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I Daina, šokis-ne viskas I
Norėdami savo jaunimą išauklėti lietuvišką, bandome Įdiegti 

tautinę dvasią per šeimą, mokyklą, organizuotus vienetus. Nevisur 
vienodai sekasi. Vienur pasiekiama daugiau, kitur — mažiau. Vie
ni dalykai jaunimui patinka, kiti — pakenčiami, treti — visai 
atmetami. Bene ryškiausio pasisekimo iki šiol susilaukė tie jau
nimo sambūriai, kurie susitelkė apie dainą, šokį, sportą. Tai mėgs
tamiausia mūsų jaunimo veiklos forma, nes ji patraukli. Čia vy
rauja dinamika, veiksmas, kuris Įgalina jaunimą išsiskleisti, pa
siausti ir būti jaunu. Tuo tarpu pamokos bei paskaitos, kad ir 
labai reikalingos, pririša prie suolų, kėdžių ir neleidžia judėti. Dėl
to visai natūralu, kad mūsų jaunimo veikla palinko daugiau i dina
minę, o ne statinę pusę. Tai liudija gausūs dainų bei šokių sam
būriai, ypač pastarieji. Visi jais džiaugiamės ir didžiuojamės, lin
kėdami, kad jie kuo ilgiausiai išsilaikytų. Bet antra vertus, tuo 
džiaugsmu neturėtume savęs užliūliuoti. Daina, šokis, muzika yra 
daugiau emocinės žmogaus prigimties apraiškos; sakytume širdies 
kalba. O žmogui juk reikia ir intelektinio brandumo, mokslinės 
kultūros. Kitaip žmogus išauga labai seklus, paviršutiniškas. Dėlto 
perteikdami tautinę savo kultūrą jaunajai kartai, neturėtume už
miršti, kad studijinė pusė taip pat labai svarbi. Pradžioje galbūt ji 
atrodo nuobodoka, bet kai jaunuolis ar jaunuolė įsitraukia i tos 
linkmės darbą, atranda daug įdomių dalykų savo intelektui.

* * *
Širdies ir intelekto brandinimas tautinės kultūros perteikimo 

srityje yra neabejotinai reikšmingas dalykas, tačiau reikalingas 
dar gilesnės atramos, būtent, moralinės bei religinės, kuri viena 
tegali duoti galutinę gyvenimo prasmę. Gražu yra matyti šokanti, 
dainuojantį, besimokantį jaunimą, bet graudu tais atvejais, kai 
matai, kad dalis to gražaus jaunimo nueina klystkeliais. Kas iš 
tokio jaunuolio, kuris išmokęs lietuvių kalbos, dainų, tautinių šo
kių, Lietuvos istorijos ir t.t. nueina kreivais, palaidais keliais. Čia 
tad ir iškyla pirmaeilės reikšmės pagrindas, ant kurio būtų galima 
statyti tautinę ii' tarptautinę kultūrą. Tas pagrindas yra moralinio- 
religinio pobūdžio. Jeigu jo nėra, veltui statomi gražūs rūmai, nes 
jie sugrius su pirma dvasine jaunuolio krize. Tai esminis dalykas, 
kurio neturėtume užmiršti besirūpindami jaunimo ateitimi ir jo 
tautiniu auklėjimu. O užmiršimo pavojus yra gana realus, nes siek
dami išauklėti jaunimą lietuvišką, visą dėmesį telkiame tautinei 
veiklai, o religinei-moralinei sričiai paliekame tiktai trupinius. 
Net ir mokyklose, ir organizacijose, kur religinė-moralinė sritis 
numatyta programose, ji būna užgožiama kitų dalykų ir nustu
miama į kampinę vietą. O ir visoje mūsų tautinėje veikloje nema
tyti ryškaus rūpesčio, kad jaunimas gautų tvirtus religinius-mora- 
linius pagrindus. Tai klaida, kuri ateityje gali žiauriai keršyti.

Rūpestis jaunimo religija bei morale aktualus dar ir dėlto, 
kad šiuo metu tiek daug pasimetimo jaunojoj kartoj. Kyla vienas 
sąjūdis po kito, paskelbia savo idėjas, savo “revoliuciją”, išnyksta, 
o po kiek laiko grįžta naujom formom. Vyksta savotiška dialek
tika, kurios sūkuriai pasiekia ir lietuvių jaunimą. Nėra statistikos 
duomenų apie lietuvių jaunimo dalyvavimą įvairiuose tarptauti
niuose sąjūdžiuose, tačiau galima spėti iš pavienių faktų, kad ii' 
juose lietuvių netrūksta. Mūsų jaunimas negyvena getuose. Jis 
visą laiką bendrauja su vietiniu jaunimu, jaučia jo pulsą ir yra 
gana stipriai nešamas bendrosios srovės. Tie, kurie nuplaukia ta 
srove į moderniuosius kraštutinumus, dingsta ir iš lietuviškosios 
veiklos. Dėlto nepaprastai svarbu, kad jaunuolis ar jaunuolė išug
dytų savyje tvirtą religinę-moralinę atramą, kuri savaime neat
eina. Jei seniau tai atlikdavo šeima, mokykla, visuomenė, tikin
čiųjų Bendrija, tai dabar tų veiksnių įtaka yra gerokai susilpnė
jusi. Daugiau iniciatyvos, laisvės ir atsakomybės tenka pačiam 
jaunuoliui, kurio ramsčiais dažnai būna vienminčių būreliai. Ke
lias nėra lengvas, bet visai įmanomas, šia problematika vertėtų 
daugiau susidomėti, ypač šiais Jaunimo Metais. Ta linkme pasuko 
pvz. Kanados Lietuvių Katalikų Centras, kuris savo suvažiavimo 
pagrindine tema pasirinko “Lietuvių jaunimo religija bei moralė”. 
Ja galėtų susidomėti ir kiti organizuoti vienetai, kuriems rūpi 
vispusiškas .mūsų jaunimo brandinimas. Pr.G.

KANADOS ĮVYKIAI

PENSIJOS PLANAS ĮSIGALIOS 1976
1966 m. įsteigtas Kanados 

pensijos planas pilnai įsigalios 
1976 m. Pernai Šio plano pen
sijas gavo 252.000 kanadiečių 
— jiems išmokėta $98,2 milijo
no. Pensijų plano įplaukos ge
rokai prašoka išmokas. Pensi
joms pernai buvo atskaityta dar
bovietėse $812,9 milijono ir dar 
gauta $202,7 milijono palūkanų 
už pensijų fondo investuotą ka
pitalą. Ateityje išlaidos padidės, 
kai bus pradėtos mokėti plane 
numatytos pilnos pensijos.

Federacinio prekybos ininis- 
terio J. L. Pepin pranešimu, 
Kanada dalyvaus Pekingo mu
gėje rugpjūčio 21 — rugsėjo 
2 d.d. Pradžioje buvo numatyta 
turėti 140.000 kv. pėdų pavil
joną, bet didelis norinčių da
lyvauti bendrovių skaičius vy
riausybę privertė pakeisti pla
nus. Kanados paviljonas su vi
sais įrenginiais bus 200.000 kv. 
pėdų. Jame savo gaminius iš- 
statys 110 Ontario bendrovių, 
52 Kvebeko, 27 Britu Kolum
bijos, 8 Albertos ir Manitobos, 
po 5 bendroves iš Saskačevano 
ir Atlanto provincijų. Išlaidų 
numatoma turėti apie 2 milijo
nus, kuriuos lygiomis dalimis 
parūpins Otava ir mugėje daly
vaujančios bendrovės.

Krašto apsaugos ministerija 
Kanados brigados V. Vokietijo
je “Centurion” tankus nutarė 
pakeisti lengvais “Scorpion” 
šarvuočiais. Ir “Centurion", ir 

“Scorpion” yra britų gaminys. 
Kariuomenės vadovybė nėra pa
tenkinta Otavoje padarytu nu
tarimu, nes lengvieji “Scorpion” 
šarvuočiai būtų bejėgiai kauty
nėse su sovietų tankais. “Scor
pion” šarvuočių pasirinkimas 
buvo padarytas tik dėl premje
ro P. E. Trudeau idėjos Š. At
lanto žinioje esančią 10.000 vy
rų Kanados brigadą sumažinti 
iki 5.000. Reikalui esant, ji bū
tų sustiprinta iš Kanados lėktu
vais atgabentais kariais. Didieji 
transporto lėktuvai gali pervež
ti po du “Scorpion” šarvuočius. 
Kanados ginkluotosios pajėgos 
dabar turi 84.517 vyrų: 15.470 
eilinių, 35.623 puskarininkius, 
10.320 viršilų ir 13.448 karinin
kus. Į akis krinta nepaprastai 
didelis kadro perteklius — 
dviem eiliniam tenka net 11 
puskarininkių, viršilų ir kari
ninkų.

Ontario automobilių 1973 m. 
išduodamos nuolatinės registra
cijos plokštės turės įrašą: “On
tario—Keep It Beautiful”, šiuo 
šūkiu norima atkreipti automo
bilių savininkų ir vairuotojų dė
mesį į gamtos apsaugą nuo tar
šos.

“The Toronto Sun” dienraš
čio redaktorius P. Worthington 
atkreipė skaitytojų dėmesį į 
premjero P. E. Trūdeau vyriau
sybės daromą skriaudą kinie
čiui radijo žurnalistui Lodge 
Lo. Jis pernai buvo atsiųstas

PRANEŠIMAS Iš ŠVEDIJOS

Rūpinasi Azija, o kaimynų nemato
Švedijos premjeras Olof Pal

me nemato jokios galimybės pa
dėti Baltijos tautoms jų kovoje 
už valstybinę laisvę ir nepri
klausomybę. Tokį pareiškimą 
jis padarė, atsakydamas viešo
je kalboje į jam pateiktą klau
simą.

Kalba universitete
Sugrįžęs iš V. Vokietijos, kur 

vedė pasitarimus su savo parti
jos bičiuliu kancleriu Brandtu, 
premjeras Palme lankėsi Upp- 
saloje ir universiteto didžiojoje 
salėje pasakė kalbą, kurioje iš
dėstė pagrindinius dabartinės 
švedų užsienio politikos rūpes
čius. Daugiausia dėmesio, kaip 
ir buvo galima laukti, jis pasky
rė paaštrėjusiai padėčiai Viet
name, griežtai pasmerkė ameri
kiečių atnaujintą Š. Vietnamo 
bombardavimą ir reikalavo tai
kiomis derybomis užtikrinti 
šiam daug nukentėjusiam kraš
tui valstybinę nepriklausomybę 
ir laisvę be svetimųjų įsikišimo. 
Esą labai svarbu, kad plati vie
šoji nuomonė reikalautų užbaig
ti karą Vietname. “Mes, kurie 
tikime demokratija, tikime taip 
pat, kad viešoji nuomonė, žmo
nių įsipareigojimas, moralė ir 
įsitikinimas gali pakeisti pasau
lį”.

Tai gražūs žodžiai, kuriems 
niekas nieko prikišti negali, net 
jeigu nešališkumo ir objektyvu
mo vardan Amerikos politikos 
kritika turėjo būti papildyta pa- 
nanašia ir kitos pusės kritika, 
nenutylint puolamųjų Š. Viet
namo veiksmų. Kiek pats Šve
dijos premjeras Palme iš tikrų
jų tiki savo gražiais žodžiais, 
paaiškėjo iš jo atsakymo į klau
sytojų pateiktą klausimą.

“Mes nieko negalim”
Palme buvo klausiamas: ko

dėl Švedijoje tiek daug kalba
ma apie Pietų Afriką ir Vietna
mą, bet nieko nekalbama apie 
baltiečių tautas, nors jos gali 
būti laikomos mažųjų laisvę my
linčių tautų pavyzdžiu?

Švedijos premjeras į tai taip 
atsakė: Sutinku su kalbėtojo 
mintimi kaip tokia, tačiau da- 
Taiwano radijo bendrovės Ka- 
nadon, bet negavo oficialaus pri
pažinimo. Viza jam, žmonai ir 
keturiem vaikam pratęsiama kas 
mėnesį, nes imigracijos depar
tamentas jį nori grąžinti Tai- 
wanan vien tik dėlto, kad Ka
nada dabar yra užmezgusi dip
lomatinius ryšius su komunisti
ne Kinija ir juos nutraukusi su 
Taiwanu. Kelis kartus paskelb
tą deportacijos datą žurnalis
tui L. Lo pavyko atidėti teismo 
keliu. P. Worthington primena 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybei, kad Kanadon buvo įsileis
tas pilno pripažinimo susilaukęs 
komunistinės Kinijos žurnalis
tas, kai pastaroji dar neturėjo 
oficialių diplomatinių ryšių su 
Kanada.

Jungtinių Tautų naujasis sekr. 
K. Waldheim gegužės 24-25 d.d. 
lankysis Kanadoje. Montrealyje 
jis padarys pranešimą Jungti
nių Tautų Kanados Draugijos 
posėdyje. Otavos Carlton uni
versitetas jam suteiks garbės 
doktoratą. K. Waldheim yra bu
vęs Austrijos ambasadoriumi 
Kanadoje.

Ledo ritulio mėgėjų dėmesio 
centre yra Prahoje pasirašyta 
Kanados ir Sovietų Sąjungos žai
dynių sutartis. Kanada buvo pa
sitraukti iš ledo ritulio pa
saulinių žaidynių, kuriose lei
džiama dalyvauti tik neprofesi- 
niams sportininkams. Geriausi 
Kanados ledo ritulininkai žai
džia profesiniuose klubuose, o 
mėgėjų rinktinė pastaruoju me
tu neprilygo sovietų rinktinei, 
kuri iš tikrųjų yra sudaryta iš 
profesinių žaidėjų. Daugumas 
jų yra karininkai ar kitus dar
būs turintys asmenys. Iš darbo
viečių jie gauna atlyginimą, bet 
jose nedirba, visą laiką skirda
mi tik ledo rituliui. Naujoji su
tartis rugsėjo 1-8 d.d. numato 
keturis Sovietų Sąjungos ir Ka
nados rinktinių susitikimus Ka
nados didžiuosiuose miestuose. 
Kanados rinktinė bus sudaryta 
iš profesinių žaidėjų, nors klu
bai, atrodo, nesutiks duoti ge
riausiųjų, bijodami galimu su- 
sižeidimu. Keturi abieju rinkti
nių susitikimai rugsėjo 22-28 d. 
d. bus Sovietų Sąjungoje. 

bar mes nieko negalime pada
ryti. Vienintelė galimybė — tęs
ti tokią politiką, kuri leistų su
mažinti įtampą ir skatintų de
mokratėjimo eigą Europoje.

Daugiau šiuo klausimu jis ne
turėjo ko pasakyti. Premjero 
Palmės pareiškimas visdėlto 
įdomus ta prasme, kad ten, kur 
susiduriama su sovietinės did- 
galybės interesais, jis netiki vie
šosios nuomonės ir moralės pa
jėgumu “keisti pasaulį”. Atseit, 
viešosios nuomonės ir moralės 
argumentais galima priversti 
amerikiečius pasitraukti iš Viet
namo, bet jokiu būdu ne sovie
tus iš Baltijos valstybių. Tai, 
be abejonės, labai reali politinė 
įžvalga, tačiau tokia nenuosek
li, kad galima suabejoti jos nuo
širdumu.

Premjeras Palme asmeniškai 
ir jo vadovaujama Švedijos vy
riausybė bei valdančioji social
demokratų partija daug prisidė
jo, kad šiuo metu absoliuti šve
dų, ypatingai jaunimo, daugu
ma labai energingai remia Š. 
Vietnamo ir jo kontroliuojamo 
“išsilaisvinimo fronto” kovą. To
kio dėmesio net mažiausios da
lelės Baltijos tautos nesulaukė 
čia net sunkiausiais pokario me
tais, kai vyko beviltiška gink
luotoji laisvės kova.

Estų raštas
Švedijoj gyvenančių baltie

čių pastangos kelti Baltijos vals
tybių laisvės reikalą neretai su
laukia žymiai daugiau palanku
mo ir supratimo kituose kraš
tuose. Kaip būdingą pavyzdį čia 
galima suminėti Stockholme 
veikiančiosios estų tautinės ta
rybos memorandumą planuoja
mos europinės saugumo konfe
rencijos reikalu. Romos dien
raštis “11 Secolo d’Italia” III. 29 
laidoje išspausdino platų savo 
korespondento Niccolo Tribolo 
pranešimą iš Vienos. Nors pats 
straipsnis įvardintas “Baltietiš- 
kosios iliuzijos” ir įtaigoja skai
tytoją, kad nesą vilties išsilais
vinti iš sovietinės priespaudos, 
tačiau jame išsamiai išdėstyti 

Pasaulio įvykiai
V. VOKIETIJOS KANCLERIO W. BRANDTO SOCIALISTŲ IR LIBERALŲ 
koalicinė vyriausybė atsidūrė politiniame akligatvyje. Baden- 
Wuerttembergo provincinius rinkimus vėl laimėjo krikščionys de
mokratai, gerokai padidindami provincijos parlamente turėtą per
svarą ir federaciniame bundesrate užsitikrindami Maskvos ir Var
šuvos sutarčių ratifikavimui nepalankų 21:20 balsų santykį. Bun
desratu vadinamų augštųjų parlamento rūmų nepalankų sprendi
mą kancleris W. Brandtas gali pakeisti bundestage, žemuosiuose 
parlamento rūmuose, jeigu už sutarčių ratifikavimą pasisakytu 
249 atstovai. Po nesėkmingų rinkimų Baden-Wuerttemberge iŠ 
liberalų partijos išstojęs W. Helms kancleriui W. Brandtui paliko 
tik 249 balsus — sutartims ratifikuoti būtiną minimumą. Rinkimų
išvakarėse politikai paštu gavo 
Bonnos sutartį su Maskva kom
promituojančių dokumentų iš
traukas. Tai yra nežinomo as
mens atrinkti pokalbiai tarp So
vietų Sąjungos užsienio reika
lų ministerio A. Gromyko, V. 
Vokietijos vyriausio derybinin
ko E. Bahr ir užsienio reikalų 
ministerio W. Scheel. Iš kon
teksto išpešiotais sakiniais sten
giamasi jrodyti, kad Bonnos su
tartys su Maskva ir Varšuva yra 
Vokietijos reikalų išdavimas. 
Pokalbių ištraukas politikams 
parūpinęs asmuo tebėra nesu
sektas. Galimas dalykas, šie do
kumentai turėjo nemažos įtakos 
Baden - Wuerttembergo provin
cinio parlamento rinkimuose, 
kur kancleris W. Brandtas kaip 
tik siekė pritarimo minėtoms 
sutartims.

LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO
Tuoj po Baden-Wuerttember- 

go rinkimų federacinio parla
mento opozicijos vadas R. Bar- 
zel iškėlė nepasitikėjimo kanc
lerio W. Brandto vyriausybe 
klausimą. Kanclerį W. Brandtą 
išgelbėjo nežymi dviejų balsų 
persvara — 249:247. Krikščio
nys demokratai už šį pralaimė
jimą atsilygino netikėtu svars
tomo biudžeto patvirtinimo su
stabdymu 247:247 balsų santy
kiu. Toks balsų pasiskirstymas 
sukėlė naują krizę federacinia
me parlamente ir privertė kanc
lerį W. Brandta atidėti biudže
to svarstymą. Gegužės 4 d. fe
deracinis parlamentas vėl pra
deda svarstyti sutarčių su 
Maskva ir Varšuva ratifikavimą. 
Antrajam ju skaitvmui natvir- 
tinti kancleriui W. Brandtui ne

pagrindiniai estų memorandu
mo punktai, liečiantys europi
nės saugumo konferencijos su
šaukimą.

Tarp kitų dalykų ten sakoma: 
Estijos respublikos prievartinis 
įjungimas į SSSR buvo pastaro
sios įvykdyto užpuolimo veiks
mas, kuris logiškai jokiu būdu 
negali sulaukti pripažinimo nei 
tarptautinėje, nei valstybinėje 
teisėje pagal principą “ex iniu- 
ria jus non oritur” (teisė neat
siranda iš neteisybės). Net jei
gu SSSR ir toliau tvirtina, kad 
Estijos respublikos ir kitų Bal
tijos valstybių problema yra jos 
vidaus reikalas, tokia pretenzija 
niekad negali panaikinti šitų 
valstybių užpuolimo fakto. Ji 
tik patvirtina jį.

Europos konferencijoj
Dėl šitos priežasties, o taip 

pat sutinkamai su Estijos bei 
visos Europos interesais, estų 
taryba reikalauja, kad Baltijos 
valstybių klausimas būtų įtrauk
tas Europos saugumo konferen
cijos darbotvarkėn ir būtų svars
tomos priemonės, kad SSSR bū
tų priversta užbaigti kąrinę Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos oku
paciją, atitraukti iš šių kraštų 
savo karo pajėgas ir administra
ciją už valstybinių sienų, kurios 
nustatytos 1920 ni. taikos sutar
timis.

Estų tautinė taryba Stockhol- 
me randa reikalinga priminti 
tai, ką pati SSSR vyriausybė 
savo 1952 m. lapkričio 14 d. 
paskelbtoje notoje yra pareiš
kusi, kad “jokiais valstybinio, 
karinio ar ūkinio pobūdžio su
metimais negalima pateisinti už
puolimo.”

“11 Secolo d’Italia” korespon
dentas iš Vienos plačiai supa
žindino savo skaitytojus su Bal
tijos tautų laisvės reikalavimais 
aktualiame dabartinės tarptau
tinės politikos sąryšyje, svars
tant Europos saugumo konfe
rencijos sušaukimo reikalą. To 
jis nebūtų padaręs, jei būtų pa
sidavęs Švedijos premjero įtai
gai. — A. L.

reikės privalomo 249 balsų mi
nimumo. Pakaks ir vieno balso 
persvaros, nes sutartys bus per
duotos augštiesiesiems parla
mento rūmams. Jeigu ten vėl 
prieš jas būtų pasisakyta 21:20 
balsų santykiu, tada W. Brand
tas žemuosiuose rūmuose pri
valės gauti 249 balsus arba at
sisakyti jų ratifikavimo. Savait
galio metu kancleris W. Brand
tas paramos bandė jieškoti V. 
Berlyne 50.000 berlyniečiu tar
tu žodžiu. Jis priminė, kad su
tarčių neratifikavimas vėl už
darys pastaruoju metu šiek tiek 
pravertą šį miestą dalijančią 
sieną, apsunkins V. Berlyno su
sisiekimą su V.Vokietija. Kanc
leriui W. Brandtui pagelbėti 
bandė sovietų žinių agentūra 
TASSas, politikų tarpe paskleis
tas sutarčių pasitarimų ištrau
kas apšaukusi falsifikatu. Pa
galbos ranką ištiesė ir R. Vo
kietijos kompartijos vadas E. 
Honecker atviru grasinimu su
tarčių priešams, kad jų pastan
gos gali sustabdyti Europos is
torijos ratus ir pačią Europa 
įstumti į šaltą karą, šaltesnį už 
visus ligšiolinius karus. Politinė 
krizė Bonnoje gali baigtis nau
jais federacinio parlamento rin
kimais.

ATNAUJINO DERYBAS
Prez. R. Niksonas sutiko at

naujinti kovo 23 d. Paryžiuie 
nutrauktas taikos derybas su š. 
Vietnamo ir komunistų partiza
nų atstovais. Per televiziją tar
tu žodžiu jis įspėjo komunistus 
atsisakyti propagandiniu kalbu 
ir siekti konkrečių nutarimų. Iš 
Hanojaus į Paryžių atskrido Š.

Viršutinė dalis naujo lietuviško kryžiaus, kuris bus statomas Ka
nados kankiniu vietovėje Midlande, Ontario, vietoje savo dienas 
baigiančio medinio kryžiaus. Sis paminklas skirtas Lietuvos kanki
nių garbei. Jo projektą sukūrė dail. Telesforas Valius. Plačiau 
žiūr. 2 psl.

Vietnamo kompartijos politbiu- 
ro narys L. D. Tho, ligšiolinis 
slaptų pasitarimų su amerikie
čiais dalyvis. Spėjama, jog de
rybų atnaujinimas yra susietas 
su prez. R. Niksono patarėjo H. 
Kissinger kelione į Maskvą, kur 
jis turėjo ilgoką pasitarimą su 
L. Brežnevu ir kitais sovietų 
kompartijos vadais. Iš Maskvos 
į Hanojų buvo išsiųstas Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
terio pavaduotojas N. Firjubi- 
nas, matyt, taip pat derybų at
naujinimo reikalais. Prez. R. 
Niksonas per sekančius du mė
nesius pažadėjo atitraukti iš P. 
Vietnamo 20.000 amerikiečių 
karių, tačiau karo laivyno ir 
aviacijos parama bus tęsiama, 
kol š. Vietnamas ir komunistai 
nesustabdys ofenzyvos. S. Viet
namo tankai užėmė prie demili
tarizuotos zonos esančią provin
cinę sostinę Quang Tri.

GRIŽO IS MENULIO
Erdvėlaivio “Apollo XVI" ast

ronautai J. Young, Ch. Duke ir 
T. Mattingly po 11 dienų kelio
nės nusileido Ramiajame van
denyne, apie 1.500 mylių į pie
tus nuo Havajų. Erdvėlaivis į 
bangas atsidaužė viršutine dali
mi. Normalion pozicijon jį grą
žino specialiai tokiam atvejui 
numatytos pripučiamos plūdės. 
“Ticonderoga” lėktuvnešyje ast
ronautus telefonu pasveikino 
prez. R. Niksonas, pranešdamas, 
jog karininkai T. Mattingly ir 
Ch. Duke pakeliami į augštesnį 
laipsnį. Laivyno kpt. J. Young, 
keturių skrydžių i erdves vete
ranas, jau ankščiau buvo ga
vęs du tokius paaugštinimus. 
Sekantis ir paskutinis amerikie
čių astronautu skrydis mėnulin 
“Apollo XVII” erdvėlaiviu bus 
š.m. gruodžio 6 d. Pirmą kartą 
su astronautu mėnulin nusileis 
vienas mokslininkas, kurio kva
lifikacijų dėka galbūt navyks 
surasti mėnulio prigimtį bei 
amžių atskleidžiančiu akmenų.

ŠAUKIA KARIUOMENĖN
Amerikiečių žydų organizaci

jų pranešimu, Sovietų Sąjunga 
į atsarginius kariuomenės dali
nius pašaukė 12 aktyviausių 
Maskvos žydų, kad jie neturėtų 
progos prieiti prie prez. R. Nik
sono. Pašauktųjų tarpe yra G. 
Sapiro, parašęs laišką prez. R. 
Niksonui prašydamas susitiki
mo Maskvoje, ir mokslininko 
A. Lernerio sūnus Vladimiras, 
kurio bute buvo suimtas JAV 
kongreso atstovas J. Scheuer. Iš 
Vašingtono pranešama, kad So
vietų Sąjunga nutarė Niujorke 
anglų kalba išleisti trisdešimt 
tomų “Didžiąją sovietų enciklo
pediją”. Vertimas, išleidimas ir 
platinimas atiduotas Niujorko 
“Crowell Collier and Macmillan 
Inc.” leidyklai. Kadangi visi 
įvykiai ir žmonės toj enciklope
dijoj pristatomi pagal komunis
tinius metodus, kyla klausimas 
— kas norės pirkti tokią iškrai
pytų faktų propagandinę miš
rainę?

NEVYKUS REFERENDUMAS
Prancūzijos prez. G. Pompi

dou įsakytas referendumas Eu
ropos Bendrosios Rinkos pra
plėtimo klausimu nesusilaukė 
didesnio prancūzų dėmesio. Bal
savime nedalyvavo ar tuščias 
korteles įmetė net 64% pran
cūzų. Dalyvavusieji referendu
me Britanijos, Airijos, Norvegi
jos ir Danijos įsijungimą į 
Bendrąją Rinką patvirtino 68%. 
Didžiausiais minėtu kraštų įsi
jungimo priešais buvo komu
nistų ir socialistų partijos. Jei
gu prez. G. Pompidou referen
dumu norėjo nustatyti savo po
puliarumą, balsavimo rezultatai 
rodo, kad jam dar labai tolimas 
kelias iki velionies De Gaulle 
turėto prestižo.

MIRĖ PREZIDENTAS
Vėžiu vienoje Rumunijos sa- 

natoriioje mirė Britanijos kolo
nijai Ganai nepriklausomybę 
1957 m. iškovojęs prez. Kwame 
Nkrumah. Laimėjimas jį taio 
išnuikino, kad krašta ėmė val
dyti kaip visiškas diktatorius, 

(Nukelta | 6-tą psl.)
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LIETUVIŠKAS KRYŽIUS MIDLANDE
Besilankančiam Kanados pir

mųjų katalikų misijonierių kan
kinių šventovėje Midlande ne
išvengiamai krinta i akis gra
žiais ornamentais papuoštas me
dinis kryžius. Tai Kanados lie
tuvių pastatytas paminklas lie
tuvių tautos kankiniams prisi
minti. Kryžius buvo suprojek
tuotas archit. dr. A. Kulpavi- 
čiaus ir pastatytas Kanados Lie
tuvių Katalikų Federacijos pa
stangomis 1956 m. Per tuos 
daugelį metų šis paminklas ty
liai kalbėjo į gausius Midlando 
šventovės lankytojus, priminda
mas lietuvių tautos Golgotą.

Deja, šis gražus ir brangus 
medinis kryžius, palyginti neil
gai atlaikęs audras ir oro per
mainas, nesulaikomai pradėjo 
nykti ir visos pastangos jį res
tauruoti ir bent kiek ilgiau iš
laikyti nedavė rezultatų, šian
dien kryžius jau yra tokiame 
stovyje, kad nebelieka nieko ki
to kaip tik nugriauti. Kyla klau
simas, ką daryti šį vertingą pa
minklą nugriovus — palikti tuš
čią vietą, ar statyti naują?

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras šį klausimą pakartoti
nai svarstė savo pilnaties posė
džiuose ir galutinai priėmė vie
ningą nutarimą — toj pačioj 
vietoj statyti naują, lietuviškais 
ornamentais papuoštą pamink
linį kryžių, nes tuščios vietos 
palikimas liudytų ir mūsų tauti- 
nių-religinių jausmų bei nuotai
kų nykimą. Pasitarus su meni
ninkais ir kitais šios srities spe
cialistais, nutarta naująjį kry
žių statyti nebe iš medžio, bet 
iš patvarios medžiagos, nerei
kalaujančios ypatingos priežiū
ros ar remontų ir užtikrinančios 
jo išlikimą ne kelerlems me
tams, bet kelioms generacijoms. 
Naujasis kryžiaus projektas yra 
paruoštas dail. Telesforo Va
liaus, pasirenkant geležies ir 
plastikos kombinaciją. Projek
to vykdymas atiduotas Čikagos 
lietuviui statybininkui Valerijo
nui Sodeikai, kuris jau anksčiau 
yra atlikęs visą eilę panašių 
darbų ir turi patyrimo. Šio pro
jekto vykdymui KLK Centras 
išrinko komisiją iš mons. dr. J. 
Tadarausko, kun. P. Ažubalio ir 
dr. J. Sungailos. Projekto sąma
ta yra $5000.

PAREMKIME JAUNIMO KONGRESĄ
C

Mieli Kanados lietuviai,
II PLJ Kongresas, kuris 

įvyks JAV ir Kanadoje, jau čia 
pat. Didieji paruošiamieji dar
bai eina prie pabaigos. Laukia
me lietuvių jaunimo suvažiuo
jant iš viso laisvojo pasaulio. 
Tai didelis įvykis mūsų lietu
viškame gyvenime, nes susi
rinks tie, ant kurių pečių grei
tai užguls visos mūsų veiklos iš
eivijoje našta ir įsipareigoji
mai pavergtai tautai. Todėl 
labai svarbu, kad šis kongresas 
gerai pavyktų ir kad iš jo su
grįžtų jaunimas į savo kraštus 
pilnas pasiryžimo ir jėgų lietu
viškam darbui.

Kaip kiekvienas didesnis 
įvykis, taip ir šis kongresas pa
reikalauja iš rengėjų ne tik 
daug darbo, bet ir daug lėšų. Jų 
reikia kongreso organizavimui, 
jo renginiams, bet ypač daug 
lėšų reikia jaunimo atstovų ke

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA,
TAS | LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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Šio naujojo paminklo statyba 
yra ne tik KLK Centro ir Toron
to lietuvių pareiga ir atsakomy
bė, nes tai visų lietuvių simbo
lis. Mes tikime, kad visi Kana
dos lietuviai, kur jie begyventų, 
jaus pareigą didesne ar mažesne 
auka prisidėti prie šio brangaus 
paminklo finansavimo. Aukas 
galima įteikti savų lietuviškųjų 
parapijų vadovybėms arba siųs
ti dr. J. Sungailai, 109 River
wood Parkway, Toronto 18, 
Ont., pažymint ant čekio ar pini
ginės pašto perlaidos: “Midlan
do kryžiui”, šiam reikalui To
ronto Prisikėlimo parapijos ban
kelyje yra atidaryta sąskaita nr. 
2605.

KLK Centras

Naujo lietuviško kryžiaus Midlande 
projektas, sukurtas dail. Telesforo 
Valiaus

lionei iš neturtingųjų ir tolimų 
kraštų. Finansinės paramos šio 
kongreso organizatoriai tikisi 
tik iš JAV ir Kanados lietuvių, 
kaip finansiškai pajėgiausių.

Tad ir kreipiamės į visus šio 
krašto lietuvius, prašydami au
kų. Paremkime šį kongresą vi
si— pavieniai asmenys ir orga
nizacijos. Paremkime visi vie
ningai, nes dažnai kartojame, 
kad jaunimas yra tautos ateitis, 
ir šiandien konkrečiai parody
kime, kad mums ta ateitis svar
bi.

Atskirose apylinkėse šį vajų 
praves apylinkės valdybos arba 
jų sudarytos komisijos. Tie, ku
rie gyvenate toliau nuo centrų, 
prašomi aukas siųsti tiesiai, če
kius rašant: Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui, 49 Rum
sey Road, Toronto 17, Ontario.

II PLJ Kongreso Finansų 
Komisija Kanadoje

(Tęsinys iš praeito numerio)
Advokato pareiškimas

Advokatas teismo proceso me
tu buvo santūrus. Savo ginamo
joj kalboj nurodė, kad 143 B. K. 
str., kuriuo kaltinamasis teisia
mas, yra labai bendras ir visada 
teisininkams kėlė daug proble
mų ... Kaltinamoji išvada kon
krečiai nenurodo, kur, kada, ir 
kuo teisiamasis nusikalto. Ir gy
nėjas, ir teisiamasis turi žinoti, 
kuo konkrečiai jis kaltinamas. 
Gynėjas pasiūlė bylą grąžinti pa
pildomam parengimui ir kaltini
mo konkretizavimui.

Tada teisėjas gynėjui Pakark- 
liui pareiškė, kad tai, ką dabar 
jis nurodė, turėjo nurodyti susi
pažinęs su bylos medžiaga, o ne 
dabar. Gynėjas atsakė maždaug 
tokia replika: “Kartais geriau 
būti išmintingesnių pabaigoje, 
negu pradžioje.”

Kaltinamojo žodis
Po to žodis buvo duotas kalti

namajam. Teisiamasis savo pasi
aiškinimą dėl jam daromų kalti
nimų buvo pasirašęs. Dalį to pa
sirašyto paaiškinimo jis perskai
tė teismo bylos nagrinėjimo pra
džioje, o kitą dalį perskaitė ir sa
vo argumentaciją papildė savo 
paskutiniame žodyje.

Teisiamasis pradėjo nuo to, 
kad religijos mokymas yra pir
maeilė ir svarbiausia kiekvieno 
kunigo pareiga, kurią nurodo 
Evangelija ir Bažnyčios kanonai. 
“Aš, kaip kunigas, turiu pirmaei
lę ir svarbiausią pareigą mokyti 
visus žmones, taip pat ir vaikus, 
tikėjimo tiesų. Tam aš ir kuni
gas. Už vaikų religinį mokymą 
pilnai atsakingas tik kuni
gas. Tėvai vaikus religijos pamo
kyti kunigams tik padeda.

Kai kunigo pareiga mokyti 
žmones, būtų tiesiog naivu gal
voti, kad kurijų instrukcijos ga
lėtų ką kita liepti. Kurijos raš
tas, pagal kurį kunigas gali klau
sinėti vaiką sėdėdamas klausyk
loje su kamža ir stula, nėra kas 
kita, kaip prisiderinimas prie 
valdžios reikalavimų.

ALB/NAS GRAŽ/ŪNAS

LIETUVIAI LAUKIA
KARO I

(Tęsinys iš praeito numerio)
Lietuvos pogrindžio vadovybė, 

gavusi iš ryšininkų informaci
ją apie LAF sudarymą, jo pla
nus bei užsimotus darbus, suti
ko paklusti jo vadovavimui. Lie
tuvos pogrindyje buvo visiškai 
aišku, jog pusiau viešai, su vo
kiečių kad ir neformaliu suti
kimu, veikianti LAF vadovybė, 
ypač jos priekyje stovintis ligi 
Lietuvos atstovybės sovietams 
perdavimo įgaliotas ministeris 
Vokietijai pik. K, Škirpa, turi 
daug daugiau galimybių gauti 
reikiamų informacijų, palaikyti 
su reikiamais asmenimis bei 
įstaigomis ryšius ir daryti Lie
tuvos reikalais įvairių žygiu. Tad 
jo vadovavimas buvo' ne tik pri
imtinas, bet ir aiškiai naudin- i 
gas, net reikalingas. Juo labiau, 
kad jis veikė ir su vokiečiais, 
kurių susirėmimo su sovietais 
buvo tikimasi. Norėta išnaudoti 
tą progą Lietuvos išsilaisvini
mui. Tačiau Berlyne buvusioji 
LAF vadovybė visų Lietuvos an- 
tisovietinio pogrindžio vadovavi
mo uždavinių nesiėmė — paliko 
Lietuvoje esančiai vadovybei 
spręsti konkrečius įvykių eigoj 
iškylančius vadovavimo uždavi
nius. Ji tenkinosi tik bendrai
siais, visą sąjūdį liečiančiais nu
rodymais.

Šiuo būdu sujungtas Lietuvos 
antisovietinis pogrindis pradėjo 
veikti kaip Lietuvių Aktyvistų 
Frontas, o jo vadovaujantieji 
Vilniaus ir Kauno centrai — 
kaip LAF Vilniaus ir Kauno šta
bai. Jų funkcijos ir toliau pasi
liko, kaip buvo sutartos 1940 m. 
spalio 9 d. pasitarime: Vilnius 
— rūpinsis politine ir karine sri
timi, Kaunas organizacine. 
Du štabai pasiliko saugumo su
metimais, kad, okupantui Lietu
vių Aktyvistų Fronto štabą su
sekus, pogrindis neliktų be va
dovybės. Esant dviem štabam, 
vieną susekus, vadovavimą ga
lėjo tuojau pat perimti antra
sis. Paskiros pogrindžio grupės 
ir po susijungimo veikė — taip 
pat saugumo sumetimais — tais 
vardais, kuriais buvo veikusios 
ir anksčiau, nors jos tiesiogiai 
ar netiesiogiai buvo įsijungusios 
į LAF. Pvz. Tauragės apskrityje 
aktyvistai ir toliau veikė Lietu
vos Apsaugos Gvardijos vardu, 
Šakių apskrityje — Geležinis 
Vilkas, šaulių srityje — Lietu
vos Laisvės Armija ir t.t.

Ne visos pogrindžio grupės į 
LAF tuojau pat įsijungė. Taip 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga į LAF įsijungė tik 1941 
m. balandžio mėnesį. Raseinių 
apskrity veikusi “Juodoji svasti
ka”, susirišusi su Gestapu ir vei
kusi pagal jo direktyvas, į LAF 
nesijungė ir jo nurodymų nesi

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
Rėmėsi Leninu

Leninas straipsnyje “Kaimo 
varguomenei” kalba, kad “kiek
vienas turi turėti visišką laisvę 
išpažinti betkurią tikybą ... ir 
skleisti betkurią tikybą.” Liau
dies demokratijos šalyse, kurios 
laikosi Lenino mokymo (Lenki
joj, Vengrijoj, Vokietijos DR, 
Čekoslovakijoj) už mokyklos ri
bų vyksta sistemingas religijos 
mokymas, ir niekam neateina į 
galvą tokio mokymo drausti. Tik 
Albanijoje ir Kinijoje, kur at
mestas leninizmas, religijos mo
kymas ir už mokyklos sienų ne
beleidžiamas ...”

Teisiamasis priminė, kad mo
kykla Tarybų Sąjungoje atskirta 
nuo Bažnyčios ir jis nėjęs į mo
kyklą vaikų mokyti religijos. Be 
to, priminė, kad Tarybų Sąjun
ga yra pasirašiusi ir ratifikavusi 
konvenciją, pagal kurią tėvai tu
ri turėti galimybę užtikrinti sa
vo vaikų religinį ir moralinį auk
lėjimą sutinkamai su įsitikini
mais. “Kaip aš galiu būti teisia
mas šalyje, kuri yra šios konven
cijos partnerė, už tai, kad tėvų 
prašymu tikrinau vaikų pasiren
gimą sakramentams ar keliais 
žodžiai paaiškinau, ko nežino
jo?”

Kun. Šeškevičius teisėją pa
prašė bent dabar teisme parody
ti tas instrukcijas, kurioms jis 
nusikalto, nes niekas jų nežino 
— jos nėra oficialiai paskelbtos. 
Po to teisiamasis keliais žodžiai 
atsakė į prokuroro kritiškas pa
stabas tikinčiųjų ir religijos at
žvilgiu. Jis nurodė, kad kaltinti 
tikinčiuosius pasyvumu ir nesi
rūpinimu pažanga nėra pagrin
do, kadangi tikintieji niekur ne
atsilieka, o žengia pirmose gre
tose žmonijos laimėjimų avan
garde, kartais net pralenkdami 
netikinčiuosius. “Kas pirmieji 

laikė. Ji net pasirinko karo at
vejui skirtingą nuo aktyvistų at
pažinimo ženklą — ant rankovės 
raištį su svastika. Tačiau, ap
skritai imant, tai buvo tik paski
ri atvejai. Visi kiti pogrindžio 
kovotojai buvo susijungę į Lie
tuvių Aktyvistų Frontą ir laikėsi 
jo vadovybės nurodymų.
LAF VEIKLA VOKIETIJOJE

Lietuvių Aktyvistų Fronto 
užsimotą darbą bent iš dalies 
pik. K. Škirpa buvo pradėjęs 
dar prieš formalų įkūrimą, ta
čiau formalios organizacijos įkū
rimas ir didesnio būrio asmenų į 
darbą sutelkimas buvo ne tik di
delė paskata to darbo ryžtingiau 
imtis, bet ir įgalino veikti pla
tesniu mastu. Tad iki karo pra
džios aktyvistai Vokietijoje jau 
buvo pradėję daugiau ar mažiau 
veikti visoje eilėje sričių.

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas buvo pagrindinis ir 
svarbiausias LAF tikslas. Fron
to vadovybės ir veikėjų įsitikini
mu progą atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę turėjo sudaryti 
vokiečių-rusų karas. Pagal LAF 
planą, tam karui prasidedant, 
turėjo įvyksti lietuvių tautos su
kilimas prieš raudonuosius oku
pantus ir, dar prieš vokiečiams 
užimant kraštą, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas. Ta
čiau nebuvo žinoma, ar vokie
čiai taip pareikštą lietuvių tau
tos valią respektuos. Tad buvo 
būtina šį klausimą dar prieš ka
ro pradžią išsiaiškinti.

Šiuo tikslu LAF vadovybė 
visų pirma ne tik neslėpė, bet 
kiekviena proga dar stengėsi 
pabrėžti, kad veiklos pirmasis ir 
pagrindinis tikslas yra Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas. 
Taip pat neslėpė, kad numato
mas tuo tikslu lietuvių tautos 
sukilimas. Tačiau tokia taktika 
išsiaiškinti lietuviams rūpimu 
klausimu vokiečių nusistatymą 
nepavyko. Teko tad bandyti 
pradėt tuo reikalu pasikalbėji
mus su vokiečių įstaigomis bei 
jų pareigūnais. Tačiau tuos pa
sikalbėjimus pradėti buvo kliū
čių. Tuo pretekstu, kad vokie
čių santykiai su sovietais esą 
geri ir draugiški, jų užsienių 
reikalų ministerija vengė su lie
tuvių bei kitų pabaltiečių atsto
vais betkokių pokalbių, nors ir 
buvo neaišku, ar iš tikro vokie
čiai tai daro norėdami klaidinti 
sovietus, ar kad turi dėl Pabal
tijo ateities kitus planus. Dėl 
šių aplinkybių pik. K. Škirpa 
patekti į šią ministeriją pasikal
bėjimams Lietuvos reikalais 
gana ilgai negavo progos- Tuo 
pat laiku prasidėjo spaudimas, 
kad lietuviai nepriklausomybės 
atstatymo klausimo dar nekel

iškėlė koją mėnulyje? Tikintieji 
ar netikintieji? — Tikintieji.

Smūgiu atsakyti į smūgį nerei
kia ypatingos jėgos, tai natūrali 
visų gyvių reakcija, bet neatsa
kyti smūgiu į smūgį — yra augš- 
tesnė dvasinės jėgos apraiška.

Ar aš būsiu nuteistas kalėji
mu ar pinigine bauda, iš esmės 
tas pat. Svarbu tai, kad aš čia 
esu teisiamas už tai, kad atlikau, 
tegu ir nepilnai, savo kunigišką 
pareigą. Man dėl to rausti nėra 
ko”.

Teisiamasis kaiką pakartojo, 
kas buvo užrašyta jo teisminio 
gynimosi kalboje.

Užrakintoje salėje
Visos kalbos baigėsi 17.30 v. 

Buvo girdėti tikinčiųjų pasipikti
nimo balsai: “Neatiduosim kuni
go! Nekaltas, už ką jis teisia
mas!” Teisėjai norėjo, kad kai 
bus skaitomas nuosprendis, bū
tų kuo mažiau žmonių ir triukš
mo. Teismo sprendimas buvo 
atidėtas — 21 v. Paskutinė maši
na i Dubingius iš Molėtu išvyks
ta 18.30 v.

Žmonės iš salės prasiskirstė. 
Kun. Šeškevičius buvo ramus, 
lyg byla liestų kažką kitą, ne jį. 
Atėję į salę kunigai (teismo me
tu nebuvo salėje) išbučiavo kalti
namąjį už drąsą, suklaupė ir pa
prašė palaiminimo. Atsisveikino, 
nes jautė, kad nesusitiks.

Bažnyčioje kun. Šeškevičius 
atlaikė paskutines Mišias laisvė
je. Atsisveikino su pažįstamais ir 
visus palaimino. Po to visi nuvy
ko išklausyti sprendimo. Per
skaičius sprendimą, kun. Šeške
vičius buvo suimtas, o kad nekil
tų triukšmas, salė su žmonėmis 
buvo užrakinta. Žmones išleido 
tik tada, kai kun. Šeškevičius jau 
buvo išvežtas.

Dubingiečiai buvo pasisam- 

tų. šios akcijos ėmėsi buvęs 
tuo laiku Vokietijoje ypatingai 
galingas Gęslapas. Jo atstojai 
ur. Graefe ir ctr. Girgensohn at
silankė pas pik. Škirpą ir įtiki
nėjo, kad lietuviai turi liautis 
kėię Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo klausimą. Tai esą 
erzina rusus ir gali nei išprovo
kuoti jų demarsą, kad tariamai 
prieš sovietų Sąjungos terito
rinį integralumą nukreipta LAF 
veikla būtų sulaikyta ar net 
patsai pik- Škirpa butų pašalin
tas iš Berlyno. Jie patarinėjo 
vartoti tariamai atsargesnę for
mulę ir kalbėti tik apie išlaisvi
nimą. Tokią pat mintį jie sten
gėsi skleisti ir kitų Berlyne bu
vusių lietuvių tarpe, ypač tarp 
keleto priimtų dirbti Gestape 
buvusių Lietuvos saugumo pa
reigūnų, kaip dr. P. Meškaus
kas-Germantas ir kitų. Kitais 
atvejais tie patys Gestapo pa
reigūnai įrodinėjo, kad eventua
laus vokiečių-rusų karo atveju 
Lietuva neišvengiamai pasida
rytų vokiečių armijos etapų sri
tis ir tokiose sąlygose atkurti 
tuojau pat Lietuvos nepriklau
somybę pasidarytų praktiškai 
neįmanoma. Jie taip pat nesi
varžė įrodinėti, kad nepriklau
somybės reikalavimas esąs tik 
inteligentijos prasimanymas. 
Pabaltijo žmonės esą grynai 
ūkininkų tautos, kurios apie 
nepriklausomybę nesvajoją. Jie 
esą suinteresuoti tik saugumu 
ir medžiagine gerove. Nepri
klausomybė jiems esanti tik 
našta, nes mažom valstybėm rei
kia išlaikyti savo kariuomenę, 
valdžios aparatą, diplomatines 
atstovybes užsieny ir panašius 
dalykus. Pagaliau minėtasis dr. 
Graefe atsiuntė pas pik. K. 
Škirpą buvusį Vilniaus saugu
mo apygardos viršininką S. 
Cenkų, kad jis LAF vadui pra
neštų, jog karo atveju vokiečių 
kariuomenei įžygiuojant į Lie
tuvą, lietuviai atbėgeliai netu
rėsią teisės savivališkai sudary
ti Lietuvos vyriausybės nei iš 
Vokietijoje esančių atbėgėlių, 
nei iš Lietuvoje esančių asme
nų. Taip pat atbėgeliai negalė
sią be atitinkamų vokiečių įstai
gų sutikimo skelbti tuo atveju 
kokį nors atsišaukimą į lietuvių 
tautą. Lietuviai atbėgeliai pri
valėsią laikytis vokiečių politi
kos linijos ir jų įstaigų nurody
mų. Iki karo galo krašto valdžia 
pasiliksianti vokiečių rankose, 
nors j krašto valdymo reikalus 
būsią įtraukti vokiečiam patiki
mi asmenys ir iš lietuviu tarpo. 
Tuo tikslu lietuvių atbėgėlių 
vadovybė turinti sudaryti tokių 
asmenų iš atbėgėlių tarpo sąra
šą vokiečių įstaigoms.

(Bus daugiau) 

dę keletą mašinų parvažiavimui. 
Saugumiečiai sukliudė jomis 
parvažiuoti. Todėl žmonės turėjo 
jieškoti nakvynės ir tik rytą par
važiavo į namus.

Surežisuotas spektaklis
Šis teismas ignoravo tiesą ir 

rūpinosi, kad nebūtų pažeistas 
interesuotumas tų asmenų, kurie 
bylą iškėlė ir atliko parengtinį 
tardymą. Tai buvo bandymas 
prigąsdinti tėvus, kad jie nebe- 
vestų savo vaikų pas kunigą net 
patikrinimui religinių žinių. Tai 
bandymas prigąsdinti vaikus, 
kad neitų į bažnyčią. Tai bandy
mas įbauginti kunigus, kad neat
liktų svarbiausios savo pastoraci
nės pareigos. Šis teismas pasity
čiojo iš konstitucijos ir nuteisė 
pats save. Teismas buvo tik 
spektaklis, o viskas iš anksto bu
vo saugumo surežisuota.

Po teismo vyrai nuvažiavo į 
Giedraičius pas direktorės moti
ną ir padėkojo, kad išaugino ge
rą dukterį, kurios pastangomis 
buvo pasodintas į kalėjimą kle
bonas.

Kai buvo mokytojo diena, vai
kai direktorei neatnešė nė vie
nos gėlės. Niekas su ja nenori 
sveikintis.

Apylinkės pirmininkas Leišys 
stengėsi nusiplauti rankas, tarsi 
jis čia nebūtų kaltas. Direktorė 
meilinasi žmonėms ir kaltę meta 
apylinkės pirmininkui.

j Dubingius buvo atvykęs pro
kuroras ir padarė susirinkimą.

y® 

A t A
Mylimai Žmonai ir Motinai MARIJAI MATULIONIENEI 
iškeliavus amžinybėn, visiems mus užjautusiems gilaus skausmo 
valandoje raštu, žodžiu, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėles ir išreiškusiems tokią gilią užuojautą, atvykusiems iš Paris, 
Toronto, Ayr, Burlingtono, Hamiltono, Stone Creek, mieliems 
Brantfordo draugams ir pažįstamiems už taip gausų lankymą lai
dotuvių namuose ir palydėjimą j amžino poilsio vietą, — nuošir
džiai dėkojame. Ypatinga padėka mons. dr. J. Tadarauskui, atvy
kusiam į Brantfordą ir palydėjusiam velionę į amžino poilsio vietą 
Hamiltono kapinėse, taip pat už tokius nuoširdžius suraminimo 

įžodžius Brantfordo bažnyčioje ir Hamiltono kapinėse. Ačiū Brant
fordo ir Ontario provincijos policijai už tokį gražų patarnavimą 
laidotuvių metu. Visiems nuoširdžiai dėkingi —

Vyras Stasys, sūnus Stasys, sūnus Eduardas Matulioniai

Mano mylimam vyrui

a.a. IGNUI ir jo broliui JONUI 
staiga ir netikėtai palikus šį pasaulį, nuoširdžiai dėkoju 

visiems draugams už šv. Mišias, gėles ir užuojautas. 

Tegu Visagalis Jums atlygina.

Lieku Dievo valioje —
Bona Ąlksnienė ir šeima

Brangiai mamytei

Veronikai Miškinienei
mirus Lietuvoje, dukrai MARYTEI KRIŠČIŪNIENEI, ' 
jos vyrui ir giminėms nuoširdžių užuojautų reiškia —

M. V. Vaitkai M. B. Ormos
A. J. Jankaičiai M. Žaliauskienė

TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 
dukras — ANGELĘ LUKOŠIŪNIENĘ ir GENO

VAITĘ RAČIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame —

Brangiai MOTINAI
Lietuvoje mirus, ADOLFUI TUMAIČIUI ir artimie

siems reiškiame gilių užuojautų —

V. I. Turūtos S. M. Šalkauskai

Brangiai MOTINAI
Lietuvoje mirus, MARIJAI KRIŠČ10 NIEN EI ir jos vy

rui VYTAUTUI nuoširdžia užuojautų reiškia —

F. E. Pawelko

Brangiai mamytei
Marijonai Keruotienei

Lietuvoje mirus, dukterį ANGELĘ GONTIENĘ, jos 
šeimų ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
jų didžiame skausme —
J. B. Aukštaičiai A. M. Starkevičiai

F. B. Roževičiai

/ _ .
i

Kalbėjo apie kun. Šeškevičių, 
kad jis buvęs su banditais, su 
tais, kurie žydus šaudė, kad bu
vęs didelis spekuliantas.

Kunigi; pareiškimai
Po teismo buvo persekiojami 

aktyvesni tikintieji. Žmonės tris 
kartus važiavo į Maskvą ginti 
kun. Šeškevičiaus, bet rezultatų 
jokių. Bažnyčia sekmadieniais ir 
šeštadieniais pilna žmonių. Visi 
meldžiasi už kun. Šeškevičių. 
Jie sako: klebonas už mus ken
čia, ir mes nepasiduosime.

Lietuvos kunigai solidarizavo 
su nuteistuoju. Pirmiausia pa
reiškimą komunistų partijos 
centro komitetui įteikė Vilkaviš
kio ir Kaišiadorių vyskupijų ku
nigai. Pasirašė 72 Vilkaviškio 
vysk, kunigai ir 32 Kaišiadorių 
vysk, kunigai. Paskutiniu metii 
Lietuvos TSR Augščiausios Tary
bos Prezidiumui pareiškimą įtei
kė Panevėžio vysk, kunigai. Pa
sirašė 126 kunigai, kurie laiko 
nuosprendį neteisingu ir pareiš
kė, kad savo svarbiausių pareigų 
negalės atsisakyti. Valdžia pa
sirašiusių protesto raštus kol 
kas nenubaudė.

Kun. Šeškevičius atlieka baus
mę Alytaus sunkaus režimo ka
lėjime. Savo likimu nesiskun
džia, nors kalėjimo sąlygos yra 
labai sunkios. Jis kalbėjo: “Ti
kiu, kad ir čia šlovinu Dievą ir 
prisidedu prie pasaulio išgany
mo, prie tikėjimo laisvės mūsų 
krašte . . . Esu patenkitas, nes 
einu su Tuo, kuris nugalėjo pa
saulį ...”

Kun. G. Blynas asmeniškai nu
siuntė pareiškimą Respublikos 
prokuratūrai, argumentuoda
mas, koks neteisingas buvo kun. 
Šeškevičiaus teismas.

i ’

EI. Pr. Žuliai ir šeima
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JAV Lietuvių Bendruomenės senatoriams suruoštame priėmime senato ma
žumos vadas sen. H. D. Scott jaučiasi kaip šeimininkas. Jis ir jo štabas tal
kino priėmimo ruošoje. Stebi tikroji priėmimo šeimininkė Aušra Zerr

Nuotr. K. Čikoto

Lietuviška ugnis teberusena Brazilijoj
Jaunimas mokosi lietuvių kalbos ir ruošiasi dalyvaut tautinu šokių šventėje bei kongrese

PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO

Informacinė baltiečių konferencija
G. KRIVICKIENĖ

Š. m. balandžio 15—16 d. d. 
Vašingtono priemiestyje įvyko 
antroji informacinė S. Ameri
kos baltiečių konferencija, ku
rioje dalyvavo 183 asmenys: 69 
lietuviai, 64 latviai, 33 estai ir 
17 nenurodžiusių savo tautybės. 
Paskaitininkais buvo parinkti 
įvairaus amžiaus ir įvairių pa
žiūrų, todėl konferencija buvo 
įdomi ir gyva, nors kiek per
krauta.

Lietuviai kalbėtojai buvo šie: 
rengėjų vardu konferenciją pra
dėjo dr. J. Genys. Jis buvo mo
deratorium “Dabartinės Baltijos 
padėties” diskusijų ir rezoliuci
jų priėmimo sekcijose. Trumpą 
žodį tarė ALTos pirm. dr. K. Bo
belis. Dr. J. Balys kalbėjo tema 
“Baltiečių informacijos šaltiniai 
kongreso bibliotekoje”, V. Bra
žėnas — “Žmogaus teisių teisių 
apžvalga sovietų okupuotoje Lie
tuvoje”. A. Pautienis ir lietu
vių kilmės Jack Burgess pasisa
kė kaip simpoziumo dalyviai dėl 
galimo padėties pagerinimo Bal
tijos valstybėse ir būsimos sau
gumo konferencijos ryšium su 
prezidento Niksono būsima ke
lione į Maskvą. Antanas Damb- 
riūnas nurodė, kad reikia laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimui 
palaikyti ryšius su Lietuvos jau
nimu. G. Karosas nušvietė nau
jų kelių jieškojimo reikalingu
mą, pastangas sudominti lietu
viškąjį jaunimą, bendradarbia
vimą šu estų ir latvių jaunimu, 
pagyvinimą išlikimo ir laisvės 
kovos, iškėlimą laiko ir realy
bės šviesoje naujų šūkių. Jis pa
stebėjo, kad lietuvių jaunimas 
studijuoja daugiausia gamtos 
mokslus, kad jaučiamas didelis 
trūkumas tautiečių žurnalizmo, 
teisių ir panašiose'srityse. Dr. 
P. Mažeikos tema buvo — “Eko
nominės sąlygos ir gyvenimo 
lygis okupuotoje Lietuvoje”. 
Kun. K. Pugevičius apžvelgė 
radijo ir televizijos informaci
jos svarbą- Dr. J. Stukas kalbė
jo tema — “Lietuvių patirtis 
skleidžiant informacijas per 
spaudą, radiją ir televiziją”.

Klausant dainavimo auga jėgos...
Mergaičių choro "Aidas" koncertas ir jaunimo susitikimas
Hamiltono mergaičių choras “Ai

das” balandžio 15 d. koncertavo Niu
jorko Richmond Hill H. S. erdvioje 
auditorijoje. Rengėjai — Lietuvių 
Bendruomenės apygarda. “Aidas” ir 
šventės rengėjai siekė: 1. gausesnio 
jaunimo susibūrimo, susipažinimo, 
paskatinimo meniniams ir lituanisti
niams užsimojimams; 2. padėti jau
nimui šeštadieninėje Maironio mo
kykloje; 3. pažadinti entuziazmą šū
kiui “Jaunimo darbas ir širdis — 
Lietuvos ateitis”.

Nors šeštadienis buvo lietingas ir 
apylinkėje vyko įvairūs posėdžiai ir 
kiti du parengimai, šventė pasisekė. 
“Darbininkas” skelbė: “Toks choras 
New Yorke pirmąkart!” Koncerto 
programa niujorkiečiams buvo nau
ja ne tik pasirinktuoju repertuaru, 
bet ir koncerto atlikimu bei daina
vimo nuotaika; nebuvo slegiančio rū
pesčio nei scenoje, nei publikoje; 
buvo lengva ir miela klausyti jaunų 
širdžių vaiskaus plasnojančio balso. 
Dirigentas V. Verikaitis chorui sce
noje buvo griežtas ir tėviškas. Jis 
savo mostais parodė dainavimo ir 
tvarkos preziciškumą, kartu išgauda
mas scenišką laisvumą, jaunatvišką 
choro žaismingumą. Publika chorui 
tiek už lietuviškas, tiek tarptautines 
kompozicijas plojo net perilgai — 
chorui teko dažnai kartoti. Ypač 

Banketo metu žodį tarė lietu
viams palankus JAV Atstovų 
Rūmu narys Lawrence Hogan, 
R. Md.

Pagrindinis konferencijos kal
bėtojas buvo amerikietis dr. F. 
G. A. Kraemer. Tai žymus kal
bėtojas, istorikas, buvęs un-to 
profesorius. Jis įdomiai nušvie
tė šių dienų pasaulio įvykius, 
pastebėdamas, kad Baltijos 
kraštų reikalai yra nežymus ob
jektas'; atgauti nepriklausomybę 
šiuo metu nedaug tesą vilčių. 
Tačiau patarė ruošti panašias 
konferencijas, gvildenti savo 
problemas, jas išlaikyti gyvomis 
savo šeimose ir kelti įvairiais 
keliais: per spaudą, televiziją, 
įvairius asmenis, panašiai kaip 
žydai ir negrai. Jis patarė nepa
likti visų savo problemų Dievo 
valiai, aukotis ir dirbti, o kai 
ateis laikas, susidėjus palan
kioms aplinkybėms, pulkite 
siekti savo tikslų visomis prie
monėmis ir visa jėga. O tuo tar
pu “melskitės, kad įvyktų ste
buklas” — užbaigė savo kalbą 
dr- Kraemer. Dar jis patarė bal- 
tiečiams auginti gausias šeimas.

įdomu buvo pamatyti ir gir
dėti kalbantį britų kilmės Ka
nadoje gyvenantį L. Milne, ku
ris bandė išvaduoti rusų pagrob
tą Simą Kudirką.

Iš kalbėtojų pasakytų kalbų 
bei susirinkusiųjų pateiktų klau
simų ii- įvairių diskusijų atrodo, 
kad labai svarbu stengtis kelti 
mūsų problemas įvairiais būdais 
— per žmones, spaudą ir pan., 
išlaikyti lietuvybę savo šeimose, 
reaguoti į teigiamus ar neigia
mus pasisakymus angliškoje 
spaudoje, radijo ir televizijos 
programose, padėkoti jų auto
riam arba netikslumus pagrįs
tai atremti, rašyti laiškus iškel
tomis temomis į laikraščių ati
tinkamus skyrius. Panašiai rei
kia reaguoti ir į knygose gvilde
namus dalykus, liečiančius mū
sų problemas. Tai ypač gali 
lengvai atlikti čia mokslus bai
gęs ar bestudijuojąs lietuvių 
jaunimas.

audringų plojimų susilaukė antroji 
programos dalis, kurioje choras dai
navo su sol. V. Verikaičiu be diri
gavimo.

Dainoms ir solistui akompanavo 
Jonas Govėdas, pilnai pajėgdamas 
prisitaikyti prie dainavimo tempo, 
baisingumo, akcentų ir praturtinti 
dainų skambėjimą.

Koncerto pabaigoje Niujorko LB 
apygardos pirmininkas, dėkodamas 
sakė: "Matant tiek daug ir taip gra
žiai dainuojančio jaunimo mums, 
visiems auga jėgos savo tautos atei
čiai”. Choras, solistas ir pianistas 
apdovanoti gėlėmis. Grįždamas na
mo nevienas kartojo: “Kas šiame 
koncerte nebuvo, tikrai turėtų gai
lėtis!”

Vakare Kultūros Židinyje buvo 
surengtas šeimyniškas, jaukus jau
nimo pabendravimas, šokiai. Sekma
dienį, balandžio 16, buvo jauni
mui pamaldos, pei- kurias giedojo 
"Aidas”. Pamaldas laikė ir pamoks
lą pasakė kun. Paulius Baltakis, 
OFM, Kultūros Židinio administra
torius.

Šventei reikėjo daug ruošos, bet 
atsisveikinant niekam nebuvo gaila 
paaukoto laiko, nes “Aidas” pasiro
dė kaip pavasariškas pragiedrulys 
žydinčioje lietuviškoje jaunystėje.

A. S.

1971 m. vasarą tautinių šokių 
mokytojų kursuose Jonyno 
vasarvietėje prie Čikagos tarp 
36 kursantų iš Brazilijos daly
vavo: Regina Bagdžiūtė, Alek
sandras Valavičius ir Jonas Lu
koševičius. Juos atvežė, globo
jo ir kartu kursus lankė jėzui
tas kun. Jonas Kidykas. Stebė
damiesi jo ištverme, kantrybe 
ir dėmesiu, daug kas klausda
vo: “Ką sugalvojo virš 60 m. 
amžiaus kunigas — lankyti tau
tinių šokių kursus?” Dabar, kai 
turėjau progos nors trumpai 
pagyventi Brazilijos lietuvių 
tarpe, pažinti jų rūpesčius ir 
vargus, supratau kun. J. Kidy
ką, kuris vadovaujasi lietuviš
ka patarle — “kalk geležį, kol 
karšta”.

Gyvena apatijoj
Brazilijos lietuviškas jauni

mas gyvena tam tikroj apatijoj. 
Jie girdi, kad kitur vyksta dide
li dalykai: lietuviškas jaunimas 
rengia suvažiavimus, diskutuo
ja, demonstruoja, rašo petici
jas, turi tautinių šokių grupes, 
chorus. Jis yra gyvas ir akty
vus, labai dažnai išeina į plates
nę visuomenę su savo laimėji
mais, didžiuojasi, kad jie yra 
lietuviai. Tuo tarpu Brazilijos 
jaunimas jaučiasi labai atskir
tas nuo visų. Spauda ir laiškai 
iš JAV ir kitur pasiekia juos 
labai vėlai ir nereguliariai. 
Jiems trūksta žmonių, galinčių 
ir sugebančių jaunimą sudo
minti bei suorganizuoti. Ir visi 
tie įvykiai, kuriuose dalyvauja 
ir kuriais džiaugiasi mūsų jau
nimas, jiems atrodo tik tolima 
svajonė, ne jiems skirta.

Naujo gaivumo į Sao Paulo 
lietuvių gyvenimą įnešė pora 
jaunų kunigų: tai jėzuitas An
tanas Saulaitis ir salezietis Sta
sys Šileika, kuris dar tik 6 mėn. 
ten tegyvena. Jie pradėjo be- 
merdėjantį jaunimą judinti, 
mokyti dainuoti, ruošti vaidini
mėlius, vasaros stovyklas ir t.t.

Senesnieji su pasididžiavimu 
prisimena dienas, kai jie įsteng
davo suruošti kongresus, su
traukti gausią visuomenę, pasi
rodyti su vaidinimais ir chorais 
(ir dabar choras egzistuoja, bet 
jaunų veidų nesimato ir jo ei
lės gerokai praretė j tįsios). Se
nesnieji, daugiausia pensinin
kai, jau nebeturi jėgų organi
zuoti, o jaunimui trūksta im
pulso ir žinių.

Nauji sambūriai
Praėjusiais metais Sao Paulo 

lietuvių koloniją aplankė Urug
vajaus ' lietuvių tautinių šokių 
grupė “Ąžuolynas”, vadovauja
mas A. Stanevičiaus. Jis davė 
keletą koncertų lietuvių ir bra
zilų visuomenei, pasirodė tele
vizijoj, paviešėjo ir pabendravo 
su Brazilijos jaunimu. Tai buvo 
tam tikra prošvaistė braziliečių 
kasdieniniame gyvenime, apie 
kurią jie ir dabar su malonumu 
kalba. Jie pajuto, kad šie kai
myniniai jaunuoliai, gyvendami 
ne geresnėse, finansiniu atžvil
giu net blogesnėse sąlygose, ga
li egzistuoti ir gražiai pasirody
ti, jeigu tik yra kas sugeba juos 
paruošti, jiems vadovauti. Urug
vajaus lietuviai šokėjai dalyva
vo ir III tautinių šokių šventėje 
Čikagoje. Kun. J. Kidykas, pa
jutęs jaunimo susidomėjimą, 
pastebėjo, kad norint juos išlai
kyti viename būryje reikia pa
traukti tuo, kas juos domina. Ir 
tai jam pasisekė. Grįžę iš kursų 
du jauni mokytojai pradėjo pir
muosius žingsnius. Regina Bag
džiūtė pradėjo dirbti su salezie
čių parapijos ateitininkų grupe 
“Žilvičiu”, o Jonas Lukoševi
čius suorganizavo naują, dau
giausia studentų, grupę “Nemu
ną” Tėvų jėzuitų globoje. 
Tačiau kuri. Kidykas nenurimo, 
nes jo manymu žinios, gautos 
kursuose, dar nebuvo pakanka
mos užtikrintai grupių egzisten
cijai. Jo nuolatos kviečiama, dr. 
L. Kriaučiūno ir A. Rinkimo ra
ginama, 1971 m. Kalėdų metu 
atsiradau Sao Paulo mieste, kur 
ir turėjau progos geriau pažinti 
Brazilijos lietuvių jaunimą.

Prakalbino lietuviškai
“Labas vakaras, ponia! Malo

nu Jus matyti. Matote — mes 
šokame” — pasveikino mane J. 
Lukoševičius. Tikrai malonu 
man matyti, kad jie dirba, bet 
dar maloniau buvo išgirsti, kad 
Jonas į mane prabilo lietuviš
kai, nes prieš pusę metų Čika
goje mudu sunkiai susikalbė
jom: jis nemokėjo nei lietuviš
kai, nei angliškai, o aš — por
tugališkai. Pertraukų metu pri
eidavo prie manęs ir kūno ar 
rankų judesiais bandydavo iš
aiškinti, ko nori paklausti. Ne 
paslaptis, kad maždaug pusė 
Brazilijos jaunimo nekalba lie
tuviškai. Daugumas jų jau yra 
trečioji ar net ketvirtoji karta. 
Jų seneliai paliko Lietuvą, žen
giančią pirmuosius nepriklauso
mo gyvenimo žingsnius. Prisi
minimai apie gimtinę ilgą laiką 
gyvenant svetimame krašte bu
vo gana migloti. Sunki gyveni
mo pradžia ir grumtynės su juo, 
valdžios suvaržymai svetimtau-

G. BREICHMANIENĖ
čiams, nebuvimas pakankamai 
vadovaujančių asmenų pastū
mėjo į rezignaciją ir apatiją, 
nors tiek tėvai, tiek vaikai save 
laiko lietuviais. Tad dabar, iš
girdusi Joną kalbant lietuviš
kai, pagalvojau, kad jis turbūt 
tą porą sakinių išmoko, norėda
mas mane nustebinti. Tačiau vė
liau vis daugiau ir daugiau, nors 
ir su didelėm pastangom iš jo 
pusės, mudu pasikalbėdavom su 
juo lietuviškai. Vėliau susipaži
nau su jo motina, gailestingąja 
seserimi, kuri pati viena užau
gino jį, užsidirbdama pragyve
nimą. Tad mažai laiko tegalėjo 
skirti sūnui. Tačiau 1971 m. va
sarą, jos pasakojimu, iš tauti
nių šokių kursų Jonas grįžo 
labai pasikeitęs. Jis pareiškė 
motinai, kad namuose jiedu kal
bėsis tik lietuviškai, nes iki tau
tinių šokių šventės jis privalo 
gerai išmokti lietuviškai.

Jonas yra tik vienas iš dauge
lio Brazilijos lietuvių jaunuolių, 
kurie su energija ir nemažu pa
sišventimu bei ryžtu ruošiasi 
tautinių šokiu šventei ir jauni
mo kongresui ne tik mokyda
miesi šokti, bet ir kalbėti lietu
viškai.

Nuostabus ryžtas
Per dvi savaites, praleistas su 

Brazilijos lietuvių jaunimu, ma
ne stebino jų noras kuo dau
giau išmokti, sužinoti. Po 4 va
landas, su labai mažom pertrau
kom, kas vakarą, neišskiriant nė 
šventų dienų, mokėmės tauti
nių šokių šventės repertuare 
numatytų šokių. Su kun. Kidy
ko pagalba parodėme taut, šo
kių filmą ir tautinių drabužių 
skaidres. Kiekvieną vakarą su
sirinkdavo būrelis moterų, ne
šinos ryšulėliais tautinių drabu- 
bužių, norėdamos pasitarti, kaip 
juos pagerinti, pagražinti, kad 
jų vaikai, nuvykę į Ameriką, 
neatrodytų labai skirtingi. Ste
bėjausi žmonių paprastumu, 
nuoširdumu ir vėl tuo pačiu no
ru kuo daugiau sužinoti, patirti. 
Net apie Lietuvą klausinėjo, 
nes, jų manymu, aš daug vėliau 
ją palikau.

Šiauriečiai ir pietiečiai
Stebėdama tenykštį jaunimą 

(kursuose dalyvavo ir 5 jaunuo
liai iš Urugvajaus), jį vis lygi
nau su mūsiškiu. Tiesa, ir Bra
zilijos jaunuoliai panašaus am
žiaus turi automobilius, veržia
si į mokslą, stengiasi vasaros 
metu šiek tiek pinigų užsidirbti. 
Patekti į universitetą nėra leng
va — reikia laikyti įvairiausius 
egzaminus- Bet vieną kartą ne
pavykus, jie ir vėl bando. Jeigu 
kuris ir meta mokslą, po kiek 
laiko grįžta atgal, stengdamasis 
įsigyti profesiją. Savo uždarbį 
vis skaičiuoja doleriais, kurie 
nėra lengvai uždirbami. Ypač 
sunku Urugvajaus lietuviams, 
kurie vidutiniškai į mėnesį už
dirba $25. Tad ir labai norint, 
sunku išleisti sūnų ar dukrą at
vykti Š. Amerikon.

Sao Paulo lietuvių jaunimas, pasiruošęs dalyvauti jaunimo kongrese Čikagoj

w

Čikagos lietuvių horizonte
Vladas Ramojus ____

Balandžio 20 d. Čikagoje Šv. Kry
žiaus ligoninėje po kraujo išsilieji
mo smegenyse mirė kun. Benediktas 
Sugintas, sausio 3 d. atšventęs 77 m. 
amžiaus sukaktį, Jei taip galima iš
sireikšti, jis buvo pats populiariau
sias ir labiausiai žmonių pažįstamas 
asmuo Čikagoje, nes beveik per 20 
metų reguliariai kas mėnesį lankė 
daugelio lietuvių butus, rinkdamas 
jo įsteigtų rėmėjų būrelių mokesčius 
Vasario 16, Saleziečių ir Punsko 
gimnazijoms. Jis vienas surinko apie 
S213.000. Prieš pradėdamas šį sava
norišką darbą, kun. B. Sugintas iš 
Europos į JAV atsikvietė apie 200 
tremtinių, jiem sudaręs darbo bei 
buto garantijas. Prisimenu, bene 
1959 m. jam švenčiant kunigystės 40 
m. sukaktį, visuomenė didžiuliame 
bankete, i kurį buvo susirinkę keli 
šimtai žmonių, nežiūrint pažiūrų ir 
religijos skirtumo, sudėjo gražią su
mą pinigų, kad kun. B. Sugintąsias 
nusipirktų automobili ir sparčiau ga
lėtų gimnazijų rėmėjus aplankyti. 
Bet automobilio jis nenusipirko, vi
suomenės sudėtus pinigus išdalino 
labdaros reikalams.

Kun. B. Sugintą teko pažinti nuo 
1948 m., kai jis gyveno Diepholzo

Griežta tvarka
Jaunimo santykiai su tėvais 

skirtingi. Jie mažiau turi lais
vės ir į vyresniuosius žiūri su 
didesnė pagarba bei dėkingu
mu. Čia prisideda ir valdžios 
santvarka. Pvz. po 11 v. vakaro 
jaunuoliai, jaunesni kaip 18 me
tų, neturi teisės pasirodyti gat
vėje be tėvų globos. Visados tu
ri turėti su savimi dokumentus. 
Todėl ten neteko matyti ilga
plaukių bei “hipių”. Policija 
greitai surenka gatvėje bestovi- 
niuojančius, nieko neveikian
čius ir išveža juos viešiesiems 
darbams. Tai geriausias vaistas 
nuo tos ligos. Smarkiai baudžia 
ir gaudo narkotikų platintojus. 
Vyresnieji ir net jaunimas pa
tenkinti griežta valdžia ir su 
kartėliu prisimena neseniai 
krašte vykusią anarchiją, be
prasmius streikus ir part. Kraš
tas ėjo į chaosą ir tik dabartinė 
griežta valdžia įstengė tvarką 
atstatyti, užtikrinti ramų gyve
nimą, aprūpinti žmones darbu.

Istorinė kelionė
Nors tik karštos bei tvankios 

braziliškos vasaros vakarais 27 
jaunuoliai tegalėdavo susirink
ti, nes dienos metu daugumas 
turėjo vasaros darbus, bet pa
siekė labai daug, įgijo pasitikė
jimą ir norą dirbti. Iš dabar 
gaunamų laiškų žinau, kad su 
dideliu entuziazmu ir nepapras
tai nuoširdžiai jie rengiasi da
lyvauti taut, šokių šventėje ir 
jaunimo kongrese, ima specia
lias lietuvių kalbos pamokas, 
mokosi šokti, audžia drabužius, 
juostas, taupo ir renka centus. 
Jaučiamas tam tikras sujudi
mas bei atgimimas senų ir jau
nų tarpe. Jiems tai istorinė ke
lionė, nes pirmą kartą toks di
delis būrys organizuoto jauni
mo pakils kelionei į kitą pusę 
pusiaujo — į Šiaurės Ameriką, 
apie kurią svajoja. Jie rengiasi 
daug ko pasimokyti iš mūsų jau
nimo, pasisemti žinių ir jėgų bei 
ryžto ateities darbams. Tačiau 
ir širdis nerami: ar įstengs jie 
prilygti mūsiškiams pasiruoši
mu, išvaizda, elgesiu- Nevisi ga
lės vykti. Didžiausia kliūtis — 
lėšų stoka. Tie, kurie pasiliks 
namuose, lauks grįžtančių su 
naujomis viltimis ateičiai.

Tautinių šokių šventei rengti 
komitetas su dr. L. Kriaučeliū- 
nu priekyje, o taip pat ir jau
nimo kongreso komitetas sten
giasi surinkti lėšas ir užtikrinti 
jų kelionę pas mus. Dabar išky
la uždavinys mūsų jaunimui: ar 
jie įstengs duoti tai, ko jie tiki
si? Ar įstengs Pietų Amerikos 
jaunimas pasisemti užtektinai 
energijos ir patirties kovai su 
laikų ir gyvenimo sąlygomis? 
Lietuviška ugnis teberusena. 
Mūsų visų pareiga padėti jai 
įsiliepsnoti. Tikėkimės, kad at
einanti vasara Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo gyvenimą pa
suks nauja linkme, įkvėpdama 
jiems daugiau pasitikėjimo bei 
ryžto ateičiai.

stovykloje. Vėliau mūsų kelias ilgam 
laikui susitiko Čikagoje. Buvau jo 
svečias pirmosiomis kūrimosi dieno
mis JAV, kai kun. B. S. gyveno savo 
senų giminaičių namuke Roselande, 
kur nebuvo net elektros šviesos. Vė
liau jis nesykį pasikviesdavo į var
dadienio pobūvius jaukioje pastogė
je Marquette Parke. Savo pastogėje 
visada buvo mandagus, tylus ir vai
šingas. Priešingai, pas žmones ar 
gatvėse — nepaprastai kalbus, net 
audringas. Jo svarbiausi gyvenimo 
poliai buvo Evangelija ir lietuvybė. 
Daug kartų gyvenime teko spaudoje 
rašyti apie šį įdomų ir spalvingą 
kunigą. Jis pats to prašydavo. Ir 
“TŽ” maždaug prieš 15 m. pirmąjį 
straipsnį atspausdinau kaip tik apie 
kun. B. Sugintą. Bet būdavo su juo 
ir vargo: pats pateikdamas medžiagą 
apie save ir nuveiktus darbus, daž
nai susimaišydavo datose bei skai
čiuose. Paskui, visai ne dėl savo 
kaltės, tekdavo tai atitaisinėti. Pas
kutiniais metais stebint, kaip ąžuolas 
linksta vis arčiau žemės, iš jo įvai
rius skaičius ar datas tepriiindavau 
tik raštu užrašytus ir tada tik drįs- 
davau skelbti spaudoje. Išlikome ar
timais bičiuliais iki galo, nors pas-

Mažųjų šventė buvo surengta Atvelykio sekmadienį Toronte. Nuotraukoje 
— Velykų bobutė (L. Nakrošienė) tarp zuikučių ir juokdarių B. Tarvydas

Lietuvos kataliku raštas Kremliui
“TŽ” redakciją pasiekė tekstas 

rašto, kuriuo okupuotos Lietuvos 
tikintieji kreipėsi į kompartijos 
gen. sekretorių L. Brežnevą, prašy
dami respektuoti sąžinės laisvę. Pa
starąją esą garantuoja sovietinė 
konstitucija, bet valdžia nepaiso. Iki 
šiol nesulaukta jokio palengvėjimo 
— religija tebėra persekiojama. Red.

Tarybų Sąjungos komparti
jos generaliniam sekretoriui, 
Maskva - Kremlius,

Lietuvos Romos katalikų me
morandumas.

Praėjus II pasauliniam karui, 
tautos pakilo iš griuvėsių ir no
ri pastovios taikos- Tikros tai
kos pagrindas yra teisingumas 
ir žmonių teisių gerbimas. Mes, 
Lietuvos katalikai, skaudžiai ap
gailestaujame, kad iki šios die
nos mūsų tautoje yra varžoma 
tikinčiųjų sąžinės laisvė ir per- 
sekiojaina Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius daugiau kaip 
10 metų be teismo sprendimo, 
be termino yra varginami trem
tyje, nors niekuo nėra nusikal
tę.

S. m. lapkričio mėnesį buvo 
nuteisti metams kalėti du kuni
gai: J. Zdebskis ir P. Bubnys už 
tai, kad jie, tėvų prašomi bei at
likdami savo kunigiškas parei
gas, vaikams paaiškino katalikų 
tikėjimo pagrindus. Šitie kuni
gai padėjo vaikams ruoštis pir
majai Komunijai ne mokykloje, 
bet bažnyčioje ir niekam prie
vartos nenaudojo — mokėsi, 
kas norėjo.

Tuo tarpu mokyklose tikin
čiųjų tėvų tikintys vaikai prie
varta yra mokomi ateizmo, net 
verčiami kalbėti, rašyti ar elg
tis prieš savo sąžinę, tačiau ši
tų prievartautojų niekas neba
ra ir neteisia.

Kunigai nepajėgia mus, tikin
čiuosius, tinkamai aptarnauti,
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kutini kartą ir teko numesti telefono 
ragelį. Porą savaičių prieš Velykas 
kun. B. Sugintas paskambino ir įspė
jo, kad D. Ketvirtadienį įvyks plane
tų susidūrimas ir žemėje užviešpa
taus baisi tamsa. Patarė apsirūpinti 
žvakėmis bei druska ... Aš, žinoma, 
pasijuokiau, o jis supyko ... Padė
jau ragelį... Tai buvo paskutinis 
pokalbis, šis epizodas minimas paro
dyti, jog gyvenimo saulėleidyje ve- 
lionies orientacija ėmė silpnėti... 
Bet jo gyvenimiški darbai tiek Kris
taus, tiek ir tautos vynuogyne yra 
milžiniški.

Velionis palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse balandžio 24 d. Jo palaikus 
palydėjo 70 automobilių, šviesias lai
dotuvių Mišias Marijos Gimimo baž
nyčioje atlaikė vysk. V. Brizgys, asis
tuojamas parapijos klebono bei vi
karų. Vyskupas pasakė ir pamokslą. 
Nors ir paprastą pirmadienį. Mišio
se dalyvavo pilna bažnyčia žmonių. 
Religine muzika bei giesmėmis pa
maldas lydėjo muz. VI. Baltrušaitis.

KANKINIAMS ATMINTI
Skaitant įvairią lietuvių spaudą, 

susidaro įspūdis, kad Čikagoje vei
kia du pagrindiniai chorai — Čika
gos Lietuvių Operos ir “Dainavos”. 
Paskutiniu laiku minimas ir naujai 
atgimęs “Pirmyn” choras, statantis 
operetes, šalia jų reikia paminėti ir 
Čikagos Lietuvių Operos kūrėjo muz. 
VI. Baltrušaičio, buv. Vilniaus Valst. 

nes jų permaža. Jau daug kur 
vienas kunigas aptarnauja po 
dvi, o kartais net tris parapijas. 
Priversti dirbti net seneliai ir 
invalidai kunigai. Šitaip yra dėl
to, kad kunigų seminarijos rei
kalus tvarko ne tiek vyskupas, 
kiek valdžios įgaliotinis. Valdžia 
leidžia kasmet į seminariją pri
imti vos dešimt klierikų. Kuni
gų skirstymus į parapijas taip 
pat diriguoja valdžios pareigū
nai.

Nors LTSR Baudžiamasis Ko
deksas numato bausmes už ti
kinčiųjų persekiojimą, bet prak
tikoje jos niekam netaikomos.
1970 m. Vilkaviškio švietimo 
skyrius atleido už tikėjimą iš 
darbo mokytoją O. Briiienę, o 
Vilkaviškio valdžia savame 
mieste jai neduoda net šlavėjos 
darbo. Šitokių pareigūnų nie
kas nebaudžia, nors dėl jų sau
valės inteligentai bijo viešai 
praktikuoti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia 
tikintiesiems savo lėšomis at
statyti sudegusių bažnyčių, pvz. 
Sangrūdoje, Batakiuose, Gaurė
je. Per didelį vargą leidžiama 
įsirengti koplyčią gyvenamame 
name, bet jokiu būdu negalima 
jos perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume nurodyti dar 
daug skaudžių persekiojimo at
vejų, kurie apkartina mūsų gy
venimą ir sukelia nusivylimą 
tarybine konstitucija bei įstaty
mais. Todėl mes prašome Tary
binę Vyriausybę suteikti mums 
sąžinės laisvę, kuri garantuota 
TSRS konstitucijoje, bet iki šiol 
nebuvo vykdoma. Mes norime 
ne gražių žodžių per spaudą ar 
radiją, bet rimtų vyriausybės 
pastangų, kurios padėtų mums, 
katalikams, jaustis lygiateisiais 
Tarybų Sąjungos piliečiais.
1971 m. gruodžio mėn. —
1972 m. sausio mėn.

Operos solisto, vadovaujamą Mari
jos gimimo parapijos chorą, kuriam 
priklauso apie 60 choristų, šis cho
ras, šalia bažnytinio giedojimo, ne
užmiršta ir religinės-tautinės apim
ties koncertų. Prieš dvejus metus 
choras žuvusiųjų -už Lietuvos laisvę 
ir kentėjusiųjų Sibire atminimui su 
solistais atliko č. Sasnausko “Re
quiem”. Panašus koncertas žuvusių
jų už Lietuvos laisvę ir kentėjusių 
Sibire bei kitur atminimui bus atlik
tas š. m. birželio 18 d. Marquette 
Parko lietuvių bažnyčioje, šiame kon
certe bus giedamas Cherubini “Re
quiem”, sunkus ir sudėtingas cho
rinis kūrinys, kurį Lietuvoje yra at
likęs įgulos bažnyčios choras Kau
ne, palydint orkestrui, čikaginiame 
pastatyme kūrinį paįvairins vargonų 
virtuozas Zenonas Nomeika.

ATSILIEPKITE 225
Artėja II jaunimo kongresas. De

vyniolikos kongreso ruošimo komi
sijų tarpe rikiuojasi ir nakvynių ko
misija, kurios nariai turi surasti nak
vynes Čikagos lietuvių šeimose 250 
į kongresą suvažiuojančių jaunimo 
atstovų iš viso laisvojo pasaulio. 
Nors komisija jau senokai dirba, bet 
iki šiol gautos nakvynės tik 25 at
stovam. Jų dar trūksta 225 jauniem 
žmonėm. Pats laikas sukrusti ir pa
siūlyti į savo namus kelioms die
noms įsileisti lietuvių jaunuolius.

(Nukelta j 7-tą psL)
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MIKĖ KUN. P. VEBLAITIS
Sulaukęs 76 metų amžiaus, Kaune 

mirė istorikas kun. Petras Veblaitis, 
buvęs Kauno vyskupijos archyvaras. 
Pokario metais dirbo Kauno bibliote
koje h- jai atidavė savo gausų {vai
rių knygų rinkinį. Po pamaldų Kau
no Vytauto bažnyčioje velionies pa
laikai buvo pervežti j Stačiūnus, jo 
gimtinę, ir palaidoti vietinėse kapi
nėse, kur jau ilsisi jo broliai ir se
serys. Velionis gimė 1895 m. Dargu
žiu k., Linkuvos valsč., Šiaulių apskr. 
Kunigu įšventintas 1918 m. Iki 1939 
ra. vadinosi Veblauskas, vėliau savo 
pavardę atlietuvino, nes buvo pavar
džių allietuvinimo komisijos narys. 
Remdamasis archyviniais raštais, pa
rašė daug straipsnių istorinėm te
mom, bendradarbiavo periodinėje 
spaudoje.

STALINO AUKA
Vilniuje ir Rokiškyje specialiais 

minėjimais buvo prisimintas prieš 
70 metų Rokiškyje gimęs sovietų la
kūnas Jokūbas šmuškevičius, pagar
sėjęs Ispanijos pilietiniame kare ge
nerolo Duglo vardu ir 1937 m. pa
skirtas Sovietų Sąjungos aviacijos 
viršininko pavaduotoju. Už ilgametę 
tarnyba kompartijai ir Sovietų Sąjun
gai Stalinas jam 1941 m. atsilygino 
kulka į pakauši. Minėjimuose ir ra
šiniuose spaudos puslapiuose šis ne
malonus faktas buvo nutylėtas, nors 
mažoji tritomė enciklopedija skel
bia: “Žuvo, neteisėtai represuotas as
menybės kulto sąlygomis..Minė
jimuose dalyvavo gyvas išlikęs J. 
šmuškevičiaus bendražygis gen. mjr. 
I. I^akejevas, dukra Roza šinuškevič 
ir brolis Semionas. Dukros ir brolio 
vardai liudija, kad velionies arti
miausieji giminės jau yra surusėję. 
Jo atminimui Rokiškyje pastatytas 
paminklas tik dar labiau išryškina 
sovietams nuėjusio tarnauti lietuvio 
tragediją.

LIETUVA PARODOSE
“Tiesa” 79 nr. paskelbė pasikal

bėjimą su Lietuvos parodų komiteto 
pirm. K. Kairiu apie Lietuvos šieme
tini dalyvavimą mugėse ir parodose. 
Poznanės mugėj birželio 11-20 d. So
vietų Sąjunga iš bendro savo paviljo
no 5.000 kv. metrų ploto net 800 kv. 
metrų skiria Lietuvai su aiškiu pro
pagandiniu atspalviu: “Lietuvos TSR 
liaudies ūkio ir kultūros laimėjimai 
pailiustruos mūsų respublikos pavyz
džiu, ką pasiekė sąjunginės respubli
kos broliškos tarpusavio pagalbos dė
ka ...” ši propagandinė duoklė yra 
skiriama Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmečiui. Lietuviško skyriaus įren
gimu Lenkijos tarptautinėje parodo
je rūpinasi architektas Valerijonas 
Šepkus ir Kauno “Dailės” kombina
tas. Skyriuje bus lietuviškų metalo 
apdirbimo staklių, elektroninė skai
čiavimo mašina “Rūta”, grafikų skai
tymo įrenginys “Siluetas”, kopijavi
mo mašinų, variklių, šaldytuvų, mag
netofonų, radijo ir televizijos priim
tuvų, baldų, taikomosios dailės kūri
nių, gintaro dirbinių. Kaip ir papras
tai tokiais atvejais, koncertinę prog
ramą sovietiniame pavilijone atliks iš 
okup. Lietuvos atsiųsti menininkai. 
Atskirą skyrių Lietuva turės ir Mont- 
realio parodoj, Sovietų Sąjungos pa
viljone, birželio 16 — rugsėjo 4 d. d. 
Pasak K. Kairio, lankytojai čia bus 
supažindinti su keliais naujausios 
technikos pavyzdžiais, tautodaile, de
koratyviniais kilimais, keramika, dai
lininkų grafikos darbais, gintaro dir
biniais ir, žinoma, “respublikos moks
lo, kultūros ir ekonomikos laimėji
mais". Spalio 26 — lapkričio 12 d. d. 
Čilės sostinėje Santiago įvykstančioj 
tarptautinėj pramonės ir žemės ūkio 
mugėj taip pat bus atskiras Lietuvos

skyrius Sovietų Sąjungos pavilijone. 
K. Kairys džiaugiasi: “įvairūs Lietu
vos TSR pramonės gaminiai bus pa
rodyti beveik visur, kur tik bus ren
giamos Tarybų Sąjungos ekspozici
jos tarptautinėse parodose ir užsienio 
mugėse ...” Taigi, Lietuva bus tik 
kampininkė svetimame paviljone, o 
jos laimėjimai teks okupantui — pa
viljono savininkei Sovietų Sąjungai.

PAVERGIMO SUKAKTIS
Vilniuje lankėsi Sovietų Sąjungos- 

Vengri jos archaiškai skambančios 
draugystės draugijos delegacija, va
dovaujama Vengrijos Vąšo srities 
kompartijos komiteto I sekr. Antalo 
Kovačo. Balandžio 5 d. Vilniaus dra
mos teatre svečiam buvo surengta 
Vengrijos “nacionalinė šventė” — so
vietinės okupacijos 27-tosios metinės, 
pavadintos “išvadavimu iš hitlerinio 
fašizmo”. Pranešimą apie Vengrijos 
laimėjimus padarė Sovietų Sąjungos- 
Vengrijos draugystės draugijos Lie
tuvos skyriaus pirm. J. Janutis, nu
tylėdamas 1956 m. vengrų tautos su
kilimą ir N. Chruščiovo į Budapeštą 
atsiųstus tankus. Vengrus sveikino 
Sovietų Sąjungos “didvyris” N. Be- 
restovenka, Vilniaus kuro aparatūros 
gamyklos derintojas, ir Vilniaus in
žinerinio statybos instituto docentas 
B. Liaudis. Pastebėtina, kad tos so
vietinės draugystės draugijos Lietu
vos skyriaus pirm. J. Janučio pava
duotojas yra grynakraujis rusas V. 
Jemeljanovas.

PEDAGOGŲ SUBATVARKIS
Klaipėdos, Kretingos, Plungės, 

Skuodo, Šilalės, Šilutės, Telšių ir 
Tauragės rajonų mokytojai kasmet 
rengia tradicinį subatvakarį, skirtą 
diskusijom, jaunimo mokymo bei 
auklėjimo kiaušiniam ir poilsiui, šie
met Žemaitijos pedagogų subatvaka- 
ris buvo balandžio 8 d. Gargžduose. 
Jo pagrindinė tema — “Jaunimas ir 
mes”. Dabartines jaunimo auklėjimo, 
jaunesniosios ir vyresniosios kartos 
santykių problemas svarstė ne tik 
mokytojai, bet ir subatvakaryje da
lyvavę svečiai — rašytojas A. Po
cius ir Klaipėdos rajono tarybos vyk
domojo komiteto pirmininko pava
duotojas A. Bakutis. Kultūrinėje pro
gramoje didžiausio dėmesio susilau
kė etnografinis vaizdelis “Kaimo va
karonė", atliktas E. Mikienės vado
vaujamų Skuodo rajono Ylakių vi
durinės mokyklos mokytojų.

SPROGO MINOS
Spaudoje tenka užtikti pranešimų 

apie Lietuvos teritorijoje vis dar 
randamus II D. karo laikų patrankų 
sviedinius, minas bei kitus sprogme
nis. Dėl tokių radinių nukentėjo jau 
nemažas skaičius smalsių ir “išradin
gų” paauglių. “Komjaunimo Tiesa” 
73 nr. rašo: “Balandžio pirmąją, 
pokštų ir linksmų apgaulių dieną, 
respublikoje įvyko du tragiški atsiti
kimai, kurių negalima nutylėti. Pir
masis sprogimas nugriaudėjo 6 va
landą vakaro šakių rajono Kiauliū- 
nų kaime. Vilkaviškio profesinės 
technikos mokyklos moksleivis 16- 
metis J. Bagdzevičius, radęs krū
muose prie savo namų surūdijusią 
minosvaidžio miną, užsilikusią nuo 
karo laikų, nusprendė pasižiūrėti, 
kas atsitiktų, jeigu ją įmestam į lau
žą. Atsitiko tai, kas ir turėjo atsi
tikti — mina sprogo. Bagdzevičių, 
sunkiai sužeistą, išvežė į ligoninę. 
Antrasis sprogimas nugriaudėjo po 
valandos Šilutės rajono Katyčių kai
me. Vietos mokyklos septintos kla
sės mokinys 14-metis J. Naujokas ir 
tos pat mokyklos 5 klasės mokinys 
13 metų Z. Dilertas, radę miną, nu
sprendė ją išardyti. Naujokas per 
sprogimą žuvo, Dilertas buvo sun
kiai sužeistas...” V. Kst.

g HAMILTON™
VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA

DIENINĖ MOKYKLA mokslo metus 
baigė balandžio 29 d. Užbaigos ak
tas bus gegužės 6, šeštadienį; 9.30 v.r. 
Aušros Vartų bažnyčioje pamaldos, 
po jų Jaunimo Centre užbaigimo iš
kilmės. Visi mokiniai į pamaldas su
sirenka 15 min. anksčiau. Kviečiami 
visi tėvai ir svečiai dalyvauti.

Mokyklos vedėjas
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

rinkiminė komisija skelbia, kad rin
kimai į KLB Hamiltono apylinkės 
valdybą ir kontrolės komisiją 1972- 
1973 m. kadencijai įvyks 1972 m. 
gegužės 14 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje, 58 Dundurn St. N., nuo 
9 v. r. iki 8 v.v. Kandidatai: Baro
nas, Kazys, Čegytė, Vida, Mikšys. Ka
zys, Milašius, Bronius, Skripkutė, 
Liucija, Stanevičius, Alfonsas, Šva
žas, Henris. Kandidatai į kontrolės 
komisiją: Bajoraitis, Juozas, Kežinai- 
tis, Vincas, Samus, Stella.

Rinkiminė komisija
APYLINKĖJE PRADEDAMAS lė

šų telkimas II pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui. Bendruomenės v-ba 
“Talkoje” atidarė tam specialią są
skaitą — nr. 163-A, kur visi geros 
valios tautiečiai, organizacijos, vers
lininkai ir prekybininkai prašomi, 
nelaukiant rinkėjo, jau dabar atiduo
ti savo dalį šiam kilniam tikslui. Ban
kelis išduos pakvitavimus.

APYLINKĖS VALDYBOS pakvies
ta, G. Breichinanienė sutiko įeiti 
kaip atstovė iš Hamiltono į Kanados 
lietuvių komitetą, kuris birželio 2-3-4 
d.d. Toronte įvyksiančioj “Ontario 
Heritage” konferencijoj atstovaus lie
tuviams.

TAUTOS FONDAS pradėjo savo 
metinį vajų. Pasišventę rinkėjai su 
sąrašais lanko tautiečių namus, pra
šydami pinigine auka paremti tėvy
nės laisvinimo darbus. Skyriaus 
pirm. Alf. Patamsis džiaugiasi gera

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

vajaus pradžia ir prašo tuos, kurie 
nebūtų rinkėjo aplankyti, savo įna
šą atsiųsti Tautos Fondo skyriui: 
34 Cartwright, Stoney Creek, Ont.

IŠ SUVALKŲ TRIKAMPIO į Ka 
nadą imigravo Aid. Agurkytė, D. Ma
čienės sesuo; apsistojo pas savo sese
rį Burlingtone. Lenkijoj liko jos tė
vas ir du broliai. Ten ji buvo aktyvi 
liet, tautinių šokių grupėje.

ST. PR. DALIAI šešias savaites 
atostogavo Meksikoje. Kelionę atliko 
automobiliu.

H. BARONIENEI šv. Juozapo ligo
ninėje padaryta operacija. Ligonė 
jau namuose, kur pas ją dabar vieši 
iš Vokietijos atvykusi mama.

LITHUANIAN B R O T HERHOOD 
NIGHT įvyko balandžio 24 d. Jau
nimo Centre. Inž. J. Kšivickui bū
nant vyriausiu šeimininku, už $25 
lietuviai vaišino pasikviestus mies
to verslininkus, prekybininkus, savi
valdybės, provincijos ir federacinės 
valdžios rinkimais suinteresuotus 
žmones. Daugumą svečių sudarė lie
tuviai, užsimokėję po $25 ir tuo 
prisidėję prie parapijos skolos išmo
kėjimo. Tai buvo pirmas bandymas 
tokio pobūdžio parengimo. Rengėjai 
laiko jį pasisekusiu. K. M.

MERGAIČIŲ CHORO “AIDA S” 
koncertas Niujorke balandžio 15 d. 
praėjo labai sėkmingai. Mergaitės 
grįžo pilnos gražiausių įspūdžių. Cho
ristės ir vadovai nuoširdžiai dėkoja 
Niujorko Lietuvių Bendruomenės 
apygardos valdybai už gražų ir nuo
širdų priėmimą. — “Aidas” yra pa
kviestas giedoti Marijos Dienoje sta- 
dijone gegužės 28 d. J. P.

KOVO 3 krepšinio komandos da
lyvavo Klevelande S. Amerikos lie
tuvių krepšinio pirmenybėse, kurio
se geriausiai pasirodė mergaičių A 
komanda, išsikovojusi I v. taurę. 
Žaidė: A. Lukošiūtė, L. Zubaitė, V. 
Riekutė, L. Salovjovaitė, D. Gra- 
jauskaitė, R. Kąreckaitė. Komandą 
treniruoja V. Stukas, globoja — Z. 
Rickienė. — Berniukų B grupė (14 
—15 m.) iškovojo IV v. Jai vadovau
ja J. Enskaitis. Žaidė: T. Čerškus, 
A. Grajauskas, E. Navickas, L. Kai
rys, A. Vaitonis, R. Trumpickas. — 
Jaunių A grupė, kuriai vadovavo J. 
Bulionis, laimėjo V v. Žaidė: Žilvi
tis, Stukas, Tirilis, Butkevičius, R. 
Kalvaitis, Jasevičius, K. šeštokas, A. 
šeštokas, Stonkus. — Sp. klubas dė
koja už nuvežimą ir globojimą spor
tininkų: D. Stukui, J. Bulioniui, Z. 
Stanaičiui, J. Enskaičiui, K. Žilvi
čiui. A. G.

v

WINDSOR, ONTARIO
MOTINOS DIENOS minėjimas — 

gegužės 7 d.; prasidės pamaldomis 
šv. Kazimiero bažnyčioje, kurias at
laikys už gyvas ir mirusias motinas 
kun. kleb. D. Lengvinas. Po pamal
dų — programa slovėnų salėj, 1367 
Drouillard Rd. Bus p. Jurgutienės 
paskaita ir meninė dalis jaunųjų 
Rodney svečių, vadovaujamų p. Ig- 
naičio. Pasirodys ir Windsoro jau
nieji, kuriems vadovauja mokyt. 
Marija Dumčiuvienė ir stud. Joana 
Kuraitė.

Windsoro ir apylinkės tautiečiai 
kviečiami tą dieną dalyvauti pamal
dose ir motinų pagerbime.

Apyl. valdyba 
KVARTETAS “AUŠRA” kovo 26 

d. puikiai nuteikė klausytojus; pa
dainavo net 16 įvairių kompozitorių 
Lietuvoje sukurtų dainelių. Pažadė

tas humoristas nepasirodė. Nespėta 
taip pat paruošti ir jaunųjų mišraus 
chorelio. Kristina Puidaitė gražiai 
atliko VI. Jakubėno, Br. Budriūno 
ir kitų kompozitorių kūrinius. Lai
ma Tautkevičiūtė puikiai padekla
mavo “Gėlės iš šieno”. Kaip daini
ninkės, taip ir akordeonistė tiek 
sužavėjo klausytojus, kad apie tris 
šimtus svečių plojo po keletą minu
čių. Kvartetui akompanavo prityręs 
akordeonistas Andrius Čerškus. Kon
certas praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Vadovės Valės Tautkevičienės 
įdėtos pastangos buvo vainikuotos 
gražia sėkme. Apyl. valdybos pirm. 
V. Čerškus visuomenės vardu įteikė 
vadovei gražų adresą su atitinkamu 
įrašu už taip puikų pasidarbavimą 
su jaunimu. Tuo būdu jis išreiškė 
visų dėkingumą. Kor.

I

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos:- 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
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.

Mokame už:
depozitus __ ___
Šerus ir sutaupąs _ 
už vienų metų terminuotus 
indėlius_____ ,__ ______6% %
ir virš $10.0000 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nckiln. turto paskolas iš 8’A%

__ 6%

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

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.
fe—- . .............  -............................... ---- ■ -

ŠVIEŽIA MĖSA DEŠROS SKANUMYNAI

'ennuujer Limited
284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Guelph Line & Prospect, Burlington, Ont.

VANCOUVER, B. C.

@ LUTI 1/IAI PASAULYJE

Hamiltono skautės mokosi kankliuoti. Iš kairės: D. Stonkutė, J. Jokuby- 
naitė, jauna solistė Anita Pakalniškytė. Jų mokytoja — A. Matulienė

Nuotr. M. Borusienės

GRAŽUS PARENGIMAS. Balan
džio 8 d. Edelweiss salėje įvyko KLB 
Vankuverio apyl. valdybos suruoš
tas šokių vakaras ir balius. Šokiams 
grojo 5 asmenų Harry Schnellerto 
orkestras. Salė buvo taip pilna sve
čių, kad nebuvo nė vieno laisvo sta
lo ir nė vienos laisvos kėdės. Vaišių 
stalai buvo labai jaukiai, skoningai 
papuošti gėlėmis ir žvakėmis. Va
karienė buvo puikiai pagaminta, 
gausi ir įvairi. Tai nuopelnas naujos 
apyl. v-bos parengimų vadovės Sta
sės Simanavičienės. Korespondentui 
dėkojant jai už tokias puikias vai
šes, ji pasakė, kad didelė padėka 
priklauso ir toms ponioms, kurios 
prie to parengimo prisidėjo ar pa
gelbėjo. Tai p. p. Venckienė, Vana
gienė, Beržinskienė, Macijauskienė, 
Kokolienė, Radzevičienė, Valančie- 
nė. Baliaus metu veikė baras, ku
riam vadovavo Birutė Valytė ir K. 
Vanagas. Gėrimus parūpino ir bilie
tus pardavinėjo apyl. v-bos ižd. K. 
Batūra, kuris puikiai atliko jam pa
vestas atsakingas pareigas. Ypatin
gą dėmesį atkreipė loterija, kuriai

didžiausią fantą — apie $100 vertės 
paveikslą paaukojo Liudas Bielskis. 
Jam rengėjai išreiškė didelę padė
ką. Antra netikėta staigmena buvo 
pagerbimas aktyvaus apylinkės tau
tiečio Prano Valančiaus jo gimimo 
dienos proga. Jam to nežinant ir ne
laukiant, apyl. v-bos pirm, sustabdė 
Šokių muziką ir per garsiakalbį vi
siems pranešė apie jo gimtadienį, 
paprašydamas orkestrą sugroti jam 
“Happy Birthday”. Orkestrui gro
jant visi svečiai sustojo ir įsijungė 
į tą dainą, o parengimų vadovė at
nešė jam didžiulį tortą su degan
čiom žvakutėm. P. Valančius apyl. 
v-bai ir visiems svečiams padėkojo, 
sakydamas, kad jis labai sujaudintas 
ir nesąs vertas tokio pagerbimo. Ba
liui pasibaigus, svečiai skirstėsi 
linksmi ir patenkinti. Daugelis klau
sinėjo apyl. v-bos pirm. F. Valį, ka
da bus kitas tokio pat pobūdžio ba
lius. Vakaras buvo sėkmingas dar ir 
tuo, kad davė net pelno, nors išlai
dos buvo nemažos. Tad sėkmės nau
jajai apylinkės valdybai organizuo
jant mūsų veiklą. Kor.

DELHI, ONT.
“VARPO” KONCERTAS. Š. m. ba

landžio 15 d. DLK Gedimino šaulių 
kuopos ir Tillsonburgo medžiotojų 
klubo bendrai suruoštame zuikių 
baliuje dalyvavo Toronto “Varpo” 
choras, vadovaujamas muz. A. Am- 
brozaičio. Toronto "Varpas” Delhi 
lietuviams padarė tikrai gražų įspū
dį ir užsirekomendavo kaip stiprus 
lietuviškos dainos atstovas. Varpie- 
čiai linksmai nuteikė visus baliaus 
dalyvius, ir visas vakaras skambėjo 
lietuviška daina. Ypač jautriai širdį 
kuteno dainos žodžiai “mes grįšim 
į tėvynę...” — Koncerto pradžioje 
S. Jakubickas pasveikino “Varpą” 
atvykusį į Delhi apylinkę, o koncer
to pabaigoje Andrius Usvaltas, kaip 
buvęs “Varpo” choristas, tarė padė
kos žodį. Choristų vardu žodį tarė J. 
Račys. Toronto “Varpas” Delhi lie
tuviams dar ilgai skambės.

ŠAULIU SUSIRINKIMAS. Balan
džio 23 d. DLK Gedimino Delhi šau
lių kuopos visuotinis, metinis susi
rinkimas dvejų metų laikui išrinko 
kuopos valdybą: S. Jakubickas —■ 
pirm., G. Rugienis — pavaduotojas, 
Alf. Rudokas — ižd., J. Rimkus — 
sekr. ir J. Žiogienė — parengimų 
vadovė. Kontrolės komisiją sudarė: 
St. Beržinis, Br. Dirsė ir D. Žiogas. 
Sauliai Elena ir Silvestras Jokubi- 
liai papildė savo įnašą Kanados Lie
tuvių Fondui iki $400. Jiedu yra 
daug nukentėję nuo lenkų okupaci
jos Vilniaus krašte ir todėl gerai su
prasdami dabartinę Lietuvos okupa
ciją, nuoširdžiai remia Lietuvių 
Fondą. Šaulės moterys, kurios šau
lių parengimuose yra daugiausia pa
sidarbavusios, buvo apdovanotos Ka
nados Šaulių Rinktinės padėkos la
pais. Tai M. Rimkuvienė, E. Jokubi- 
llenė, E. Rugienienė, J. Žiogienė. 
M. Ąžuolienė, B. Gercienė, E. Vyš
niauskienė, E. Jurėnienė, R. Beržinie- 
nė. Br. Rudokienė. Po susirinkimo 
buvo bendra vakarienė, kurią paruo
šė šaulė J. Žiogienė. Jos metu žodį 
tarė kuopos garbės šaulys kun. dr. 
J. Gutauskas.

A. A. KUN. B. SUGINTO PAGER
BIMAS. Balandžio 24 d., 8 v. r., Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje atlai
kytos pamaldos už mirusį daug nu
sipelniusį lietuvybei kun. B. Sugin
tą. Mišias atlaikė kun. dr. J. Gu
tauskas, giedojo parapijos choras. 
Visi dalyvavę pamaldose p. p. Gu- 
dinskų buvo pakviesti į lietuvių J. 
Joco ir Trainelio viešbutį pusryčių. 
Mat, kun. Sugintas buvo p. p. Gu- 
dinskų giminaitis — pusbrolis. Jie 
ir buvo užprašę šias Mišias. S. J.

PADĖKA
Š. m. vasario 24 d. staiga ištiko 

mane širdies smūgis. Ambulansu 
buvau nuvežta Simcoe ligoninėn. 
Nuoširdžiausiai dėkoju klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui, kuris aprūpino ma
ne šv. sakramentais, ir visiems, ku
rie lankė mane ligoninėje ir namuo
se, atnešė dovanas bei gėles: p. p. 
Cvirkoms, Jakubickams, Čeikams, 
Masiuliams, Žiogams, Šiurnoms, Gar- 
neliams, Žilvičiams, Norkams, Alf. 
Kairiui, 'Treigiams, Piekarskams, 
Girniams, Vindašiams, Rugieniams, 
Trečiokienei, Simutienei, Kojelienei, 
Pietarui, Vitkauskams. Ačiū taip 
pat ir tiems, kurie nepamiršo ma
nęs ir iš kitų vietovių atsiuntė gė
les bei laiškus: p. p. Mertoms iš Ha
miltono, P. Kaziukoniui iš Wood- 
stocko, Žilėnui iš Toronto, Diliams iš 
St. Catharines. Ypatingą padėką 
reiškiu p. Jakubickienei ir p. žiogie- 
nei, kurios prisiminė, kad tik pora 
dienų beliko prieš Velykas iš ligo
ninės grįžus ir kad šventėms pati 
nieko pasigaminti negalėsiu. Jos 
atnešė po puikų tortą. Nuoširdžiai 
dėkoju ir sav» brangiam vyrui, kuris 
ištvermingai per 5 savaites mane 
lankė kiekvieną dieną ligoninėje iš 
Delhi.

Visada pasilieku dėkinga —
Elena Steckaitė-Jokubilienė

OTTAWA, ONT.
AUKOJO RELIGINEI ŠALPAI. 

Kun. dr. V. Skilandžiūnas atsiuntė 
$122 Liet. Kat. Religinei Šalpai. Au
kojo: prof. dr. A. Šidlauskaitė $40; 
po $10: J. Zalatorius, inž. J. ir D. 
Daniai, dr. V. Kubilius; po $5: inž. 
A. Paškevičius, dr. J. Rimšaitė, inž. 
P. Daunius, dr. M. Ramūnicnė, J. 
Jurėnas, inž. V. Trečiokas; po $2: J. 
Valiulis, A. Povilonis, J. Morkūnas, 
J. Šimanskis, inž. B. Vilčinskas; po 
$1: Vyt. Balsevičius, V. A. Radžius, 
Ch. V. Satkevičius; kitos aukos — 
$9. K. S. R.

St. Catharines, Ont.
TRADICINĖS JONINĖS šiemet 

bus birželio 24, šeštadienį. Smulkes
nė informacija bus paskelbta vėliau. 
Jau dabar galima pranešti, kad me
ninę programą atliks Montrealio jau
nimo ansamblis “Gintaras”. Kor.

I. A. Valstybės
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY

ČIOS komitetas primena visiems lie
tuviams, kad aukotojų knyga jau 
ruošiama. Norintieji, kad jūsų ar 
jums brangių asmenų vardai liktų 
toje knygoje, nesivėluokite, nes kny
gą užbaigus pavėlavusieji aukotojai 
negalės būti įrašyti. Aukas siųsti: 
Lithuanian Martyr’s Chapel Fund, 
2701 W. 68th St., Chicago, 111. 60629, 
USA.

KONGRESO NARYS JOHN M. 
ASHBROOK, R„ Ohio, pateikė At
stovų Rūmams naują rezoliuciją, ku
ria kviečia krašto vyriausybę tuoj 
iškelti ir tinkamai apginti Lietuvos 
bei kitų Pabaltijo kraštų bylą JT. Ta 
rezoliucija kviečiamas JAV preziden
tas pavesti ambasadoriui JT imtis 
pilnos iniciatyvos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bylai iškelti. Pabaltijo 
kraštams esą sugrąžintina pilna lais
vė ir nepriklausomybė, pravedant 
ten laisvus, slaptus rinkimus JT prie
žiūroje. Tiesa, tao klausimu JAV 
kongresas yra jau pasisakęs H. Con. 
Res. 416 rezoliucija. J. M. Ashbrook 
rezoliucija yra papildomas spaudimas 
Pabaltijo kraštų reikalu į JAV vy
riausybę J. M. Ashbrook vertas visų 
lietuvių paramos. Padrąsinkime jį pa
dėkos laiškučiais: The Honorable 
John M. Ashbrook, House Office 
Building, Washington, D. C. 20515, 
USA.

ČIKAGOS ČIURLIONIO GALERI
JOS direktoriato pirmininku vietoje 
neseniai mirusio a.a. dail. Zenono 
Kolbos buvo išrinktas inž. Domas 
Adomaitis, vicepirmininku teisiniams 
reikalams — adv. Frank Zogas, vice
pirmininku organizaciniams reika
lams — dail. Jonas Tričys.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
Fronto Bičiulių poilsio ir studijų sa
vaitė bus liepos 22-29 d.d. Kanadoje, 
Wasagos vasarvietėje prie Toronto. 
Jos dalyviai bus apgyvendinti vasar
namiuose ir moteliuose. Vasarnamio 
kaina — $70-90, motelio kambario — 
$90-100 i savaitę. Maistas savaitei 
(pietūs ir vakarienė): suaugusiam — 
$30, vaikui — $25. Registracijos mo
kestis — $5 šeimai. Norintieji apsi
stoti vasarnamiuose tari atsivežti savo 
patalynę. Centro valdyba visus bu
simuosius savaitės dalyvius prašo re
gistruotis šiuo adresu: V. Aušrotas, 
485 Windermere Ave., Toronto 9, 
Ontario, Canada, pridedant $30 ir 
pažymint, kur norima apsistoti — 
vasarnamyje ar motelyje.

“THE DETROIT NEWS” dienraš
tis paskelbė ilgą David Green straips
nį apie Detroito pavergtų tautų ko
miteto pastangas JAV kongrese pra
tęsti finansinę valdžios paramą 
“Free Europe” ir “Liberty” radijo 
programoms. Didžioji rašinio dalis 
skiriama Latvijos 17-kos komunistų 
laiškui.

RYŠIUM SU LIETUVOS tikinčių
jų memorandumu Jungtinių Tautų 
sekr. K. Waldheimui masinę de
monstraciją Detroite balandžio 15 d. 
surengė Detroito lietuvių organiza
cijų centro valdyba su LB apylin
kės vaidyba ir talkinusiais studen
tais. Eisenos priešakyje studentai 
nešė didelį medinį kryžių, Lietuvos 
ir JAV vėliavas. Antrasis kryžius 
buvo nešamas Šaulių Sąjungos val
dybos pirm. V. Tamošiūno, o visi de
monstracijos dalyviai tarėjo arba 
mažą kryželį, arba plakatą, demas
kuojanti sovietų skelbiamą religijos 
“laisvę”. Praeiviams buvo dalijami 
informaciniai lapeliai. Demonstraci
joje dalyvavo net penki lietuviai 
kunigai — kun. V. Stanevičius, kun. 
D. Lengvinas, kun. K. Simaitis, kun. 
V. Kriščiūnevičius ir kun. A. Babo- 
nas. J. F. Kennedy aikštėje atitin
kamą žodį tarė kun. V. Stanevičius, 
kandidatūros į prezidentus siekian
čio II. Humprey atstovas J. Gronows- 
ki, vysk. T. Gumbleton, ukrainiečių, 
slovakų ir lenkų atstovai. Čia buvo 
priimta rezoliucija, sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai.

Venecuela
ONA backevicictė-prancke- 

VICIENĖ EI Tocuyito miestelyje prie 
• Valencijos liepos 26 d. švęs amžiaus 
85 metų sukaktį. Ji turbūt yra se
niausia lietuvė Venecueloje. O.Pranc- 
kevičienė turi nuosavą namą ir 
smulkių prekių parduotuvę, kurioje 
pati dar aptarnauja klientus, pati 
prižiūri namą ir gaminasi maistą. 
Aukomis ji remia visus lietuviškus 
reikalus ir skaito lietuvišką spaudą. 
Jos vyras, likęs Lietuvoje, mirė 
prieš trejus metas. Jiedu gyveno Vil
kaviškio apskr. Mockabūdžio kaime.

KĘSTUTIS BACKEVICIUS, studi
javęs elektroniką JAV, Puerto Ca
bello mieste turi savo įstaigą “Radio, 
Radar, T.V. Servicio de Electronica”. 
Jis yra radijo ir radaro specialist- 
tas, dirbęs laivuose, o šiuo metu 
daugiausia verčiasi televizijos priim
tuvų taisymu.

DONATAS KIRAS jau 24 metai 
dirba Puerto Cabello eksporto ir 
laivų susisiekimo bendrovėje “Romer 
C. A.”. Be jo patikrinimo laivai ne
turi teisės iškrauti atvežtų prekių, 
be jo parašo uosto administracija 
neišleidžia išplaukiančių laivų.

CARACAS MIESTE leidžiamas ka
talikų laikraštis “La Religion” pa
skelbė platų straipsnį apie religijos 
būklę Sovietų Sąjungoje, priminda
mas skaitytojams Lietuvos 17.000 ka
talikų pasirašytą memorandumą 
Jungtinių Tautų sekr. K. Waldhei
mui, rašytojo A. Solženicino prie
kaištus Ortodoksų Bendrijai ir tik

vieną Maskvoje veikiančią žydų si
nagogą. “El Universal” dienraščio 
korespondentas Londone John Bas
ket, rašydamas apie augantį gyvento
jų pasipriešinimą kompartijos dikta
tūriniam režimui Sovietų Sąjungoje, 
konstatavo, kad politinis persekioji
mas pirmiausia buvo sustiprintas Lie
tuvoje ir Ukrainoje.

Urugvajus
VELYKINE MARGUČIŲ ŠVEN

TŲ mažiesiems Montevideo mieste 
sveikinimo žodžiu pradėjo Lietuvių 
Kultūros Draugijos pirm. E. And
riuškevičius. Didžiąją programos da
lį atliko M. Dorelytės ir M. I. Ka- 
mandulytės vadovaujamas mažųjų 
ansamblis “Rintakai”, pašokęs tau
tinių šokių ir padainavęs V. Dore
lio paruoštų dainų. Trys berniukai — 
M. Mačanskas, K. Bernadišius ir A. 
G. Šlevys ispanų kalba suvaidino V. 
Dorelio režisuotą škicą “Pankraci- 
jus turi sužadėtinę”. Kadangi tie 
trys jaunieji aktoriai gražiai kalba 
lietuviškai, sekantį kartą tikimasi su
silaukti vaidinimėlio lietuvių kalba. 
Rezginėle, Grandinėle, Lineliais, 
Varkiečiu ir Melniku programą pa
pildė Alfredo Stanevičiaus vadovau
jamas vyresniųjų ansamblis “Ąžuo
lynas”.

Brazilija
S1RŲ SPORTO KLUBO pirmojoj 

krepšinio komandoj žaidžia lietuvis 
Radvilas Gurauskas. Ši komanda Sao 
Paulo valstijos žaidynėse įveikė E. 
Franca komandą 72:69 ir tapo valsti
jos čempijonu. R. Gurauskas šiose 
rungtynėse klubui iškovojo 12 taškų. 
Sirų sporto klubas anksčiau yra lai
mėjęs Sao Paulo miesto, visos Bra
zilijos ir net P. Amerikos čempijo- 
.natas. Radvilo Gurausko brolis Min
daugas krepšinį žaidžia Palnieiras 
rinktinėje.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
krašto tarybos rinkimai įvyko kovo 
26 d. Taryba tarėjo 29 kandidatas, 
revizijos komisija — 5. Apie 500 
rinkimuose dalyvavusių lietuvių Bra
zilijos LB tarybon išrinko: 1. kun. 
A. Saulaitį, 2. kun. Pr. Gavėną, 3. 
buvusį LB valdybos pirm. P. Šimo
nį, 4. švietimo komisijos pirm. A. 
Petraitį, 5. “Aušros” choro pirm. J. 
Bajoriną, 6. LB valdybos ižd. J. Jo- 
delį, 7. revizijos komisijos narj M. 
Peleckį, 8. adv. A. Sliesoraitj, 9. LB 
tarybos vicepirm. Z. Bačelį, 10. jau
nimo veikėją R. Steponaitytę, 11. šeš
tadieninės mokyklos mokytoją J. Va- 
lavičienę, 12. šalpos komiteto narį 
J. Dimšą, 13. LB tarybos sekr. V. 
Kutką, 14. tautinių šokių grupės mo
kytoją J. Lukoševičių ir 15. LB 
tarybos narj J. Paukštį, šiame sąra
še yra didelis skaičius vėl perrinktų 
LB valdybos ir tarybos veikėjų. Re
vizijos komisijon išrinkti: LB tary
bos buvusi sekr. M. Vinkšnaitienė, 
jaunimo veikėja V. Šimonytė ir LB 
tarybos pirm. J. Ciuvinskas.

SAO PAULO BALTIECIŲ KOMI 
TETAS, šiemet vadovaujamas lietu
vių, nutarė 5.000 egz. tiražu portugalų 
kalba leisti mėnesinį laikraštėlį, ku
ris brazilus supažindins su Baltijos 
kraštų problemomis, padės išlaikyti 
tarpusavio ryšius lietuviam, latviam 
ir estam. Komitetas taipgi žada im
tis pastangų atgaivinti lietuvių ir lat
vių konsulinei tarnybai Brazilijoje, 
kur dabar konsulatą turi tik Estija. 
Brazilijos švietimo ministerija bus 
paprašyta vadovėliuose spausdina
muose žemėlapiuose žymėti Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Bendra baltiečių 
tautodailės paroda bus surengta šį 
rudenį, kai Brazilija švęs 150 meta 
nepriklausomybės sukakti.

Argentina
LANUS MIESTE Susivienijimas 

Lietuvių Argentinoje — SLA iškil
mingai atidarė Prano Baltakio vardo 
žaidimų aikštelę vaikams, {vadinį žo
dį tarė SLA pirm. R. Stalioraltis apie 
a.a. Pr. Baltakį, jo paliktą nuosavy
bę ir pageidavimą, kad būtų rūpina
masi lietuvių jaunimo auklėjimu. 
Žaidimų aikštelės kampe yra kuk
lus paminklas su bronzine lentele a.a. 
Pr. Baltakio atminimui. Po R. Sta- 
lioraičio kalbėjo Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tarybos pirm. 
A. Mičiūdas, L. Stankevičius ir kun. 
J. Petraitis, MIC. Pagrindinį dėmesį 
jie skyrė a.a. Pr. Baltakio gražiam 
pavyzdžiui, kuriuo turėtų sekti ir 
kiti Argentinos lietuviai. Kultūri
niam darbui yra būtina visų lietuvių 
parama, nes tokių reikalų neremia 
Argentinos vyriausybė. Testamentuo
se Argentinos lietuviai turėtų atsi
minti lietuviškas įstaigas. Paminklo 
ir aikštelės šventinimo apeigas atli
ko kun. J. Petraitis, MIC, paminkli
nę lentą atidengė SLA pirm. R. Sta- 
lioraitis ir SLA garbės narė K. Ru
činskienė. Iškilmė baigta dalyvių vai
šėmis prie naujosios aikštelės, kur 
mažieji lietuviukai turėjo progą iš
bandyti jiems įrengtas sūpynes bei 
kitus žaidimus savoje aikštelėje.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE 

lietuvių kalbos pamokas vyresnio am
žiaus jaunimui, nuo 15 metų, organi
zuoja Britanijos Lietuvių Sąjunga. 
Mokytoju pakviestas anglas Rufus 
Price, pernai baigęs lietuvių kalbos 
studijas Vilniaus universitete.

LIETUVIŲ KALBOS valstybinius 
egzaminus anglų vidurinėse mokyklo
se išlaikė Aldona Barančiukaitė iš 
Northampton ir Teresė Juraitė iš 
Londono, šiom lietuvaitėm 10 svarų 
premijas paskyrė Lietuvių Namų 
Bendrovės valdyba Londone.



Baltistikos konferencija Toronte
Lietuvių paskaitos ir kitų lituanistinės temos

KETVIRTADIENI, GEGUŽES 11 thors and Artists under Soviet Law
9.00 — Registracija

10.30—11.00 Atidarymas
11.00— 12.30 Plenumas: literatūra 
Ivar Ivask (U-ty of Okla.), Baltic 
Literatures in Exile: Balance of a 
Quarter Century
14.00 — 16.00 Istorija I
R. J. Misiūnas (U-ty of Nebraska), 
Rusia, Sweden and the Baltic Ques
tion after Nystad.
14.00 — 15.30 Literatūra I
Rimvydas Šilbajoris (Ohio State U- 
ty), The Arts as Images in the 
Poetry of Henrikas Radauskas
14.00 — 17.00 Aspirantų (graduates) 
sesija. Diskusijos: Research Facili
ties in Baltic Studies. Dalyvauja R. 
G. Kriščiūnas (Indiana U-ty). Prane
šimai: Ph. D. disertacijos baltų klau
simais. Helge D. Rinholm (Indiana 
U-ty), A Dlstincitive Feature Analy
sis of the Lithuanian Case System. 
R. G. Kriščiūnas, The Right Wing 
in the Political and Cultural Life 
of 20th Century Lithuania. Fred Dar
ned (Harvard U-ty), Politics and So
viet Policy Towards National Cons
ciousness in the Baltic Republics 
14.00—16.00 Istorija II: External 
Relations of Estonia and Livonia in 
the Later Middle Ages
14.00—17.00 Lingvistika I
Heronims Tichovskis (N. Carolina 
State U-ty), Lomonosov’s Views on 
the Relation Between Baltic and Sla
vonic Languages. Antanas Klimas (U- 
ty of Rochester), What's New in the 
Old Controversy: Baltic and Slavic. 
.Janina K. Rėklaitytė (Stanford U- 
ty), Case Study of an Analogical 
Change in Lithuanian
16.15—17.45 Istorija III: Labour 
Organization in the Baltic Countries
15.45 — 17.45 Socialiniai mokslai I: 
Socialization and Education in the 
Soviet Baltic Republics
V. Mačiuika (U-ty of Conn.), The ‘Ap- 
parat’ of Political Socialization in 
Soviet Lithuania: Structure and Per
formance Ginutis Procuta (U-ty of 
Ottawa), Some Persistent Problems 
of Soviet Education: Competing and 
Conflicting Aspects of Educational 
Process in Contemporary Lithuania
18.30 — Toronto universiteto priėmi
mas
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9.00— 10.30 Istorija IV: Baltic Lands 
Under Occupation: World War II
9.00 — 10.30 Literatūra II

Ilona Gražytė (Ahuntsic Coll., Mont
real), Some Aspects of Vincas Krėvė 
9.00 — 10.30 Socialiniai mokslai II: 
Baltic Demographic and Economic 
Trends. Komentatorius Pranas Zunde 
(Georgia Inst, of Tech.) 
9.00—12.00 Istorija V: Baltic Histo
riography and Historians. Klaus Zer- 
nack (Frankfurt U-ty), Problems of 
Periodization of Northeastern Euro
pean History. Vilis Skultans (Inst. 
Balticum), The Program of Institu- 
turn Balticum
10.45 — 12.45 Istorija VI: Estonia Be
tween World Wars 1 and II
10.45 — 12.45 Istorija VII: History of 
Science and Learning in the Baltic 
Countries
10.45 — 12.45 Soc. mokslai III: The 
East European Context of the Baltic 
Nations
Yaroslav Bilinsky (U-ty of Delawa
re), Contemporary Politics in the 
Baltic States and the Ukraine: Com
parisons and Contrasts. Peter Prifti 
(MIT), Role of Mini-nations in the 
Modern World: Albania and the Bal
tic Republics.
13.00— 15.00 Pietūs
Kalbėtojas Oswald O. Backus (U-ty 
of Kansas). The Impact of the Baltic 
and Finnic Peoples upon Russian 
History
15.00— 17.00 Istorija VIII: Moder
nization in the Baltic Provinces 1860 
— 1914
15.00 —17.00 Soc. mokslai IV: So
viet Policy in the Baltics
Povilas A. Mažeika (Economy Stu
dies Centre), Baltic Countries in 
View of Russian Objectives. Dietrich 
A. Loeber (Kiel U-ty), Baltic Au- 

į 2019 VONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tcl. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

15.00 — 17.00 Istorija IX: The Rise 
of Medieval Baltic States and Estates. 
Jan Zaprudnik (Queens Coll. NY), 
Interpretations of the Grand Duchy 
of Lithuania in Recent Works of Bye
lorussian Historians
15.00 — 18.00 Proistorė ir folkloras 
Birutė Saldukienė (Lithuanistikos 
Inst.), Paleogeography of the Baltic 
Countries
20.30 — Graduate Students Open 
House
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9.00 — 10.30 Istorija X: Unification 
of Latvia
9.00— 10.30 Soc. mokslai V: Baltic 
Independence in Retrospect * 
Maris Pone (Algoma Coll.), The Fate 
of the Baltic Gold Reserves in Lon
don. J. J. Penikis (Indiana U-ty SB), 
States and Nations: Notes Toward 
Comparisons of Baltic Political Cul
tures. Komentatorius — Leonas Sa
baliūnas (E. Mich. U-ty) 
9.00— 11.30 Lingvistika II
Jiri Marvan (U-ty of Calif.), Deci
phering the Old Prussian “Message". 
William R. Schmalstieg (Penn. State 
U-ty), Lithuanian Nominative Plurals 
in -ys and -us
9.00— 11.30 Soc. mokslai VI: Eco
nomic Debilities of Small Countries 
9.00— 11.00 Workshop: Towards Or
ganized Bibliographical Support of 
Baltic Studies. Dalyvauja Jonas Ba
lys
10.30— 12.00 Istorija XI: Baltic Po
licy of Recent German Regimes 
Arved Freiherr von Taube (Baltische 
Historische Kommission), Das Deut
sche Auswaertige Amt und die Balti- 
kumpolitik des Reiches 1917 • 1918. 
Julius P. Slavėnas (State U-ty Coll. 
Buffalo), Hitler, Memel and Lithua
nia. Komentatorius — Leonas Saba
liūnas
10.30— 12.00 Literatūra UI
Algirdas Landsbergis (Fairleigh Dic
kinson U-ty), Faces of Evil in Three 
Lithuanian Plays
13.30 — 15.00 Plenumas: politiniai 
mokslai. Rein Taagepera (U-ty of 
Calif), Dissimiliarities Among the 
Northwestern Soviet Republics 
15.00— 17.00 Soc. mokslai VII: Pro
blems and Opportunities of Mini
nations
Walter Rand (City U-ty, N.Y.), Di
versity and the Baltic Nations 
15.00— 16.30 Istorija XII: Soviet Re
lations With the Baltic Countries 
World War II and Thereafter. Edgar 
Anderson (San Jose State Coll.), The 
Pacts of Mutual Assistance Between 
the USSR and the Baltic States 
15.00— 17.00 Simpoziumas: Ethnic 
Cultures in Canada
15.00 — 16.30 Literatūra IV
Rimvydas Šliažas (Edinboro State 
Coll.), Elements of Old Prussian My
thology in Guenter Grass’s “Hunde- 
jahre”. Bronius Vaškelis (Lafayette 
College), The Short Stories of Ro
mualdas Lankauskas
19.00— Banketas ir šokiai
Kalba Jaan Puhvel (U-ty of Calif. 
LA), The Baltic Pantheon.
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10.00 — Association for Advance
ment of Baltic Studies posėdis

Atsiųsta paminėti
Vytis nr. 2 ir nr. 3, 1972 m. vasa

ris ir kovas. Lietuvos vyčių žurna
las anglų ir lietuvių kalbomis. Adre
sas: Vytis, 1625 W. Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

Filatelistų d raugi jos “Lietuva” biu
letenis nr. 1(150), 1972 m. sausis- 
vasaris. Redaguoja J. Žygas, 7234 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI IR ŠEŠĖ
LIAI. Premijuotas romanas. Leidėjas 
— Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
West 63rd Street, Chicago, Ill. 60629, 
USA. Kaina — $5, psl. 234.

Pasaulio Lietuvis nr. 12/17, kovas- 
balandis. PLB biuletenis, 17516 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, USA.

Klevelando “Grandinėlės ’ mergaitės “Dukters" Šokyje. Tai trumpa ištrauka iš šventiškos programos, kurios 
“šokius charakterizuoja didelis įvairumas išbaigtai atliktu detalių”, — rašo po “Grandinėlės” koncerto Čikagoje 
muz. VI. Jakubėnas. Merginų drabužiai — Aid. Vaitonienės Nuotr. J. Garlos

“Ant kryžkelių senu”
“Ant kryžkelių senų" yra ket

virtoji Marijos Sims-Cemeckytės 
eilėraščių knyga. Ji tuo būdinga, 
kad apima autorės viso gyveni
mo kūrybą. Taigi ir knygą verti
nant, reikia turėti prieš akis ir 
laiko perspektyvą.

Marija Sims-černeckytė yra 
gimusi 1906 m. Lietuvoje, Vei
verių apylinkėje. Ji baigė Veive
rių progimnaziją, lankė mokyto
jų seminariją Kaune, bet susidė
jus aplinkybėms, 1928 m. emi
gravo į Ameriką ir čia išėjo sun
kią gyvenimo mokyklą, bet įvei
kusi visus sunkumus, pasireiškė 
kaip poetė ir visuomenės veikė
ja. Polinkis i poezijją pasireiškė 
dar gyvenant Lietuvoje. Jos po
ezijos formoje nesunku atsekti 
“Pirmųjų vainikų” poetinę mo
kyklą. Tame lygyje ji ir pasiliko 
visą gyvenimą. Taigi M. Sims po
ezijai yra svetimas dabartinis 
modernizmas: miglotumas, rašy
mas užuominontis, atmetimas lo
ginio ryšio, palaida eilėraščio 
forma. Mūsų autorė yra ištiki
ma klasikiniam ketureiliui, be
veik išimtinai—tiesioginiam pa
sisakymui, loginiam nuoseklu
mui, minties ir vaizdo aiškumui. 
Tačiau nepasakytume, kad tas 
loginis aiškumo, nuoseklumo 
pradas poezijai būtų labai vai
singas. Gana dažnai jis užgožia 
emociją, pradėjusią išsiskleisti 
lyrinę nuotaiką ir visą eilėraštį 
paverčia kasdieninės buities sau
su apmąstymu. Tokių sausų ei
lėraščių rinkinyje yra gana 
daug.

Pirmas M. Cerneckytės eilė
raščių rinkinys buvo išleistas 
1939 m. Lietuvoje —- “Eilėraš
čiai iš užjūrio” (Kapsų Aguonos 
slapyvardžiu). Dėl netrukus kilu
sio karo rinkinys didesnio dėme
sio nesusilaukė. Tik po 10 metų 
“Vienybės” išleistas Brookly- 
n’e — “Mano dainos” turėjo pa
sisekimą ir Amerikos lietuviuo
se davė autorei žinomos poetės 
vardą. Jos kūryba buvo mielai 
spausdinama visoje patriotinėje 
Amerikos lietuvių periodikoje. 
Ir 1959 m. buvo išleistas stam
bus eilėraščių rinkinys “Ant 
kryžkelių senų”. Dabar čia mini
mas to paties vardo rinkinys yra 
naujai perredaguotas ir papil
dytas. Rinkinys yra stambus, tu
rįs gerokai per 200 eilėraščių, 
suskirstytas į 6 skyrius. Septin
tame įdėti dar keli angliški eilė
raščiai, o šeštasis apima labai as
meniškus proginius eilėraščius. 
Tuodu abu skyriai tėra tik auto
rės kūrybos pilnesniam vaizdui, 
bet ne vertei. Knygos pradžioje 
įdėtas platokas (7—44 psl.) Vyt. 
Alanto įvado žodis, duodąs auto
rės biografinių žinių, iliustruo
tas šeimos ir artimųjų nuotrau
komis. Tai tikrai vertinga me
džiaga literatūros istorikui. Rin
kinio paskirtis, kaip galima spė
ti — duoti autorės kūrybos visu
mą. šitoks rinkinio pobūdis ta
čiau turi didelę silpnybę — silp
nesnių kūrinių gausybėje nu
skęsta ir kūrybos viršūnės. O tu 
viršūnių esama. Tai tie eilėraš
čiai. kur leidžiama emocijai lais
vai pasireikšti, kur per visą eilė
raštį išlaikoma lyrinė nuotaika.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST. TORONTO. ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

PR. NAUJOKAITIS
neužslopinta kasdieninio susirū
pinimo, susikrimtimo, kur pra
byla deganti širdis, o ne dienos 
rūpesčių persotinta mintis.

Rinkinyje yra didelis patrio
tinių - nostalginių eilėraščių sky
rius. Dalis jų yra sausoki mąsty
mai apie tėvynės kančias, apie 
tremtinius, partizanus, artimuo
sius, ypač dažnai atsimenama 
mama. Bet tik retai blyksteli 
įtaigus atviros širdies posmas, 
kaip šis:
Atsimenu tave seklyčioj baltoj, 
Mamyte mano miela!
Aš dar buvau jauna, o tu žilai, 
Kaip baltos girių ievos.
Kitur prisimenama, kad toji ma
mytė buvo sodietė ir kaip saulė 
švietė. Atskirų grakščių posme
lių galime pririnkti Šimtus, 
tačiau ištisų nuotaikingų eilėraš
čių yra netaip jau daug. Pačia 
augsčiausia autorės kūrybos vir
šūne laikyčiau nostalginį nuošir
džios lyrikos eilėraštį “Žaliam 
krante Dubysos.” Jis pradeda
mas tokiu atvirai nuoširdžiu 
posmu:
Atsimenu, žaliam krante Dubysos
Tokia laisva, kaip žiogas, kaip

plaštakė ...
Man akys raibo, bangomis nutįsę. 
Bėgąs vanduo kažką putodamas

sakė ...
švelnių atsiminimų nuotaika 

išlaikyta per visą eilėraštį, o

"BALTIJOS" ANSAMBLIO PENKMETIS
LONDON, ONT. “Baltijos" an

samblio penkmetis buvo atžymėtas 
ansamblio metiniame pavasario va
kare - baliuje Centennial banketų 
salėje balandžio 15 d., dalyvaujant 
daugeliui svečių ir vietinių. Oficia
liąją dalį pradėjo nuolatinė ansamb
lio pranešėja L. Keraitė, pakviesda- 
rna šiai daliai vadovauti G. Petraus
kienę. įvadui ansamblio choras pasi
rodė su trimis dainomis, kurių pir
moji, “Partizano" mirtis", buvo de
dikuota torontiečiui a. a. Stepui 
Kairiui, vienam iš ansamblio krikšto 
tėvų, ir a. a. Vyt. Norgėlai, buvu
siam baltijiečiui.

Po choro pasirodymo “Baltiją" 
sveikino fedaracinio parlamento ats
tovas J. Judd Buchanan. Jis prisi
minė neseniai “Baltijos” atliktus šo
kius Broliškumo Savaitės programo
je, kurioje dalyvavo eilė iškilių as
menų, jų tarpe pagarsėjęs Chief 
Dan George ir buvęs Ontario pro
vincijos premjeras John Robarts. 
Jis paminėjo, kad “Baltijos” jauni
mas jam ir žmonai yra kaip savo sū- 
nūs-dukros. Jaunasis parlamentaras 
liko su žmona vakaro šokiams.

LB Londono apylinkės vardu svei
kino “Baltiją” ir dėkojo ansamblio 
nariams, vadovams, mokytojams ir 
muzikantams valdybos pirm. E. Pet
rauskas, įteikdamas per seniūnus 
Bendruomenės dovaną — keturis 
rankšluosčius, kurie vėliau buvo pa
naudoti naujai pramoktame tauti
niame mergaičių šokyje “Abrūsė- 
lis". Sveikinimus iš Toronto “Gin
taro” ir "Atžalyno” perdavė p. Nor
vaiša. Londono Šiluvos Marijos pa
rapijos vardu sveikino B. Zabulionis. 
Gražia gėlių pintine ansamblis buvo 
pasveikintas KLK Moterų Draugijos 

pabaigoje ilgesys virsta viltimi:
Sugrįš mintis, kaip grįžta rytų vėjai, 
žaliam krante vėl saulė suspindės... 
Svaigi širdis tik vakarą lydėjo. 
Kai laukas kvipo dobilų žiedais.

Estetinę išsiskiriančią vertę 
turi eilėraščiai: J juodą skrynią, 
Paskutinė daina, Rudens miške, 
Atsitolino draugai, Vilioja, Per 
gyvenimo bangas, Žydinčiais 
laukais, Mano meilės ugnis, Vie
ni abu, Spalis, Atsimenu, Paly
dėk mane, Negailėkit manęs, 
Magnolijos žiedas, Jausmams 
grįžtant. Klaiki naktis, Keturla
pis dobilėlis, Pavydėkite man, 
Žaibuoji ir leki, Skeliu ugnį . . . 
Sąrašas, žinoma, nebaigtas. Dar 
kita tiek surašytume, ir tai būtų 
neviskas... Beveik kiekviename 
eilėraštyje blyksteli kūrybinio 
žaibo ugnis, tik, deja, kartais vie
name posmelyje, kartais tik 
dviejose eilutėse — ir vėl pilkas 
susimąstymas. Ta pilkoji lyguma 
yra svarbiausioji Marijos Sims 
Cerneckytės poezijos silpnybė. 
Tačiau savo viršūnėse ji šviesi, 
žėrinti, nuotaikinga, įtaigi ir ver
tinga. Tos viršūnės ir suteikia 
autorei poetės vardą.

Marija Sims Cerneckytė, ANT 
KRYŽKELIŲ SENU- Eilėraščiai. 
Antroji papildyta laida. Redaga
vo Vyt. Alantas. Spaudė Galinda 
Press, Inc. Cleveland, Ohio, 1971 
m., 296 psl. Leidėjas ir kaina ne
pažymėti.

Londono skyriaus. Paminėti sveikini
mai gauti iš negalėjusių atvykti: Lon
dono burmistrės Jane Bigelow, p. 
Breichmanų ir p. Karasicjų.

Tėvų komiteto vardu buvo padė
kota visiems “Baltijos” rėmėjams, 
darbuotojams, talkininkams ir pagal
bininkams, kurių dėka "Baltijos” dar
bas yra įmanomas. Mūsų vietinėms 
lietuviškoms organizacijoms, našiai ir 
pozityviai prisidedančioms prie “Bal
tijos” darbo, tartas taipgi nuoširdus 
ačiū.

Iškvietus ansamblio muzikantus — 
Jurgį ir Vytę Valaičius, Vytautą ir 
Mindaugą Repšius, Leonardą Lukšą, 
piano akomponiatores — Vidą Petra- 
šiūnaitę ir Loretą Lukšaitę, jauno
sios “Baltijos” mokytojus — Liuciją 
Petrašiūnaitę ir Marijų Chainauską, 
“Baltijos” pranešėją Lydiją Keraitę, 
vadovus, — ansamblio tėvų komiteto 
pirm. J. Lukša įteikė puošnias do
vanas ir gėles visų ansamblio narių 
tėvų penkmečio (1967-1972) vardu. 
Choro vadovui kun. B. Pacevičiui 
įteiktas įrėmintas mėlyname fone 
rankų darbo drožinys "Aušros Var
tų Marija”, o tautinių šokių vado
vams D. ir M. Chainauskams — Vy
tis. Abu drožiniai meniškai atlikti 
Ferdinando Albrechto, buvusio lon- 
doniškio. jau eilę metų gyvenančio 
Sudbury, Ont. Jaunosios “Baltijos" 
mokytojams įteikti gintaro papuoša
lai. Ansamblio nariai — jaunimas 
įteikė įspūdingas dovanas vadovams, 
kurios savo nuoširdumu jaudino vi
sus.

Grojant "Renaissance” aštuonių as
menų orkestrui, "Baltija” atliko Rez- 
ginėlę. naujai paruoštą, gracingą 
merginų šokį Abrūsėlį. Aštuonytį. 
Pabaigai suvedė jauniausius, viduri
nius ir vyresniuosius šokėjus į bend
rą suktinį "Bitute, pilkoji”, kurin 
įjungė atsilankiusius svečius.

Virš orkestro estrados, priekyje, 
kabėjo “Baltijos” jaunimo du me
niškai padaryti skydai su “Baltijos” 
ansamblio ženklu ir penkmečio įra
šu. Staliukai buvo skoningai papuošti 
gyvomis rožėmis. Vakaro metu trys 
baltijiečių tėvų poros buvo iškvies
tos valsui. Mat. balandžio mėnesį p.p. 
Chainauskai. Stočkai ir Zabulioniai 
švenčia sidabrinę vedybų sukaktį. Šo
kiams grojo “Renaissance” orkestras, 
užbaigdamas vakarą Lietuvos ir Ka
nados himnais. Dar ilgai po to ligi 

(Nukelta į 7 psl.)
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ji KULTHKWEJE VEIKLOJE
ČIKAGOS “MARGUČIO” radijo 

valandėlė Beverly Country klubo sa
lėje paminėjo veiklos keturiasde
šimtmetį. Pirmoji “Margučio” pro
grama buvo transliuota 1932 m. ba
landžio 11 d. Sukaktuvinio pokylio 
dalyvius su “Margučio” istorija, 
veikla ir laimėjimais supažindino da
bartinis programų vedėjas Petras 
Petrulis, angliškai kalbančius — 
“Margučio” direktorių tarybos pirm, 
inž. V. Adamkus. Nusipelniusiems 
“Margučio" veikėjams buvo įteikti 
adresai su prasmingais įrašais. “Gin
tarinio margučio” radijo programų 
konkurso komisija — D. Bylaitienė,
A. T. Antanaitis, B. Chomskis, R. J. 
Rapšys ir D. Simoliūnienė paskelbė 
laimėtojus. Už magnetofono juoston 
įrašytus reportažus I vieta teko Juo
zui Gailai iš Filadelfijos, II — Los 
Angeles lietuvių radijo valandėlės 
atstovei St. Pautienienei, III — tos 
pačios valandėlės bendradarbiui P. 
Jasiukoniui, IV — Niujorko "Laisvės 
žiburio” atstovui Vyt. Stroliai. Jiems 
buvo įteikti skulptoriaus P. Aleksos 
sukurti gintariniai margučiai. Vydū
no šalpos fondas dvi premijas pa
skyrė Audriui Regiui ir Rimantui 
Genčiui, nuolatiniams “Margučio” ra
dijo talkininkams. Iš Tel Avivo iš
kviesta sol. Vida Vaitkutė padainavo
B. Gorbulskio kompoziciją “Mano 
gimtinė”, J. Tallat-Kelpšos — “Ža
liojoj lankelėj", hebrajiškai — “Ha
va nagila”. Sekančią dieną mezzo-sop
ranas V. Vaitkutė su Ąžuolo Stel
moko orkestru turėjo rečitalį Jauni
mo Centre, kuriame pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas pramoginei 
muzikai. Ji yra kaunietė, dainavimo 
studijas baigusi Vilniaus konserva
torijoje, su vyru ir dviem vaikais at
vykusi Izraelin. Ten ji turi profesi
nį koncertų organizatorių, dainuoja 
su jo orkestru. Sol. V. Vaitkutės tei
gimu. Izraelyje yra nemažas skai
čius Lietuvos žydų, turinčių net lie
tuvišką ansamblį ir šokančių tauti
nius šokius.

MUZIKIŲ MOTERŲ KLUBO Čika
goj surengtame muzikos studentų 
konkurse $500 premiją laimėjo ly
rinis sopranas Audronė Simonaity
tė. dainavimą studijuojanti Roosevel- 
to universiteto muzikos mokykloje. 
Ji yra prieš porą metų atvykusi iš 
Lietuvos, kur Vilniaus konservatori
joje mokėsi chorinio dirigavimo. Dai
navimo studijas A. Simonaitytė pra
dėjo Čikagoje. Pirmas platesnis jos 
pasirodymas Čikagos lietuviam buvo 
Jaunimo Centre įvykusiame Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos rėmėjų su
važiavime. Koncertinę programą čia 
atliko smuikininkas ir baritonas kun.
V. Valkavičius su sol. A. Simonaity
te. Kun. V. Valkavičius koncerto pro
gramai buvo pasirinkęs A. Corelli so
natą ir J. Raffo kavatiną smuikui, 
keletą lietuvių liaudies dainų, sol. 
A. Simonaitytė — J. Sopagos, J. 
Gruodžio, A. Kačanausko, R. Schu- 
manno dainų. C. W. Glucko operos 
“Alčesta” ariją. Solistams akompa
navo Alvydas Vasaitis.

MASSACHUSETTS A M II E R ST 
valstybinis universitetas savo gale
rijoje kovo 1-24 d.d. surengė turi
mų dailės darbų parodą, kurioje bu
vo išstatytas ir Elenos Kepalaitės 
vienas piešinys, universiteto nupirk
tas iš Phoenix galerijos. Dail. E. 
Kepalaitės metalo konstrukcijos 
skulptūrų paroda bus gegužės 9-24 
d.d. Phoenix galerijoje.

KALĖTI IKI GYVOS GALVOS už 
žydų šaudymą Naumiestyje nuteistas 
dr. Werner Scheu Flensburgo kalėji
me, V. Vokietijoje, parašė romaną 
“Birutė”, kurį 1966 m. išleido Miun
cheno leidykla “Damm Verlag". Ro
mane vaizduojamas iš baudžiauninkų 
kilusio Antano Kurkausko šeimos li
kimas I D. karo ir Lietuvos nepri
klausomybės metais. Pagrindinė vei
kėja yra duktė Birutė, dirbusi Lie
tuvos žvalgybai ir nuo sovietinės oku
pacijos pabėgusi į vakarus. Montrea- 
lyje leidžiamas “Lietuvos Pajūris”, 
supažindinęs skaitytojus su romano 
turiniu, pateikia velionies E. Simo
naičio atsiminimų pluoštą apie dr. 
Werner Scheu senelį dr. Hugo Scheu, 
gyvenusį Mažojoj Lietuvoj ir jau pra
ėjusiame šimtmetyje rinkusį lietuvių 
liaudies senuosius rakandus. įran
kius, audinius, knygas. Pas jį dažnai 
lankėsi žymusis rašytojas Hermann 
Sudermann, kuriam dr. Hugo Scheu 
muzėjėlis galėjo būti paskatų “Lie
tuviškoms apysakoms”. Dr. Werner 
Scheu tėvas buvo Šilutės apskrities 
vyr. gydytoju. Jis mirė laive prie 
Norvegijos ir buvo palaidotas Šilutė
je. Sūnus dr. Werner Scheu, matyt, 
paveiktas nacius garbinusios šveica
rės motinos, 1938 m. rudenį įsijungė 
i SS eiles ir dalyvavo masiniame žy
dų šaudyme Nanmiestyje. Pokario 
metais už ši nusikaltimą buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos. E. Simo
naitis spėja, jog "Birutės" romanu
W. Scheu nori atpirkti savo klaidas

SOL. ROMA MASTIENĖ, mezzo- 
sopranas iš Čikagos, atliko plačią 
koncertinę programą Petro Viščinio 
radijo valandos “Laisvės varpas" 
Bostone surengtame pobūvyje. Tai 
buvo Bostono lietuvių pirmas susiti
kimas su viešnia iš Čikagos, kuri 
jiems atvežė net 24 lietuvių kompo
zitorių ir tarptautinės klasikos at
stovu kūrinius, pradedant dainomis 
ir baigiant operų arijomis. Operų pa
sauliui atstovavo J. Gaidelio “Dana", 
K. V. Banaičio “Jūratė ir Kastytis”. 
Ch. Gounod "Faustas”. A. Thomas 
‘Mignon", G. Rossini “Sevilijos kir
pėjas”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LENKU KOMPOZ. S. MONIUS- 

KOS šimtųjų mirties metinių proga 
Vilniaus operos teatras pastatė jo 
“Halką", parašytą Vilniuje ir čia su
silaukusią premjeros 1848 m. Spek
taklio kūrėjų gretoms priklauso: di
rigentas J. Aleksa, rež. V. Grivic- 
kas. dail. J. Jankus, chormeisteris 
P. Vaičekonis ir baletmeisteris V. 
Barkobskis iš Lodzės didžiojo teatro.

MIŠKO MUZĖJUS STEIGIAMAS 
netoli Druskininkų pastatytame na
melyje, išpuoštame laukiniais ožiais 
bei kitais lietuvių liaudies ornamen
tais. Projekto autorius yra Druskinin
kų miškų ūkio vyr. miškininkas Al
gis Valavičius. Muzėjuje bus Lietuvos 
žvėrelių bei paukščių iškamšų ir ne
didelis dzūkų buitinės etnografijos 
skyrius.

LIETUVOS GINTARO PARODA 
kovo 31 d. iš R. Berlyno buvo per
kelta į Gera miestą Tiuringijoje. Jos 
atidaryme žodį tarė Vilniaus dailės 
muzėjaus direktoriaus pavaduotojas 
Romualdas Budrys. Lietuviškų ginta
ro dirbinių paroda šiame mieste 
veiks iki birželio mėnesio.

GAMTOS APSAUGOS DRAUGIJA 
išleido Vytauto Nedzinsko knygą 
“Paukščių ežeras", kurią būtų galima 
pavadinti Žuvinto metraščiu. Auto
rius, dirbdamas Žuvinto draustinyje, 
sukaupė daug įdomios medžiagos apie 
Žuvinto gulbes, ilgakakles gerves, an
tis, kragus, griciukus bei kitus 
paukščius, jų migraciją ir žiedavimą. 
Knyga iliustruota fotomenininkų V. 
Ylevičiaus ir K. Verbicko nuotrau
komis.

SKUODO VIDURINĖS MOKYK
LOS kraštotyros kampelyje saugo
mos žalvarinės vyriškos apyrankės, 
apsiaustų sagės ir raitelių pentinai. 
Sis radinys buvo užtiktas Sliktinės 
kaimo galulaukėm tekančiame upe
lyje, valant jo dugną. Archeologo A. 
Tautavičiaus nuomone, žalvariniai 
papuošalai upelio sietuvon buvo su
mesti prieš tūkstantį metų. Atrodo, 
tai būta karan išeinančių karių aukos 
dievams.

KAZIO SAJOS tragikomedijų dip- 
tichą “Vadinasi gyvenu", kurį suda
ro “Poliglotas" ir “Abstinentas", 
Rygos A. Upyčio dramos teatre pa
statė rež. M. Kublinskis. Scenovaiz
džiai — dail. G. Zcmgalo. Tragikome
dijas į latvių kalbą išvertė A. Su- 
kovskis.

A. ŽUKAUSKO VIENUOLIO 90 
tųjų gimimo metinių minėjimai bu
vo surengti Anykščiuose, Vilniaus 
universitete ir Kauno centrinėje 
bibliotekoje. Anykščiuose praneši
mą apie velionies rašytojo gyveni
mo ir kūrybos kelią skaitė Vilniaus 
universiteto dėstytoja E. Bukelicnė, 
žodį tarė rašytojas J. Skliutauskas. 
Aktorė K. Kymantaitė papasakojo 
apie A. Vienuolio “Paskenduolės” 
pastatymą Vilniaus dramos teatre. 
Vilniaus universitete įvykusiame mi
nėjime taip pat buvo išklausyta dės
tytojos E. Bukelienės pranešimo, pa
įvairinto poeto A. Miškinio ir A. 
Vienuolio sūnaus S. Žukausko atsi
minimais. Pastarasis dalyvavo ir 
Kaune surengtame savo tėvo minė
jime, kur pagrindinis žodis leko su 
A. Vienuoliu artimai bendradarbia- 
vusiem mokytojam O. Dabrilaitei, 
D. Jauniškiui ir Kauno literatūros 
muzėjaus vadovei M. Macijauskie
nei. Minėjimo dalyvius su A. Vie
nuolio dramų “Tvirtovė” ir “Prie
blanda" pastatymais Kauno dramos 
teatre supažindino jo dabartinis di
rektorius A. Mackevičius.

JUBILĖJINIAIS KONCERTAIS 
Dotnuvoje, Kalvarijoje, Vilniuje, 
Noreikiškėse bei kitose Lietuvos 
vietovėse veiklos penkiasdešimtme
tį paminėjo prof. V. Ruokio 1922 m. 
suorganizuotas Lietuvos žemės ūkio 
akademijos choras “Daina”. Be prof. 
V. Ruokio, “Dainos" vadovais buvo 
M. Martinonis, A. Budriūnas, R. Ge
niušas, V. Budrevičius, P. Tamuliū- 
nas, A. Ceičys. Dabartinis choro va
dovas nuo 1962 m. yra V. Pučinskas. 
Jubilėjiniuose koncertuose skambė
jo M. K. Čiurlionio, J. Tallat-Kelp
šos, J. Gruodžio harmonizuotos lie
tuvių liaudies dainos, dabartinių 
Lietuvos kompozitorių kūriniai, G. 
Verdi, W. A. Mocarto operų chori
nės ištraukos.

LIETUVOS VIDURINIUJU MO
KYKLŲ literatų konkurse šiemet 
pirmąsias vietas laimėjo abiturien
tės merginos: už eilėraščius — Z. 
Čeponytė iš Ukmergės rajono Tau
jėnų mokyklos, už apysaką — R. So- 
pytė iš Alytaus mokyklos, už raši
nius — R. Baliutytė iš Lazdijų rajo
no Veisėjų mokyklos ir Z. Žąsytytė 
iš Tauragės mokyklos. Geriausiu 
skaitovu buvo pripažintas Klaipėdos 
XII vidurinės mokyklos devintokas 
A. Grybas. Rašytojo V. Bubnio va
dovaujama vertintojų komisija bu
vo gavusi 46 apysakas ir apsakymus, 
27 vaizdelius, 17 humoreskų, 21 mi
niatiūrą. 2 pjeses, 9 grožinio verti
mo bandymus, 89 rašinius ir 100 
poezijos kūrinių.

VILNIAUS PROFSĄJUNGŲ KUL
TŪROS rūmuose gastroliavo Klaipė
dos dramos teatras, vilniečiams at
vežęs keturis pastatymus: A. Zurbos 
pjesę "Nemylėk manęs", K. Sajos 
vienaveiksmes komedijas “Poliglo
tas” ir “Abstinentas”, L. žuchovs- 
kio pjesę "Tostas už Koolumbą” ir 
anglų klasiko R. Stevensono “Lobių 
salos" inscenizaciją.

V. Kst.



UNITED TRUST

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 
įmokėjlmo.

MMiau—___ 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 rečiad. uždaryta
Ketvirtad.....10-3

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

ir 4.30 - 8
Seštad........ 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, vandenį 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 žemes 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 susisiekimo 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 Roncesvailes Avė. Tel. 535- 1944 
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VyT yj TIRDAIKKA’i 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus f

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

W. V A S I S real estate
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el- Z OZO

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 j 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 inortgičius

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

MOKA:

už term. indėl’us 2 metam ......61/2%
už term, indėlius 1 metam 61/į% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas 5/2%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8'/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 . 8V4%

Žygio už tikėjimo laisvę sambūris balandžio 15 d. surengė kultūrinį subatvakarį, kuriame dr. Juozas Girnius kalbė
jo tema “Dievas ir tauta mūsų gyvenime”. Nuotraukoje — sambūrio bendradarbiai su paskaitininku. Iš kairės: 
Algis Rukšėnas, Amanda Muliolienė, dr. Stepas Matas, Ingrida Bublienė, dr. Viktoras Stankus, Algirdas P. Muilo- 
lis, dr. Juozas Girnius, kun. Kęstutis žemaitis Tai įvyko Klevelande. Nuotr. Jono Garlos

Dvidešimt antrosios 
žaidynės

Klevelande įvyko XXII S. Ame
rikos lietuvių sportinės žaidynės. 
Dvidešimt dvejų metų laikotarpyje 
tai buvo gausiausios žaidynės. Daly
vavo apie 60 komandų su 500 spor
tininkų iš Čikagos, Toronto, Detroi
to, Klevelando, Vašingtono, Bostono, 
Niujorko, Londono, "Hamiltono, Fila
delfijos ir Baltimorės. štai jų pasek
mės.

Krepšinis. Vyrų A: 1. Lituanika 
C., 2, Neris C, 3. Ateitis C., 4. Aušra 
T. — Vyrų B: 1. Bostono LSK, 2 Ne
ris C., 3. Vytis T., 4. Lituanika C. — 
Jaunių A: 1. Neris, 2. Lituanika, 3. 
Žanas (Klevelandas), 4. Aušra. — 
Jaunių B: 1. Ateitis C., 2. Lituanika 
C., 3. Žaibas K., 4 Aušra. — Jaunių 
C: 1. Žaibas, 2. Lituanika, 3. Aras 
(Lemontas), 4. Vytis. — Mergaičių 
A: 1. Kovas (Hamiltonas), 2. Aušra, 
3. Vėjas (Vašingtonas).

Tinklinis. Vyrai: 1. Žaibas, 2. Ne
ris. — Moterys: 1. Žaibas, 2. Neris.
— Mergaitės A: 1. Žaibas, 2. Neris.
— Mergaitės B: 1. Neris, 2. Žaibas.

Šachmatai. 1. Aušra, 2. žaibas, 3. 
Čikaga.

Stalo tenisas. Vyrų komandinės 
varžybos: 1. Aušra, 2. Vytis. — Vyrų 
A: 1. P. Klevinas A., 2. V. Nešukai- 
tytė V., 3. V. Nasvytis ž. — Vyrų 
B: 1. B. Plučaitė A., 2. A. Nasvytis, 
jn., ž., 3: A. Nasvytis, sn., Ž. — 
Jaunių A: 1. P. Gvildys (Niujorko 
Atletas), 2. J. Vainius (Atletas), 3. 
A. Ivašauskas (Atletas). — Moterų 
vienetas: 1. V. Nešukaitytė, 2. E.

1 Sabaliauskaitė V., 3. B. Plučaitė. — 
Mergaičių B: 1. A. Plučaitė A., 2. G. 
Vebliūnaitė, 3. D. Vebliūnaitė, 4. R. 
Vebliūnaitė (visos iš Niujorko Atle
to). — Vyrų dvejetas: L P. Klevi
nas — E. Zabiela A. 2. E. Vaičekaus
kas — J. Nešukaitis V. — Moterų 
dvejetas: L B. Plučaitė — E. Saba
liauskaitė, 2. A. Plučaitė — G. Ne
šukaitytė. — Mišrus dvejetas: 1. V. 
Nešukaitytė — J. Nešukaitis, 2. B. 
Plučaitė — P. Klevinas, 3. E. Vai
čekauskas — F. Nešukaitytė.

Moterų komandinės varžybos bus 
Toronte.

PASAULIO ĮVYKIAI 
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

statydindamasis liuksusinius rū
mus ir sostinę puošdamas savo 
statulomis. Diktatūrinį prezi
dentą K. Nkrumah, išvažiavusį 
Pekingan, 1966 m. nuvertė ka
riuomenė. Jį kadaise garbinu
sios minios sostinės gatvėse šo
ko iš džiaugsmo. Naujoji vy
riausybė K. Nkrumah paskelbė 
krašto išdaviku ir už jo galvą 
paskyrė $110.400. Jį priglaudė 
kitas diktatūros mėgėjas S. Tou- 
rę, Gvinėjos prezidentas.

Brighton kino teatras 
127 Roncesvailes Avė 
Toronto, tel. 532-2710 

rodys nuo gegužės 5 — 10 
2 spalvotus amerikietiškus 

filmus
MOSQUITO 
SQUADRON

Europos invazija, V2 Hitlerio 
raketos, Londono bombarda

vimas. Antroji komedija:
HALLO 

MRS. CAMPBELL 
su Gina Lollobrigida

GEGUŽES 12 — 17
BROTHERS 

KARAMAZOV
nepaprasta drama pagal F. M.

Dostojevskį II komedija_
“LILI”. Abu filmai spalvoti.

GEGUŽĖS 19 — 24
SWEET CHARITY

su Shirley McLaoine
Priedo — vakarietiška 

komedija
COCKEYED COWBOY 

OF CALLICO"

S PORTAS
Krepšinyje — seni varžovai, seni 

veidai. Reikia tikėtis, kad atgijusi 
rytų apygarda įneš naujovių. Tačiau 
malonu buvo stebėti jauniausią kla
sę. Nors dar labai jauni (14 m.), 
tačiau jau žaidžia neblogą krepšinį. 
Džiugu, kad ir mergaičių klasė pra
deda atgyti.

Gausios buvo tinklinio varžybos. 
Varžėsi 14 komandų. Laimėjimais 
dalijosi Klevelando Žaibas ir Čika
gos Neris. Moterų ir vyrų baigmi
nės rungtynės įvyko sekmadienį 
prieš žaidynių iškilmes. Įdomu buvo 
stebėti gerai tinklinį žaidžiančias 
tvarkingas lietuvaites, tačiau vyrų 
tinklinio gal ir nereikėjo rodyti.

Stalo teniso varžybose įvyko di
delis persilaužimas. Šiose žaidynėse 
vyravo Toronto ir Niujorko jaunie
ji žaidėjai.

f žaidynes vėl sugrįžo šachmati
ninkai. Reikia tikėtis, kad sekan
čiose žaidynėse jie bus gausesni.

Džiugu, kad po 22 metų žaidynės 
gausėja, tačiau rengėjams jos suda
ro daug problemų, šį kartą rengėjai
— Klevelando Žaibas nevisai tinka
mai jas išsprendė. A. S.

VYČIO ŽINIOS
žaidynėse Klevelande dalyvavo 

Vyčio Vyrų B, jaunių C krepšinin
kai ir stalo tenisininkai. Jaunių C 
krepšininkai pralaimėjo abejas rung
tynes. Pirmose rungtynėse vytiečiai 
stipriai priešinosi augštiems Čikagos 
Lituanikos krepšininkams, tačiau te
ko rungtynes pralaimėti 22:37. Ant
rose rungtynėse Lemento Aro fiziš
kai pranašesni krepšininkai užtik
rintai laimėjo rungtynes 56:14.Vyčio 
komandoje žaidė: Duliūnas 9, Žal- 
nieriūnas 23, Rūtelė, Ignatavičius, 
Kaknevičius 2, Bartnikas, Bajorinas, 
Ąžuolas, Sudeikis 2. Vyrų komanda 
žaidė vyri; B klasėje ir laimėjo III 
v. Pirmose rungtynėse vyrai nuga
lėjo žaibą 58:42. Antrose rungtynė
se prieš Čikagos Nerį gerai atsilai
kė pirmame puslaikyje, tačiau pra
laimėjo 65:90. Neris daugiau atrodė 
kaip vyrų A klasės komanda. Kovo
je dėl III vietos vytiečiai nugalėjo 
Čikagos Lituaniką 82:65. žaidė: Kli
mas 39, Akelaitis 16, Ignatavičius 
53, Lorencas 29, Stankus 18, Nace- 
vičius 20, Balsys 2, Ramanauskas 19, 
Saplys 1. Stalo teniso komandinėse 
varžybose Vyčio komanda baigmėje 
pralaimėjo Aušrai 5:2. Vytiečiams 
atiteko II v. Prieš tai vytiečiai nu
galėjo Niujorką 5:0. Žaidė Nešukai
tis, Vaičekauskas ir V. Nešukaitytė. 
Pastaroji laimėjo I v. moterų viene
te, baigmėje įvaikusi E. Sabaliaus
kaitę. Vyrų A klasės vienete V. Ne
šukaitytė laimėjo II v. Mergaičių A 
klasėje G. Nešukaitytė irgi laimėjo 
II v. Mišriam dvejete J. ir V. Ne- 
šukaičiai laimėjo I v., E. Vaičekaus
kas ir F. Nešukaitytė — III v. Mo
terų dvejete E. Sabaliauskaitė, po
roje su Aušros B. Plučaitė, laimėjo
I v. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ketvirtadienį, gegužės 4 d., 7 v.v.

— v-bos posėdis parapijos posėdžių 
kambaryje.

XXII Š. Amerikos lietuvių spor
tinėse žaidynėse Klevelande stalo te
nise Aušros klubui atstovavo 5 žai
dėjai: Aldona ir Birutė Plučaitės, E. 
Zabiela, Jonas ir Paulius Klevinai. 
Labai gerai pasirodė mūsų jaunieji 
žaidėjai. Birutė Plučaitė laimėjo mo
terų dvejete I v., mergaičių A kl. I 
v., vyrų B kl. I v., mišriame dvejete
II v., moterų vienete II v. Aldona 
Plučaitė laimėjo: merg. B. kl. I v., 
merg. A. Kl. III v., moterų dvejete 
II v. Paulius Klevinas laimėjo: vyrų 
A kl. I v., vyrų dvejete I v., baig
mėje prieš V. Nėšukaitytę I v. Vyrų 
komandoje prieš Toronto Vytį žaidė: 
P. Klevinas, J. Klevinas ir E. Za
biela. Aušra laimėjo 5:2.

Aušros v-ba ir sportininkai nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie savo 
automobiliais, nesigailėdami laiko ir 
nuovargio, padėjo nuvežti klubo žai
dėjus į Klevelando žaidynes. Ypa
tinga padėka D. Laurinavičiui ir A. 
Puzeriui už teisėjavimą žaidynėse ir 
prisidėjimą prie žaidėjų nuvežimo.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleiviai šiais metais ren

ka naują valdybą ne rudenį, kaip 
paprastai būdavo, bet šių mokslo 
metų pabaigoje. Naujai išrinktoji 
valdyba vasaros metu bandys supla
nuoti visų metų veiklą. Rinkimai 
bus gegužės 6, šeštadienį. Į pirmi
ninkes yra 2 kandidatės: Lina Vai
tiekūnaitė ir Sigita Dūdaitė.

Studentų Ateitininkų Sąjungos pa
vasario kursai įvyks Wasagoje, Pri
sikėlimo stovyklavietėje, gegužės 26- 
29 d.d. Kursų pagrindinė tema: “Stu
dentas idėjų ir gyvenimo tėkmėje”.

Jaunučių veikla šiais mokslo me
tais buvo gana sėkminga. Visų jaun. 
mergaičių veikla rūpinasi p. Stra
vinskienė, o atskiriem būreliam va
dovauja: sės. Loreta, Lina Vaitiekū
naitė, Rūta Vaškevičiūtė, Renata 
Slapšytė, Ramona Vaičiūnaitė, Ber
nadeta Aušrotaitė, Vida Vaitiekūnai
tė, Ramona Girdauskaitė. Jaun. ber
niukams vadovauja Vyt. Bireta ir 
Vaidotas Vaičiūnas.

Ateitininkų stovyklai Wasagoj rei
kalingos šeimininkės. Ponios, galin
čios tuo metu padėti, prašomos skam
binti Z. Girdauskui tel. 533-0342.

Skautų veikla
• Tradicinę, labai sėkmingą obuo

lių dieną tvarkė skautai vyčiai A. 
Simonavičius, R. Marijošius, L. Sap
lys, A. Gaputis, G. Kalinauskas, A. 
Šeškus, vadovaujant M. Rusinui. Da
lyvavo virš 40 registruotų lietuvių 
skautų. Visam darbui talkino šie tė
vai ar vadovai: p.p. Tarvydienė, So- 
kolovienė, Grybas, Zenkevičius, Poš
ka, Rusas, Kišonienė, Namikienė, 
Radzevičius, Balsiai, Kalinauskas, 
Ciplijauskai, Putrimas, Asevičius, D. 
Empakeris, Augaitis, Kasperavičius 
ir A. Senkevičiūtė. “Rambyno” tun
tas taria visiems skautiška, ačiū už 
talką.

• Mindaugo dr-vės paskutinė dar
bo sueiga — gegužės 8, pirmadienį, 
7 v.v., skautų būkle.

• Dešimtoji stovykla Romuvoj ap
tarta rajono vado s. K. Batūros su
šauktame vadovų-vių suvažiavime 
bal. 30 d. Pirmininkavo ps. A. Ba- 
ziliauskas. Padaryti IX stovyklos vir
šininkų pranešimai. Suvažiavimas su
darė X stovyklos vadovybės branduo
lį: s. K. Batūra, ps. A. Baziliauskas, 
Br. Saplys, ps. P. Butėnas, s. L. 
Gvildienė, s. D. Gutauskienė, s. P. 
Balsas, ps. P. Saplienė, v. s. kun. 
St. Kulbis, SJ, V. Turūta. Visą lai
ką arba pamainomis jie vadovaus 
stovyklai, talkinami jaun. vadovų- 
vių ir skautininkų-instruktorių. Į 
stovyklą skautai-tės registruojasi 
per savo draugoves iki liepos 1 d., 
įmokėdami $3 registracijos mokestį, 
kuris bus įskaitomas į stovyklapini- 
gius. Pavėlavę laiku registruotis tuo 
negalės pasinaudoti ir registracijos 
mokestį turės sumokėti kaip prie
dą prie nustatyto stovyklos mokes
čio.

• Skautės dėkingos savo sesėms 
seselėm Ignei ir Daliai už dainų mo
kymą bei vaišes.

• Jei kas turėtų išaugtų skaučių 
uniformų, prašom paskambinti R. 5a- 
počkinaitei tel. 762-9455.

• Sekmadienį, geg. 7 d., po 10 v. 
Mišių skautų būkle — vyr. skaučių 
kandidačių sueiga.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės 
sueiga — geg. 6 d. po lietuvių mo
kyklos pamokų pas draugininkę, 
118 Indian Rd.

• Šv. Juozapo ligoninėj po ope
racijos gydosi tėvų k-to vicepirm. p. 
Sriubiškis. Linkime greitai pasveik
ti. C. S.

* * ♦
Kanda uždarė atominiais už

taisais ginkluotų amerikietiškų 
priešlėktuvinių “Bomarc B” ra
ketų bazes Ontario North Bav ir 
Kvebeko La Macaza vietovėse. 
Abiejose bazėse buvo 58 tokios 
raketos, kurio dabar jau grą
žintos Amerikai. Bazių uždary
mas buvo numatytas “Baltojoje 
knygoje”. “Bomarc B” raketos 
turėjo saugoti Kanada ir JAV 
nuo sovietu bombonešių, kurių 
grėsmė dabar jau neegzistuoja. 
Karo atveju Sovietu Sąjunga 
naudotų ne bombonešius, o toli
mojo skridimo raketas su atomi
niais užtaisais.

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. V. 4 — Nr. 18 (1161)

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narj

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD, puikus 6 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, graži moderni virtuvė, šalia pristatytas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo, skubus pardavimas, 
gražus kiemas.
INDIAN RD. — DUNDAS, 7 kambarių atskiras namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, apie $6.000 įmokėti ir viena atvira skola 10-čiai 
metų.
BLOOR — DUNDAS, 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, van- 
deniu-alyva šildomas, garažai su privačiu įvažiavimu, puiki nuomo- 
jimui vieta, netoli Bloor, apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola 
10-čiai metų.
ORIGINzlLUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubus parda
vimas.
SWANSEA, puikus liuksusinis vos keletos metų senumo dvibutis, 
užbaigtas rūsys, garažai prie namo, $15.000-20.000 įmokėti.

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 P ATAR NAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5’/z % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6%% už 1 m. term. dep. 
6Ų2% už 2 m. term. dep.v

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS 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 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: 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. 
Prašoma 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- 
tis (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. MORKIS, A. BUUDŽIUS

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.

DA^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

PARCELS TO EUROPE

Hamiltone įkyriu*:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. S49-200S

Čia gaulite tekitilė* gaminiui pigiauilomii kainomb; 
didelit paiirinkimai skarelių, megztiniu Ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę gimini* ir draugai Europoje tikrai džiaugiu.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
97/ College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 -4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai



SKAITYTOJAI PASISAKO
KOMUNISTŲ REDAKCIJOJ

Ilgokai gyvenau komunistinėje 
sistemoje, savo akimis mažiau kaip 
iš tikrųjų yra, tad dabar, skaitydama 
“Gimtąjj Kraštą” Vakaruose, stebiuo
si jo melagystėmis. Jei gyvenčiau 
Lietuvoje, nuvažiuočiau į jo redak
ciją ir paprašyčiau įrodymų bei fak
tų. Dar gyvendama Lietuvoje, aš taip 
kartą padariau. Kažkoks Plešenis pa
rašė vietiniame laikraštyje, kad re
ligija žmogui kenksminga. Pasiėmiau 
tą laikraštuką, nuvykau redakcijon ir 
klausiu, kas tas rašeiva. Jau pražilęs 
vyras, mane priėmęs, svyravo ir ne
galėjo parodyti, kokiu būdu religija 
yra kenksminga. Tada aš jam pasa
kiau: “Kaip jūs rašote apie religijos 
kenksmingumą, neturėdami įrodymų! 
Aš norėčiau aiškiai matyti kaip ji 
kenkia!" Senus Plešenis tylėjo, pas
kui pasakė, kad tuo reikalu aš turin
ti eiti pas direktorių. Nuėjau. Didelis 
salonas, grindys išklotos raudonu ki
limu. Pasijutau labai jau augšto as
mens kabinete. Direktorius buvo žy
dų tautybės asmuo. Parodžiau jam tą 
laikraštuką ir pasakiau: “Norėčiau ži
noti, kokiu būdu ta mūsų religija 
kenksminga. Jei apčiuopsiu tą žalą, 
pamatysiu, gal tada ir aš suabejosiu”. 
Direktorius atsakė, tai esąs įdomus 
klausimas, bet jam paaiškinti esą rei
kia žurnalisto. Pažadėjo duoti atsa
kymą raštu ir atsiųsti jį mano dar
bovietėm Grįžusi namo ilgai laukiau, 
bet jokio atsakymo negavau.

Tekdavo diskutuoti religijos kiau
liniu ir su savo tautiečiais okupuo
toje Lietuvoje. Jie tuoj pradeda pul
ti kunigus ir sumaišo religiją su jos 
tarnais. Aš sugebėdavau įrodyti, kad 
religija tai ne kunigai. Pastebėjau, 
kad lietuviai dedasi didesniais komu
nistais už rusus. Pastarųjų butuose 
daug kur mačiau įrengtas ikonas. 
Niekur nepastebėjau pas juos Leni
no ir Stalino paveikslų. Tuo tarpu lie
tuviai puošia savo butus komunistų 
vadų paveikslais. Tai ir pati mačiau. 
Turėjau savo karvę ir kas rytą ne
šiojau pieną į namus. Be to, buvau 
gatvių valytoja ir dirbau daugelyje 
vietų. Visi namai ten man buvo žino
mi. Bjauru buvo matyti savo tautie
čius, pasikabinusius Stalino paveiks
lą. Jie turėtų mažiau rūpintis Stali
nu ar Leninu, o daugiau savo tautos 
reikalais. H. Viluckis

RELIGINE ŠALPA i
“TŽ” 11 nr. buvo skelbimas “Pa

galba Lietuvos persekiojamai Baž
nyčiai”; adresas 64-0956 Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378, U. S. A., ir pažy
mėta, kad aukos atleidžiamos nuo 
fed. mokesčių JAV-se. Argi Kanadoje 
nėra tokio jungtinio centro Kanados 
lietuviams, aukojantlems minėtam 
tikslui, kad jų aukos būtų atleistos 
nuo Kanados mokesčių? Manau, kad 
yra ir daugiau lietuvių, gyvenančių 
šimtais, net tūkstančiais mylių nuo 
lietuviškų parapijų, ir todėl būtų 
naudinga paskelbti tų aukų rinkimo 
centrą Kanados aukotojams.

D. Viskantienė, Cumberland, B. C.
Red. pastaba. Kanadoje religinės 

šalpos reikalus tvarko Kanados Lie
tuvių Katalikų Centras. Jo įgaliotinis 
šiam reikalui yra kun. P. Ažubalis. 
Aukotojai, norintieji gauti pakvitavi
mus, atleidžiančius nuo mokesčių, 
prašomi tai pažymėti, siunčiant auką 
religinei šalpai. Rašyti šiuo adresu: 
Rev. P. Ažubalis, 941 Dundas St. W'., 
Toronto 3, Ont.

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 
j 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 gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 1 93Z< svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

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.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

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

MOKYKLOS IŠLEISTUVES
Praėjusiais metais aš baigiau To

ronto šeštadieninę mokyklą. Kaip 
ir visuomet, buvo tos pačios apeigos. 
Prisikėlimo parapijos didžiojoj sa
lėj 1971. V. 8. įvyko išleistuvės mo
kinių, seminaro ir Motinos Dienos 
minėjimas kartu, žodžiu, vienu šū
viu trys zuikiai. Mokyklos pažymė
jimus įteikė Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas. 
Gavęs pažymėjimą, pagalvojau: su
diev, mokykla ir mokytojai!

Toronto šeštadieninę mokyklą kas
met baigia apie 40 mokinių. Man ro
dosi, kad mokiniams išleistuvės daug 
smagesnės būtų kad ir mažoje salė
je su mokytojais, tėvais ir svečiais 
atskirai, o ne kartu su kitais minė
jimais. Be to, reikėtų geresniem 
mokiniam nuo šešto skyriaus duoti 
premijas, žodžiu, kuo nors atžymėt. 
Praėjusiais metais Toronto absol
ventai gavome po septynių mėnesių 
Čikagos mokyklų metinę knygą 
“Laisvės šauksmas”, kurioje atrodo 
Čikagos lietuvių mokyklos gyveni
mas žydėto žydi. Čia ir vėl gale kny
gos pora lapų — Toronto mokyklos 
priedas, absolventų nuotraukos ir 
keletas mokinių kūrinių. Argi iš tik
rųjų yra toks menkas Toronto lie
tuvių judėjimas? Ar nebūtų medžia
gos ir pinigų išleisti atskirai knygą 
Toronto mokyklos? Anksčiau X 
skyrius turėdavo tam tikras iškylas 
mokyklos užbaigimui, kurios irgi ge
rokai kainuodavo. Praėjusiais me
tais ir to atsisakyta. Prie šios sumos 
prisidėtų X skyriaus tėvai su auka, 
o gal mecenatas atsirastų. Tada mo
kiniai gautų atskirai Toronto mo
kyklos knygą, nesuplaktą su kitos 
valstybės mokykla. Ledas

SAMBŪRIU VADOVAMS
Gerbiamieji vadovai, norėtųsi 

jums tėviškai priminti, kad artėja 
mokslo metų pabaiga. Prašom labai 
nuoširdžiai atsižvelgti į studentų 
laiką. Nedarykite sueigų ar repeti
cijų darbo dienų vakarais. Pvz. tau
tinių šokių repeticija pirmadienį 
(su kelione trunka apie 4 valandas) 
ir vėl sekantį vakarą yra studentui 
didelis atsitraukimas nuo mokslo. 
Ar nebūtų geriau Jums šiuo metu 
apsiriboti tik repeticijomis, nes ar
tėja tautinių šokių šventė. Šokti 
publikai darbo dienų vakarais, nors 
ir labai gerai mokėtų, kol mokslo 
metai pasibaigs, nevertėtų. Būtų 
skaudu, jei dėl to studentas turėtų 
kartoti metus ar baigti silpnais pa
žymiais. Tėvai dėkoja vadovams ir 
gerbia juos už jų jaunimui paauko
tą laiką, bet prašo suprasti studentų 
padėtį. Tėvas

ČESNAKAS------ fote.'A

geras vaistas 
čeinnkos (garlic) yra natūralus kiau
lę valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugota nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |aj 
lunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami Jo gydomųja bei stiprinomųjo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu. 
risi. Uos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

NUO L 0 ! N O S IKI DANGORAUIOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. rudelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS - - ■ mm įg M JM:=«tip-topMEATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

*>*J*J**s ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165
BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaiku nuotraukos 

Portretai ir kt.

| LONDON,
A. A. KUN. V. RUDZINSKAS mi

rė gegužės 1 d. Šv. Juozapo ligoni
nėje. Laidojamas gegužės 4, ketvir
tadienį, lietuvių kapinėse prie To
ronto. Gedulingos pamaldos — 10 v. 
r. Šiluvos Marijos bažnyčioje. Ve
lionis buvo pirmasis Londono lietu
vių kapelionas. Pastaruoju metu jis 
sunkiai sirgo. Jis yra pirmas kuni
gas, palaidotas Toronto lietuvių ka
pinėse.

KAZIMIERUI KUDUKIUI, sulau
kusiam 60 m. amžiaus, draugai su
rengė sukaktuvinę staigmeną ir įtei
kė dovanų. K. Kudukis, kol dar leido 
jo sveikata, visą laiką buvo aktyvus 
lietuviškoje veikloje: Londono apy
linkės pirmininkas, radijo pusvalan
džio Vasario 16 proga organizatorius, 
Vasario 16 gimnazijai remti būrelio 
steigėjas ir aukų rinkėjas, parapijos 
pirmojo komiteto narys ir labai ak
tyvus bažnyčiai pirkti vajaus talki
ninkas, šv. Kazimiero altoriaus inicia
torius, rėmėjas ir lėšų teikėjas, ak
tyvus Tautos Fondo įgaliotinis, Lon
dono lėšų telkimo skyriaus valdy
bos narys. Jis daug nuoširdaus dar
bo įdėjo į parapijos organizavimą: 
ne viena auka įplaukė į parapijos 
fondą jo pastangomis, ne vienas baž
nyčios ar parapijos salės kampelis jo 
talentingi/ rankų dėka tapo gražes
niu ir jaukesniu. Būdamas Tautos 
Fondo įgaliotiniu 1968 m. 75 šeimų 
apylinkėje jis surinko ir įteikė jung
tiniam finansų komitetui čia rekor
dinę $576 sumą. Anksčiau jis akty
viai dalyvavo ir lietuviškoje spau
doje. Sveikiname sukaktuvininką ir

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Vargo su jais nebus daug, gal reiks 
kartą per dieną pavalgydinti ir duo
ti lovą. Šiaip jaunuoliai šeimininkių 
labai neapsunkins, nes jie bus užimti 
pačios kongreso eigos. Kas galėtų 
priimti jaunimo atstovus, tesikrei
pia telefonu 737-3300. Nakvynių ko
misijai vadovauja Daiva Vaitkevi
čiūtė.

MAŽĖJANTIS SKAIČIUS
1971 m. rugsėjo 1 d. pradėdamas 

savąją skilti “TŽ”, pirmąją informa
ciją paskyriau spaudos konferenci
jai lituanistinių mokyklų reikalu. 
Toje konferencijoje LB mūsiškės 
apygardos vadai kaip tik kėlė lit. 
mokyklų mokinių vajaus klausimą, 
trokšdami jų skaičių žymiai pakelti. 
VI JAV LB tarybos suvažiavime 
balandžio 28-30 d.d. Čikagoje švieti
mo traybos pirm, mokyt. J. Kavaliū
nas pranešė rezultatus: 1971-72 moks
lo metais JAV veikė 42 lit. mokyklos 
su 2821 mokiniais. Pernai veikė taip 
pat 42 mokyklos su 2986 mokiniais. 
Tuo tarpu 1967 m. veikė 44 lit. mo
kyklos su 3223 mokiniais. Daugiau
sia lit. mokyklų yra Vidurio Vakarų 
(Čikagos) apygardoje — 16 su 1556 
mokiniais. Toliau seka Ohio apy
garda su 8 mokyklomis ir 390 moki
nių. Iš šiuo metu veikiančių 42 mo
kyklų 4-se ruošiami nauji mokyto
jai: Pedagoginiame Institute Čika
goje, Pedagoginiuose kursuose Kle- 
velande ir Detroite, pedagogikos kla
sėse Filadelfijos lit. mokykloje. Či
kagoje Kriaučeliūnų vardo Montesso
ri Vaikų nameliuose kasdien veikia 
vienintelis tokio pobūdžio JAV lie
tuviškas vaikų darželis. Be to, 16 
vaikų darželių veikia prie šeštadie
ninių mokyklų. Mokyt. J. Kavaliūnas 
daro išvadą: “Jų turėtų būti žymiai 
daugiau, jei tėvai labiau suprastų, 
kaip be galo svarbu pradėti lietuviš
kąjį mokymą savame vaikų darželyje 
ar namie, prieš išleidžiant vaiką į 
amerikietišką mokyklą ...”

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• supirko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

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

• parūpina bilietus keliaujamiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

ONTARIO |
linkime jam sveikatos, o kiek pail
sėjus ir vėl įsijungti į lietuvišką 
veikla.

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA. 
Rodniškė dr. D. Andrulonytė nese
niai Londone atidarė dantų gydymo 
kabinetą 241 Ridont St., South (kam
pos Briscoe St.). Pacientai priimami 
iš anksto susitarus telefonu 432- 
2111. Džiugu, kad gydytojų šeima 
padidėjo: pradžioje turėjome tik 
gydytoją rūpestingąjį dr. A. Kavec- 
ką; prieš pustrečių metų čia savo 
kabinetą atidarė dantų gydytojas dr. 
E. A. Tinginys, o dabar — mūsų 
miela kaimynė dr. D. Andrulionytė. 
Savų gydytojų patarnavimu visada 
galima daugiau pasitikėti, o vyres
nio amžiaus asmenys neturi bijoti 
dėl anglų kalbos nemokėjimo, nes 
gali susikalbėti lietuviškai. Sveiki
name gydytoją ir linkime visokerio
pos sėkmės.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, pagaminti 
p. Viskontų, čia turi didelį pasise
kimą. Viena šeima atsitiktinai juos 
užtiko London Bakery, 549 Hamilton 
Rd. Po to žinia pasklido plačiau. 
Anksčiau niekas iš lietuvių nežinojo 
apie tuos sūrius, nes niekur apie tai 
nebuvo skelbta. Jei įmanomas, gal 
juos reikėtų ir vadinti “Lithuanian 
Cheese”, nes Stouffville Creamery 
lietuviui nedaug ką pasako, o yra 
svarbu juos atskirti nuo neskanių, 
bet taip pat atrodančių kitų baltų 
sūrių. Tai būtų ir savotiška reklama 
lietuviams. Su padidėjusiu sūrių pa
reikalavimu, atrodo, didėja ir jų kai
nos. Kartais ant sūrio nėra nė Stouff
ville Creamery lapelių ir pirkėjas ne
bežino, ką jis perka: lietuvišką sūrį 
ar neskanų sūrį? Minėta kepykla yra 
Hamilton Rd., maždaug vienas blokas 
į vakarus nuo Rectory St. Netrukus 
jų, atrodo, turės ir ukrainiečio John 
Delicatessen krautuvė, esanti Covent 
Market Building rytų pietų kampe.

D. E.
NUOŠIRDUS AČIŪ 

visiems, surengusiems malonią staig
meną mano 60 m. amžiaus sukakties 
proga ir sveikinusiems žodžiu ar raš
tu. Jūsų parodytas draugiškumas iš 
mano atminties niekada neišdils.

K. Kudukis

SUDBURY, Ont.
MOtlNOS DIENA. KLB Sudbu- 

rio apylinkės valdyba gegužės 20, 
šeštadienį, 6.30 v. v., 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje rengia motinų pa
gerbimą. Programą atliks “Rasa” 
Londono studenčių kvartetas ir Sud- 
burio tautinių šokių grupė "Ramu
nėlė”. Kviečiamos visos motinos, 
visi lietuviai ir svečiai. Tikimasi 
svečių iš Toronto, Hamiltono, Sault 
Ste. Marie ir kitų lietuvių kolonijų. 
Dalyvaukime mūsų motinų garbei.

Apylinkės valdyba
DR. J. ŠEMOGAS su žmona, pra

leidę trejetą savaičių žiemos atosto
gų saulėtoj Floridoj, grįžo į darbą. 
Jis čia turi labai gerą vardą kaip 
prityręs chirurgas.

ANTANAS STĘAKAUSKAS išskri
do į Europą, kur žada praleisti pus
antro mėnesio ir aplankyti Vokie
tija, Daniją, Prancūziją.

INCO BIULETINIO kovo mėne
sio viršelį puošia Jono čebatoriaus 
gražus paveikslas. Viduje yra kitos 
dvi būdingos nuotraukos: vienoje J. 
Č. rymo ant sidabro plytelių krūvos, 
o apačioje jo biografija. J. Č. yra są
žiningas ir sumanus darbininkas, ku
riam dažnai pavedamos atsakingos 
pareigos ir brangiųjų metalų priežiū
rą. Prieš porą metų jis išlaikė ir 
staliaus egzaminus. K. A. S.

"BALTI JOS”...
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

vėlumos jaunimas dainavo ir šoko ra
telyje.

Ansamblio tėvų komiteto nariai, 
veiklesnieji tėvai ir bičiuliai daug 
darbo ir pastangų įdėjo rengdami 
šį vakarą, telkdami lėšas dovanoms, 
ruošdami turtingą bufetą ir laimės 
stalelius.

Taip ansamblis “Baltija” pradėjo 
kelią į dešimtmetį, atstovaudamas 
lietuviams Kanados etnokultūrinėje 
mozaikoje. B.

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 

PRENUMERATĄ?
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemoroįus 

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius. 
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA 
Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

INTERTRADE 
EXPRESS CORPORATION 
PIRMIAUSIAI JUMS TAI 
PASAKĖ, O DABAR JŪSŲ 
GIMINĖS TAIP SAKO. 
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės 
gauti visko tik už dalį regu
liarios kainos, nes specialaus 
rublio vertė yra 4 kartus ar 
daugiau didesnė už regulia
raus rublio. Tai lyg nueitum į 
krautuvę su $100 ir gautum 
prekių už $200 ar $300 vertės 
ar net daugiau. Specialūs rub
lių pažymėjimai gali būti taip 
pat iškeičiami į pinigus di
desne jų verte. 
PILNAI GARANTUOTA IR 
APDRAUSTA. TIK INTER
TRADE EXPRESS CORP. 
JUMS GREIČIAUSIAI 

PATARNAUS
Šie pažymėjimai pristatomi 
gavėjui į namus maždaug per 
3 savaites. Dabar specialaus 
rublio kaina yra $2.35. 
TAI PILNA KAINA 
JOKIŲ KITU MOKESČIU 
Galite siųsti kokia tik norite I 

sumą.
PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO ILIUSTRUOTO 

KATALOGO
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125East23rd Street 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai 

gaunami tik per trumpą laiką 
Greitas pristatymas 

“ŽIGULIAI” VAZ 2101___
___________  JAV $3214.00 
“MOSKVIČ” 412 IZH _____
___________  JAV $3155.00 
“MOSKVIČ” 408 IE .... ..... ....
_______ »___  JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 ... 
_r_.________  JAV $2026.00
PRAŠYKITE SPECIALAUS 
M ŪSŲ BIULETENIO SU 
AUTOMOBILIŲ 

NUOTRAUKOMIS
APARTAMENTAI 
Prašykite specialaus m ū s ų 

biuletenio.
MES TURIME 2 3 METŲ 
PATIRTĮ SIAME VERSLE 
IR TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Klausimai ir atsakymai
— Mama, ar galiu plėšyti šitą 

popierių?
— Gali, sūneli. Tai laikraštis, 

o jame — straipsnis apie gamtos 
grožybių išsaugojimą.* • •

— Vakar pas jus pirkau ei
lutę.

— O ką?
— Jau alkūnės išlindusios.
— Mes atsakome už eilutę, o 

ne už alkūnes.

ŠYPSENOS
Nosis ir gyvenimas

Kartą reporteris paklausė Bri
gitą Bardo, ką ji galvoja apie 
plastinės chirurgijos galimybes.

— Chirurgas, — atsakė Bar
do, — mūsų laikas gali su žmo
gaus nosimi padaryti viską, iš
skyrus viena: negali jai sutruk
dyti kištis į svetimus reikalus. •

Nelaimės
Grįžęs iš darbo Stukutis pa

sakoja žmonai:
— Žinai, baisu kas dedasi 

Amerikoje: 10 apiplėšimų, 8 au
tomobiliai susikūlė, 10 užmuš
tų, 15 sužeistų, 4 namai sudegė, 
2 lėktuvai nukrito. Didžiausi 
potvyniai pasaulyje, audros, lai
vų nelaimės, žemės drebėjimai...

— Na, tai dar ne viskas, — 
sako žmona, — mano bulvės pri
svilo!

Rankų grožis
Merginos kalba apie rankų 

grožį.
— Ar žinai, ką reikia daryti, 

kad visada būtų baltos rankos?
— Nieko!

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

Frank Barauskas
REALTOR

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage ?umi?sCirKco^ieVgS
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Tel. 532-7733

Taisom ir parduodam prleinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — | naujus

1613 DUNDAS Street West

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

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

(prie Geoffrev 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. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELL1S AVk 

(prie Queensway} 
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.

Laikas ir menas
Pas garsų XIX š. vokiečių 

menininką Mencelj atėjo jau
nuolis, nešinąs savo paveikslu.

— Maestro! — prabilo jis. — 
Kur teisybė? Si paveikslą nuta
piau per vieną dieną, o štai jau 
ištisi metai negaliu jo parduoti.

— Mielas drauge, — nusišyp
sojo Mencelis. — Jeigu būtum 
šį paveikslą tapęs ištisus metus, 
tai tikriausiai parduotum jį per 
vieną dieną.

Suprantama kalba
— Leiskite jus palydėti.
— Nachalas!
— Leiskite su jumis pasi

vaikščioti.
— Kuo mane laikote?
— Atsiprašau, aš norėjau jus 

į restoraną pakviesti.
— Juokdarys! Reikėjo taip iš 

karto sakyti.
Abėcėlė vienam sakinyje

Atidarius teletipo liniją Mask- 
va-Vašingtonas, teletipistai kurį 
laiką reguliariai perduodavo sa
kinį: “A quick brown fox jumps 
over the lazy dog”. Tai reiškia: 
“Greita rudoji lapė šoka per 
tinginį šunį”. Tai trumpiausias 
posakis, kuriame yra visos ang
lų abėcėlės raidės.

Grožis ir plonumas
Vienas pilietis sako kitam:
— Aš nesuprantu, kodėl mo

deliai būna ploni, kodėl mote
rys nori būti plonos, kai tuo tar
pu aš buvau Italijoj ir nemačiau 
jokios moters statulos, kuri bū
tų tik oda ir kaulai.

Parinko Pr. Alš.

| 231-6226 

| 231-2661

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 

APSIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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



M TORONTO^
Sv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį — pirmosios Ko

munijos iškilmės. Vaikai su tėvais 
renkasi sekmadienio rytą 9.30 v. par. 
salėje. Iš čia vykstama į 10 v. pamal
das. Po iškilmių bažnyčioje, par. sa
lėje iškilmių dalyviams — pusryčiai. 
Paskutinei repeticijai ir išpažinčiai 
vaikai renkas šeštadienį 2 v.p.p.'baž
nyčioje.

— Šį šeštadieni Toronte vyksta 
KL Katalikų Centro suvažiavimas. 
Parapijai atstovauja keletas dele
gatų. Skatiname gausiai dalyvauti 
šeštadienį 2 v.p.p. simpoziume “Lie
tuvių jaunimo religija bei moralė”.

—- Mirus a.a. kun. Vincentui Ru- 
dzinskui, jo giminėms nuoširdi užuo
jauta. Velionis laidojamas iš Lon
dono lietuvių parapijos šį ketvirta
dienį 10 v. Po pamaldų jo kūnas per
vežamas į Toronto lietuvių kapines 
Mississaugoje.

— Balandžio 28 d. liet, kapinėse 
palaidotas a.a. Charles Genis, 65 m. 
amžiaus. Velionis buvo rastas negy
vas traukinyje. Iki šiol nepavyko už
megzti ryšių su lietuviais, kurie jį 
pažįsta. Jei kas velionį pažino, pra
šome pranešti klebonijai.

— šios savaitės penktadienis — 
mėnesio pirmasis. Mišios — 7.30, 8 
v. ryto ir 7.30 v. vak.

— šį šeštadienį, gegužės 6, įvyks
ta tradicinis jaunimo žygis “miles 
for millions”. Surinkti pinigai auko
jami labdarai. 'Dalyvauti šiame žy
gyje kviečiamas ir lietuvių jaunimas.

— Ilgąjį savaitgali, gegužės 21 d., 
pamaldos bus ir Springhurste Gero
jo Ganytojo stovyklavietėje.

— Pamaldos: šį sekmadienį 11 v. 
už a.a. Klemensą Baliūną velionies 
vienerių metų mirties sukaktį prisi
menant, 12 v. — už a.a. Raimundą 
Laurinavičių. Po pamaldų lietuvių 
kapinėse bus pašventintas šeimos 
paminklas.

— Sutuokta: Richard Kosinski ir 
Bernadeta Kasparavičiūtė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamokos.

— šeštadienį, 7.00 v.v., Malonės 
liut. baž. salėje, 1424 'Davenport 
Road, vienas blokas į vakarus nuo 
Dufferin įvyks Moterų Draugijos 
ruošiamas “Pavasario vakaras”. Pro
gramoje — 3 v. komedija “Pampa- 
lio piršlybos”; režisuoja J. Jagėla. 
Po to — vaišės ir linksmoji dalis. 
Bilietai suaugusiems $2, jaunimui — 
SI; gaunami prie įėjimo. Visi kvie
čiami atsilankyti.

— Sekmadienį, 9.30 v.r. pamaldos 
ir sekmadienio mokykla; 2.30 v. p.p. 
sekmadienio mokyklos mokytojų 
kursai Hamiltone.

Klaidos atitaisymas. Išganytojo 
lietuvių liut. parapijos moterų drau
gijos "Pavasario vakaras” įvyks šį 
šeštadienį, 7 v.v., Malonės par. salė
je, 1424 Davenport Rd., vienas blo
kas į vakarus nuo Dufferin. o ne 
j rytus nuo Dufferin, kaip buvo 
skelbta anksčiau.

Natalija Grigutytė balandžio 
25 d. atskrido iš Punsko i To
rontą pas savo gimines ir čia 
ketina įsikurti.

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.

JIEŠKOMAS BUTAS SU ATSKIRU 
ĮĖJIMU IR GARAŽU. Skambinti 
6 v. v. telefonu 767-4354.

PRAŠOME ATSILIEPTI Nevų pa
žįstamus iš Šilalės miestelio, Tau
ragės apskrities. Skambinti Toronto 
tel. 461 5595 Nina Nevaitė.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE, 
Lindale Ave., netoli lietuvių bažny
čios, parduodamas 100 pėdų pločio 
sklypas. Prašoma kaina $6000.00. Tei
rautis Toronte tel. 534-8112.
JIEŠKAU PIRKTI visokių lietuviš- 
kų monetų, išleistų iki 1938 m. Tel. 
535-6938.

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.

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 įrenginius. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE mKket
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lictuviiki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai. Importuoti maisto gaminiai, bulvinės dciroi Ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. kun. Vincentui Ru- 

dzinskui, artimuosius giliai užjaučia
me. Taip pat nuoširdžiai užjaučiame 
M. Kriščiūnienę, Lietuvoje mirus 
jos mamytei a.a. Veronikai Miški
nienei, ir A. Gontienę, Lietuvoje mi
rus jos mamytei a.a. Marijonai Ke- 
rulienei.

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— šį sekmadienį, 9.30 v. r. Vaikai į 
salę atvežami 9 v. Per iškilmes ne
įgalioti asmenys kviečiami susilai
kyti nuo fotografavimo ir filmavi
mo. Paskutinės pamokos ir repetici
jos — šį trečiad., 7 v.v., šeštad., 3 
v.p.p., bažnyčioje, šeštadienį atlieka
ma ir pirmoji išpažintis. Artimųjų 
išpažintis — taip pat šeštadienį per 
vaikučių repeticiją. Su pirmosios Ko
munijos iškilmėmis baigiamos ir šio 
sezono katechetinės pamokos.

— Ryšium su pirmosios Komuni
jos iškilmėmis, šio sekmadienio Mi
šios bus šia pakeista tvarka: 8,
9.30 (!), 11.15 ir 12.15 vai.

— Šio sekmadienio pamokslai ir 
maldos skiriami akcijai “Saugokim 
negimusią gyvybę”. Skatinama val
džios atstovams rašyti laiškus, pa
reiškiant pasipriešinimą abortų le
galizavimui.

— Mišios: trečiad., 8.20 v. — už 
a.a. V. Braziulį, užpr. H. E. Stepai- 
čių; 9.30 v. — už a.a. J. Smolskį, 
užpr. pensininkų klubo; ketvirtad.,
7.30 v. — už a.a. J. Akstiną, užpr. p. 
Juodikaičių; 8.20 v. — už a.a. Rai
mundo vėlę, užpr. S. M. Putrimų; 
penktad., 7.30 v. — už a.a. Pr. Ma- 
čiulaitį, užpr. velionies sesers p. Bal- 
tramūnienės; 8.20 v. — už a.a. Pr. 
Dailidienę, užpr. V. Dailidės; 7.30 v. 
v,. — už a.a. Borkertų ir Slėnių mi
rusius, užpr. V. T. Slėnių; šeštad.. 8 
v. — specialia intencija, užpr. J. S. 
Danilevičių; 8.30 v. — už a.a. J. 
Smolskį, užpr. E. L. Goceitų kaip 
užuojauta artimiesiems; šį sekmad.,
9.30 v. — už pirmosios Komunijos 
vaikučius ir jų artimuosius; 11.15 v.
— už a.a. M. Stuikienę, užpr. A. Stui- 
kio; 12.15 v. — už a.a. A. Šimkų, 
užpr. P. Šimkienės.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
—, šią savaitę. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto 
ir 7.30 v. vak. Ligoniai ir seneliai 
ligoninėse ir namie sakramentais ap
rūpinami iš anksto susitarus.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios už gyvas ir mirusias motinas 
aukojamos kasdien per visą gegu
žės mėnesį šiokiadieniais ir sekma
dieniais 8 v., o šeštadieniais — 9 v.r.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais laikomos po Motinos Dienos no
venos Mišių, o sekmadieniais jun
giamos su 11.15 v. Mišiomis.

— Sį sekmadienio mėnesinė rink
liava — parapijos skoloms sumažin
ti. Pastangos sukelti $50,000 pasko
lai JAV sumokėti iki šiol davė la-' 
bai gražių rezultatų: aukomis įteik
ta per $6,000, o paskolomis be nuo
šimčių — $23,000. Tikimasi, kad šį 
sekmadienį tos skaitlinės žymiai pa
didės ir iki gegužės mėn. vidurio 
reikalinga suma bus sudaryta. Ačiū 
už jautrumą.

— Nuoširdžiai sveikiname šį šeš
tadienį parapijos patalpose įvyksian
tį KL Katalikų Centro suvažiavimą 
ir linkime sėkmingo darbo. Raginame 
visuomenę dalyvauti popietinės se
sijos simpoziume, kuriame bus nag
rinėjami aktualūs jaunimą liečia 
klausimai. Be to, visi kviečiami ap
lankyti ir religinės dailės parodą, 
kuri bus išstatyta šeštadienį ir sek
madienį.

■— Pakrikštyta Antano ir Violetos 
Svirplių dukrelė Larisa Elena.

Šv. Juozapo ligoninėje Boni
facui Sriubiškiui padaryta ope
racija.

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

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 

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

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS Jį p^į įĮ” maloniai kviečio visus

Toronto ir apylinkių lietuvius

atsilankyti į jų rengiamą PAVASARIO

PROGRAMOJE; --------------------------- «į
• "Varpo" choras, vadovaujamas muz. A. Ambrazaičio
• Jaunimo ansamblis "Birbynė", vadovaujamas Uį

muz. D. Viskantienės • Sol. Jonas Vaškevičius )))
• Akompaniatorius Jonas Govėdas w
o Tautinių šokių grupė "Gintaras", vadovaujama ffl

R. J. Karasiejų Laukiame gausaus visų atsilankymo \\\
Įėjimas — $3.00 ir $2.00, studentams ir pensininkams — $1.00. “VARPAS” Į

gegužės 13, šeštadienį, 
7 valandą vakaro
West Park Vocational mokykloje 
(Dundas — Bloor gatvių kampas)

KL Katalikų Centro rengia
mas suvažiavimas įvyks šį šeš
tadieni, gegužės 6 d. Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje. At
stovų ir svečių registracija pra
sidės 9 v.r., posėdis — 10 v.r. 
Iki pietų bus pateikti Centro 
pranešimai, aptarta ligšiolinė 
veikla ir išrinkti nauji valdy
bos nariai. Po pietų pertraukos, 
apie 2 v., bus religinės dailės 
parodos atidarymas, kurio metu 
tars žodį dail. T. Valius. Po to 
numatytas simpoziumas tema: 
“Lietuvių jaunimo religija bei 
moralė”. Jame dalyvaus: prof. 
J. Pikūnas, kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, kun. A. Prakapas, O. 
F. M., Eug. Girdauskas, A. Pu- 
teris, adv. V. Augaitis, Al. Kuo
las. Simpoziumas yra viešas — 
gali dalyvauti visi juo suinte
resuoti. Religinės dailės paroda 
galės būti lankoma ir sekmadie
nį. Suvažiavime dalyvaus atsto
vai iš daugelio vietovių ir para
pijų bei kapelionijų. Vien To
ronto Prisikėlimo parapija yra 
numačiusi deleguoti 30 atstovų.

Motinos Dienos minėjimo, To-, 
ronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos ir lituanistinio semi
naro mokslo metų užbaigimo 
iškilmės įvyks gegužės 14, sek
madienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Dėmesio, jaunime! Į II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso atidarymą Čikagoje va
žiuoja visi, ne tik atstovai! Bus 
progos susipažinti su lietuvių 
jaunimu iš tolimų kraštų. Kon
greso atidarymas įvyks 1972 m. 
birželio 30 d. Čikagoje. Regist
racijos mokestis yra $6. Užsire
gistruojant paštu prieš š.m. bir
želio 1 d., registracijos mokes
tis tik $4 su 20% nuolaida i vi
sus kongreso parengimus Čika
goje. Registracijos anketos gau
namos Toronte: po 10 vai. Mi
šių Prisikėlimo parapijoje; pas 
Ramutę Birgelytę, 211 Geoffrey 
St., tel. 534-7442.

Humber Valey mokykloje Ki- 
wanis Klubas surengė mokinių 
darbų parodą, kurioje buvo at
stovaujamos įvairios gamtos 
mokslų sritys' Astronomijos sri
ties pirmąją premiją laimėjo J. 
Budnikaitė, 7 sk. mokinė. Jos 
įdomaus darbo nuotrauka buvo 
įdėta “Etobicoke Guardian” 
laikraščio balandžio 20 d. lai
doje.

Gabūs mokiniai. Balandžio 7 
d. Michael Power gimnazijoje, 
Islington, Ont., įvyko mokinių 
istorinių darbų parodėlė. Šioj' 
gimnazijoj yra arti 800 moki
nių. Gimnazijos laukiamajame 
pastebėjau didelę juodą lentą 
su užrašu: “Gimnazijos moki
niai, turintieji vidurkį virš 
80%”. Iš visos gimnazijos tokių 
buvo 56 mokiniai, jų tarpe 4 
lietuviškos pavardės: K. Bartu
sevičius, T. Dalinda, P. Matijo- 
šaitis, R. Ledas. Tokius pažy
mius turintieji mokiniai yra at
leidžiami nuo egzaminų. Malo
nu buvo matyt garbės lentoj lie
tuviškas pavardes. M.

Kanados etninių grupių tary
bos reikalingumą iškėlė konser
vatorių partijos vadas R. Stan
field, kalbėdamas Toronto slo
vakų verslininkams balandžio 
29 d. Esą tokia taryba pateiktų 
savo pageidavimus vyriausybei. 
Ji būtų valstybinė instancija 
krašto kultūrinių mažumų pro
blemom spręsti. Dabartinė vy
riausybė esą nenoriai priima 
daugiakultūriškumo principą. 
“Jei mes tikrai manome, kad 
Kanados pliuralizmas būtų ska
tinamas, ne tiktai toleruojamas, 
vyriausybė turėtų bendradar
biauti su įvairiomis etninėmis 
grupėmis ir jas remti ne kaip 
folklorą, bet kaip gyvą Kanados 
mozaikos elementą.”

S. Roman, slovakas, Denison 
Mines b-vės pirm., sutiko būti 
konservatorių partijos kandida
tu į federacinį parlamentą.

; ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

KLB švietimo komisija 1971 
m. paskelbė Kanados šeštadie
ninių mokyklų mokiniams lie
tuvių spaudos skaitymo konkur
są ir paskyrė pagal mokyklos 
didumą premijas. Toronto Mai
ronio šeštadieninė mokykla kon
kurse dalyvavo suskirsčiusi mo
kinius Į dvi grupes. Pirmąją 
grupę sudarė IV-VI sk., o antrą
ją — VII-X sk. mokiniai. Bend
rame mokyklos posėdyje nu
tarta premijas skirti ne tik at
skiriems mokiniams, bet ir iš 
kiekvienos grupės geriausiai pa
sirodžiusiai klasei. Konkurso ko
misija, kurią sudarė mokytojos 
A. Abromaitienė, sės. Loreta, 
D. šaltmirienė ir tėvų komiteto 
atstovas P. Murauskas, premi
jas paskirstė balandžio 18 d. 
Pirmojoj grupėj premijas gavo: 
I — Natalija Slivinskaitė, IV 
sk., $10; II — Danutė Sukaus- 
kaitė, Vb, $8; III — Onutė Ju
rėnaitė, Vb, $6; IV — Linda 
Juodvalkytė, Vb, $3. Už gerai 
atliktą darbą: Ramona Muraus
kaitė, Tomas Kasperavičius, 
Gailė Bražytė, Daiva Kolyčiūtė
— visi V b skyriaus (kiekvienas
— $2). Bendrą premiją $15 lai
mėjo Vb skyrius, kurio auklė
toja yra mokyt. B. Čepaitienė. 
Antrojoj grupėj: I — Ramutė 
Kaminskaitė, IXa sk., $10; II
— Andrius Vaidila, Vllb. $7; 
III — Vida Jasinevičiūtė, Vllb, 
$5; IV — Gailius Senkevičius, 
VlIIb, $5. Už gerai atlikta dar
bą premijas gavo: Aidas Vaidi
la Xb, Birutė Valančiūtė Vllb, 
Dana Radzevičiūtė Vllb, Daina 
Draugelytė Vila — po $2. 
Bendra premija $15 teko VII b 
skyriui, kurio auklėtoja yra mo
kyt. S. Bubelienė.

United Trust bendrovė pra
neša, kad per pirmąjį š.m. ket
virtadalį padarė $181.000 pel
no, kai tuo metu 1971 m. turėjo 
$134.000 nuostolio. Šiais metais 
mortgičių investavimas pasiekė 
4,5 milijono ir taip pat žymiai 
padidėjo kiti pelningi investa
vimai. “United Trust” atidarė 
du naujus taupymo skyrius ir 
naujas nekilnojamo turto par
davimo įstaigas mieste bei pro
vincijoje. Mr. Mann sako, “kad 
šiais metais numato turėti pel
ningiausius metus ir sparčiau
sią bendrovės augimą”.

Kanados Ukrainiečių Tautinė 
Federacija balandžio 23 d. su- 
suruošė banketą, kuriame daly
vavimas atsiėjo $500 asmeniui. 
Tuo būdu buvo sutelkta stambi 
suma lėšų Ukrainos laisvini
mui, kurį finansuoja specialus 
fondas. Šiuo metu yra gauta iš 
Ukrainos slaptų raštų, kuriuos 
rengiamasi išversti ir išleisti 
anglų kalba. Banketas įvyko 
Park Plaza viešbučio Empress 
salėje, išpuoštoje Ukrainos vė
liavom (auksinė-mėlyna). Daly
vavo visa eilė žymių asmenų. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo sve
čias ir Paryžiaus O. Štul-Zdano- 
wyč. Taip pat kalbėjo Kanados 
sveikatos min. J. C. Munro. Po 
iškilios meninės programos bu
vo šokiai. Dalyviai aukojo stam
biom sumom, bet niekam nebu
vo dėkojama.

Jeronimas Petrauskis, brolis 
pranciškonas, anksčiau gyvenęs 
Šv. Žemėj, o dabar — Kipro sa
los sostinėj Nikosijoj, atsiuntė 
sveikinimą “T. Žiburiams”,

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio statybai E. Jankutė evangelikių 
moterų organizacijos vardu įteikė 
$30. Po $25 aukojo: G. I^apas, B. 
Maskeliūnas; $20: P. O. Dunderas; 
$10: V. Kvedaras, J. Stankus, A. Cip
lijauskas, A. Banelis, P. O. Dabkus, 
A. Valienė, A. H. Stepaitis, S. Dab
kus, P. Jankauskas, K. J. Ožalas, J. 
Tumosa, J. Riauba, L. Vyšniauskas,
R. Sinkus, B. Baranauskas; $6: Mar
gio vaistinė; $5: C, J., A. Beresne
vičius, J. Andrulis. A. Abromaitytė,
S. Valickis, V. Teseckas, V. D. Pet
kevičiūtės, M. Meškauskas, J. Sta
naitis, J. Kablys, J. Račys, S. Remei- 
kaitė, J. Lukošius, K. Kudirka, J. Ra
sa, J. Bumelis; $4: A. Vaičiūnas; $2: 
A. Ulba, A. Jagėla, A. Rinkūnas.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. taip pat ir kun. A. Žilinskui už 
leidimą aukas rinkti bažnyčioje.

J. Rinkevičius, 
Vasario 16 gimnazijos Įgaliotinis

Naujasis rašytojo J. Krali
kausko romanas “Vaišvilkas” 
buvo pristatytas Toronto lietu
vių visuomenei balandžio 30 d. 
Prisikėlimo Parodų salėje. Ren
gėjų — Prisikėlimo Katalikų 
Vyrų Draugijos vardu kreipėsi 
į autorių ir gausius dalyvius J. 
Šarūnas. Po kun. P. Bariaus, 
OFM, invokacijos katalikių mo
terų atstovės autoriui ir jo žmo
nai prisegė po rožę. Rengėjų 
valdybos narys J. Matulionis ta
rė žodį apie mindauginius Lie
tuvos laikus ir iškėlė J. Krali- 
kausko pastangas išryškinti tą 
laikotarpį mindaugine trilogi
ja. VI. Šaltmiras, neseniai bai
gęs literatūrą Toronto univer
sitete, pateikė “Vaišvilko” ana
lizę, ilgiau sustodamas ties Vaiš
vilko asmeniu. Taipgi jis pri
minė ir kitus J. Kralikausko ro
manus, kurių yra penki. Visi jie 
parašyti Toronte. Keletą ištrau
kų iš “Vaišvilko” paskaitė A. 
Sungailienė. Kaip sugestiją au
toriui J. Vaičeliūnas pateikė sa
vo samprotavimus apie Dau
mantą, kuris esą galėtų būti ro
mano siužetu. Autorius stilingu 
žodžiu, supintu su beletristiniu 
vaizdu, kreipėsi i pobūvio da
lyvius, išreikšdamas savo pažiū
rą į mindauginį užmojį ir pa
dėką pobūvio rengėjams bei 
programos atlikėjams. (Šis J. 
Kralikausko žodis, pavadintas 
“Mindauginės trilogijos ištaka”, 
bus atspausdintas “TŽ”). Po 
programos visi dalyviai buvo 
pavaišinti kat. moterų paruošta 
kavute ir skanėstais.

Marytei Butėnaitei balandžio 
30 d. Prisikėlimo salėje suruoš 
tas priešvestuvinis pobūvis. Ji 
išteka birželio mėnesį už Arūno 
Akelaičio.

Heritage Ontario kongreso 
rengėjai kviečia asmenis bei et
nines organizacijas paruošti sa
vo memorandumus kongreso te
momis ir juos įteikti iki gegu
žės 15 d.: P.O. Box 1, Queen's 
Park, Toronto, Ont.

Immaculate Heart of Mary 
bažnyčioje, 131 Birchmount Rd. 
& Danforth Ave kampas, Mari
jos garbei bus procesija, Roži
nis, šv. Mišios gegužės 13 d. 
Pradžia 6.30 v. vakaro. Procesi
jos bus kiekvieno mėnesio 13 d. 
per visą vasarą. Važiuoti Bloor 
Subway iki Warden ir imti War
den South autobusą. (Prn.)

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

PETRAS A D A M O N I S
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIONAS, 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%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

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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Aušros Vartų par. žinios
— Gegužinės pamaldos mūsų baž

nyčioje būna trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v.v., sekmadieniais — 
po 11 v. Mišių.

— Gegužės 5 — pirmasis mėnesio 
penktadienis, švč. Sakramento ado
racija bus sujungta su gegužinėm pa
maldom ir prasidės 6.30 v. vak. Va
karinės Mišios — 7.30 v.

— Sį šeštadienį Toronte vyksta 
Kanados lietuvių katalikų atstovų 
suvažiavimas. Savo atstovus siunčia 
Montrealio Katalikių Moterų Drau
gija ir Aušros Vartų parapijos komi
tetas; klebonas taip pat tikisi daly
vauti.

— Sį sekmadienį, gegužės 7, pri
siminsime savo motinas. Po pamal
dų parapijos salėje minėjimas. Or
ganizuoja lituanistinė mokykla.

— Sekmadienį, gegužės 14, po 11 
v. pamaldų parapijos salėje — Tau
ro komandos jaunių krepšininkų 
rungtynės prieš veteranus taurokus.

— Pakrikštytas Kristoforas Juo
zas, dr. Antano ir Marijos Popierai- 
čių sūnelis.

— Ruošiasi tuoktis Narvydas Vin
cas Baršauskas su Karolina Ona Bu- 
zaite.

— Bažnyčiai paaukojo $20 J. Tan
ner ir $75 K. Smilgevičius. Užpra- 
ėjusį sekmadienį surinkta $239.34.

Jaunimo ansamblio "Gintaras” me
tinis koncertas įvyko balandžio 29 
d. Ecole Jeanne Mance. Šiemet į 
metinį koncertą buvo pakviestas Či
kagos jaunimo ansamblis “Grandis”. 
Pirmoje dalyje pasirodė “Gintaras”, 
vienintelis išeivijoje ansamblis, tu
rįs liaudies instrumentų orkestrą, 
mergaičių kvartetą ir tautinių šo
kių grupę. Prie “Gintaro” suorgani
zuotas “Gintarėlis” — mažųjų kank
lininkų grupė. Ansamblis davė dalį 
visai naujos programos, liaudies me
lodijų ir “Dainą apie tiltą” (Z. Lapi
no perharmonizuota). Rasa Lukoše- 
vičiūtė, kuri gražiai kalba lietuviš
kai, pasigėrėtinai deklamavo. Per
nai metais buvo įvestas naujas muzi
kos instrumentas “tabalai”, šiemet 
kitas naujas "skrabalai”, kurie pra
turtino ansamblį. “Gintaras” buvo 
gerai pasiruošęs šiam koncertui, tik 
tautiniams šokiams scenoje buvo 
permaža vietos. (Kai ansamblis yra 
pasiekęs augštą lygį, ar nelaikąs iš
leisti plokštelę?). Antroje dalyje 
gražiai užsirekomendavo Čikagos 
“Grandis”. Drąsios pranešėjos, ge
ras akordeonistas, šokėjų grupė dina
miška. Perpildyta salė dalyviais en
tuziastiškai sutiko čikagiečius. Šokė
jai, gerai ištreniruoti, šoko grakš
čiai, ritmingai. Jų tarpe ypač pasi
žymėjo J. Sopytė. Atliko inscenizuo
tų liaudies šokių — Piršlys, Aštuo- 
nytis ir kitus. Montrealiečiams nau
jas buvo klumpių šokis. “Grandį” at
gaivino Irena Smieliauskienė, ku
riai dabar su A. Stelmoku sėkmin
gai vadovauja. Po koncerto “Ginta
ro” kūmų vardu įspūdingai sveiki
no E. Kardelienė ir įteikė dovanas. 
Vakare Aušros Vartų salėje įvyko 
balius, kuriame dalyvavo visas jau
nimas. Matėsi svečių iš Otavos, p.p. 
Griciai iš Santa Monikos (Kalifor
nijoje).

"Gintaro” loterijoj balandžio 29 d. 
laimėjo meno kūrinius: p. Kaulienė 
Vankuvery, Barisa Montrealy, Mita
las Albertoj, Zavackas Manitoboj, 
Bagdonas Manitoboj, Geležiūnas 
Montrealy, Gurklys Tillsonburge, Pa- 
vilanis Montrealy, Prisikėlimo para-

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______________8.5%
Nekiln. turto __ ___ 8.5%
Čekių kredito ________   9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.006 
už paskolos suma. 

pija Toronte, Čepas — Toronte. Pi
niginę premiją $200 — Pečiuk (?) 
Toronte, $100 — Būgnys Čikagoje. 
“Gintarui” $200 paaukojo p. Maci
jauskas iš Vankuverio, $100 — pen
ki Vankuverio lietuviai. Loterija 
davė $2593 pelno. Loteriją organi
zavo J. Siaučiulis. J. L.

“Nepriklausomos Lietuvos” laikraš
čio redakcijoje dirbti pradėjo Jonas 
Adomaitis. 1971 m. pensijon išėjęs 
naujasis redakcijos darbuotojas yra 
vienas šviesiųjų Montrealio lietuvių 
vyresniosios kartos atstovų, didelis 
lietuvių spaudos ir literatūros mėgė
jas, Kanados Bendruomenės garbės 
teismo narys, nepriklausomoj Lietu
voj buvęs karo aviacijos karininkas.

Tarptautiniame odontologijos kon
grese, kuris balandžio 12-15 dieno
mis vyko Montrealio Queen Eliza
beth viešbutyje, dalyvavo iš Čika
gos atvykusi dr. Nijolė Remeikienė, 
Illinois universiteto profesorė.

Politinių mokslų profesorius St. 
Joseph’s kolegijos Čikagoje dr. To
mas Remeikis, kartu su žmona, ba
landžio 14-16 dienomis lankėsi Mont- 
realyje. Būdamas vienas “Akiračių” 
redaktorių, jis Montrealyje daugiau
sia dėmesio skyrė leidinio reikalams, 
tarėsi su spaudos žmonėmis.

Janina ir Pranas Baltaoniai Čika
goj balandžio 22-26 dienomis, žurna
lo “Laiškai Lietuviams” pakviesti. 
Jaunimo Centre, turėjo medžio šak
nų drožinių parodą.

Montrealio tarptautinėje parodoje 
"Man and his World” ir šiemet bus 
įrengtas lietuvių skyrius, jeigu Mont
realio Etninio Meno Taryba (FolkArts 
Council) su parodos vadovybe galu
tinai susitars dėl paviljono. Numa
toma, kad etninėms grupėms bus 
paskirtas Expo 67 buvęs Australijos 
paviljonas. Montrealio Lietuvių Kre
dito Unija “Litas” tokio lietuvių 
skyriaus išlaidoms padengti paskyrė 
$213, o K. L. Katalikių Moterų De
jos Montrealio skyrius — $10. Lietu
vių skyriumi rūpinasi KLB Montrea
lio apyl. v-bos renginių vadovė M. 
Beniušienė.

Populiarų lėšų telkimo būdą Mont
realio lietuvių Akademinis Sambū
ris panaudojo surinkti $500, kurie 
reikalingi šiais metais Sambūrio ski
riamai Vinco Krėvės literatūros pre
mijai. Atskiri sambūriečiai traukia 
burtus, kokios dvi sambūriečių poros 
pas juos vakarieniaus ir už tai j 
Sambūrio iždą įmokės po $10. Tokiu 
būdu skirtingų generacijų sambūrie
čiai tarpusavyje geriau susipažįsta, 
tuo pačiu praturtindami ir savo or
ganizacijos kasą. Marytės ir Vacio 
žižių suorganizuotame vakarienių 
cikle dalyvauja keliolika sambūrie
čių porų.

Kultūrinių mažumų vaidmenį Kve
beko provincijoje nagrinėjo konfe
rencija, kurią balandžio 18-19 dieno
mis Montrealyje, Maison Bellarmin 
salėje, surengė Kanados krikščio
nių ir žydų taryba (Canadian Coun
cil of Christians and Jews) kartu 
su Montrealio pilietiškumo taryba 
(Conseil du civisme de Montreal). 
Konferencijoje dalyvavo apie 200 as
menų, atstovavusių tautinėms mažu
moms bei kanadiečių organizacijoms, 
kurios domisi tarpetniniais santy
kiais. Pranešimus padarė atstovai — 
rumunų sąjungos, Prometėjaus drau
gijos, armėnų kultūrinės sąjungos, 
Kanados juodųjų koalicijos, Jungti
nių Tautų draugijos, Kvebeko indė
nų sąjungos, katalikių moterų ly
gos, provizorinės italų federacijos 
ir Kanados lenkų kongreso atsto
vai. Daugelio pranešimų ir po to vy
kusių svarstybų intelektualinis lygis 
buvo pažymėtinai augštas. Konferen
cijoje dalyvavo dr. Ilona Gražytė ir 
KLB Montrealio apylinkės valdybos 
vicepirm. R. E. Maziliauskas. Mont
realio pilietiškumo tarybą sudaro 
daugiau kaip 30 etninių organizaci
jų, jų tarpe ir Montrealio Lietuvių 
Bendruomenė. 25-rius metus vei
kianti Kanados krikščionių ir žydų 
taryba skatina įvairių tautinių, kul
tūrinių ir religinių bendruomenių 
darnią sąveiką Kanados visuomenė
je. Konferenciją finansavo federaci
nė valdžia iš daugiakultūrei, veik
lai skirtų fondų.

Birutė Nagienė vadovauja koncer
tinei programai, kurią Montrealio 
lietuvės skautės gegužės 13 d. atliks 
“Skautoramoje”. Aušros Vartų para
pijos salėje vyksiantį vakarą praves 
laužavedė Silvija Traškaitė iš Čika
gos. za

“Lito” nariai, norintieji praleisti 
šios vasaros atostogas užsienyje, 
prieš kreipdamiesi į kitas agentū
ras, turėtų pasitikrinti “Lite” apie 
Lygos siūlomas sąlygas tokioms ke
lionėms. Pagal Lygos siūlomą planą, 
galima nuvykti į Bahamas, Acapnlco, 
Kubą, Ispaniją, Londoną, Paryžių, Ja
maiką ir Meksiką. Teirautis Aušros 
Vartų “Lito” skyriuje.

Arūnas Ališauskas rašo disertaciją 
John Hopkins universitete Baltimo- 
rėje lituanistine tema. 1971 m. jis 
baigė Lojolos kolegiją pirmuoju stu
dentu ir gavo valdžios medalį bei 
$5000 stipendiją tolimesnėm studi
jom. Studijavo humanistinius moks
lus ir pasirinko kaip specialybę is
torinius mokslus. Siems metams Arū
nas vėl gavo dvi stipendijas: $3.500 
iš Kanados vyriausybės ir $1000 iš 
John Hopkins universiteto. Sėkmės 
bei ištvermės mūsų Arūnui!


