiųjų būklę. 
Romos dienraščio “H Messaggero” 
atstovas lietuvių katalikų memoran
dumą pavadino vienu ryškiausių do
kumentų, atskleidžiančių pasauliui 
sovietinės propagandos melą. Oficia
liai sovietų skelbiama religinė lais
vė turi grynai propagandinį tikslą. 
Praktiškai kompartija draudžia reli
ginį švietimą bei auklėjimą, pilną 
laisvę Ir valstybinę paramą teikdama 
tik ateizmo skleidėjam.

“CORRIERE DELLA SERA”, di
džiausias Italijos dienraštis, balan
džio 10 d. laidoje paskelbė savo ko
respondento Giuseppe Josca prane
šimą iš Maskvos apie TASSo žinių 
agentūros pastangas sumenkinti Lie
tuvos tikinčiųjų išsiųsto memoran
dumo efektingumą. Nors oficialiai 
tas memorandumas nebuvo paminė
tas, Velykų proga TASSas daug vie
tos skyrė pasikalbėjimui su Vilniaus 
arkivyskupijos kapituliniu vikaru 
mons Česlovu Krivaičiu. Pasak TAS
So, mons. C. Krivaitis teigiąs, kad 
Lietuvoje dabar yra 637 bažnyčios, 
kurias aptarnauja 815 kunigų, kad 
tikintiesiems netrūksta nei maldak
nygių, nei religinės muzikos gaidų 
ir kad jų reikalavimus pilnai paten
kina kunigų seminarijos. Korespon
dentas G. Jocsa įspėja skaitytojus, 
kad tokius atsakymus galėjo sugal
voti pati TASSo agentūra. Sunku 
patikėti, kad mons. C. Krivaitis kal
bėtų apie kunigų seminarijas, kai iš 
tikro yra tik viena tokia seminari
ja Kaune, kuri toli gražu nepaten
kina Lietuvos tikinčiųjų reikalavi
mų. Toliau korespondentas G. Jos- 
ca mons. C. Krivaičio ar jo vardu 
duotus pačios TAASo agentūros at
sakymus sugriauna 17.000 Lietuvos 
katalikų pasirašytame memorandu
me išdėstytais faktais ir ragina vi
sus geros valios žmones atkreipti 
dėmesį į šį Lietuvos katalikų raštą 
Jungtinių Tautų sekr. K. Waldhei
mui.



VYTAUTAS ČĖSNA

Neliūdėk viena 
po langu

Obelų lapus nudrasko rudens, 
ir nusineš jau, rodos, amžinai... 
O žinai, kad juos pavasaris

pabudins, 
balti žiedlapiai vėl prasiskleis — 

tikrai!...
Kaip ruduo, kai]) žiedlapiai 

tie mudu 
vien gegužio lauksime nūnai. .. 
Vyturėliais iššlama padangės, 
o neverkiant — juk žiema praeis ... 
Ir jų tonai mylimi ir brangūs 
virš želmens skambės būrių 

būriais.. .
Tad neverk, neliūdėk viena 

po langu 
tėviškėlėj vakarais tyliais...
Kaip obels žiedai į žemę krisim, 
kaip pavasaris pakilsime žydėt!... 
Vyturėliais rudenį išskrisim, — 
grįšim, kilsim lig augštos

žvaigždės!
* * *

Vyturėlių, obelų žiedų 
neraudojai, neraudok ir mūs!... 
Vilkaviškis, 1942. V.

Atsiųsta paminėti
Karys nr. 1, 1972 m. sausis. Pasau

lio lietuvių karių-veteranų mėnesinis 
žurnalas. Adresas: 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 20/56, 1972 
m. sausis-vasaris. Leidėjas — PLB 
valdyba. Adresas: 17516 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, USA.

Jieškojo
Istoriką kunigą

• Tolstant nepriklausomybės 
laikotarpiui, mirtis retina ir is
torikus, jame subrendusius bei 
išsimokslinusius. Su jų mirtimi 
siaurėja ir ta istorijos mokslo 
linkmė, kuri prasidėjo su nepri
klausomybe. Tos naujos linkmės 
jauni istorikai stengėsi rasti sa
vitą mūsų tautos vystymosi ke
lią nuo pirmųjų istorinių amžių 
iki dabarties. Jie stengėsi paro
dyti. jog Uetuvių tautos istorija 
nebuvo priedėlis ar papildymas 
gretimų tautų istorijų, kaip sve
timieji rašė, bet turėjo savąją 
raidą. Jie jieškojo, kaip vienas 
jaunas mūsų istorikas išsireiškė 
— lietuvių praeityje.

Vienas neseniai iš gyvųjų tar
po pasitraukęs istorikas, jieško- 
jęs savaimingo Lietuvos istorijos 
kelio, buvo kun. dr. J. Stakaus- 
kas. Jo gyvenimas, deja, taip pa
krypo, kad jis lik trumpą laiką 
tegalėjo dirbti nepriklausomos 
Lietuvos istoriografijai. Jo įna
šas į mūsų istoriją — ribotas. 
Dygliuoju keliu žengė Velionis į 
istorijos mokslo lauką, kuriame 
trumpai tegalėjo triūsti.

I
Gimęs Vilniaus apylinkėje 

(Mielagėnų valsčiuje), pradėjo 
mokytis I D. karo metu Vilniaus, 
paskui Švenčionių lietuvių gim
nazijoje. Kai lenkai okupavo Vil
nių su apylinkėmis, jis pasitrau
kė į nepriklausomą Lietuvą, į 
Marijampolę, kur tęsė mokslą 
gimnazijoje. Gyveno vargingai, 
kartais neturėjo net pastogės 
prisiglausti; galėjo mokytis vien 
tik geradarių šelpiamas. Baigęs 
gimnaziją 1922 m., išvyko į Aust
rijos Innsbrucką teologijos stu
dijuoti. Po ketverių metų baigė 
mokslus ir buvo įšventintas ku
nigu 1926 m. Grįžęs į savo gimti
nę Vilniaus krašte, negalėjo eiti 
kunigo pareigų, nes trukdė len
kiškoji hierarchija. Išvyko į 
Austriją ir Vienos universitete 
ėmė studijuoti istoriją. Susirado 
sau pragyvenimą vienuolyne 
Sacrė Coeur kaip vienuolių ka
pelionas. Studijavo sunkiai vers
damasis, nes vienuolyne teturė
jo kambarį ir maistą. Baigė uni
versitetą istorijos daktaro laips
niu 1930 m. Pasiliko gyventi 
Vienoje ir atsidėjo Lietuvos is
torijos studijoms. Pradėjo nuo 
savo disertacijos, kuri lietė Min
daugo krikštą, ir ją plėsdamas 
nagrinėjo Lietuvos santykius su 
Vakarais XIII a. Vienoje kaupė 
medžiagą tai temai ir jau vėliau, 
parvykęs į Lietuvvą (1932), pra
dėjo skelbti straipsnius ta te
ma. Surinkęs straipsnius, juos 
perredagavęs, 1934 m. išleido 
veikalą “Lietuva ir Vakarų Eu
ropa XIII amžiuje.”

Sis kun. dr. Stakausko veika
las yra pirma plati besikurian
čios Lietuvos užsienio politikos 
apžvalga. Su giliu įžvalgumu ir 
plačiu šaltinių panaudojimu pa
rašytame veikale išryškėjo au
torius istorikas ir kartu teolo
gas. Daugiausia dėmesio kreipė 
Mindaugo apostazijos klausimui, 
vyskupijų steigimui, vokiečių 
ordinui, kovoms su lietuviais ir 
ypač popiežių politikai. Auto
riaus iš esmės istoriniai svarsty
mai būdingi istorikams teolo
gams. Stakausko darbas — iš da
lies bažnytinės istorijos kūrinys.

Stakausko veikalui nemaža 
dėmesio teikė ir V. T. Pašuto 
rusiškai parašytame darbe (ne
seniai Vilniuje išleistas lietuviš
kas vertimas) “Lietuvos valsty
bės susidarymas” (1959). Nors 
jis ir kritikuoja Stakausko veda-

Jungtinis Ročesterio Lietuvių Bendruomenės choras, vad. mut. J. Adomaičio, ir Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vad. muz. A. PauKonio, balan
džio 15 d. Hamiltone choro tradiciniame vakare atliko meninę programą Nuotr. A. Juraičio

Didėja susidomėjimas Vasario 16 gimnazija
Pasikalbėjimas

Jaunas, vos per 50 persiritęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius dr. V. Natkevičius atskrido 
iš V. Vokietijos ir sparčiu tem
pu apkeliavo kaikurias lietuvių 
kolonijas JAV-se ir Kanadoje. 
Kai atsilankė “TŽ” redakcijoj, 
buvo gera proga jį paegzami
nuoti.

— Kas Jus privertė taip stai
giai skristi Š. Amerikon?

— Gimnazijos reikalai. Iki 
šiol stambiausias mūsų gimnazi- 

savito Lietuvos kelio
daktarą Juozą Stakauską amžinybėn palydėjus 

J. JAKŠTAS
mąsias mintis, tačiau pripažįsta, 
kad jo “pateikti duomenys įdo
mūs Lietuvos užsienio politikai.”

II
Su kun. dr. J. Stakausku teko 

susipažinti 1931 m. rudenį Vie
noje, kur tada nuvažiavau studi
juoti. Nuo pirmos pažinties, gali 
sakyti, ir susidraugavome. Ste
bino mane jo paprastumas, tie- 
siok asketiška dvasia, be plikos 
egzistencijos daugiau nieko sau 
gyvenime nereikalaujanti. Bet 
toje paprastutėje asmenybėje 
glūdėjo idealizmo dvasia. Ji ryš
kėjo jo mokslo darbuose - istori
niuose tyrinėjimuose. Jis gyve
no tada XIII a. Lietuvos proble
momis. Su jomis jis grįžo ir į 
Lietuvą, kur savo straipsnius 
ėmė skelbti spaudoje. Jis rengė 
minėtą veikalą,-mokydamas pir
ma Marijampolės marijonų gim
nazijoje, paskui Aušros mergai
čių gimnazijoje Kaune. Vėliau, 
1935 m., paskirtas Kauno cent
rinio archyvo direktorium.

Paskutiniais nepriklausomy
bės metais kun. dr. J. Stakau’s- 
kas susidomėjo lietuvių kalbos 
mokymu Kauno ir Seinų kunigų 
seminarijose, vyskupų M. Valan
čiaus ir M. Paliulionio lietuvy
be. Tais klausimais paskelbė ne
mažai studijų bei straipsnių. 
Baigė nepriklausomybės meto

Baltiečių studijų dienos Toronte
Dalyvaus apie 80 paskaitininkų iš Europos, Australijos 

ir Šiaurės Amerikos
Sį pavasarį gegužės 11—14 

dienomis Toronte bus istorinis 
įvykis: pirmą kartą S. Ameri
kos, Europos ir Australijos 
baltiečiai mokslininkai Toronto 
universitete svarstys estų, lat
vių ir lietuvių problemas. Šią 
konferenciją rengia baltiečių 
studijų draugija “Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies”, kurios centras yra 
JAV-se. Ši konferencija yra tre
čioji. Jos mokslinę programą 
paruošė centrinė valdyba JAV- 
se, kuriai šiuo metu pirminin
kauja prof. Jaan Puhvel. Nu
matyta apie 80 paskaitų, kurios 
bus gvildenamos sekcijose ir vi
sumos posėdžiuose. Daugiausia 
dėmesio skiriama istorijai, lite
ratūrai, socialiniams ir politi
niams mokslams. Gana daug pa
skaitų svarstys labai aktualias 
temas. Pvz. estas prof. Ivar 
Ivask kalbės apie išeivių baltie
čių literatūros 25 metų balan
są; prof. A. Klimas gvildens 
ginčą apie baltiečių ir slavų 
kalbų giminingumą; prof. B. V. 
Mačiuika dėstys savo mintis 
apie Lietuvos sovietinimą; G. 
Procuta pateiks naujausius duo
menis apie sovietinį švietimą 
Lietuvoje; dr. Ilona Gražytė 
kalbės apie Vincą Krėvę; gudas 
Jan Zaprudnik kalbės apie D. 
Lietuvos kunigaikštijos inter
pretaciją naujuose gudų istori
kų raštuose; Jaroslav Bilinsky 
palygins sovietinę politiką Bal
tijos kraštuose ir Ukrainoj. P. 
A. Mažeika bandys atskleisti ru
sų socialinę politiką Baltijos 
kraštuose; J. P. Slavėnas kalbės 
apie Hitlerį, Klaipėdą ir Lietu
vą; A. Landsbergis žvelgs į blo
gio formas lietuviu dramoje: O. 
P. Backus atskleis suomių ir 
baltiečių įtaką Rusijos istorijai. 
Tai tik dalis temų, iš kurių ga
lima spręsti apie konferencijos 
pobūdį.

Speciali sesija numatyta stu
dentam, besidomintiem baltie-

su gimnazijos direktorium,
jos rėmėjas kun. B. Sugintas, 
gyvenąs Čikagoj, mus gana stip
riai šelpė, pastoviai telkdamas 
aukas. Dabar jo sveikata nebe
leidžia to darbo tęsti. Jį ap
lankiau, gavau aukotojų sąra
šus ir suradau kitus asmenis 
aukoms telkti. Vasario 16 gim
nazija kun. B. Sugintui yra ne
paprastai dėkinga už tokį reikš
mingą jo darbą per eilę metų 
ir linki jam atgauti prarastas 
jėgas.

mokslinę darbuotę, tapęs Litua
nistikos Instituto nariu ir sure
dagavęs žurnalo “Lietuvos Pra
eitis” I t. 1 sąsiuvinį (1940).

Likęs Lietuvoje po antros 
okupacijos, negalėjo rodytis vie
šai su savo darbais. Tačiau, kaip 
teko patirti, rinko medžiagą 
jam rūpimais Lietuvos praeities 
klausimas. Sako, paskutiniu lai
ku rinkęs šaltinius apie vyskupą 
T. Matulionį. Greičiausiai jo su
rinktoji medžiaga bus sutelkta 
Vilniaus mokslo akademijoje ir 
nežus mokslui.

III
Apie jo mirtį ir laidotuves 

taip rašoma tik ką gautame iš 
Vilniaus laiške:

Juozapas Stakauskas mirė š. m. 
kovo 2 d. Pasijuto, esą blogai su 
inkstais. Atvežė jį į Antakalnio klini
kinę ligoninę. Ligoninėje pasirodė, 
kad jo širdis labai šlubuoja. Pervedė 
į mūsų garsaus širdies operacijų spe
cialisto prof. Marcinkevičiaus skyrių. 
Bet nieko padėti negalėjo. Stakaus
ko konfratrai jau silpną pasiėmė pas 
save prie Mikalojaus bažnyčios. Ten 
jis ir mirė. Pašarvotas jis buvo Mi
kalojaus bažnyčios parapijos salėje. 
Atsisveikinti atėjo daug profesūros 
iš istorikų tarpo. Laidoti jį išvežė j 
Žaslius, kur buvo jo nuolatinė gyve
namoji vieta. Ten jis buvo nusipir
kęs medinį namuką su darželiu ir 
gyveno jame su šeimininke.

čių studijom. Ji bus gegužės 11, 
ketvirtadienį, 2.45—5.30. Čia 
dalyviai išgirs apie galimybes 
studijuoti baltistikos klausi
mus įvairios institucijose.

Šalia mokslinės programos, 
bus ir pramoginė — Toronto 
un-to prezidento priėmimas, 
banketas, šokiai, teatras, eks
kursijos.

Rengiama ir dviguba paro
da — dailės ir spaudinių. Hart 
House galerijos patalpose bus 
išstatyta po 10 estų, latvių ir 
lietuvių žymiųjų dailininkų 
darbų. Lietuviams atstovaus 
A. Galdikas. Vien Toronto uni
versitete yra apie 1500 leidinių, 
liečiančių Baltijos kraštus.

Iki šiol užsiregistravo apie 150 
dalyvių iš Europos, Australijos 
ir Š. Amerikos. Tikimasi, kad 
dalyvių skaičius sieks 500. Dar 
mažai kas registravosi iš Toron
te gyvenančių baltiečių, nes jie 
nėra surišti su nakvynėmis. 
Rengėjai prašo ir juos nedelsti 
— registruotis iš anksto. Regis
tracijos kortelės gaunamos šiuo 
adresu: The 3rd Conference on 
Baltic Studies, 18 Boulton Dr., 
Toronto 7, Ont. Registracijos 
mokestis už visas dienas, įskai
tant būsimą suvažiavimo darbų 
leidinį, yra $25 (be leidinio — 
$15), už vieną dieną — $10, už 
pusę dienos — $5. Registraci
jos mokestis studentams už vi
sas dienas — $5.

Lietuvių visuomenės dėme
sys šiai baltiečių konferencijai 
iki šiol nebuvo didelis. Reikia 
tikėtis, kad jis padidės priartė
jus konferencijai. Svarbu, kad 
lietuviai gausiai dalyvautų pa
skaitose, domėtųsi savo srities 
klausimais, papildytų savo ži
nias naujausiais duomenimis ir 
pasirodytu tarptautiniame foru
me kaip išsilavinusios visuome
nės nariai. Ypač tai gera proga 
studijuojančiam jaunimui iš
girsti pirmaeilius b a 11 i e či ų 
mokslininkus. G.

aplankiusiu Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstybes
— Rodos, jau turite naujus 

gimnazijai rūmus ir naują bend
rabutį?

— Taip, jau kuris laikas dir
bame naujose patalpose. Nauja
sis bendrabutis mergaitėm jau 
baigiamas. Sekantį mdenį ten 
persikels visos mergaitės (apie 
50) ir dalis berniukų. Po to 
E padėsim rūpintis berniukų 

endrabučio statyba. Pirmiau
siai teks išsiaiškinti, kiek pa
ramos gausime iš V. Vokietijos 
vyriausybės. Nuo to priklausys 
tolimesni mūsų žingsniai.

— Ar nestokojate mokinių?
— Dabar yra 80. Tai visai 

neblogas skaičius, bet V. Vo
kietijos vyriausybė laiko jį per- 
mažu ir norėtų matyti bent 100. 
Tada lengviau būtų ir su pa
šalpomis bei statybomis.

— Iš kur daugiausia atvyksta 
Jūsų mokiniai?

— Žinoma, iš V. Vokietijos. 
Šiuo metu susidomėjimas Vasa
rio 16 gimnazija kyla ir Š. Ame
rikoje. Turime net 10 lietuviu
kų iš JAV. Tuo reikalu turėjau 
progos kalbėti Čikagoj lietuvių 
gydytojų susirinkime. Ten į šį 
klausimą buvo pažiūrėta gana 
palankiai. Tik viena kita motina 
kėlė abejonių dėl vaikų akcen
to. Esą Vasario 16 gimnazija 
sugadinsianti anglų kalbos ta- 
reną. Paaiškinau, kad anglų 
kalbą Vasario 16 gimnazijoj 
dėsto JAV-se gimusi ir ten vi
sus mokslus baigusi Eglė Pau- 
liukonytė, kurios tarena yra tik
rai amerikietiška^ .Be to, tai 
rodo ir pavyzdžiai: dabar turi
mų Amerikos lietuviukų akcen
tas nė kiek nenukentėjo.

— O kaip su Kanada? Ar 
neturite gimnazijoj Kanados lie
tuviukų?

— Buvo atvykęs Beniušis iš 
Montrealio, bet po vienų atosto
gų nebesugrįžo. Kol kas kana
diečių mokinių neturime. Tiesa, 
vienas torontietis talkina ber
niukų bendrabutyje, bet jis nė
ra'mūsų gimnazijos mokinys.

— Mokytojų netrūksta?
— Tuo tarpu jų turime. Da

lis jų yra vokiečiai. Mat, mūsų 
mokiniai turi pakankamai iš
mokti vokiečių kalbos, nes bai
giamuosius egzaminus turi lai
kyti vokiečių kalba, dalyvau
jant švietimo ministerijos at
stovui. Šiemet turėsime 3 abi
turientus.

— Š. Amerikoje gimnazijos 
vargsta su narkotikais, hipiais, 
triukšmadariais? Ar Vasario 16 
gimnazijoje turite tą pačią pro
blemą?

— Šiaipjau V. Vokietijos gim
nazistinis jaunimas seka ameri
kinį stilių. Didmiesčių gimna
zijos ir Vokietijoj turi panašias 
problemas. Turiu pasidžiaugti, 
kad Vasario 16 gimnazijoj viso 
to nėra. Gyvename toli nuo di
džiųjų centrų, mokinių skaičius 
nedidelis, gyvena bendrabučiuo
se, tad nesunku tuos dalykus 
sukontroliuoti. Prieš porą metų 
buvo atsiradęs vienas mokinys 
iš Hamburgo, kuris bandė ir 
pas mus kelti nerimo, bet buvo 
greitai pastebėtas ir sutvarky
tas.

— Ar veikia mokinių organi
zacijos?

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Canadian Art Memorials Ltd.

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. 
176 Lakeshore Road West — 
Port Credit, Ont. Tel. CR 8-2757 
Namų tel. CR 8-4529

Dabar pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti 
išpildyti užsakymus, todėl galime daug 
atidžiau atlikti darbą savo dirbtuvėje.

— Taip, veikia ateitininkai, 
skautai, evangelikų būrelis, kiek 
sąlygos leidžia. Šioje srityje jau
čiame stoką pastovios kapelio
no rankos. Nuo a. a. kun. J. 
Riaubūno mirties 1969 m. netu
rime pastovaus kapeliono. Šiuo 
metu sėkmingai kapeliono par
eigas eina kun. J. Dėdinas. Jis 
yra apkrautas kitų dalykų pa
mokomis ir negali atsidėti ka
peliono darbui.

— Mūsų spaudoje buvo kelta 
mintis rengti lituanistinius va
saros kursus, pritaikytus Š. 
Amerikos moksleiviams bei stu
dentams. Kaip žiūrite į šį rei
kalą?

— Mano nuomone, tai visai 
įmanomas dalykas. Tokius kur
sus, suderintus su turizmu, mes 
lengvai galėtume surengti. Apie 
tai galvojame, šią vasarą tokių 
kursų dar nebus, bet 1973 m. 
vasarą gali jie atsirasti. Kol kas 
dar nieko tikro.

— Ką manote apie išeivijos 
jaunimo studijas Vilniaus uni
versitete?

— Sunku kol kas tuo klausi
mu ką nors aiškaus pasakyti. 
Vienas mūsų veikėjų jau seniau 
kėlė mintį, kad Vilniaus ir kitų 
miestų augštosios mokyklos tu
rėtų atidaryti savo duris išei
vijos jaunimui. Vienas buvęs 
Vasario 16 gimnazijos mokinys 
šiuo metu studijuoja mediciną 
Vilniaus universitete. Gyvena 
viename kambaryje su keturiais 
komjaunuoliais. Privalo lankyti 
marksizmo kursą ir klausyti Va
karus niekinančių paskaitų. Ar 
pastaroji informacija visai tiks
li, iki šiol negalėjau patikrinti. 
Girdėjau, yra V. Vokietijoj ir 
daugiau norinčių studijuoti Vil
niuje, bent ten pradėti medi
ciną. Mat, neturintieji gerų pa
žymių negali patekti į medici
nos fakultetus V. Vokietijoj, ta
čiau grįžę iš užsienio universi
teto priimami neatsižvelgiant į 
pažymius. Be to, Vilniuje siū
lomos stipendijos. Kaikam jos 
atrodo viliojančiai. .

— Ar dabartinė politinė būk
lė V. Vokietijoj, kai pasinešta 
“Ostpolitik” linkme, nesukoin- 
plikuos Vasario 16 gimnazijos 
reikalų ir aplamai lietuviškos 
veiklos?

— Neatrodo. Pradžioje lyg ir 
buvo tam tikro nerimo, bet vė
liau paaiškėjo, kad mums ne 
tik nebus trukdymų, bet ir ža
dėtoji parama bus ištesėta. 
Krašte labai stipri opozicija da
bartinei “Ostpolitik”, ir vyriau
sybė negali daryti perdaug radi
kalių posūkių. Jei dabartinės ry
tų politikos dėka bus pasiekta 
pastovesnio susitarimo su Sov. 
Sąjunga, gali atsirasti nauja re
patriantų banga ir iš Lietuvos, 
kur dar yra nemažai vokiečių 
kilmės žmonių. Tuo atveju ir 
Vasario 16 gimnazijai tektų di
desnis vaidmuo.

— V. Vokietijos lietuvių jau
nimas turbūt domisi ir jaunimo 
kongresu Čikagoje?

— Jame ruošiasi dalyvauti 
nemažas būrelis jaunimo, įskai
tant ir tautinių šokiu grupę, 
kuriai vadovauja Eglė Pauliuko- 
nytė.

Ačiū už informacijas. Sėkmės 
Jūsų kelionėms ir darbams!
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U KULI URNEJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJU DRAUGI

JOS 1971 m. premija paskirta Bri
tanijos Londone gyvenančiam rašyto
jui Kazimierui Barėnui už knygą 
“Dvidešimt viena Veronika”, Tūks
tančio dolerių premijos mecenatas 
yra JAV Lietuvių Fondas. Vertintoji) 
komisiją sudarė: pirm. Pranas Nau
jokaitis, sekr. Paulius Jurkus, nariai 
— Kotryna Grigaitytė, Antanas Sa
balis ir Leonardas Žitkevičius. Spren
dimas balsų dauguma buvo padarytas 
balandžio 15 d. komisijos posėdyje 
Brooklyne, Kultūros Židinyje.

LIETUVIU PROFESORIŲ DRAU
GIJA Amerikoje jau išleido 912 psl. 
veikalą apie Lietuvos universitetus. 
Norintiems jį įsigyti, bet iš anksto 
neužsiprenumeravusiems veikalas 
kainuos $20. Kreiptis į Lietuvių Pro
fesorių Draugijos Amerikoje pirmi
ninką ir šio leidinio vienintelį admi
nistratorių St. Dirmantą, 6616 So. 
Washtenaw, Chicago, Ill. 60629, USA.

PROF. A. MACEINA šiuo metu 
rašo veikalą “Krikščionis pasauly
je”. Jame gvildenama: pasauliškio 
problema, pasauliškio pasiuntinybė, 
pasauliškio veikla, kunigo kaip atpir
kimo skleidėjo ir vienuolio kaip 
perkeitimo prasmens klausimas. Du 
pirmieji skyriai jau parašyti. Iki va
saros pradžios profesorius tikisi šį 
veikalą užbaigti. Jo rašymą sukliudė 
prof. Z. Ivinskio mirtis, kurią A. 
Maceina jautriai pergyveno. Dėl silp
nos sveikatos gydytojas prof. A. Ma
ceinai neleido dalyvauti Z. Ivinskio 
laidotuvėse. Naujasis A. Maceinos 
veikalas numatomas išleisti “T. Žibu
riuose”, finansuojant kun. P. Ažu
baliui.

STASIO SANTVARO redaguotus 
Fausto Kiršos raštus "Palikimas" 
ruošiasi išleisti Lietuvių Rašytojų 
Draugija. 400 psl. knygoje bus baigti 
ir nebaigti eilėraščiai, "Aidų aidu
žių” fragmentai, “Pelenų” III ir IV 
dalis, satyrinė poema "Pabėgėliai”, 
užrašai bei samprę.tavimai literatūros 
ir kitomis temomis. Faustas Kirša mi
rė Bostone 1964 m., savo raštų išlei
dimui palikęs apie $2000, kurie pa
dengs tik dalį spausdinimo išlaidų. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba 
kviečia visus velionies bičiulius ir 
jo talento gerbėjus nedelsiant siųsti 
aukas šiuo adresu: Lithuanian Wri
ter’s Association, 910 Willoughby 
Ave., Broklyn, N. Y. 11221, USA.

LITERATŪROS VAKARĄ gegužės 
6 d. Vašingtone, Glendale pradinės 
mokyklos salėje, rengia ateitininkai. 
Programoje su savo kūryba dalyvaus 
Jonas Aistis, Kazys Almenas ir Jur
gis Blekaitis, o aktorius Henrikas Ka
činskas skaitys Antano Vaičiulaičio 
raštų ištraukas. Tautiniais šokiais 
programą paįvairins Vašingtono ir 
Baltimorės tautinių šokių grupė.

"A PICTURE HISTORY OF EAS
TERN EUROPE” — tai 1971 m. iš
leistas gausiai iliustruotas apžvalgi
nio pobūdžio leidinys, kuriame ne
mažai vietos skirta ir Lietuvai. Jis 
yra didelio, albuminio formato, 374 
psl. ir kainuoja $12.50. Leidinio au
toriai — Ellsworth Raymond, Rusijos 
klausimų žinovas..Niujorke, 'ir John 
Stuart Martin, autorius leidinio "A 
Picture History of Russia”. Leidėjas
— Crown Publishers Inc., 419 Park 
Ave South, New York, N. Y. 10016, 
USA. Leidinys suskirstytas į tris da
lis: satelitiniai sovietų kraštai, nepri
klausomi komunistiniai kraštai ir so- 
vetinės respublikos. Pastarųjų tarpe 
(rikiuota ir Lietuva. Šio skyriaus pra
džioje įdėtas orientacinis žemėlapis 
ir sovietinė LTSR emblema. Pažvel
gus į ją, atrodo, kad ir turinys yra 
sovietiškas. Perskaičius įspūdis pasi
keičia, nes medžiaga apie Lietuvą pa
teikta gana teisingai, remtasi patiki
mais šaltiniais, nors yra vienas kitas 
netikslumas. Skaitytojas ypač pasi
genda Lietuvos valstybės ženklo vy
čio ir geresnio iliustracijų parinki
mo. šio skyriaus talkininkais pami
nėti: Kęstutis Čižiūnas, Laisvosios 
Lietuvos Komitetas ir Galia Žilionis. 
Aplamai, leidinys amerikiečiui skai
tytojui bus geras informacijos šalti
nis, traukiąs jo dėmesį iliustracijų 
gausa.

LIETUVOS VOKIEČIUS jungė da
bar jau sustabdytas laikraštis “Hei- 
matstimme”, kuriame buvo parodyta 
nemaža nuoširdumo Lietuvai. Laik
raštį privertė užsidaryti jaunosios 
kartos nesidomėjimas savo tėvų pra
eitimi. Vokiečių išsikraustymą ryžo
si išsaugoti istorijai Albert Unger 
knygute “Der Auszug der Deutschen 
aus Litauen”, kurią pernai išleido F. 
W. Siebert leidykla Oldenburge. 
Kruopščiai paruoštą knygutę autorius 
pradeda 600 metų vokiečių įsikūrimo 
Lietuvoje istorija ir tik po to pereina 
prie skaudaus išsikraustymo 1941 m. 
Atsisveikinimas su Lietuva iš tikrųjų 
buvo nelengvas, nes vokiečių mažu
ma čia buvo gerai įsikūrusi, turėjo 
savo organizacijas, laikraštį ir gim
naziją. Iš Lietuvos tomis lemtingo
mis dienomis išvažiavo 41.000 vokie
čių, kurių eilėse buvo ir nemažas 
skaičius vokiečius suvaidinusių lietu
vių. A. Unger duomenimis, 69% Lie
tuvos vokiečių buvo ūkininkai, 20%
— amatininkai, 6% — prekybinin
kai. Vokiečiai Lietuvoje turėjo apie 
5.000 ūkių su maždaug 70.000 hek
tarų žemės. Leidinyje yra paskelbti 
su vokiečių išsikraustymu iš Lietu
vos susiję dokumentai, aprašoma ke
lionė, pasinaudojant anuomet leisto 
laikraščio “Deutsche Nachrichten 
fuer Litauen” reportažais. Iliustra
cijai panaudotos kelionės nuotrau
kos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KONSERVATORIJOS 

Aldonos Dvarionaitės fortepijono 
klasės studentų koncerte buvo atlik
ti trys retai girdimi kūriniai — K.
V. Banaičio “Sutemos giesmės ir vi
zijos”, V. Bacevičiaus “Etiudai” ir
VI. Jakubėno “Muzikiniai vaizdeliai”. 
Jais buvo papildyta tokiem koncer
tam įprasta klasikinė programa.

VILNIAUS DAILĖS PARODU RŪ
MUOSE atidaryta paroda, skirta Vil
niaus meno mokyklos auklėtinio dail. 
Vinco Smakausko-Smokovskio 175-to 
sioms gimimo metinėms. Jis yra ilius
travęs A. Mickevičiaus “Konradą Va
lenrodą”, J. Kraševskio “Vitolio rau
dą", įamžinęs savo piešiniuose Tra
kų pilies griuvėsiuose aptiktas dvy
likos freskų liekanas, sukūręs tokių 
grafikos kūrinių, kaip “Kęstutis pas 
kryžiuočius”, “Jonas Sobieskis", “Žy
gimantas III”. Sukaktuvinėje paro
doje buvo išstatyti 45 piešiniai, 41 
eskizas, 8 estampai ir 10 iliustraci
jų J. Kraševskio knygai “Vitolio rau
da”.

VILNIAUS PLOKŠTELIU STUDI
JA paruošė operos veteranų — sop
rano Aleksandros Staškevičiūtės ir 
baritono Juozo Mažeikos įrašus dviem 
ilgo grojimo plokštelėm. Iš atnaujin
tų įrašų pagamintose plokštelėse bus 
A. Račiūno, A. Kačanausko, S. Šim
kaus, V. Klovos harmonizuotų lietu
vių liaudies dainų, B. Smetanos, G. 
Puccini, A. Dvoržako, A. Rubinštei- 
no ir J. Karnavičiaus operų arijų.

DVI RYGOS RADIJO literatūrinės 
laidos buvo skirtos Jono Avyžiaus 
romano “Sodybų tuštėjimo metas” 
ištraukoms. Romaną į latvių kalbą 
yra išvertusi T. Jarmolinska. Rusų 
kalba šį romaną jau 1971 m. paskel
bė Maskvoj leidžiamas žurnalas 
"Družba Narodov”.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
rektorius prof. Jurgis Karnavičius 
atšventė 60 metų amžiaus sukaktį. 
Sukaktims paminėti Vilniaus konser
vatorija turi šventinius vakanis, ku
rių vienas buvo skirtas rektoriaus 
pianisto prof. J. Karnavičiaus koncer
tui. Jame skambėjo Beethoveno, Čiur
lionio, Brahmso ir Šopeno kūriniai. 
Koncerte dalyvavo prof. J. Karnavi
čiaus bendradarbiai, auklėtiniai, kul
tūros veikėjai. Vilniaus konservatori
jai sukaktuvininkas vadovauja nuo 
1949 m.

VILNIAUS UNIVERSITETO etno 
grafinis ansamblis, vadovaujamas Al
donos Ragevičienės, suvaidino naują 
spektaklį “Turgus prasideda”. Po 
vaidinimo pirmą pasirodymą univer
sitete turėjo Eugenijaus Maziliaus
ko jungtinė kaimiška kapela. Vakaro 
pelnas buvo skirtas Lietuvos pa
minklų apsaugos fondui.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE du 
koncertus turėjo svečiai iš Austri
jos — Klagenfurto muzikos mokyto
jų choras “Madrigalas”, daugelio 
tarptautinių . konkursų laureatas. Jo 
repertuare yra tokie klasikiniai kū
riniai, kaip A. Scarlatti “Exultate 
Deo”, J. S. Bacho kantata “Singet 
dem Herrn ein neues Lied”, C. 
Orffo — "Catulli carmina" ir kt. Iš
vykai j Vilnių "Madrigalas" buvo 
paruošęs ir lietuvišką dainą “Bijū
nėlis žalias”.

PANEVĖŽYJE BUVO SURENG
TAS II literatūrinių kompozicijų ir 
poezijos spektaklių konkursas. Mies
tų grupėje dvi pirmąsias premijas 
laimėjo Lietuvos žemės ūkio akade
mijos dramos studija už literatūrinę 
kompoziciją Vytauto Mačernio poezi
jos motyvais “Žmogaus apnuoginta 
širdis” ir Naujosios Vilnios kultūros 
namų kolektyvas už poezijos spektak
lį “Noriu kalbėti”. Šio saviveiklinin
kų konkurso rajonų grupėje I vieta 
teko Plungės kultūros namų spektak
liui “Pokalbis su motina”, liaudies 
teatrų grupėje — Vilniaus “Aušros" 
klubo poezijos spektakliui “Karei
vis”. •

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS žymiosios balerinos Mari
jos Juozapaitytės amžiaus šešiasde
šimtmetį paminėjo L. Minkaus ba
leto “Don Kichotas” spektakliu, ku
riame pagrindinius vaidmenis atliko 
latvių baleto jauniausios kartos atsto
vai Zita Ers ir Genadijus Gorbanio- 
vas. Svečiai iš Latvijos priminė prieš 
35 metus Rygoje įvykusias labai sėk
mingas Marijos Juozapaitytės ir Bro
niaus Kelbausko gastroles, kai jie
du daug pagyrimų susilaukė už tuos 
pačius vaidmenis "Don Kichote”. Ta
da ši geriausia lietuvių baleto pora 
buvo pačiame savo žydėjime. Prieš 
pradedant baleto veteranės M. Juo
zapaitytės sukakčiai skirtą "Don Ki
choto” spektaklį, dalyvius su jos kū
rybiniu keliu supažindino L. Motie
jūnaitė. Po spektaklio M. Juozapai- 
tytė susilaukė gausių sveikinimų. Iš 
scenos ji yra pasitraukusi daugiau 
kaip prieš 10 metų ir savo patirtį 
dabar perduoda vaikams baleto stu
dijoje.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZE- 
JUS prie Masčio ežero steigia buities 
skyrių po atviru dangumi. Čia išaugs 
trys praėjusio šimtmečio lietuviškos 
sodybos — biednioko, vidutinioko ir 
pasiturinčio. Jau pastatyta iš Briedi- 
kių kaimo gyventojos Albertos Mi
kalauskienės nupirkta klėtis, perke
liamas 1870 m. statytas pasiturinčio 
ūkininko 11 kambarių gyvenamasis 
namas. Trim muzėjinėm sodybom 
bei jų pastatam yra numatytas 15 
hektarų plotas.

V. Kst.



UNITED TRUST fS

BLOOR—RUNNYMEDE, $22,900 
prašoma kaina. Mūrinis 5-ių kam
barių namas su įvažiavimu ir vie
ta garažui. Moderni virtuvė, dide
li kambariai.
ANNETE — RUNNYMEDE, $25, 
800 prašoma kaina. Mūrinis 7-nių 
kambarių namas su įvažiavimu ir, 
garažu. Dvi modernios virtuvės, 
naujas šildymo įrengimas. $3,900 
įmokėti.
BLOOR — JANE, prašo $10,000 
įmokėti. Atskiras, mūrinis, dvie
jų augštų, 7-nių kambarių namas 
su įvažiavimu ir garažu. Moderni 
virtuvė (galimybė antrai). Arti 
požeminio.
ISLINGTON, $32,900 prašoma kai
na. 3-jų miegamųjų, vieno augšto 
(bungalow) mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu. Arti susisie
kimo ir krautuvių. Norėtų $8,000 
įmokėjimo.

Parūpiname geromis

B. SAKALAS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad...... ....10 - 3
T re čiad. uždaryta
Ketvrrtad.....10-3

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

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BABY POINT — HUMBERCREST BLVD., naujos statybos, 8 gra
žūs kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Namas be skolų. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA AVE., prie Toronto Lietuvių Namų, 8 kam
barių namas. Naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, garažas. Įmo
kėti $8,000.
HIGH PARK AVE. — BLOOR W., šešių butų gražus namas. Visą lai
ką išnuomotas, geros pajamos. Įmokėti apie $20,000 ir viena atvira 
skola 10-čiai metų.
HUMBERSIDE AVE. — INDIAN RD., 8 kambarių atskiras namas. 
Dvi virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu. Prašo $29,500.
BLOOR—DUNDAS, krautuvė, tinkama betkokiam verslui, ir du butai. 
Namas be skolų. Įmokėti apie $15,000.
MIDLAND — PENETANG, tik 4 mylios nuo Midlando ir 1 mylia nuo 
Georgian Bay ežero. 35 akrai žemės ir 7 kambarių mūrinis namas. 
Graži vieta vasaroti arba gyventi. Įmokėti tik $4,000.
BLOOR — INDIAN RD., skoningai sutvarkytas 8 kambarių namas. 
Naujas šildymas, 2 modernios virtuvės. Arti puikaus suąisiekimo ir 
krautuvių. Namas be skolų. Įmokėti apie $8,000.
DUNDAS — BLOOR, arti požeminio susisiekimo, naujai išdekoruotas, 
8 kambarių namas. Įmokėti tik $5,000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ..... -

Jei planuojate pirkti ar parduoti nckilno- Vyt y pipr>AI 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus VT '• "•

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4 Ont Tel. 534-7525

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

BLOOR — DUNDAS (Indian Trail), $8,000 įmokėti, mūrinis, atski
ras 7 kambarių namas, rūsyje dar vienas kambarys, garažas, vande- 
niu-alyva šildomas, skubus pardavimas, geros pirkimo sąlygos. Atsi
žvelgiant į vietą ir namą, gana žema pardavimo kaina.
PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, 10 akrų geros dirbamos žemės prie 
upės kranto; pagal susitarimą galima šiame sklype pastatyti 5-6 kam
barių vasarnamį už $5,000 per 7 dienas.
PRIE 26 KELIO ir Nottawasaga upės apie 2 akrus žemės ir 8 kamba
rių mūrinis namas.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

EAST DRIVE — JANE, $29,900 
prašoma kaina. 5-kių kambarių, 
atskiras, mūrinis, vieno augšto 
(bungalow) namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Du kamba
riai įrengti rūsyje. $3,900 įmokėti.
HIGH PARK, du butai po 4 kam
barius (duplex) ir galimybė 
įrengti trečią butą pusrūsyje. Du 
garažai ir privatus įvažiavimas. 
Vandeniu - alyva šildomas. Tik 
kelių metų senumo.
ROYAL YORK, dvibutis, 10 kam
barių po du miegamuosius kiek
vienas, plius mažas butukas rūsy
je. Privatus įvažiavimas ir vieta 
garažams. Prašo $37,500, viena 
skola.
SWANSEA, $32,900 prašoma kai
na. Atskiras 6-ių kambarių namas 
vieno augšto (bungalow). Beveik 
dvigubas rūsys su atskira prau
sykla. Arti požeminio.

sąlygomis mortgičius

Tel. 7 62 - 8 2 5 5

MOKA:

už term, indėl’us 2 metam ......6/2%
už term, indėlius 1 metam....... 6!Zi%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas........... 51/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 81/į% 
nekiln. turto — iki $50.000 8Ya%

Pasaulio lietuvių seimas
Balandžio 22 d. Klevelande 

posėdžiavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, pirmi
ninkaujama St. Barzduko. Ji nu
tarė šaukti IV PLB seimą 1973 
m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 d. 
d., t.y. Darbo šventės savaitga
lyje. Vieta dar nenustatyta, nes 
norima pirmiausiai susitarti su 
numatytų vietų lietuvių bend
ruomenėmis. Remiantis valdy
bos narių balsų dauguma, nu
spręsta kreiptis į šias vietoves 
tokia eile: Vašingtonas, Kleve- 
landas, Čikaga. Seimo programą 
paruoš ir ją vykdys pati PLB 
valdyba, o seimo vietovėje bus 
sudarytas techniškų darbų ko
mitetas. Numatyta" pagrindini 
dėmesį skirti tiesioginiams sei
mo darbams visumos ir paskirų 
sekcijų posėdžiuose. Dėlto nu
tarta ruošti tik vieną platesnio 
masto kultūrini renginį. Be to, 
bus stengiamasi sudaryti sąly
gas socialiam svečių bei seimo 
dalyvių pabendravimui.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

streiko kenčiančius mokesčių 
mokėtojus. Trečią streiką tu
rintys Toronto šiukšlių surinkė
jai į valandą gavo $3.58. Kyla 
klausimas — kiek torontiečių, 
turinčių didesnio pasiruošimo 
reikalaujančias pareigas, gauna 
tokį atlyginimą? O visdėlto 
jiems reikės padengti padidin
tais nuosavybių mokesčiais kiek
vieną šiukšlių surinkėjų išsiko
votą centą. Streikuoti jau ruo
šiasi ir miesto įstaigų tarnautojų 
unija. Tokius streikus turėtų už
baigti juos draudžiantis įstaty
mas ir privalomas arbitražas at
lyginimo padidinimui nustatyti.

Už nepaprastai ryškius mėnu
lio vaizdus pasaulis turi būti dė
kingas torontiečio John Lowe
ry išradimui, kuris per dalį se
kundės transliacijos iš mėnu
lio juostą pakeičia į filmą, padi
dindamas ryškumą net 80%. 
Erdvėlaivio “Apollo XVI” ast
ronautų televizijos transliacijos 
buvo taip ryškios, kad pirmą 
kartą žiūrovai galėjo matyti ast
ronautų kojų išjudintas mėnu

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

XXII S. Amerikos lietuvių sporti
nėse žaidynėse Klevelande balandžio 
22-23 d.d. Aušros klubas dalyvavo 
su vyrų A krepš. komanda, su jau
nių A ir B krepšinio komandomis, 
mergaičių krepšinio komanda, šach
matų ir stalo teniso vyrų ir moterų 
komandomis.

Vyrų A klasės žaidimo rezultatai: 
I žaid. Aušra — Čikagos Neris 98:72, 
laim. Neris. II žaid. Aušra — Kleve- 
lando žaibas, laim. Aušra. III žaid. 
Aušra — Cicero Ateitis, 53:49, laim. 
Ateitis. Iš 5 komandų Aušrai teko 
IV vieta.

Jaunių A klasės žaid. rezultatai: 
I žaid. Aušra — Detroito Kovas 62: 
49, laim. Aušra. II žaid. Aušra — Či
kagos Neris 84:48, laim. Neris. III 
žaid. Aušra — Klevelando Žaibas 41: 
30, laim. Žaibas. Iš 6 jaun. komandų 
Aušrai teko IV vieta.

Jaunių B kl. žaidimo rezultatai:

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Pacevi- 

čiui už pasiuntimą į Sv. Mykolo li
goninę ir nuolatinę priežiūrą joje 
gulint. Ačiū Mr. P. Henessy už nu
vežimą į ligoninę ir parvežimą į na
mus; už dažną lankymą ir gėles J. 
Z. šimkams, o taip pat M. Kazlaus
kienei, V. Reiter, Mrs. Smith; už 
aplankymą — p. p. Br. Karaliui, P. 
Gavėnaičiui, dr. A. ir D. Barkaus
kams, K. Bridžiui, Leo Kisieliui, 
R. Juknevičiui ir W. Miusi; Adelei 
Visockienei už telefoninį paguodi
mą.

Visiems Jums dėkingas —
Petras Lingė

- - n.i —
ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd./
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Notaras
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

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

- 1973 metais
Svarstyti ir pasaulio lietuvių 

jaunimo kongreso reikalai. Dau
giausia dėmesio buvo skirta Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
raštui, keliančiam jaunimo įjun
gimą į VLIKo veiklą, atstovų 
rinkimą kongreso metu, PLB 
pritarimą. Nutarta to klausimo 
sprendimą atidėti iki PLB sei
mo. • f

Posėdyje pasidžiaugta nauju 
žingsniu veiksnių darbo derini
mo srityje. Į ankstyvesnį siūly
mą sudaryti tarpveiksninę ko
misiją palankiai atsiliepė VLI- 
Kas ir diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis. Numatytoji komisija 
bus studijinio pobūdžio. Ji ga
lės teikti savo pasiūlymus bei 
rekomendacijas atitinkamiem 
veiksniam. Tokiai komisijai su
daryti numatyta organizacinė 
pakomisė, kurion iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos įeis dr. H. Brazaitis. Jon sa
vo atstovus paskirs ir kiti veiks
niai.

lio dulkes. Jeigu seniau astro
nautai buvo panašūs į šmėklas, 
tai šį kartą mėnulyje visi matė 
žmones, žemės atstovus, ir ga
lėjo stebėti jų eksperimentus.

“Opportunities for Y o u t h” 
programa studentų ir moksleivių 
vasaros darbams šiemet yra nu
mačiusi $34 milijonus. Įteikti 
darbų projektai jau yra atrink
ti ir patvirtinti. Valstybės sek
retoriaus departamentas jų auto
rius painformuos laišku tarp 
balandžio 17 d. ir gegužės 1 d. 
Si programa parūpins darbo 
29.000 jaunuolių. Iš viso fede
racinės valdžios lėšomis darbus 
gaus apie 70.000 jaunuolių, kai 
tuo tarpu darbo jieškančių stu
dentų ir moksleivių gali būti net 
apie 1.300.000.

Pajamų mokesčių blankai tu
ri būti užpildyti ir pasiųsti Ota- 
von iki balandžio 30 d. Kadangi 
šiemet balandžio 30 yra sekma
dienis, mokesčių įstaiga šią da
tą pratęsia viena diena. Blankai, 
kurių vokas turės gegužės 1 d. 
pašto antspaudą, bus laikomi ne
pavėlavusiais.

1 žaid. Aušra — Čikagos Neris 55:50, 
laim. Neris. II žaid. Aušra — Fila
delfijos LSK 29:21, laim. Filadelfija. 
Iš 8 jaun. B kl. komandų Aušrai 
atiteko IV vieta.

Aušros šachmatininkai lainfėjo I 
vietą. Stalo tenise vyrų komandinėse 
varžybose laimėjo I vietą. Moterų ko
mandinių varžybų rezultatai dar ne
gauti.
HAMILTONO KOVAS

Jauniai A žaidė draugiškas krep
šinio rungtynes su viena stipriausių 
gimnazijų Ontario provincijoj — 
Burlington Nelson. Tik paskutinę mi
nutę burlingtoniečiai išlygino, o po 
pratęsimo laimėjo 86:80. Kovas: Ti- 
rilis 20, Žilvitis 16, K. Kalvaitis 12, 
R. Kalvaitis 6, Stukas 10, Butkevi
čius 12, Jesevlčius 2, A. šeštokas 2, 
K. šeštokas, Stonkus.

Jauniai B (14-15 metų), treniruo
jami J. Enskaičio, padarė nemažą pa
žangą. Prieš seniau sunkiai įveikia
mą komandą —■ Canadian Martyr’s 
parapijos rinktinę šį kartą laimėta 
70:48. Kovui atstovavo: A. Grajaus
kas 27, E. Navickas 15, T. Čerškus 
14, L. Kairys 4, A. Vaitonis 4, R. 
Trumpickas 6, E. Stungevičius. A. G.

1972 metų

FORDO
gaminiai

CHURCH
MOTORS
Lietuvis 
savininkas mielai 
patarnauja tau
tiečiam, perkan- 
tiem NAUJUS 
FORDO gaminius 
— Mustang, LTD, 
Maverick, Pinto, 
Galaxie 500 ir kt.

v

IKI $1,000
$5 ĮMOKĖTI
CHURCH MOTORS
2100 Bloor St. W.

prie High Park
767-2111

Ford, Torino, Galoxic, LTD, 
Mustang, Maverick, Pinto

Ir Fordo sunkvežimiai

Ateitininkų žinios
Jaun. mergaičių ir berniukų susi

rinkimai — sekmadienį, balandžio 
30 d., 2 v. Mergaitės renkasi L. V. 
Namuose, berniukai — Prisikėlimo 
par. patalpose.

Vyr. moksleivių susirinkimas — 
balandžio 30, sekmadienį, 5 v., atei
tininkų kambaryje. Visi privalo da
lyvauti.

Vasaros stovykla Wasagoje bus nuo 
liepos 23 d. iki rugpjūčio 6 d. Ji 
bus suskirstyta į jaunučių (7-12 m.) 
ir vyresniųjų (13-18 m.) grupes. Ūki
nę stovyklos dalį tvarko tėvų komi
tetas. Šiais metais, pakilus maisto 
kainoms, nustatytas sekantis stovyk
los mokestis: 1 stovyklautojas dviem 
savaitėm — $50, 1 stovyklautojas vie
nai savaitei — $30, du stovyklautėjai 
iš tos pačios šeimos 2 savaitėm — 
$90, du vienai savaitei — $50, trys 
dviem savaitėm — $115 ir trys vienai 
savaitei — $60. Be to, kiekvienas 
stovyklautojas moka po $1 už savaitę 
stovyklavietės išlaikymui. Reikia šei
mininkių, kurios galėtų stovyklos me
tu dirbti virtuvėje. Galinčios padir
bėti prašomos paskambinti Z. Gir- 
dauskui tel. 533-0342.

Tėvų komitetas dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie loterijos. Didžiau
sia padėka aukojusiem fantus: atei
tininkams sendraugiams — $50, dai
lininkėms — p. Stankuvienei ir p. 
Žiūraitienei už padovanotus paveiks
lus, p.p. Danaičiams už nemokamą 
loterijos bilietų išspausdinimą.

Skautų veikla
• šį šeštadienį, bal. 29, kasmet 

kanadiečių skautų organizuojama 
obuolių diena, kurioje dalyvaus ir 
“Rambyno” tuntas kaip 226 grupė. 
Draugovės renkasi 8.30 v. ryto į 
University Settlement Centre, Gran
ge Ave. Tarnyba truks iki 3 v.p.p. 
Tėvų pagalba reikalinga skautų 
transportacijai. Atstovaudami lietu
vių grupėms, dalyvaukime su labai 
tvarkingomis uniformomis.

• Romuvai aukojo $50: V. Pet
raitis; $30: P. Gulbinas; po $20: R. 
J. Karasiejai ir P. Kudreikis. Ačiū.

• Šv. Jurgio šventę “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai paminėjo bal. 23 
d. pamaldomis šv. Jono Kr. bažny
čioje su pritaikytu kun. J. Stoškaus 
pamokslu. Popiet Prisikėlimo salėje 
abu tuntai turėjo iškilmingą sueigą. 
Sveikino "Šatrijos” tunt. dv. vado
vas kun. kleb. P. Ažubalis ir Kana
dos rajono vadeivė s. D. Gutauskienė. 
Oficialioji dalis baigta Tautos him
nu. Po trumpos pertraukos buvo ro
domos skaidrės iš skautų-čių gyve
nimo ir ps. S. Škėmos filmas apie 
penktąją Romuvos stovyklą.

• Bendra Toronto skautininkų- 
kių sueiga, — gegužės 3 d., 8 v. v., 
skautų būkle. Po specialių pranešimų 
bus diskutuojamos š. m. skautiškos 
veiklos aktualijos.

• Romuvos k-to posėdyje nustaty
ta išvykų darbams į stovyklavietę 
tokia eilė: gegužės 13 d., gegužės 20 
d., birželio 3 d., birželio 17 d. (visų 
talka), birželio 24 d., liepos 1 d. (di
džioji talka).

• Kviečiami skautininkai regist
ruotis į susipažinimo su kanadiečiais 
ir kitų taut, grupių vadovais pobūvį, 
kuris įvyks gegužės 5 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parodų salėje. Regist
ruoja ps. P. Regina.

• Balandžio 23 d., šv. Jurgio iškil
mingoje sueigoje įžodį davė: A. Bart- 
ninkaitė, G. Mažeikaitė, L. Trinkū- 
naitė ir A. Šernaitė. Pakeltos į vyr. 
laipsnius — v. si. R. šapočkinaitė, D. 
Steponaitienė, J. šeškutė, R. Mažei
kaitė; į si. — S. Valiūnaitė, Ž. Šili- 
ninkaitė, L. Rusinaitė, V. Barakaus- 
kaitė, S. Kazilevičiūtė, D. Barzdžiū- 
tė; į psl. — R. Draugelytė, D. La
zauskaitė, E. Kobelskytė, R. Zubric- 
kaitė, D. Draugelytė ir R. Karosaitė. 
Į II pat. 1. egzaminus išlaikė R. 
Draugelytė ir D. Draugelytė. Visas 
sveikiname.

• Šį šeštadienį, bal. 29 d., 2 v. 
p.p., Lietuvių Vaikų Namuose renka
si visos skaučių dr-vės į dainų mo
kymosi sueigą, kuriai vadovaus ps. 
seselė Igne.

• “Dainos” dr-vės draugininke! E. 
Jonaitytei išvykstant iš Toronto, nau
ja dr-ke skiriama v. sk. si. G. Šar
kaitė, adj. psl. K. Rovaitė.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai dėkingi s. K. Batūrai, ps. G. Sta- 
nioniui, ps. S. Škėmai, ps. G. šernui, 
ps. G. Valiūnienei ir S. Dabkui už 
skaidres, jų paruošimą ir parodymą 
bei filmą šv. Jurgio proga.

• LSS Lelijos ordinu už nuopelnus 
lietuvių skautijai apdovanota s. M. 
Vasiliauskienė. Sveikiname. Č. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narj..

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
BLOOR — DUNDAS, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, dvigubas garažas, arti požeminio bei krautuvių. Prašoma 
$30,900. Viena atvira skola.
RONCESVALLES AVĖ., moderni vyrų drabužių krautuvė, galima 
pirkti su pastatu ar be jo. Prašoma kaina už verslą $8,500. Puiki 
vieta, gerai išvystytas verslas.
BLOOR —. SIX POINT, gražus 3 miegamųjų atskiras namas, puiki 
moderni virtuvė, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, didžiulis sklypas; prašoma kaina $31.900; nedideli mokes
čiai, arti susisiekimo bei krautuvių.
BLOOR — INDIAN ROAD, 6 kambarių mūrinis namas, moderni 
virtuvė, gražus viduje; kartu parduodama su ekstra sklypu šalia, 
maždaug 102 pėdų fronto; apie $10.000 įmokėti nuosavybė neturi 
skolų.
TRIBUTIS — VAKARUOSE, 17 kambarių, maždaug 10 metų senu
mo, gražūs, erdvūs butai su balkonais; apie $10.000 įmokėti; nuo
savybė be skolų, gauna $7.200 nuomos į metus, nedidelės išlaikymo 
išlaidos, šeimininkai persikėlė į Britų Columbia. Turi būti parduotas.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATAR NAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6Į/2% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 

"apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3■ ■

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
WESTON RD., $1,500 įmokėti, plytinis namas, 6 kambarių, šoninis 
įvažiavimas, garažas, naujai išdekoruotas, 13 metų atviras mortgičius. 
Išrašoma kaina $19 900
BLOOR — OSSINGTON, $10,000 įmokėti, pirmą kartą parduodamas, 
atskiras, plytinis namas, 10 šviesių kambarių, privažiavimas, šildo
mas alyva, 1 mortgičius.
DOVERCOURT — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytų, 14 kambarių tribu
ris (triplex), šiltu vandeniu šildomas, dvigubas garažas, vienas mort
gičius.
INDIAN RD. — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytinis, dviejų augštų na
mas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas, poilsio 
kambarys.
YONGE — BROOKDALE, $6,000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow), 
5 kambariai ir 2 užbaigti kambariai rūsyje, nauja šildymo krosnis, 
šoninis įvažiavimas.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-981 T. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirjgdieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Brighton Ino teatras 
127 Roncesvalles Avė 
Toronto, tel. 532-2710

Pirmiausia atsiprašau, kad ne
galėjau rodyti filmo “Brothers 
Karamazov”, kaip buvo skelbta. 
Bus rodomas gegužės mėnesį. 
Sekite skelbimus, šią savaite 
BALANDŽIO 28 — GEGUŽĖS 3 
nepaprasta meilės drama
Ryan’s Daughter

Kasdien vienas seansas nuo 
nuo 7 vai. v. šeštadieniais ir 
sekmad. nuo 4 v.p.p. ir 7.15 v.v.

Nuo GEGUŽĖS 5 iki 10 
dviguba programa

MOSQUITO SQUADRON 
Europos invazija prieš V2 rake
tas ir komedija su G.Lollobrigida

Buona Sera Mrs. Campbell

(Sekite skelbimus specialiai apie 
“BROTHERS KARAMAZOV”

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
progromos

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 re.klomin!<?-i
LIETUVIAI SAVININKAI S p a U d i n i O i

-z. z,........................................................T...,,,,............................................. .

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

OTOCEIS TO EUROPE

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

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



LONDON, ONTARIO
MOKYKLAI 20 METŲ. Kovo 26 d. 

šeštadieninės mokyklos 20-čio minė
jimą surengė apylinkės valdyba kar
tu su mokyklos tėvų komitetu ir kt. 
talkininkais. Minėjimą pradėjo apy
linkės valdybos kultūros reikalų va
dovas M. Chainauskas. Po to sekė 
kun. B. Pacevičiaus invokacija. Kle
bonas prisiminė buvusią pavyzdingą
ją mokyklos mokinę, prieš keletą me
tų tragiškai žuvusiąją darbščiąją Ni
jolę Mačytę, kuri anuomet savo lie
tuvišku nuoširdumu buvo pavyzdžiu 
visam lietuviškam jaunimui. Po to 
M. Chainauskas suglaustai nupasako
jo mokyklos nueitą kelią ir pasiek
tus laimėjimus. Mokyklą, jos buvu
sius mokinius bei mokytojus sukak
ties proga nuoširdžiai sveikino apyl. 
pirm. E. Petrauskas. Svečias iš To
ronto — krašto valdybos švietimo 
komisijos pirm. L. Tamošauskas skai
tė paskaitą “Lituanistinės mokyklos 
reikšmė ir ateities perspektyvos”. Jis 
atsakė į pesimistų retkarčiais daro
mus' priekaištus, esą lituanistinė mo
kykla nepasiekia savo tikslo ir var
giai bepateisina savo egzistenciją. Jis 
pastebėjęs, kad tie mokiniai, kurie 
gerai mokėjo lietuvių kalbą, gauda
vo geresnius pažymius net ir iš ang
lų k., ypač iš žodžių rašybos (spel
ling). Po paskaitos įvyko įspūdingas 
mokytojų pagerbimas. Tėvų komiteto 
pirm. St. Keras ir apyl. v-bos sekr. I. 
Jakubaitytė iškvietė dabartinius ir 
buvusius mokytojus prie scenos ir 
juos apdovanojo lietuviškomis kny
gomis. Girtinas rengėjų pastabumas: 
kartu su mokytojais buvo iškviesta 
ir nuolatinio mokyklos vedėjo žmo
na Jadvyga Eimantienė, kuriai ati
tekdavo namų rūpesčiai per 20 me
tų, kai vyras būdavo užimtas mokyk
los ir kitais lietuviškais reikalais. Jai 
įteikta raudonų rožių puokštė. Mo
kyklos vedėjui už jo didelį darbą 
įteikta simbolinė dovana — ant sie
nos kabinamas rankų darbo medžio 
drožinys lietuviškais motyvais su 
reikšmingu įrašu iš Maironio eilėraš
čio: “Vaikeli, mokinkis, lietuviu va- 
dinkis, vilties nenustok niekada”. 
Dovaną įteikė apyl. pirm. E. Petraus
kas ir tėvų k-to narė I. Dragūnevičie- 
nė. Oficialiosios dalies pabaigoje 
žodį tarė L. Eimantas, neretai vadina
mas amžinuoju mokyklos vedėju. Jis 
prisiminė, kad visa tai, kas pasiekta, 
yra jungtinių pastangų vaisius, ir dė
kojo visiems, atėjusiems į talką nuo
širdžiu darbu, materialine parama ar 
kuriuo kitu būdu. Aukotojų skaičiu
je suminėjo nuolatinius rėmėjus — 
lėšų telkimo skyrių, katalikes moteris 
ir kt.

Per visą dvidešimtmetį mokykla 
galėjo veikti tik L. Eimanto ypatin
go pasišventimo dėka. Per pirmuo
sius septynerius ir sunkiausius me
tus jis buvo vedėjas, mokytojas, vai
kų prižiūrėtojas, patalpų valytojas, 
pasirūpinęs stalų ir suolų ar kėdžių 
iš kitų kambarių sunešimu ir jų grą
žinimu. Nežiūrint kiek mokinių susi
rinkdavo, vedėjas visada laiku būda
vo klasėje, ir pamokos įvykdavo, jei 
būdavo tik 3—4 mokiniai. Jo nesu- 
trukdydavo nei draugų ar šeimos na
rių asmeninės šventės, nei šaltas aud
ringas oras ar didelis lietus. Nekartą 
yra tekę jį matyti ant dviračio visą 
peršlapusį vykstant į pamokas! Dvi
ratis buvo tapęs jo patikimiausia su
sisiekimo priemone. Tik prieš kele
rius metus jis įsigijo automobilį. L. 
Eimantas pirmas iškėlė mokyklos

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specianose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sųžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r* įj.* pvnn.4.;nf< r>_ «so roncesvalles avi., 
įstaiga oailIC exporting LO.TOROnto j, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

steigimo mintį vos pradėjus Londo
no lietuviškajai veiklai kristalizuotis 
ir ją 1952 m. kovo 1 d. realizavo vie
no kito asmens ir suinteresuotų tėvų 
padedamas. Tada užsiregistravo 11 
mokinių, bet pamokose dažniausiai 
dalyvaudavo tik 3—4. Kaikurie gy
veno toliau už miesto ir, esant blo
gam orui, neatvykdavo. Mokyklai su
stiprėjus, mokinių skaičius siekė apie 
50. Nuo 1952 m. ligi 1964 m. rudens 
buvo dirbama be jokio atlyginimo. 
Be ilgiau dirbusios mokytojos U. 
Bliskienės ir kitų mokytojų, nurody
tų “TŽ” 13 nr., tenka dar paminėti J. 
Cegienę ir kun. B. Pacevičių, mo
kiusį religijos ir dainavimo, suorga
nizavusį vaikų chorą ir jam vadova
vusį, taip pat nesykį raginusį para
pijiečius remti mokyklą. Pastaroji 
ypač sustiprėjo, kai ji 1964 m. per
sikėlė į nuosavas ką tik įsteigtos 
parapijos patalpas, ir mokytojai pra
dėjo gauti kad ir minimalų atlygini
mą. Dar ir dabar londoniškiai prisi
mena gražius J. Čegienės kruopščiai 
paruoštus vaikučių pasirodymus sce
noje įvairiomis progomis. Ar mokyk
la atliko savo uždavinį, atsako jaut
rūs vedėjo padėkos baigiamieji žo
džiai: “Jei visų tų pastangų dėka 
bent vienas jaunuolis pasuko lietuviš
ku keliu, darbas apsimokėjo.

Meninę dalį atliko neseniai įsikū
ręs Londono jaunimo kultūros klu
bas “Aušra”. Jo nariai padeklamavo 
lietuviškos poezijos ir prozos — dr. 
Basanavičiaus “Aušros” pratarmę ir 
ypač šiems laikams prasmingą V. Ku
dirkos “Mano atsivertimas”. Sveikin
tinas pirmas ir įdomus “Aušros” klu
bo kultūrinis pasirodymas.

Nemažiau sveikiname šių iškilmių 
kaltininkę — lituanistinę mokyklą, 
kilusią iš tos daug vargų patyrusios 
mokyklėlės, paties vedėjo nesykį va
dintos vargo mokyklėle, dabar ryžtin
gu žingsniu žengiančią j antrąjį dvi
dešimtmetį. Linkime jai gyvuoti il
gus metus. Ji savo uždavinį su kau
pu atliko. Londoniškių padėka pri
klauso visiems prisidėjusiems, bet 
ypač jos amžinajam vedėjui L. Ei
mantui, niekad nesusvyravusiam.

D. E.
GRAŽINA PETRAUSKIENE laiš

ke "TŽ” redakcijai pastebi, kad L. 
Tamošausko įspūdžių aprašyme “Čia 
jaunimo veikla virte verda” “TŽ” 
16 nr. atitaisytinas sakinys, kuriame 
rašoma, kad šventės programa bu
vo jos suorganizuota “jaunimui pa
dedant”. Tiek “Aušros” klubo, tiek 
aprašytos programos iniciatoriai ir 
organizatoriai buvo pats jaunimas ir 
studentija su Algiu Puteriu ir Lydi- 
ja Keraite priešakyje.

Dr. Dalia ANDRUL10NIS 
praneša, kad atidarė 

DANTŲ GYDYMO KABINETĄ 
ir priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. (519) 432-2111 

241 RIDOUT St., SOUTH 
(kampas Briscoe St.) 

LONDON 16, ONTARIO

MR JAU PASIUNTĖT PRE 
NUMERATĄ LIETUVIŠKA

JAI SPAUDAI? BE JCSU 
DUOKLĖS JI NEGALI 
GYVUOTI.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

< Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus ------

I SKAIČIUS ŽVELGIANT
Rašydami apie įvairius lietuviško 

kultūrinio gyveninio įvykius, mėgo
me ir tcbeinėgstame smarkiai išpūs
ti skaičius. Bet atvirkščiai įvyko su
maldos demonstracija, kuri buvo su
rengta Didįjį Šeštadienį Čikagos vi- 
durmiestyje solidarizuojant Lietu
vos tikinčiųjų peticijai, atsiųstai JT 
gen. sekretoriui. Amerikiečiai re
porteriai skelbė dienraščiuose, kad 
maldos demonstracijoje dalyvavo 
apie 1,500 žmonių, tuo tarpu lietu
viška spauda pasitenkino kukliai pa
minėdama tūkstantinę demonstran
tų. Kadangi “TŽ” korespondentui 
dienraščio “Sun-Timcs” reporteris 
asmeniškai pareiškė, kad maldos de
monstracijoje dalyvavo apie 1,500 
žmonių, rašydamas "TŽ” skaičių pa
didinau iki 2,000.

Amerikos Lietuvių Taryba savo 
atsišaukime neseniai paskelbė kitą 
drąsią žinią. Prieš kurį laiką jos 
pastangomis buvo parengta peticija 
į Maskvą vykstančiam JAV prezi
dentui Lietuvos laisvės reikalu ir 
renkami parašai. Iš paskutinio AL- 
TOs pranešimo sužinome, kad viso
je Amerikoje kol kas nesurinkta nė 
100,000 parašų, o pasirašiusiųjų tar
pe yra nemažas nuošimtis kitatau
čių. ALTOs neseniai sušauktoje 
spaudos konferencijoje jos pirm, 
dr. K. Bobelis atvirai pareiškė: “Mū
sų visuomenė laiškais nereaguoja į 
senatorių ir kongreso narių įvairius 
pareiškimus. Toks nereagavimas 
ALTos vadovybę dažnai pastato į 
keblią padėtį. Pvz. kalbama tūkstan
čių lietuvių vardu, bet lietuvių rei
kalus ginąs senatorius tėra gavęs 
tik keletą paskatinančių laiškų ...” 
Tokią į vatą “neįvyniotą tiesą” mū
sų spauda, regis, turėtų dažniau 
skelbti ir budinti lietuvį iš apsnūdi
mo, nes nuolatiniai gražūs žodžiai 
visuomenę tik migdo.

JAUNIMAS IR PINIGAI
Kitą peticiją dėl Lietuvos laisvės 

bylos iškėlimo yra paruošęs ir po 
platųjį pasaulį išsiuntinėjęs II jau
nimo kongreso komitetas. Peticija 
su parašais’bus įteikta JT gen. sek
retoriui, į kurį persekiojamieji Lie
tuvos tikintieji nukreipė ir savąjį 
didele rizika pasirašytą dokumentą. 
Šiuo metu, kai II JK aukos neplau
kia taip, kaip jos turėtų plaukti, 
atsiranda rimtų pasiūlymų, kad 
kiekvienas dirbantis, pasirašęs peti
ciją, įteiktų ir vieno dolerio auką II 
JK. Taip lengvai ir sklandžiai, nie
ko neapsunkinus, visų solidariai bū
tų išspręstas II JK finansinis reika
las.

Kai jau eilę metų gyvuojanti Lie
tuvių Katalikų Religinė šalpa prieš 
tris savaites Čikagoje sušaukė pir
mąjį savo rėmėjų nors ir labai ne
gausų suvažiavimą, bandydama su
organizuoti pastovią rėmėjų sąjun
gą, kaikurioje lietuvių sapudoje pa
sigirdo balsų, esą tuo griaunamas 
BALFas. Tie balsai parodė, kokį di
delį svorį turi organizuoti katalikai 
ir koks stambus yra jų aukų poten
cialas. Bet laisvame krašte gyve
nant, ar gali kas uždrausti katali
kams susiorganizuoti vien tam, kad 
iš jų bendro fondo riebesnės para
mos susilauktų dar likusios Lietuvos 
bažnyčios, per 28 pastaruosius me
tus iš okupacinės valdžios negavu
sios jokios paramos. O BALFo reikš
mę, tikime, ir ateityje visa mūsų pa
triotinė spauda kels su tokiu pat 
užsidegimu, kaip kėlė iki šiol. Ne 
už kalnų rudeninis BALFo vajus, 

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Didžiausios ir gražiausios europietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimo*. Konkurencinės kainos.

EZtip-topMEATS
KAS savaitę f* "DELICATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio Stoti)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL
Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *
672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

Savininkas V. BAČĖNAS
teikia patarimus planuojantiems keliones
sut~arko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
hc atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

kurio metu, tikėkime, vėl bus su
rinkta arti $25,000 vien Čikagoje.

Artimiausiomis dienomis BALFo 
aukų rinkėjų pavyzdžiu žada pasekti 
ir šokantis jaunimas. Apie 100 jau
nų šokėjų Čikagoje žada išeiti į 
lietuvių apgyventus rajonus, asme
niškai aplankyti jų namus ir prašyti 
aukos ateinančiai tautinių šokių 
šventei, kurios išlaidos sieks $90,000.

“LITUANUS” REIKALAI
Po visą laisvąjį pasaulį paplitęs 

mokslinis - informacinis žurnalas 
“Lituanus” yra leidžiamas Čikagoje. 
Balandžio 10 d. LB Vidurio Vakarų 
apyg. kontrolės komisijos nariai pa
tikrino 1970 ir 1971 m. Lituanus 
Fondo piniginę apyskaitą. Lituanus 
Fondas per metus išleidžia 4 žurna
lo numerius. Spausdina 4300 egz., iš
siuntinėja apie 4000 egz. Kartote
koje yra apie 4000 adresų bei apie 
1000 aukotojų adresų. Pajamas su
daro prenumeratos mokesčiai ir au
kos. 1970 m. pajamų turėta $15,673. 
56, išlaidų — $15,665.17. 1971 m. pa
jamų — $13,697.30, išlaidų — $13, 
662.54. Revizijos komisija savo ak
te išreiškė padėką Lituanus Fondo 
iždininkui J. Kučėnui už pavyzdingą 
iždo bei dokumentų vedimą, už di
delį darbą ir energiją renkant lėšas 
žurnalo išlaikymui. Kaip iš apyskai
tos matyti, žurnalas dabar finansiš
kai jau išsiverčia ir dar tvirtesniu 
žingsniu žengia į ateitį.

TRUMPAI
Žurnalistė Jorūnė Jonikaitė, jau

nosios kartos atstovė, dirba ameri
kiečių savaitraščio redakcijoje, (sto
jusi į LŽS, ji aktyviai įsijungė ir į 
lietuviškos spaudos darbą — “Dir
voje” redaguoja jaunimo skyrių 
“Jaunoji Karta”, dalyvauja II jau
nimo kongreso informacijos komisi
joje ir t. t. Artimiausiu laiku ji skai
tys paskaitą jaunųjų spaudos darbuo- 
buotojų kursuose, kuriuos suorgani
zavo LŽS cv. Kursai vyksta ketvirta
dienių vakarais ir juos lanko 16 jau
nosios kartos atstovų. — Klevelan- 
dietė sol. A. Stempužienė balandžio 
15 d. De Paul universiteto salėje Či
kagoje amerikiečiams dainavo kom
pozitoriaus D. Lapinsko kūrinius ir 
naują lietuvių liaudies dainų ciklą. 
Po gražaus reprezentacinio rečitalio 
įsijungė j “Jūratės ir Kastyčio” re
peticijų eigą, kur solistė turi savo 
vaidmenį. — Izraelyje gyvenančios 
lietuvaitės solistės Vidos Vaitkutės 
du koncertai Čikagoje — balandžio 
15 d. “Margučio” sukaktuvlniąme 
bankete ir balandžio 16 d. Jaunimo 
Centre susilaukė didelio publikos 
susidomėjimo. Ypač plačiai solistė 
atsiskleidė žydiškuose kūriniuose. 
Mezzo-sopranas V. Vaitkutė yra kau
nietė, dainavimo studiją baigusi 
Vilniaus konservatorijoje.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jom 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nelve* 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei Jas 
lunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje Jau seniai varto|ama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stonkls būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Uos česnako kapsulės netur 
noi kvapo, nei skonio.

Vancouver, B.C.
VELYKŲ PAMALDOS buvo atlai

kytos Sv. Vincento ligoninės koply
čioje kun. S. Kulbio, SJ. Netikėtas 
kunigo atvykimas visus labai malo
niai nustebino. Tai buvo kun. Kulbio 
apsilankymo 25 metų sukaktis. Po 
Mišių visi susirinko salėn, kur iš
girdom įspūdžių iš daugelio jo ke
lionių. Apylinkės valdybos pirm. F. 
Valys, pasveikinęs visus šv. Velykų 
sulaukus, kreipėsi į svečią su prašy
mu, kad prisimintų Vankuverį ir'jo 
problemas nuvykęs į Los Angeles. 
Ten vyks lietuvių kunigų suvažiavi
mas klebono prel. J. Kučingio 25 
metų klebonavimo sukakties proga. 
Esą būtų gera supažindinti dalyvius 
su vankuveriečių lietuvių noru tu
rėti čia pastoviai gyvenantį kunigą. 
Zita Kaulienė savo kalboje priminė 
vysk. V. Brizgio pažadą parūpinti 
kunigą Vankuveriui su sąlyga, jei iš 
studijuojančių klierikų bent vienas 
bus iš yankuverio. šiuo metu Tėvų 
jėzuitų seminarijoj teologiją studi
juoja Virgilijus Kaulius iš Vankuve
rio. — Graži bendra Vankuverio lie
tuvių Velykų diena buvo baigta su 
keliom linksmom lietuviškom skau
tiškom dainelėm, kunigo pravestom 
Pirmininkas padėkojo visiems atsi
lankiusiems, taipgi ponioms, dovano
jusioms kavutei skanių pyragų bei 
velykinių margučių. Ypatingai daug 
plojimų teko p.p. Valančiams už di
džiausią velykų tortą ir už taip nuo
širdų Bendruomenės veiklos rėmimą 
per ištisą eilę metų. K. V.

RODNEY, ONT.
MOTINOS DIENA. Su atgimstan

čia pavasario gamta šioje mažoje 
lietuvių tabakininkų kolonijoje pra
sideda sezono darbai, šiltadaržiuose 
tabako daigai jau žaliuoja, o laukuo
se traktoriai pradėjo žemelę puren
ti. KLB vietos apylinkės valdyba 
skuba su Motinos Dienos minėjimo 
rengimu. Minėjimas bus sekmadie
ni, balandžio 30 d., 3 v. p. p., Rod
ney Community Hall salėje. Kalbė
toja pakviesta Gražina Petrauskienė 
iš Londono, Ont. Programoje daly
vaus Windsoro kvartetas “Aušra”, 
vietos jaunimo taut, šokių grupė ir 
šeštad. mokyklėlės mokiniai. Tiki
masi lietuvių iš kaimyninių apylin
kių — Londono, Windsoro, Delhi ir 
kt. A. K. * ■ <!<)

AUKOJO TAUTOS FONDUI Va
sario 16 proga $20: V. Čerškus, A. 
Petrašiūnas; $15: P. Jocius, V. Ig- 
naitis; $10: V. Andriulionis, J. But
kus, K. Gaputis, A. Misius, L. Moc
kienė, J. Nargelas, S. Paketūras, J. 
Rastapkevičius: $5: P. Daniliūnienė, 
J. Ciparis, A. Danėnienė, P. Gai- 
dauskas, H. Jasinskas, A. Kaupas, A. 
Kažemėkaitis, A. Kudirka, H. Pado- 
gornas, A. Starkus, J. Statkevičius, 
A. šarapnickas, Z. šnaiderienė; $4: 
A. Kojelaitis, J. šventickas; $2: V. 
Jokūbaitis. Iš viso $225.

J. Statkevičius, TF įgaliotinis

Windsor, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI š. m. 

iki balandžio 10 d.: Stasys ir Danutė 
Naikauskai — $45, V. Čerškus — $30, 
P. Januška — $25, P. Giedriūnas — 
$15; po $10: V. Barisas, R. Dumčius, 
Pr. Dumčius, A. Juškauskas, C. Ku
ras, L. Leparskas, V. Pundžius, A. 
Rimša, V. Ščensna, L. Selenis iš Det
roito, E. Zatorskis; po $5: E. Baltu- 
lienė, Br. Barisas, B. Balaišis, V. 
čiuprinskas, K. Garbuzas, A. Jucius, 
A. Kartis iš Detroito, Pr. Kraniaus- 
kienė, J. Kizienė, kun. D. Lengvinas, 
J. Šimkus, E. Puidienė, E. Pakaus- 
kienė, G. Vindašius; po $3: P. Eidu- 
kas; $2: A. Kozulis. Iki šiol surinkta 
$310. Atskaičius $30 faktini} išlaidų 
(sąlės nuoma), likusi $290 suma pa
siųsta Tautos Fondo atstovybei To
ronte. Daliai lietuvių, kurie nedaly
vavo Vasario 16 minėjime, buvo pa
siųsti laiškai su pridėtais adresuo
tais ir apmokėtais vokeliais, bet iki 
šiol atsakymų dar negauta. Tautos 
Fondo įgaliotinis tikisi, kad visi lie
tuviai, gyvenantieji Windsoro apylin
kės ribose, pasistengs nors kuklia au
ka Tautos Foondą paremti. Tautie
čiams, kurie be jokio raginimo atėjo 
ir paliko savo auką Tautos Fondui, 
reiškiu didelę padėką.

B. Balaišis, 
Tautos Fondo įgaliotinis

CALGARY, ALTA
TAUTOS FONDUI aukojo š. m. va

sario 12 d. $10: K. Vaitkūnas, J. Kar
pa, A. P. Nevada; $5: L. Brūzga, K. 
Dubauskas, prof. K. Lederis, D. 
KirckpatriCk, M. Leščinskas, T. ir 
P. Andersonai; $3: K. Slavinskas, 
V. Jos, St. Sinkevičius, P. Devenis; 
$2: V. Matutis, V. Nevada, A. Lukše- 
vičius, J. Žemaitaitis, P. Erelis, P. 
Balsaitis, A. Pr. Gluoksnys; $1: A. 
Huck, L Rassmusen, H. Sewell, R. 
Landy, X, V. Dubauskas. Brooks se
niūnijoj aukojo $6: J. Tomas; $5: VI. 
Juška, J. Kalvaitis. Iš viso $108. Vi
siems aukotojams tariu nuoširdų 
ačiū.

A. P. Nevada, apyl. pirm.
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Kuriam tikėti?
Neabejotinai paskubomis su- 

daikstytas, padrikas apsakymė
lių rinkinys “Dvidešimt viena 
Veronika” yra, mūsų manymu, 
pats silpniausias K. Barėno vei
kalas, anaiptol nereprezentuo
jantis jo rašytojiškų sugebėjimų.

Vytautas A. Jonynas, “Drau
gas”, 1972. I. 29.

Knyga “Dvidešimt viena Ve
ronika” ir žmogaus vidaus at
skleidimu, ir originalia kompo
zicija, ir stilistinėmis priemonė
mis K. Barėno beletristikos ke
lyje yra ne tik penktoji, bet ir 
augščiausia jo kūrybos pakopa.

Pr. Naujokaitis, “Tėv. Žibu
riai”, 1972. II. 3.

Š Y P S E N O S
Partietis ir direktorius Nereikia baidyklės

Partietis: Ar Leonidas Brež
nevas žydas?

Direktorius: To dar betrūko!
P.: Ar jums yra žinoma drau

go pirmininko Mao mirimo tiks
li data?

D.: Nėra žinoma, kadangi jis 
ne mūsų klinikose gydosi.

P.: Ar tiesa, kad Maskvoje, 
Raudonoje aikštėje dalinami au
tomobiliai?

D.: Tiesa, tik ne Maskvoje, o 
Leningrade, ne Raudonojoj aikš
tėj, o Nevskio prospekte, ir ne 
automobiliai dalinami, o dvira
čiai, ir nedalinami, o vagiami!

• Kas pripažįsta savo igno- 
ranciją, ją tik vieną kartą pa
rodo, o kas bando ją nuslėpti, 
parodo daug kartų (japonų prie
žodis).

3828 BLOOR St. W., ISLINGTON:
(PRIE 6 POINTS, ARTI KIPLING AVE.) 

Frank Barauskas A - ~ A A *A 2 31-6226REALTOR v

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

} 231-2661

^233-9632
AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autnrite Garaže 296 BROCK Ave. moor Muwrue uarage (tarp Dundas ir college)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Tel. 532-7733

---- tv-hi-f i ----
Taisom ir parduodam prielnamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street West

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. Užbalis

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

DR. V. J. MEILUVItNE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 E L LIS A\K 

(prie Queens way) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534-0563

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Atspėjo
— Kokios būtybės gali gyven

ti jūroje ir sausumoje?
— Jūreiviai.

Televizija
Prancūzų savaitraštis rašo: 

“Televizija yra pramoga žmo
nėms, kurie, neturėdami ką 
veikti, žiūri į tuos, kurie nieko 
nemoka gaminti.

* * *
• Didžiausias sovietų medici

nos laimėjimas — Leninas pada
rytas “nemirtingu”!

• Tas žmogus yra sveikas, ku
riam kiekvieną dieną skauda ki
toj vietoj.

— Kodėl tamsta nepastatai 
baidyklės savam darže?

— Nereikia. Visą dieną darže 
būnu aš pati...

Vagis skaitykloje
Senos anglų pilies savininkės 

tarnas atbėgęs' praneša:
— Ponia, skaitykloje yra va

gis!
— Taip? O ką jis skaito?* * *
— Mam, tas dailininkas labai 

gražiai laivus piešia... O laivų 
statyboje jis galėtų dirbti?

— Galėtų, sūneli. Ir tada jo 
darbas būtų daug naudingesnis. 

:|< * *
— Mama, kodėl lietui lyjant, 

žuvys neišplaukia į debesis?
— Šito, sūneli, ir aš pati ne

suprantu. Juk upės taip teršia
mos! (“Šluota”). Parinko Pr. Alš.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APilL-lYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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



« TORONTO'' Išganytojo parapijos Ev. Liuteronų 
MOTERŲ DRAUGIJA RUOŠIA

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Tradicinis kapinių lankymas 

jvyks gegužės 28, sekmadienį. No
rima iki minėtos datos pasiruošti ir 
pradinei parapijos naujųjų pastatų 
statybai. Apie tai artimoje ateityje 
bus paskelbta plati informacija.

— Parapijos statybos fondui auko
jo $500 vienas kanadietis, kuris šiuo 
metu nepageidavo būti skelbiamas 
spaudoje; $200: M. Krivickas iš Oak- 
vilės; po $150: P. A. Barauskai ir V. 
Andriukaitis iš Bracebridge, Ont.; 
$125: A. S. Kalūzos; po $100: J. 
Budreika ir S. J.

— $į sekmadienį pamaldos — pa
gal vasaros laiką.

— Sveikiname naująją katalikių 
moterų draugijos valdybą ir josios 
pirm. Teklę Sekonienę. Kartu dėko
jame buvusiai pirm. O. Jonaitienei ir 
valdybai už gražų darbą draugijoje ir 
parapijoje.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės — gegužės 7, sekmadienį. Se
selės Dalios iniciatyva, iškilmės pa
įvairinamos pačių vaikučių aktyves
niu įsijungimu į iškilmes. Po pamal
dų bažnyčioje parapijos salėje įvyks 
vaišės vaikams.

— Motinos Diena — antrąjį gegu
žės sekmadienį. Pageidaują Mišių už 
motinas, prašomi pasinaudoti šį sek
madienį išdalinamais lapeliais.

— Pakrikštyta: Andrius Vytas Paš- 
kus ir Jonas Rimantas Mockus.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka. 8.30 v.v. kun. E. 
Hahn rodys skaidres ir kalbės apie 
savo darbą Indijoje bei dabartinę In
dijos ir Pakistano padėtį. Visi nuo
širdžiai kviečiami.

— Sekmadienį, 9.30 v.h, pamaldos 
ir sekmadienio mokykla. Po to — 
Moterų Draugijos susirinkimas pas 
p. I. Delkuvienę, 14 Shand Ave., 
Etobicoke; kalbės ir rodys skaidres 
apie Indiją misijonierė Greta Hahn- 
Trakytė. Visos narės ir visos parapi
jos moterys kviečiamos atsilankyti.

— Gegužės 6, šeštadienį, 7 v.v., 
įvyks Moterų Draugijos ruošiama 
"Pavasario šventė”; programoje — 
3 v. komedija "Pampalio piršlybos”. 
Režisuoja Juozas Jagėla. Po to — 
vaišės ir linksmoji dalis. Pavasario 
šventė įvyks Malonės liut. baž. pa
talpose, 1424 Davenport Rd., Toron
te (blokas į rytus nuo Dufferin). 
Bilietai: suaugusiems $2, jaunimui $1. 
Jie gaunami pas I. Dauginienę 249- 
2067 ir pas, I. Delkuvienę 233-8510. 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Gegužės 7, sekmadienį, 2.30- 
8.30 v.v., Faith liut. baž. Hamiltone 
jvyks sekmadienio mokyklos mokyto
jų kursai. Transportacija rūpinasi p. 
Dambarienė.

— Pardavus kleboniją, parapija 
pirmą kartą yra be skolų.

II pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komisija Ka
nadoje, sudaryta KLB krašto 
valdybos, pasiskirstė pareigo
mis: pirm. inž. V. Luima, vice- 
pirm. dr. S. Kazlauskas, vice- 
pirm. K. Manglicas, sekr. adv. 
H. Steponaitis, ižd. inž. A. Vis- 
kontas; nariai: R. Birgelytė, K. 
Batūra, dr. S. Čepas, R. Lasienė, 
S. Krašauskas, dr. A. Pacevi- 
čius, J. R. Simanavičius, H. Ste- 
paitis, O. Delkus.

VIENINTELE 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 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

SPRING HURST VASARVIETĖJE, 
Lindale Avė., netoli lietuvių bažny
čios, parduodamas 100 pėdų pločio 
sklypas. Prašoma kaina $6000.00. Tei
rautis Toronte tel. 534-8112.

MOTERIS jieško darbo namų ruo
šoje, prie vaikų arba ligonio slau
gymo. Gali ateiti ar gyventi vietoje. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 769-5828.

ETOBICOKE PARDUODAMAS 
4 miegamųjų “ultra split bungalow”; 
73' x 208’ vaismedžiais apsodintas 
sklypas, elektrinis šildymas, dvigu
bas garažas, apsipirkimo centras ir 
susisiekimas vietoje. Pilna kaina 
$46,000. Galima gauti žemu nuošim
čiu mortgičių. Tel. 749-5088.

PARDUODAMI vokiškos veislės ma
ži šuniukai. Tel. LE 1-1076.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave., Toronto. Tel. LE 5-1258 

įvairios tavo paitate rūkytos dešros ir misos, lietuviški sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairai Ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI tR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mininčius sidabrinį vedybų ju- 

bilėjų — Kazimierą ir Kleopatrą Ka
minskus nuoširdžiai sveikiname.

— Prašytos paskelbti Mišios: tre- 
čiad., 8.20 v. — už a.a. K. Jakubaus
kienę, užpr. J. A. Arštikaičių kaip 
užuojauta p. Šarūnams; ketvirtad., 
8.20 v. — už a.a. Juozo ir Marijos vė
les, užpr. J. Jurgučio; 8.40 v. — už 
a.a. M. ir A. Kiaupas, užpr. A. A. 
Kuolų; penktad., 8 v. — už a.a. Der
vinių šeimos mirusius, užpr. S. Dervi- 
nienės; 8.20 v. už a.a. J. Smolskį. 
užpr. A. Liubinskienės; šeštad., 8 v.
— už a.a. O. Budzeikienę ir J. A. 
Neverauskus užpr. A. M. Neveraus- 
kų; 8.20 v. — už a.a. P. Mačiulaitj, 
užpr. G. A. Tarvydų; 9 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. M. Baranaus
kienę, užpr. J. B. Tamulionių; sek- 
mad., 9 v. — už a.a. P. Dailidienę, 
užpr. V. Dailidės; 12.15 v. — už a.a. 
J. Martinaitį, užpr. S. Martinaitienės.

— Seimų lankymas, iš anksto susi
tarus. tęsiamas toliau.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
bus aukojamos per visą gegužės 
mėn., 8 v. r.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.; jaunimo — 
sekmadienį, 12 v.

— Tretininkų susirinkimas — Šį 
sekmadienį po paskutinių Mišių baž-

— Pirmosios Komunijos pamokos
— sekmadienį, po 10 v. Mišių ir tre
čiadienį, 7 v.v. LV Namuose. Kitą 
trečiadienį, gegužės 3 d., 7 v. v., vai
kai pamokai atvežami ne į LV Na
mus, bet į bažnyčią ir iš jos po pa
mokos pasiimami. Pirmosios Komu
nijos iškilmės — sekmadienį, gegu
žės 7 d., 9.30 v. ryto.

— Nepasisekus parengimui ir už 
parapijos sales negalint sumokėti su
tartos kainos, lengvatų reikalu krei
piamasi į parapijos tarybą, specia
liai į ekonominės sekcijos pirm. VI. 
Kazlauską 767-8068.

— Parapijos 20 metų veiklos su
kaktis bus paminėta 1973 m. pava
sarį. Numatomos specialios pamal
dos, banketas, koncertas, gausiai 
iliustruotas leidinys ir kt.

Dienraštis “The Toronto Sun” 
IV. 18 laidoje, tarp kitų etninių 
laikraščių, vėl pacitavo “T. Ži
burius” ir priminė Lietuvos ka
talikų peticiją JT gen. sekreto
riui.

Anita Pakalniškytė, 14 m! am
žiaus, hamiltonietė, balandžio 
mėnesi ištisą savaitę trukusiame 
Davenport - Toronto bažnytinės 
muzikos festivalyje vokalinėse 
klasėse laimėjo pirmą ir antrą 
vietas. Tai vienintelis bažnytinės 
muzikos festivalis Ontario pro
vincijoje, o gal ir visoje Kana
doje. Anita taipgi laimėjo pirmą 
ir antrą vietas vokalinėse klasė
se kovo mėnesį įvykusiam Grea
ter Toronto muzikos festivalyje, 
šiame festivalyje kasmet daly
vauja apie 30.000 dalyvių.

Eduardas Punkris, X sk. mo
kinys, su draugu S. Johnson, da
lyvavo Toronto mokinių gamtos 
mokslų konkurse, surengtame 
Science Centre. Jiedu pateikė 
savo atliktą bandymą su balto
siomis pelėmis ir įrodė alkoholio 
kenksmingas pasekmes. Už savo 
darbą jiedu laimėjo trofėjų. 
Apie tai rašė “Mississauga Re
view” kovo 29 d. ir įdėjo nuo
trauką.

Suomių laikraštis “Vapaa Sa
na” — Laisvas Pasaulis pami
nėjo 40 metų sukaktį kovo 24 
d. Ta proga išleido padidintą 24 
psl. numerį ir surengė priėmi
mą kitataučiam svečiam. “T. Ži
buriams” atstovavo P. Bražukas 
su Ponia. Jis yra pirmininkas 
KLK Kultūros Draugijos “Žibu
riai”, kuri rūpinasi “TŽ” leidi
mu. Suomių leidykla turi savo 
spaustuvę, kuri spausdina ir slo
vakų bei slovėnų laikraščius.
REIKALINGI VASARNAMIAI 
Springhurste Lietuvių Fronto Bičiu
lių ruošiamai studijų ir poilsio sa
vaitei Š.m. liepos 22-30 dienomis. 
Tautiečiai, kurie galėtų išnuomoti, 
prašomi pranešti Vytautui Aušrotu! 
tel. 767-1562.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

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

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kcrberienė 
2265 BLOOR St. W„ 
kampas Bloor • Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

VAKARA
gegužės 6, šeštadienį, 7 v. v.,
GRACE LIUTERONŲ BAŽNYČIOS SALĖJE, j 

----  1424 Davenport Road ----- * 
----- (vienas blokas į rytus nuo Dufferin)------- |

Bilietus galima gauti pas p. 1. Dauginienę 249-2067 ir 
p. I. Delkuvienę 233-8510.

Programoje:
"PETRO PAMPALIO PIRŠLYBOS'
(rež. J. Jagėla), 
jaunimo dainos, linksmoji dalis.
Įėjimas: suaugusiems $2, jaunimui — $1
(su vaišėmis). ,, .......

Visi maloniai kviečiami

Rašytojas Juozas Kralikauskas, kurio 
naujausio romano “Vaišvilkas” pri
statymas rengiamas šį sekmadienį 
Toronte. Žiūr. skelbimą.

Šviesos taupymo laikas prasi
deda šį savaitgalį. Balandžio 29, 
šeštadienį, einan gulti prašoma 
neužmiršti pasukti laikrodžių ro
dykles vieną valandą pirmyn.

Naujo romano “Vaišvilko”, 
parašyto torontiečio Juozo Kra
likausko, pristatymą Toronto vi
suomenei rengia Prisikėlimo 
Katalikų Vyrų Draugija šį sek
madienį, balandžio 30 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Romano literatūrinį įverti
nimą pateiks VI. Saltmiras, iš
traukas skaitys A. Sungailienė. 
Rengėjai visus kviečia dalyvauti.

KLK Moterų Draugijos Sv. 
Jono Kr. parapijos skyriaus na
riu susirinkimas — balandžio 30, 
sekmadienį, po 11 v. pamaldų, 
kavinės patalpose. Valdyba

KL Katalikų Centro posėdis 
įvyko balandžio 19 d. Prisikėli
mo par. posėdžių kambaryje. 
Pirmininkaujant dr. J. Sungai- 
lai, aptarti paruošiamieji suva
žiavimo darbai. Suvažiavimas 
bus gegužės 6, šeštadienį, Prisi
kėlimo Parodų salėje. Išsiunti
nėti pranešimai apie suvažiavi
mą visom parapijom bei kape- 
lionijom. Parapijos kviečiamos 
siųsti į suvažiavimą savo atsto
vus (nuo 100 narių vieną), taip
gi katalikiškos organizacijos ir 
institucijos. Atskiri pakvietimai 
nėra siunčiami. Suvažavimas 
prasidės registracija 9 v.r., po
sėdžiai — 10 v.r., ir baigsis apie 
5 v. p.p. Plačiau žiūr. 3 psl.

“Dainos” grupės susirinkimas 
nukeltas į gegužės 7, sekmadie
nį, 3 v.p.p., pas E. Aleksienę ir 
K. Butienę, 70 Woodside Ave., 
tel. RO 9-7911. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti, nes tai pasku
tinis susirinkimas prieš vasaros 
atostogas. M. F. Y.

Toronto lietuvių choras “Var
pas” ruošiasi pavasario koncer
tui gegužės 13, šeštadienį. Kar
tu su “Varpu” dalyvaus sol. Jo
nas Vaškevičius ir jaunimo an
samblis “Birbynė”.

Trečiosios baltistikos konfe
rencijos paruošiamieji darbai 
eina prie galo. Organizacinio ko
miteto posėdis įvyko balandžio 
17 d. Tartu College patalpose. 
Paaiškėjo, kad jau sudarytos 
beveik visos tarnybos. Šį kartą 
posėdyje dalyvavo ir keletas lie
tuvių: Alg. Banelis, p. Amule- 
vičienė, p. Manglicienė, p. Moc- 
kuvienė, p. Spudienė. Pageidau
jama daugiau talkininkų regist
racijos, informacijos ir kitose 
tarnybose.

Paulius Klevinas garsėja spor
tinėje spaudoje kaip stalo teni
so žvaigždė jaunųjų žaidėjų gru
pėje. Jis yra tik 14 m. amžiaus 
ir yra laimėjęs visą eilę savo 
grupės meisterysčių. Apie jį 
daugiausia rašo “The Mississau
ga Times”. Balandžio 5 d. lai
doje įdėtas apie jį ilgas Mike 
Toth straipsnis, kuriame sako
ma. kad Paulius turįs duomenų 
tapti vienu iš geriausių pasaulio 
stalo teniso žaidėjų. įdėtos ir 
jo nuotraukos, bet niekur nemi
nima jo tautybė. Straipsnyje sa
koma, kad Paulius esąs ne tik 
jauniausias Kanados rinktinės 
žaidėjas (rungtynėse su kinie
čiais), bet ir vienintelis Kanadoj 
gimęs vyriškos giminės žaidė
jas. Linkėtina jam geriausios 
sėkmės.
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KVIEČIAME VISUOMENĘ Į

rašytojo J. Kralikausko naujai išleisto

rom...... "Vaišvilkas"
PRISTATYMĄ 

<» 
balandžio 30, sekmadienį, 4 v. p. p., 

---------------  Prisikėlimo Parodų salėje.---------------- 
Apie veikalą kalbės VI. Saltmira., jėjimas nemokamas 
ištraukas skaitys A. Sungailienė. 

Prisikėlimo Katalikų Vyrų Draugija

Toronto lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti baltiečių studi
jinėj konferencijoj Toronto uni
versitete gegužės 11-14 d.d. Joje 
bus visa eilė paskaitų, pritaikytų 
plačiajai visuomenei, dailės ir 
knygų paroda, banketas. Prašo
ma registruotis jau dabar. Re
gistracijos mokestis: visai kon
ferencijai su būsimu suvažiavi
mo darbų leidiniu — $25, be 
leidinio — $15; vienai dienai — 
$10, pusei dienos — $5; regist
racija studentams visai konfe
rencijai — $5. Banketo bilietas 
— $7.50. Čekius rašyti: “The 
3rd Conference on Baltic Stu
dies” ir adresuoti: AABS, 18 
Boulton Drive, Toronto 7, Ont. 
Nurodyti už ką siunčiami pini
gai. Užsiregistravusieji gaus 
konferencijos programą, infor
macinę brošiūrą apie Torontą, 
numatomas ekskursijas, pramo
gas. Dalyvausiantieji bankete di
džiojoj Hart House salėj išgirs 
Kalifornijos un-to prof. Jaan 
Puhvel, esto, kalbą tema “Balti
jos Panteonas1’ ir galės dalyvau
ti šokiuose. Vietų skaičius ban
kete ribotas. Pirmenybė teikia
ma iš anksto užsiregistravu
siems. Šios konferencijos proga 
Wilowdale paštas sutiko ant
spauduoti laiškus specialiu įra
šu: Baltic Studies III Confe
rence. Plačiau apie konferenci
ją žiūr. 5 psl.

Lietuvių Akademikų Draugija 
balandžio 22 d. Prisikėlimo mu
zikos studijoje pateikė duomenis 
anketos, liečiančios Toronte gy
venančių studentų ir filisterių 
pažiūras į lietuvybės tęstinumą 
už Lietuvos ribų. S. Butkevičie
nė perskaitė suklasifikuotus 
duomenis ir jų analizę. Paaiš
kėjo, kad iš 206 asmenų atsi
liepė 38, t.y. 19%. Iš jų 90% 
pasisakė jaučiasi lietuviais, o už 
lietuvybės išlaikymą už Lietuvos 
ribų — 84%. Iš viso buvo atsa
kyta į 27 klausimus. Juos, su
glaustus į kelias pagrindines te
zes, komentavo simpoziumo na
riai: archit. A. Banelis, stud. 
R. Birgelytė, mokyt. Petrulienė, 
stud. A. Čepas, pirmininkaujant 
stud. Eug. Girdauskui. Į jų pa
stabas įsijungė ir susirinkimo 
dalyviai, kurie, deja, nebuvo 
gausūs. A. Banelis, darydamas 
anketos išvadas, paminėjo, kad 
Akademikų Draugiją reikia lik
viduoti arba rasti naujas veik
los formas. Esą pasitenkinti vien 
paskaitų rengimu nebegalima. 
Dalyviai pateikė keletą sugestijų 
tolimesnei veiklai ir skatino ją 
tęsti vienokia ar kitokia forma. 
Buvo išreikštas pageidavimas, 
kad akademikai dalyvautų bal
tiečių studijų dienose gegužės 
11-14 d.d. Toronte. Po susirin
kimo dalyviai buvo pakviesti 
pobūviui pas Dr-jos pirm. inž. 
Stonkų.

Tautybių savaitei - karavanui 
Toronto miesto taryba . nutarė 
paskirti $79.300 paramą. Ši sa
vaitė įvyks birželio 24 — liepos 
1 d. Bus 44 tautybių paviljo
nai. Jų lankytojus vežios auto
busai. Reklaminėje brošiūroje 
40-tu numeriu įrašytas ir lietu
vių paviljonas Vilnius 1573 
Bloor St. W.

Aukotojai. “T. Žiburiai" iš To
ronto “Paramos” gavo čekį ir šį 
laišką: “Lietuvių Kredito Koope
ratyvo “Parama” valdyba, di
džiai vertindama lietuvių spaudą 
lietuvybės išlaikymui, ir šiais 
metais paskyrė $50.” — Sudbu- 
rio lietuviu sporto klubas “Ge
ležinis Vilkas” paaukojo “TŽ” 
$10. — Dail. H. žmuidzinienė 
paaukojo irgi $10. Iš KLB Win- 
nipego apylinkės valdybos gauta 
$10. Visiems lietuviškosios spau
dos rėmėjams nuoširdžiai dėko
jame. Jų parama lengvina savo
jo žodžio kelią.

Kun. Juozo Zdebskio kalba, 
pasakyta sovietiniame teisme, 
yra išversta į anglų kalbą ir at
spausta “Žiburių” spaustuvėje. 
Vertimu ir atspausdinimu pasi
rūpino KL Katalikų Centras. 
Norintieji tą kalbą gauti prašo
mi kreiptis į “TŽ” administra
ciją.

VI. Pūtvio šaulių kuopos spor
tinio šaudymo skyrius š.m. ba
landžio 16 d., 4 v.p.p., pirm. St. 
Jokūbaičio bute turėjo susirin
kimą. Buvo aptarti su sportiniu 
šaudymu susiję reikalai ir iš
rinktas naujas skyriaus vadovas 
B. Savickas. Š.

Karališkasis Ontario Muzėjus 
— Royal Ontario Museum (100 
Queen’s Pąrk) rengia specialią 
parodą gegužės 9 — liepos 3 d.d. 
Bus išstatyti retieji muzėjaus ro- 
diniai, kurie dėl vietos stokos 
laikomi saugykloje. Rodinių tar
pe bus ir lietuvių tautiniai dra
bužiai, dovanoti muzėjui senųjų 
ateivių prieš daugelį metų. Mu
zėjaus vadovybė tikisi, kad bai
gus naują pastatą, bus žymiai 
daugiau vietos rodiniams, kurie 
dabar laikomi saugykloje.

Lietuvių moterų žurnalo “Mo
teris” 1972 m. 2 nr. jau atspaus
dintas. Jame rašo dr. V. Sruo
gienė apie seniausius lietuvių 
moterų atvaizdus, dr. O. Gustai
nienė — apie plintantį narkoti
kų vartojimą, G. Krivickienė — 
apie našlaičiu dainas ir t.t.. Yra 
poezijos, apžvalginiai skyriai, 
daug iliustracijų.

Nauja lėktuvų tarnyba “Ra- 
pidair” pradės veikti nuo balan
džio 30 d. linijoj Toronto-Mont- 
realis. į dieną bus net 18 skridi
mų, kurie prasidės abiejuose 
miestuose tuo pačiu laiku — 7 
v.r. ir baigsis 10.30 v.v. Lėktuvai 
skris maždaug kas pusę valandos 
ir kas valandą. Šią tarnybą suor
ganizavo “Air Canada” bend
rovė.

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

PETRAS A D A M .0 N I S |
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCYJNC. į
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. j

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas 6.0%
Term. ind. 1 metams 6.25%
Term. ind. 2 metams 6.5%
Term. ind. 3 metams 6.75%

Asmenines ____ __ ______ 8.5%
Nekiln. turto ... ....... 8.5%
Čekių kredito 9.0%
Investacines nuo 9% iki 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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BS MONTREAL“®
► Montrealio lituanistinės mokyklos tėvų komitetas 
: gegužės 7, sekmadienį, 5 v. p. p., 
: AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE RENGIA

Motinos Dienos
MINĖJIMĄ

*
• PROGRAMOJE: Mišios Aušros Vartų bažnyčioje,
• seselės Paulės paskaita, meninė dalis, kurią atliks
. mokyklos mokiniai. Visi kviečiami dalyvauti

Šv. Kazimiero par. žinios
— Metinė vakarienė bus lapkričio 

11 d. su tradicine turtinga loterija.
— Pakartotinai St. Cabrini ligoni

nėje paguldyta mūsų ilgametė para
pijos parengimų šeimininkė D. Gir- 
dauskienė. Balandžio 21 d. jai pada
ryta operacija. Ji nuo 1912 m. daly
vauja mūsų par. gyvenime. Jos su I. 
Paznokaitiene nuolat dirbdavo mūsų 
parengimuose kaip šeimininkės po 
2-3 dienas iš eilės be atlyginimo. Be 
to, jos daug talkindavo bažnyčios 
švaros palaikyme. Mūsų parapijos pa
statai joms yra antrieji namai, ku
riais taip nuoširdžiai rūpinosi. Taip 
pat uoliai talkino Antanas Girdaus- 
kas, ligonės vyras. Visi parapijiečiai 
meldžia D. Girdauskienei sveikatos.

Aušros Vartų par. žinios
— Sį sekmadienį, balandžio 30, 

parapijos šventė, nes gražus vaikučių 
būrelis pirmą kartą priims šv. Ko
muniją. Iškilmės bus 11 v. Mišiose.

— Gegužės 6 d. Toronte įvyks Ka
nados lietuvių katalikų atstovų su
važiavimas. Organizacijos, kurios 
siunčia savo atstovus į suvažiavimą, 
tepainformuoja parapijos kleboną.

— Gegužines pamaldas turėsime 
trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 
v.v., sekmad. — po 11 v. Mišių.

— Metinis mūsų parapijos choro 
pasirodymas nukeliamas į rudenį.

— Pakrikštyta Natalija, Jono ir 
Julijos Gaurytės Manstavičių. duk
relė.

— Sveikiname Bronių Bagdžiūną ir 
Nijolę Sofiją Vadišiūtę. sukūrusius 
naują šeimos židinį.

— L. Šatkauskienė paaukojo $15 
parapijai. Užpraėjusį sekmadienį su
rinkta $265.17.

Čikagos tautinių šokių grupė 
“Grandis”,vadovaujama Irenos Smie- 
liauskienės, balandžio 29 d. atliks 
programą metiniame Montrealio jau
nimo ansamblio “Gintaro" koncerte. 
Gintariečiai koncertui ruošia visiš
kai naują programą, kurios metu 
publika pirmą kartą pamatys naują 
liaudies instrumentą — skrabalus. 
Koncertas jvyks Jeanne Mancc sa
lėje, 4240 Bordeaux Street. Tos pa
čios dienos vakare Aušros Vartų pa
rapijos salėje būsimame “Gintaro” 
baliuje įvyks “Gintaro” loterijos 
traukimas, za

Lituanistinė mokykla savo mokslo 
metus baigs gegužės 6. šeštadienį, 
7 v.v., specialiu pobūviu N. Pr. Ma
rijos seserų namų salėje. Ten bus 
įteikti baigimo pažymėjimai ir dova
nos. Prieš tai, balandžio 29 d., bus 
rašomieji egzaminai, o gegužės 6 — 
atsakomieji. Užbaigos pobūvyje visi 
kviečiami dalyvauti.

DUODA PASKOLAS:

Motinos Diena bus gegužės 7, sek
madienį, Aušros Vartų par. salėje. 
5 v.p.p. bus Mišios už gyvas ir mi
rusias motinas, po jų — minėjimas, 
kurį rengia lituanistinės mokyklos 
komitetas. Meninę programą atliks 
mokiniai, paskaitą skaitys — sesuo 
Paulė. Visa' Montrealio lietuvių vi
suomenė kviečiama dalyvauti. A.O.

Ateitininkų metinė šventė įvyko 
balandžio 22-23 d. Sesuo Igne vado
vavo pašnekesiams su moksleiviais 
ateitininkais. Vakare p.p. Brikių re
zidencijoje įvyko jaunimo pobūvis. 
Sekmadienį 10 v. AV bažnyčioje atei
tininkai organizuotai dalyvavo pa
maldose. Seselių namuose ateitinin
kai, tėvai ir svečiai susirinko iškil
mingam aktui. Pranešinėjo pirm. Ra
sa Lukoševičiūtė. J šventę buvo atvy
kę Toronto ir Hamiltono at-kų atsto
vai, kurie perdavė sveikinimus. Raš
tu sveikino Ateitininkų Federacijos 
pirm. prof. J. Pikūnas. Ateitininkų 
įžodį davė: J. Adamonytė, V. Morkū- 
naitė, J. Gustainytė, K. Mališkaitė, 
P. Mališka. Paskaitą skaitė centro v- 
bos sekr. Rasa Bukšaitytė iš Toron
to. Ji kalbėjo apie jaunimo apatijos 
ligą. Programoje buvo vaidinimas 
“Spalvota televizija”. Vaidino R. 
Staškevičius ir R. Jurkutė. Neseniai 
atvykusi j Montrealį seselė Paulė iš
judino at-kų veiklą. Jai talkina se
selė Jonė.

“Lito” valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis: ilgamečiam pirm. J. Ber
notui savo kandidatūrą atsiėmus, pir
mininku išrinktas P. Vaupšas, I vice- 
pirm. J. Bernotas, II vicepirm. J. 
Kibirkštis, sekr. A. Kličius. Pirm. P. 
Vaupšas sutiko taip pat perimti iš 
vedėjo P. Rudinsko veiklos plėtimo 
direktoriaus pareigas.

Gintaras Adomonis ruošiasi filoso
fijos mhgistro laipsniui Albuquerque 
mieste, New Mexico, JAV, filosofi
jos srityje. Lankėsi pas tėvus Mont- 
realyje. — P-lė Adomonytė dirba 
“Air Canada” b-vėje — aptarnauja 
lėktuvus tarp Kanados ir Europos 
valstybių. P.p. Adomonių šeima yra 
lietuviškų reikalų rėmėjai. J. L.

Lietuvių Akademinio Sambūrio kas 
antri metai skiriamos Vinco Krėvės 
literatūrinės premijos vertintojų ko
misija jau sudaryta: V. Piečaitis, 
Liet. Akad. Samb. pirm.; dr. I. Gražy
tė, V. A. Jonynas (abu LAS kviesti 
atstovai); D. Kerbelytė, KLB Mont
realio apylinkės atstovė, ir dr. H. 
Nagys, Lietuvių Rašytojų Drijos at
stovas. $500 bus įteikta už 1970-71 m. 
išleistą ir dar nepremijuotą grožinės 
lietuvių literatūros kūrinį išeivijoje 
šį rudenį Montrealyje. M. Ž.

Min. pirm. P. E. Trudeau ir užs. 
reik. min. M. Sharp parašė laiškus, 
kuriais KLB Montrealio apyl. valdy
bai dėkoja už jiems pasiųstas Mont
realio lietuvių rezoliucijas. Laiškuose 
rašoma, kad Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime priimtosios rezoliuci
jos yra perduotos atitinkamiems par
eigūnams. Rezoliucija taip pat buvo 
pasiųsta Jungtinių Tautų gen. sekr. 
K. Waldheim.

Tradicinę Joninių iškylą Montrea
lio lietuvių Akademinis Sambūris 
žada surengti dailininkų A. ir A. Ta
mošaičių ūkyje prie Kingstono, Ont. 
Sambūriečiai tikisi, kad iškyloje gau
siai dalyvaus kolegos iš Toronto ir 
Otavos.

Vasario 16 minėjimo metu arti 200 
montrealiečių lietuviškiem reikalam 
suaukojo $1111,30. Tautos Fondui au
kotojai paskyrė $596, o Liet. Bend
ruomenei — $515,30. Atskaičius 
$424,60 rengimo išlaidų, grynų paja
mų Tautos Fondui liko $383,70, o 
Montrealio apylinkės v-bai — $303.

Montrealio tarptautinis teatras “La 
Poudriere” 1972 metų veiklos sezo- < 
ną jau pradėjo su komedija vokiečių 
kalba “Das Geld liegt auf der Bank”. 
Teatras yra įsikūręs Sv. Elenos sa
loje, perstatytame ir vaidinimams 
pritaikytame buvusiame istoriniame 
parako sandėlyje, kurio vardu pava
dintas ir pats teatras (“la poudriere” 
— liet, parakinė). Teatras rengia vai
dinimus prancūzų, anglų, vokiečių, 
graikų, ispanų ir kt. kalbomis.

Šalpos įgaliotinė prie KLB Mont
realio apylinkės valdybos M. Kaspe
ravičienė, palyginti, neseniai per
ėmusi pareigas, Suvalkų trikampio 
lietuviams jau išsiuntė 14 siuntinių 
su drabužiais, o artimoje ateityje 
numato išsiųsti dar 15 siuntinių. 
Montrealio L. K. Mindaugo šaulių 
kuopa šalpos reikalams paskyrė $20, 
Montrealio Lietuvių Kredito Unija 
“Litas" — $213, o iš pavienių asme
nų M. Kasperavičienė šalpai surin
ko $85. za.


