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Pasaulio įvykiai
VISUS SEPTYNIS SIAURĖS VIETNAMO UOSTUS UŽBLOKAVO 
amerikiečių iš lėktuvų su parašiutais nuleistos minos, nors iš tik
rųjų karo medžiaga lig šiol buvo pristatoma tik per Haifongo 
uostą. Prieš blokados pradžią jame buvo 36 Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos, Kubos bei kitų komunistinių kraštų laivai, kurių tik 
5 spėjo išplaukti iš Haifongo. Keturi šio penketuko laivai buvo 
sovietų. Per Haifongo uostą Š. Vietnamas gaudavo 75% karinių 
reikmenų — 200.000 tonų kiekvieną mėnesį. Kiti 25% š. Viet
namą pasiekdavo dviem geležinkelio linijom iš komunistinės Kini
jos. Pakeliui į Haifongą yra keliolika laivų, kurie greičiausiai 
bus nukreipti į komunistinės Kinijos Chiancliiango ir Peihai uos
tus, esančius arčiausiai š. Vietnamo. Tokiu atveju jų krovinių 
pervežimas sudarys nemažą pro- •------------------- —----- ------------ -

Lietuva universitete
Naujoji išeivija, sovietinio teroro ir okupacijos išblokšta iš 

savosios tėvynės Lietuvos, pagrindinę savo veiklą, ypač pradžioje, 
sutelkė politinėje srityje. Jai rūpėjo ir teberūpi pirmoje eilėje 
tautos laisvės ir nepriklausomybės atgavimas. Tai natūralus, spon
taniškas ryžtas, kuriam buvo ir tebėra skiriamas pagrindinis dė
mesys. Nėra abejonės, kad jis būtinas. Jeigu šiame fronte savo 
uždavinio neatliks patys lietuviai, tai niekas kitas už juos neatliks. 
Bet antra vertus neužmirština, kad politinė sritis nėra vienintelis 
frontas, kad likiminėje kovoje nemažiau lemia ir kultūrinis. Pasta
rasis nėra taip aiškiai regimas, bet jis turi gilias šaknis. Imkime 
pvz. mokslinę sritį, liečiančią istoriją, geografiją, sociologiją, lite
ratūrą ir panašius mokslus. Juk j juos atsiremia ir praktinė poli
tinė veikla. Jei nebūtų istorikų, geografų, sociologų ir 1.1., tai 
mūsų politinė veikla būtų labai sekli, neturinti gilesnės atramos 
ir negalinti rasti savo kelio. Dėlto labai svarbu turėti ne tik poli
tikų, bet ir kultūrininkų bei mokslininkų. Tenka pasidžiaugti, kad 
baltiečiai mokslininkai gerai suprato savo paskirtį ir susibūrė į spe
cialią draugiją “Association for the Advancement of Baltic Stu
dies”. Ji apima estus, latvius ir lietuvius. Ši draugija rengia moks
lines konferencijas ir skatina pavienius asmenis domėtis Baltijos 
kraštų problemomis moksliniu požiūriu. Tuo būdu ir politiniai 
klausimai įgyja savo gelmę. Tiesa, čia jie netenka savo kaitros, 
bet randa daug daugiau šviesos, kuri nemažiau reikalinga proble
moms spręsti. Ramioje mokslinėje atmosferoje ir karštieji klau
simai lengviau randa sprendimo galimybes.

★ ★ ★

Minėtoji baltiečių mokslinė draugija š.m. gegužės 11-14 d.d. 
Toronte surengė jau trečią konferenciją. Pirmoji įvyko Marylando 
universitete, antroji Kalifornijoj — St. Jose kolegijoj. Tuo būdu 
jau išvaryta gana netrumpa vaga. Jos dėka paruošta daug moks
linių rašinių, atlikta mokslinių tyrinėjimų ir paskelbta anglų kal
ba. Vien torontiškėj konferencijoj skaityta apie 80 mokslinių pra
nešimų, kurie bus išleisti atskiru leidiniu. Tai reikšmingas moks
linis turtas. Daugelio pranešėjų yra atlikta tyrinėjamojo darbo, 
kuris turi savo svorį ir tarptautinėje plotmėje. Čia glūdi ypatinga 
baltiečių mokslinių pastangų reikšmė. Kol Baltijos kraštų proble
mos yra gyvos mokslinėje srityje, ypač tarptautinėje, tol jos bus 
gyvos ir politinėje arenoje. Mūsų mokslininkai, keldami Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos problemas moksliniu požiūriu, netiesiogiai pri
sideda ir prie bendros laisvės kovos. Kai mūsų kraštų vardai, isto
rija ir aplamai visos kitos problemos skamba universitetų audito
rijose, netiesiogiai kelia akademinio jaunimo domesį ir politiniam 
dabarties aspektui. Dar daugiau — visa tai padeda mūsų akade
miniam jaunimui identifikuotis su savąja tauta,-atrasti ją uni
versitetuose ir išsinešti gyvenimam Tikrai didelę paslaugą savo 
tautoms atlieka baltiečiai mokslininkai visame pasaulyje. Jie išve
da jų istoriją, jų kultūrą į tarptautinę areną ir tuo būdu pralaužia 
izoliaciją, kuri gresia mažom tautom. Jie parodo pastarųjų vertę 
tarptautinėje pasaulio mozaikoje ir atkreipia dėmesį į savitą jų 
spindėjimą.

★ ★ ★

Malonu ypač girdėti Lietuvos vardą universiteto auditorijose, 
ypač iš kitataučių lūpų. Gražus jos tautiečių pastangų įvertinimas 
kelia pasididžiavimą. Vienas tokių balsų šioje baltiečių konferen
cijoje buvo esto Ivar Ivask paskaita apie baltiečių išeivių litera
tūrą per pastaruosius 25 metus. Jis konstatavo, kad ir tarptautiniu 
mastu jie sukūrė pasigėrėtinų vertybių. Pirmoje vietoje jis pasta
tė lietuvius su jų enciklopedija (36 tomai), su jų poezija ir verti
mais į anglų kalbą. Malonu taipgi buvo konstatuoti dalyvavimą 
visos eilės žymiųjų lietuvių profesorių, dirbančių Amerikos uni
versitetuose ir besireiškiančių baltistikos srityje. Tektų linkėti, 
kad jų eilės būtų gausesnės ir kad jaunimas stipriau domėtųsi 
lituanistika. Ypač to reikėtų laukti iš Kanados lietuvių jaunimo, 
kuris šiuo metu labai jau yra palinkęs į grynai duonos mokslus. 
Nedaug mūsų jaunimo buvo matyti ir šioje baltistikos konferen
cijoje. Galimas dalykas, kad ir bendroji mūsų nuotaika nebuvo 
tam labai palanki. Lietuvių inteligentijos Toronte netrūksta, ta
čiau jos dalyvavimas tokioje reikšmingoje konferencijoje buvo 
labai ribotas. Estų ir latvių persvara dalyvių skaičiuje buvo gana 
ryški, žinoma, masinio dalyvavimo niekas ir nelaukė, tačiau gali
ma buvo tikėtis didesnio mūsų kultūrininkų domesio, nes šalia la
bai specialių paskaitų buvo prieinamų ir platesnei visuomenei. 
Lietuvių dalyvavimą žymiai sustiprino amerikiečiai — ne tik pa
skaitininkai, bet ir | šiaip kultūrininkai. Tuo būdu Lietuvos pozi
cija Toronto universitete buvo ir šį kartą atlaikyta. Pr. G.
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PARLAMENTO RINKIMINIS MEDUS
Finansų ininisteris J. Turner 

federaciniam parlamentui patei
kė naująjį biudžetą su keliais 
esminiais pakeitimais, kurie liu
dija artėjančius rinkimus ir val
dančios liberalų partijos pastan
gas pagerinti sumenkėjusį pres
tižą. Bene tiksliausiai šį biudže
tą apibūdino “The Toronto Sun” 
d i e n r a š tis, pavadindamas jį 
“Rinkimų medumi”. Vyriausy
bė prisiminė $80 į mėnesį gau
nančius pensininkus ir ryžosi jų 
pensiją padidinti 3,6% nuo š. 
m. sausio 1 d., t.y. $2.88. Nuo 
tos pačios dienos padidinimo su
silauks ir tie asmenys, kurie 
pensijas gaudavo su garantuoto 
atlyginimo priedu. Tokių mė
nesinės pensijos padidinamos 
viengungiam $15, vyrui ir žmo
nai — $30. Viengungiai dabar 
gaus $150 į mėnesį, vedusieji 
— $285. Įvedamas $50 atleidi
mas nuo pajamų mokesčio stu
dentų tėvam už kiekvieną jų stu
dijų mėnesį. Akliesiems, prara- 
dusiems darbingumą ir pensi
ninkams metinis specialus atlei
dimas nuo pajamų mokesčio pa
didinimas iki $1.000. Nuo 1973 
m. sausio 1 d. pajamų mokes
tis bendrovėms sumažinamas 
beveik 10% iki 40%. Numaty

ta ir keletas kitų palengvinimų, 
turinčių tikslą skatinti nedarbo 
sumažinimą ir, žinoma, gauti iš 
bendrovių finansinės paramos 
liberalų partijos rinkiminiam 
vajui, šias reformas jau seniai 
siūlė opozicinių partijų vadai, 
pasisakydami pries premjero P. 
E. Trudeau vyriausybės kovą 
su infliacija, dėl kurios per- 
griežtų priemonių buvo susi
laukta rekordinio bedarbių skai
čiaus.

Toronto šiukšlių surinkėjų, 
gatvių valytojų, kanalizacijos ir 
vandentiekio darbininkų mėnesį 
trukusį streiką užbaigė Ontario 
darbo 'm i n i s t e r i o F. Guin- 
don pasiūlymas padidinti atly
ginimą 8% už šiuos metus ir 
tęsti derybas dėl sekančių metų 
atlyginimo padidinimo. Jeigu 
per pusę mėnesio miesto taryba 
ir unija šiuo klausimu nepasieks 
nutarimo, tada sprendimą pada
rys arbitras. Unija sekantiem 
metam reikalavo 7% algų padi
dinimo, bet greičiausiai turės 
pasitenkinti menkesniu. Šį kom
promisą unijos nariai patvirtino 
labai menku 1.104:1.025 balsų 
santykiu. Toronto parkuose per 
mėnesį laiko susitelkė apie 150.-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Gedimino pilis Vilniuje pavasario nuotaikoje. Ant jo plevėsuoja sovietinė vėliava. Žemiau — dail. 
Juozo Mikėno skulptūra "Pirmosios kregždės”, kuri 1967 m. buvo išstatyta pasaulinėje parodoje 
Montrealy vien su rusiškais įrašais ir panaudota sovietinei propagandai

Jaunimo problemos suvažiavime
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limo parapijos patalpose susi
rinko Kanados lietuvių katalikų 
atstovai, deleguoti parapijų, ka- 
pelionijų, organizacijų ir insti
tucijų. Registracijos sąrašas ro
dė 58 atstovus ir 5 svečius. Pa
starųjų skaičius žymiai pakilo 
popietinėje sesijoje, kai regis
tracija nebebuvo rūpinamasi. 
Suvažiavimą pradėjo KLK Cent
ro pirm. dr. J. Sungaila, pabrėž
damas, kad Kanados lietuviams,
šalia tautinės veiklos, rūpi mo
raliniai bei religiniai reikalai. 
Jiems puoselėti buvo įsteigtas 
KLK Centras, sušaukęs jau ant
rąjį suvažiavimą. Pirmininkas 
trumpai apibūdino Centro 
struktūrą ir atliktus pagrindi
nius darbus. Pirmiausiai Centras 
prisistatė Kanados'vyskupams 
kaip Lithuanian Canadian Cat
holic Council ir yra jiems žino
mas kaip lietuvių katalikų at
stovybė Kanadoje. Nekartą 
Centrui teko kreiptis i vyskupus 
įvairiais reikalais, informuoti 
juos apie religijos būklę Lietu
voje, prašyti moralinės para
mos.

Lietuviškas kryžius
Vienas stambesnių Centro 

projektų — Lietuvos kankinių 
kryžius Midlande. Dabartinis 
medinis kryžius, baigiąs savo 
dienas, buvo pastatytas buvu
sios Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos. Centras ryžosi toje 
pačioje vietovėje pastatydinti 
naują kryžių iš pastovesnes me
džiagos — geležies ir specialios 
plastmasės, atlaikančios didelį 
šaltį ir karštį. Projektą paruo
šė dail. Tel. Valius. Tas projek
tas buvo išstatytas salėje, ir visi 
juo gėrėjosi. Statyba atsieis 
apie $5000. Pradinę sumą 
$1500 jau įmokėjo šios parapi
jos: Toronto Prisikėlimo, Šv. 
Jono Kr. ir Hamiltono Aušros 
Vartų. Vėliau bus renkamos au
kos visoje Kanadoje, nes tai vi
sų lietuvių religinis simbolis, 
kalbąs gausiems Midlando lan
kytojams, nes tai Kanados kan
kinių šventovė. Naujojo kry
žiaus šventinimas numatomas ši 
rudenį — Darbo šventės savait
galyje.

Komisijų pranešimai
Centro darbai vyksta dau

giausia komisijose, kurioms pa
vestos atitinkamos sritys. Apie 
planavimo komisijos darbus 
kalbėjo jos pirm. dr. J. Sungai
la. Nuo jos priklausė veiklos 
planavimas ir kaikada vykdy
mas. Daugiausia jos iniciatyva 
buvo surengta 1971 m. studijų 
diena, skirta lietuviškos parapi
jos problemoms svarstyti. Taip

pat šios komisijos darbas buvo 
ir antrojo suvažiavimo paruoši
mas. Apie veiklą jaunimo komi
sijos, kuriai pirmininkavo V. 
Kolyčius, jam nesant pranešimą 
padarė K. Manglicas. Jis pabrė
žė gerus komisijos norus, ban
dymą pravesti anketą ir dar ne
surastą veiklos kelią. Kun. Pr. 
Gaida pranešė apie informaci
jos komisijos veiklą, kurioje 
daugiausia reiškėsi kun. J. Staš- 
kus. Ši komisija informavo lie-
tuvių spaudą apie KLK Centro 
darbus, rūpinosi religinės infor
macijos skleidimu, paskleidė 
kun. A. Šeškevičiaus ir kun. J. 
Zdebskio teismines kalbas ang
lų spaudoje, taip pat okupuotos 
Lietuvos kunigų pareiškimą. 
Kaikurie kanadiečių laikraščiai 
apie tai gana išsamiai rašė, bet 
buvo ir tokių, kurie nesidomė
jo. Kun. A. Prakapas, OFM, in
formavo apie liturginės komisi
jos darbus. Per savo veiklos lai
kotarpį ji paruošė specialių 
švenčių Mišių tekstus, supro
jektavo liturginius drabužius 
tautiniais motyvais, nutarė mul
tiplikuoti kun. K. Žitkaus ei
liuotus kryžiaus kelius. Bend
ram giedojimui skatinti ji buvo 
užsimojusi paruošti giesmyną, 
bet susilaikė sužinojusi, kad jis 
ruošiamas V. Vokietijoj. Apie 
rinkliavas religinei Šalpai kal
bėjo kun. P. Ažubalis, pranešda
mas, kad šiais metais surinkta 
parapijose bei kapelionijose 
$2260. Pagaliau ižd. K. Mangli
cas painformavo apie iždą, ku
ris turtingumu nepasižymi.

Diskusijos
Šį kartą diskusijų temperatū

ra buvo gana žema — niekas 
nesikarščiavo. Buvo tik apgai
lestauta, kad nevisos Centro ko
misijos veikė. Pageidauta, kad 
būtų suaktyvintos jaunimo ir 
knygų platinimo komisijos. 
Svarstyta Tikinčiosios Lietuvos

Sėkminga baltistikos konferencija
Gegužės 11-14 dienomis į To

ronto universiteto auditorijas 
rinkosi gana gausi publika da
lyvauti trečiojoj baltistikos kon
ferencijoj. Tai bene pirmas toks 
atvejis šio universiteto istorijoj 
— ištisas tris dienas jo audito
rijose vyravo baltistikos temos 
ir jų paruošėjai bei klausytojai. 
Paskutinę dieną registracijos 
sąrašai rodė 460 registruotų da
lyvių. Dalis buvo ir neregistruo
tų. Iš viso tad jų buvo apie 
500. Tai gausiausia konferencija 
iš visų buvusių. Ją organizavo 
“Association for Advancement 
of Baltic Studies”. Paskaitų bu
vo apie 80 įvairiose sekcijose.

Dienos data, nes nevisiem pir
masis kovo sekmadienis yra pri
imtinas. Balsų dauguma nu
spręsta datos nekeisti, bet rink
liavos nebūtinai turi būti sieja
mos su tuo sekmadieniu. Kun. 
J. Bertašius iš Winnipego iškėlė 
Vakarų Kanados lietuvių padė
tį, atkreipdamas suvažiavimo 
dėmesį į jų izoliaciją ir į jos pa
sekmės. Savo minčiai pailius- 
truo jis pateikė Winnipego pa
rapijos statistiką. 1958 — 1971
metų laikotarpyje pakrikštyti 
82 kūdikiai, kurių 49 gimę miš
riose šeimose, 33 — grynai lie
tuviškose. Pirmąją Komuniją 
priėmė 57, kurių 19 iš m. šei
mų, 38 — lietuvių. Sutuokta 28 
poros, kurių 23 mišrios, 5—lie
tuvių. Mirė 44, kurių 6 iš m. 
šeimų, 38 — iš lietuvių. Jo nuo
mone, tokioje būklėje yra būti
na ir anglų kalba pamaldose.

Rinkimai
Nominacijų komisija (kun. P. 

Barius, OFM, kun. J. Staškus, 
K. Manglicas) pateikė iš anksto 
paruoštą kandidatų sąrašą — 
15 asmenų — ir pasiūlė dar įra
šyti daugiau kandidatų. Suva
žiavimas betgi 26 balsais prieš 
18 pasisakė už priėmimą pateik
tojo sąrašo en bloc. Tuo būdu į 
Centrą išrinkti: kun. P. Ažuba
lis, kun. P. Barius, OFM, kun. 
Pr. Gaida, sesuo Igne Marijo- 
šiūtė, J. Kšivickis, A. Kuolienė, 
Almis Kuolas, K. Manglicas, dr. 
Br. Povilaitis, kun. A. Praka
pas, OFM, R. Sakalaitė, kun. J. 
Staškus, dr. J. Sungaila, mons. 
dr. J. Tadarauskas, I. Žemaitie
nė.

Dailės paroda
Centro pakvięsti, dail. Tel. 

Valius ir K. Manglicas surengė 
religinės dailės parodą Toronto 
Prisikėlimo par. Parodų salėje. 
Buvo išstatyti šių dailininkų

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šalia estų, latvių ir lietuvių pa
skaitininkų buvo ir kitataučių 
— amerikiečių, australiečių, vo
kiečių, norvegų, ukrainiečių, 
suomių. Kaikurių paskaitos su
traukė gana daug klausytojų. 
Jų dauguma buvo baltiečiai, 
nors lankėsi ir kitų tautybių 
žmonės. Konferencija baigta iš
kilmingu šeštadienio banketu. 
Be to, pažymėtina reprezenta
cinė baltiečių dailės paroda 
Hart House galerijoj, baltistiką 
liečiančių knygų paroda, eks
kursijos. Rengėjai, atrodo, šia 
konferencija patenkinti ir laiko 
ja visais atžvilgiais sėkminga. 
Plačiau — kitame “TŽ” nr. 

blemą, nes JAV aviacija bom
barduoja Š. Vietnamo geležin
kelio linijas Kinijos pasienyje 
ir jau yra sunaikinusi pagrin
dinius tiltus. Prez. R. Niksonas 
Tonkino įlankoje sutelkė 60 ka
ro laivų, kurių patrankos ap
šaudė Haifongą, o dabar šaudo 
į karinius taikinius abiejų Viet
namu pakrantėse. Iš Hanojaus 
Saigonan grįžęs kanadietis D. 
Jackson, Vietnamo tarptautinės 
kontrolės komisijos narys, tei
gia, kad didžioji Hanojaus gy
ventojų dalis jau evakuota ir 
kad amerikiečių bombos Š. Viet
namo sostinei yra padariusios 
didelės žalos. Pradėdamas uos
tų blokadą, prez. R. Niksonas 
žadėjo ją atšaukti tik tada, kai 
Š. Vietnamas sutiks priimti tarp
tautinės komisijos prižiūrimas 
karo paliaubas ir paleis iš ne
laisvės amerikiečius. Tokiu atve
ju visa amerikiečių kariuomenė 
per keturis mėnesius būtų ati
traukta iš P. Vietnamo. Komu
nistų partizanai ir Š. Vietnamo 
kariuomenės daliniai tęsia ofen
zyvą, kurios pagrindiniai taiki
niai, atrodo, yra Hue miestas 
šiaurinėje dalyje ir provincinė 
An Loc sostinė netoli Saigono. 
šiuo metu kautynių intensyvu
mas nėra sumažėjęs, bet bloka
da gali priversti komunistus 
tausoti patrankų sviedinius ir 
tankams skirtą kurą, jeigu ofen
zyva neatneš greito laimėjimo.

ŠVELNI REAKCIJA
Blokados paskelbimas galėjo 

baigtis prez. R. Niksono kelio
nės į Sovietų Sąjungą atšauki
mu ar bent jos atidėjimu, bet 
susilaukė Kremliaus vadų paly
ginti švelnios reakcijos. Jie pa
smerkė blokadą kaip tarptauti
nių įstatymų laužymą, tačiau 
jokio ultimatumo Vašingtonui 
neįteikė. Nors iki prez. R. Nik
sono vizito gegužės 22 d. teliko 
nepilna savaitė, pasiruošimai 
tęsiami. Baltuosiuose Rūmuose 
žurnalistų fotoaparatams šypso
josi prez.' R. Niksoną aplankęs 
Sovietų Sąjungos užsienio pre
kybos ministeris N. Patoličevas 
su ambasadoriumi A. Dobryni- 
nu. Galimas dalykas. Kremliaus 
vadams labiau už Vietnamą rū
pi Europos saugumo konferen
cija, kuriai sušaukti yra būtinas 
prez. R. Niksono pritarimas, V. 
Vokietijos sutarčių su Maskva 
ir Varšuva ratifikavimas, vis 
dar įstrigęs Bonnos federacinia
me parlamente. Blokadą pa
smerkė komunistinės Kinijos 
premjeras Cu En-lai, taip pat 
vengdamas didesnių grasinimų. 
Aštriausios kritikos prez. R. 
Niksonas susilaukė namie, kur 
blokadą ir karo suintensyvini- 
mą 29:14 balsų santykiu pa
smerkė demokratų partijos se
natoriai ir kur įvairiuose mies
tuose vykusiose demonstracijo
se jau yra suimta beveik 3.000.

SUTARČIŲ PROBLEMA
V. Vokietijos federacinis par

lamentas, krikščioniy demokra
tų opozicijos paprašytas, Bon
nos sutarčių su Maskva ratifi
kavimo antrąjį balsavimą atidė
jo savaitei. Kadangi užtikrintos 
balsų daugumos neturi nei kanc
lerio W. Brandto koalicija, nei 
krikščionių demokratų vado R. 
Barzel opozicija, prie sutarčių 
norima pridėti 10 punktų vi
soms partijoms priimtiną rezo
liuciją, kuri pabrėžtų, kad mi
nėtos sutartys neprieštarauja 
Vokietijos sujungimui, taikos 
konferencijai ir pokarinių sienų 
pakeitimui. Sovietų Sąjungos^ 
ambasadorius V. Falinas davė 
sutikimą tokiai rezoliucijai, bet 
tai dar nereiškia, kad vokiečių 
priimtos rezoliucijos turės lai
kytis Maskva, nes ji nėra abiejų 
pusių pasirašytų sutarčių papil
das. Bonnoje V. Vokietijos už
sienio reikalų ministeris E. 
Bahr ir jo kolega iš R. Vokie
tijos M. Kohl pabrėžė savo ini
cialus ant pirmosios sutarties 
tarp abiejų Vokietijų. Jos tiks

las — palengvinti susisiekimą 
tarp abiejų kraštų, leisti V. Vo
kietijos piliečiam kelis kartus 
per metus lankytis R. Vokieti
joje, o pastarosios gyventojams 
— V. Vokietijoje svarbiais šei
mos reikalais, ši sutartis pra
vertų duris lig šiol visiškai izo- 
liuotiem R. Vokietijos gyvento
jam, bet ją pasirašyti bus gali
ma tik tada, kai Bonna ratifi
kuos sutartis su Maskva ir Var
šuva. Kitais žodžiais tariant, 
naujoji abiejų Vokietijų sutar
tis yra suktas spaudimas kanc
lerio W. Brandto opozicijai rati
fikuoti Maskvos ir Varšuvos su
tartis.

RINKIMAI ITALIJOJE
Italijos parlamento ir senato 

rinkimus laimėjo premjero G. 
Andreotti krikščionys demo
kratai, nežymiai padidinę savo 
atstovų skaičių ir užsitikrinę 
naujos koalicinės vyriausybės 
sudarymą. Didžiausia staigme
na šiuose rinkimuose buvo G. 
Almirante vadovaujamų naujų
jų fašistų beveik dvigubai paki
lęs populiarumas, davęs jiems 
26 atstovus senate ir 56 atsto
vus parlamente. Atrodo, už fa
šistus balsavo nuolatine netvar
ka ir didėjančiu nusikaltimų 
skaičiumi nusivylę rinkėjai. E. 
Berlinguer vadovaujami komu
nistai šį kartą prarado beveik 
2% balsų fašistams. Krikščio
nys demokratai dabar galėtų, 
lengvai sudaryti pajėgią koali
cinę vyriausybę su fašistais, jei
gu būtų atsisakyta ligšiolinio 
fašistų ir komunistų boikoto. 
Krikščionių demokratų vadovy
bė yra viešai įsipareigojusi 
vengti koalicijos su tom dviem 
partijom. Atrodo, Italijos vėl 
laukia su kairiosiom partijom 
sudaryta labai nepastovi krikš
čionių demokratų koalicija, nors 
šį kartą socialistus galbūt šiek 
tiek ap'ramins didėjanti fašiz
mo grėsmė. Skelbti rinkimus 
privertė socialistų reikalavimas 
duoti didesnį vaidmenį komu
nistams.

DRAMA TEL AVIVE
Keturi arabai, pagrobę belgų 

orinio susisiekimo bendrovės 
“Sabena” lėktuvą su 90 kelei
vių ir 10 įgulos narių, Tel Avivo 
tarptautiniame Lyddos aerodro
me juos bandė iškeisti į 100 
Izraelyje kalinamų arabų. Tar
pininkais buvo pakviesti tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus at
stovai. Izraelis betgi pasirinko 
jėgos principą. Krašto apsaugos 
ministerio gen. M. Dayan pa
rinkti parašiutininkai, vaidinda
mi aerodromo technikus, įsiver
žė į lėktuvą su automatiniais 
ginklais. Susišaudyme žuvo du 
lėktuvo pagrobėjai vyrai, vie
na jų talkininkė buvo sunkiai 
sužeista, kita suimta. Liūdniau
sia, kad susišaudyme buvo su
žeisti net 5 keleiviai, du — sun
kiai. Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius dabar kaltina Izraelį 
apgaule, šios organizacijos var
do išniekinimu, nes įsiveržimo 
metu jos atstovai dar vedė de
rybas su lėktuvą pagrobusiais 
arabais.

LEDAS MARSE
Amerikiečiai mokslininkai, stu

dijuodami erdvėlaivio “Mariner 
IX” atsiųstas Marso nuotrau
kas, nustatė, kad šios planetos 
pietinį ašigalį dengia 2.000 my
lių platumo ledo juosta, kuri 
padidėja žiemos mėnesiais ir 
sumažėja vasarą. Ledas yra su
šalusio vandens ir grynanglio 
dioksido.

SUĖMĖ UKRAINIETĮ
Pogrindžio pranešimu iš So

vietų Sąjungos, balandžio 17 d. 
KGB agentai Kieve suėmė uk
rainietį literatūros kritiką Iva
ną Dziūbą. Suėmimas yra susie
tas su pastaruoju metu sustip
rinta akcija prieš Ukrainos tau
tiškumą. I. Dziuba jau buvo su
imtas sausio mėnesį, bet paleis
tas po 10 valandų tardymo.



2 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. V. 18 — Nr. 20 (1163)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
L/Hdėjaa: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija "žiburiai" 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius Ir Vyt. Kaitytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $7 per year, $4 per 8 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
Tel. 368-6813

LIETUVOS TIKINČIŲJŲ ŠAUKSMAS
“Tž” 18 nr. paskelbėm tekstą Lie

tuvos katalikų memorandumo So
vietų Sąjungos gener. sekretoriui L. 
Brežnevui. Čia spausdiname tekstą 
memorandumo Jungtinių Tautų 
gener. sekretoriui Kurtui Waldhei- 
mui ir priedą prie jau anksčiau 
spausdinto memorandumo L. Brež
nevui. šie pastarieji tekstai versti 
iš rusų kalbos ELTOS. Red.
Ponui Kurt Waldheimui, Jung
tinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui Lietuvos Katalikų

KREIPIMASIS
Turėdami galvoje, kad Lietu

va Jungtinių Tautų Organizaci
joje savo atstovybės neturi, mes, 
Lietuvos katalikai, naudodamie
si atitinkamais kanalais, turime 
kreiptis į Tamstą, Pone Genera
lini Sekretoriau.

Mūsų kreipimąsi iššaukė tai. 
kad mūsų respublikos tikintieji 
negali pasinaudoti Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 18 
str. išdėstytomis teisėmis. Tuo 
pagrindu mūsų kunigai, tikin
čiųjų grupės ir atskiri katalikai 
atvejų atvejais yra kreipęsi į So
vietų Sąjungos augsčiausius 
valstybinius organus, reikalau
dami padaryti galą tikinčiųjų 
teisių pažeidimam. Į sovietų val
džią buvo nukreipta keletas ti
kinčiųjų peticijų: 1971 m. rug
sėjo mėnesį pasiųstas 2000 as
menų pasirašytas Prienų kata
likų pareiškimas; 1971 m. spa
lio 'mėnesį pasiųstas 1190 asme
nų pasirasytas ' Alytaus rajono 
Santaikos parapijos tikinčiųjų 
pareiškimas; 1971 m. gruodžio 
mėnesį pasiųstas Raseinių rajo
no Girkalnio parapijos 1344 pa
rapijiečių pareiškimas. Visi šie 
pareiškimai buvo nukreipti \ Į 
SSSR Įvairias augščiausias ins
titucijas, bet nė viena iš jų ne
atsiuntė oficialaus atsakymo, 
nors valstybinės įstaigos į pilie
čių pareiškimus mėnesio būvyje 
privalo atsakyti. Neoficialus at
sakymas (Į tuos pareiškimus) 
pasireiškė sustiprintomis repre
sijomis tikinčiųjų atžvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai me
morandumu Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos generali
niam sekretoriui p. Brežnevui 
ryžosi sovietinei vadovybei pri
minti savo beteisę padėti, bet 
sovietų milicijos ir KGB orga
nai grasinimais, suėmimais ir 
geležiniais antrankiais masinį 
parašų rinkimą nutraukė.

šitokie valdžios veiksmai Įti
kino, kad minėtas, 17,000 tikin
čiųjų pasirašytas memorandu
mas tikslo nepasieks, jei jis bus 
pateiktas tuo pačiu keliu, kaip 
ir pirmesnieji kolektyviniai pa
reiškimai. Todėl mes, Lietuvos 
katalikai, kreipiamės į Tamstą, 
gerbiamas Generalini Sekreto
riau, ir prašome Tamstai patei
kiamą memorandumą drauge su 
parašais persiųsti Sovietų 
jungos komunistų partijos 
neraliniam sekretoriui p. 
Brežnevui.

Su pagarba —
Lietuvos katalikų atstovai 

1972 m. vasaris
Memorandumo priedas

Prie memorandumo jungiami 
17,054 parašai. Būtina pažymėti, kad 
memorandumą pasirašė nežymi 
Lietuvos tikinčiųjų dalis, nes milici
jos ir KGB organai griebėsi visos ei
lės priemonių parašų rinkimui nu
traukti. Kapsuke, šakiuose, Išlauže, 
Kapčiamiestyje keletas asmenų, da
lyvavusių parašus renkant, buvo su
imti. Vienas jų į milicijos skyrių bu
vo pristatytas dargi su geležiniais 
antrankiais. Pas suimtuosius rastie
ji parašų lapai buvo konfiskuoti, ne
paisant, kad šis memorandumas ad
resuotas sovietų vyriausybei.

Jei ateityje valstybės organai taip 
elgsis su tikinčiųjų skundais kaip 
lig šiol, mes būsime priversti kreip
tis į tarptautines institucijas: į Ro
mos popiežių, mūsų Bažnyčios galvą, 
arba į Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kaip žmogaus teises ginančią autori
tetingą instituciją.

Be to, mes norime Tamstai pra
nešti, kad šis memorandumas yra 
tautinio negando išdava: sovietinės 
valdžios Lietuvoje metais visuome
ninės ydos, kaip nepilnamečių nusi
kaltimai, alkoholizmas, savižudybės 
dešimteriopai padidėjo, grėsmingo 
masto pasiekė taip pat šeimų ištuo
kos ir negimusių kūdikių naikini
mas. Ir juo labiau mes tolstame 
nuo krikščioniškosios praeities, juo 
ryškiau išeina aikštėn prievartinio 
ateistinio auklėjimo baisūs padari
niai, juo plačiau plinta nudievintas 
ir nureligintas nežmoniškas gyveni
mo būdas.

Mes kreipiamės į Tamstą kaip j 
augščiausią partijos autoritetą, pra
šydami kuo rimčiausiai ir kuo atsa
kingiausiai apsvarstyti mūsų išdėsty
tus faktus ir priimti atitinkamą nu
tarimą.
LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVAI 
1972 m. sausis

Są- 
ge-
L.

Jugoslavija yra komunistinė 
ir diktatūrinė valstybė, nors jos 
diktatūra skiriasi nuo sovietų. 
Jugoslavija stengiasi išugdyti ne
priklausomą komunizmą (Pro
blems of Comunism 1972. L).

Per pastarąjį dešimtmetį Ju
goslavijoje buvo padaryta kaiku- 
rių pakeitimų valdymo srityje. 
Patys komunistai pasiūlė vyriau
sybei daryti partijoje ir ekono
minėje srityje reformų. Buvo 
atleisti varžtai centrinio plana
vimo srityje, sumažino partijos 
kontrolę, padidino laisvę. 1971 
m. Jugoslavijos komunistų ly
ga — YLC padarė 1963 m. kons
titucijoj pakeitimų, kurie duoda 
daugiau laisvės 6 respublikom ir 
2 autonominėm provincijom.

Tautinių nesutarimų Jugosla
vijoje buvo ir prieš antrąjį pa
saulinį karą, kai tą kraštą valdė 
karaliai. Jie nesibaigia ir dabar. 
Komunistinė Jugoslavija suvar
žė tautinius pasireiškimus, kad 
sumažintų Įtampas tarp atskirų 
Jugoslavijos tautų, bet tie varž
tai nedaug reiškė, nes nebuvo 
pavartoti sovietiniai metodai.

Tautiniai ginčai
Decentralizacija administra

cijoje ir ekonominėje srityje 
skatino atskirų respublikų inte
resus ir vienijo komunistus, 
ypač 1948 m., kai prieš Jugosla
vijos nepriklausomybę pasisakė 
Stalinas. Bet vėliau vėl ėmė 
reikštis tautinis pradas. Kai 
1950 m. įvykusiame Jugoslavi
jos kompartijos suvažiavime fe
deracinė valdžia buvo reikalau
jama paremti atsilikusias res
publikas, iškilo tautinis ginčas, 
nes buvo žiūrima, kuri tauta 
yra daugiau prisidėjusi prie ko
munizmo Įvedimo Jugoslavijoje. 
Tautiniai ginčai palietė politines 
ir ekonomines reformas. Serbas 
A. Rankovic, saugumo viršinin
kas, kuris YLC turėjo didelę 
įtaką ir savo šalininkų persva
rą, norėjo visus Jugoslavijos 
tautų gyventojus padaryti jugo

Tautinis klausimas Jugoslavijoj
slavais su serbų dominavimu.

1966 m. Rankovičiaus Įtaka 
YLC susilpnėjo, ir jis pats tu
rėjo pasitraukti iš partijos bei 
valdžios. Liberaliniai komunis
tai nusprendė duoti daugiau 
laisvės respublikoms ir autono
minėms provincijoms, kad jos 
pačios išsirinktų kandidatus į 
centrinį partijos komitetą. Tuo 
buvo susilpnintas centrinis ko
mitetas, nes kiekvienos respub
likos atstovai gynė savo krašto 
reikalus. Sunku buvo padaryti 
norimus sprendimus balsavimo 
keliu. Ypač stipriai reiškėsi 
kroatai ir slovėnai.

Ekonominiai ginčai
Ašis, apie kurią sukosi visi 

ginčai, buvo ekonominiai nesu
tarimai, nes atskiros respublikos 
į ekonominius dalykus žiūrėjo 
iš vietinės perspektyvos. Nevi- 
sos respublikos buvo vienodos 
ekonominiu pajėgumu. Centri
nė valdžia norėjo padėti silp
niau stovinčiom respublikom. 
Tai buvo vykdoma per valstybi
nį banką, bet ir šis turėjo sun
kumų su respublikų valdžiom.

Ekonominėje srityje vyravo 
serbai. Jugoslavijos ir Serbijos 
sostinė — Belgradas. Centrinės 
valdžios dėka Serbija ekonomiš
kai laikėsi geriau. Pvz serbų fir
ma “General Export” gavo savo 
lėktuvų liniją, o kroatai — ne. 
Ta serbų bendrovė yra investa
vusi į • viešbučius, kurie yra 
Kroatijos pajūryje. Kroatai tai 
laiko serbų įsiveržimu Į jų kraš
to ekonominius reikalus.

Taip pat iškilo nesklandumų 
dėl svetimos valiutos. Propor
cingai skaitant, užsienio valiutos 
daugiau turėtų gauti Kroatija, 
nes jos prekių daugiau išveža
ma užsienin. Daug užsienio va
liutos gaunama iš Jugoslavijos 
darbininkų, dirbančių užsieniuo
se. Tų darbininkų dauguma yra 
kroatai.

J. VAICELIONAS
Nesutarimai partijoj

1968 m. Slovėnijos vyriausy
bė griežtai reagavo, kad iš tarp
tautinių fondų nieko nebuvo 
skirta Slovėnijos atstatymui. Po 
to kroatų komunistų partija nu
galėjo Belgradą taip vadinamoj 
“Zanko byloj”. M. Zanko, kroatų 
komunistų partijos nuolatinis at
stovas YLC ir federaciniame sei
me, “Borba” laikraštyje paskel
bė keletą straipsnių, kritikuo
jančių kroatų nacionalizmą. Vie
nų iškilmių metu Zanko buvo 
pakviestas į Zagrebą, Kroatijos 
sostinę, ir pašalintas iš abiejų 
pareigų. Tai davė progos kroa
tams ginti savo tautinius reika
lus kompartijos rėmuose.

Kroatų tautinė problema nėra 
nauja Jugoslavijos komunistų 
partijoje. Antrojo pasaulinio ka
ro metu Kroatijos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius A. 
Hebrang buvo pašalintas iš savo 
pareigų dėl tautinių tendencijų. 
Bet ir po karo kroatų komunis
tų dauguma yra savo krašto pa
triotai.

Kroatų komunistai pradėjo 
švelnesnę taktiką savo krašte. 
Pradžioje jų studentų tautinis 
sąjūdis buvo smerkiamas, bet 
vėliau kaikurių žymių komunis
tų dėka jis buvo įteisintas. Buvo 
leista ir “Matica Hrvatska” kul
tūrinė draugija, kuri yra žino
ma kaip tautinė organizacija. Pa
smerktoji daina “Naša lijepa 
Domovina” tapo Kroatijos him
nu. Net ir dabartinis Kroatijos 
komunistų .partijos sekretorius 
ir Jugoslavijos YLC narys M. 
Tripalo yra savo tautos reikalų 
gynėjas.

Kroatų tautinės tendencijos 
nepatinka serbams, kurie nori 
vyrauti Jugoslavijoje. Nors Ju
goslavijoje serbai nėra okupan
tai, kaip pvz. rusai kituose kraš
tuose, bet jų noras valdyti Jugo-

KARO r ALBINAS GRAŽIŪNAS
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slaviją labai ryškus. Dėlto di
džiausia trintis vyksta tarp ser
bų ir kroatų.

Yra nesutarimų ir tarp kitų 
Jugoslavijos tautų. Albanų ma
žuma reikalauja autonomijos ir 
didesnės paramos. Makedonie
čiai nesutaria su Bosnijos-Herco- 
govina valdžia dėl mahometonų. 
Turkų mažuma nepatenkinta al
banais, kurie per žmonių sura
šymą darė spaudimą turkams. 
Serbai ir montenegrai nesutaria 
dėl Njegos mauzolėjaus atstaty
mo Lovcen kalne. Tremtinių 
grupės išplėtė teroro veiksmus 
prieš Jugoslavijos institucijas 
užsienyje.

Tie visi nesutarimai labai pa
keitė nuotaikas Jugoslavijoje. 
Jie dar labiau padidėtų, jei Tito 
pasitrauktų iš savo pagrindinių 
pareigų: prezidento, ministerio 
pirmininko ir ginkluotų pajėgų 
vado.

Konstituciniai pakeitimai
Jugoslavijos komunistų lyga 

1969 m. savo kongrese patvirti
no kolektyvinės vadovybės prin
cipą. 1970 m. Tito, gal veikia
mas kroatų ir slovėnų pasiprie
šinimo federacinei vyriausybei, 
savo įpėdiniu paskyrė Ed. Kar
delį, kurs buvo partijos sekre
torium ir gynė Jugoslavijos vie
nybę. Tai nepatiko kroatams ir 
slovėnams, nes jie matė federa
cinės valdžios stiprėjimą respub
likų sąskaiton. Įpėdinystės klau
simas tapo neišnarpliojaiųas, su
rištas su respublikų politiniais 
ginčais.

1970 m. Jugoslavija pergyve
no konstitucinę ir politinę kri
zę. Kroatų ir slovėnų komunis
tai įtikino, kad jų respublikos 
bus apsaugotos, jei federacinės 
valdžios galia bus perkelta į res
publikų valdžias ir išdalinti fon
dai ir bankai. Federacinė val
džia čia įžiūrėjo nacionalizmą. 
Tito pranešė, kad ateityje bus 
ne kolektyvinė prezidentūra, o, 
pagal 1963 m. konstituciją, vie
no asmens. Iškilo reikalas per
žiūrėti kolektyvinės prezidentū
ros ir federacinės sistemos kei
timo procedūrą. Serbai taip pat 
reikalavo, kad ekonominiai rei
kalai būtų padalinti tarp fede
racinės valdžios ir respublikų. 
Tie visi reikalai buvo svarstomi 
federaciniame seime ir padary
ti konstituciniai pakeitimai.

1. Pagal naujus nuostatus, res
publikos ir autonominės provin
cijos dalyvaus federacinės val
džios darbuose, ypač socialiniuo
se reikaluose, užsienio politiko-

je, prekybos, muitų, valstybinių 
mokesčių bei paramos atsiliku
sioms respublikoms reikaluose.

2. Federacinė valdžia turi ga
lią daryti sprendimus be res
publikų pritarimo valstybės sau
gumo, užsienio politikos, ekono
minių ryšių su užsienio kraštais 
ir Jugoslavijos piliečių užsieny
je atvejais.

3. Į Jugoslavijos federacines 
pajamas įeina muitai ir mokes
čiai už administracinį patarna
vimą. Pagrindinius mokesčius 
federacinė valdžia gauna iš res
publikų ir autonominių provin
cijų.

4. Prezidentūra yra “super
executive” institucija. Ją suda
ro po 3 narius iš respublikų ir 
po 2 — iš autonominių provin
cijų. Jie toje įstaigoje dirba po 
penkerius metus. Dabartinis 
prez. Tito yra tos institucijos 
pirmininkas iki savo pasitrauki
mo ar mirties. Po jo tos institu
cijos pirmininkas bus renkamas 
vienerių metų laikotarpiui. Jo 
galia ir atsakomybė ribota.

Respublikos laikomos Jugosla
vijos valdžios vieningumo raktu. 
Jos per savo atstovus turi galią 
kontroliuoti federacinę valdžią 
administracijoj, vykdomojoj ta
ryboje ir prezidentūroje. Res
publikos gali blokuoti federa
cinės valdžios veiksmus ekono
minėje srityje, kurie yra prie
šingi jų interesams, ypač jei 
tą darbą gali atlikti pačios res
publikos.

Buvo padaryta ir daugiau 
konstitucinių pakeitimų, nors 
jie nevisus patenkino. Pvz. Kroa
tijos kompartija nepatenkinta, 
kad federacinės vyriausybės sau
gumo policija persekioja kroa
tus, gyvenančius užsienyje. Tai, 
esą, Kroatijos, o ne Jugoslavi
jos reikalas. Bet kroatams teko 
nusileisti, nes toks nuostatas 
buvo priimtas YLC suvažiavime.

Baigiant
Jugoslavija turi problemų ne 

tik su savo respublikomis, bet 
ir kitų. Padarytieji pakeitimai 
sušvelnino tautines įtampas, bet 
ne ar ilgam? Tautinius reikalus 
sunku užliūliuoti.

Kroatijos kompartija buvo ap
valyta nuo nacionalistų, bet ir 
dabartinis Kroatijos kompartijos 
vadas M. Tripalo yra pajėgus 
ginti savo tautinius reikalus Y. 
L. C. Jugoslavija nėra aštrus 
tautų kalėjimas, nes vadai gali 
ginti savo tautų reikalus. Tokių 
dalykų nėra sovietinėje imperi
joje, — tenai rusai yra kitų tau
tų okupantai.

Mykolui Pranckūnui
mirus, jo žmonai AGOTAI nuoširdžią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi — I

įi

Liudas ir Lina Einikiai

Mykolui Pranckūnui
mirus, jo žmonai AGOTAI PRANCKŪNIENEI nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —
Juozas Petronis Vytautas Montvilas

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X 9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš praeito numerio)
KAIP SIEKTI TIKSLO

Laisvės tautoms niekas vel
tui nesuteikia. Tautos už jas ko
voja nesigailėdamos jokių au
kų. Nors ir nevisados laimi, bet 
nuo, savo idealo neatsisako, ne
žiūrint, kaip ta kova bebūtų ilga 
ir kokių beprisieitų patirti smū
gių pakelyje j išsilaisvinimą.

Lietuvių tauta neteko valsty
binės laisvės, bet niekas negali 
nuginčyti jai teisės laisvę atgau
ti ir už jos atgavimą kovoti.

Likusioji užsieniuose Lietu
vos diplomatija ir užsienių lie
tuvių organizacijos deda ir dės 
toliau visas pastangas Lietuvos 
atstatymo idėją nuolat palaikyti 
ir kelti užsieniuose visur, kur 
tik Įmanoma. Bet diplomatinitĮ 
pastangų neužtenka. Pasakytina 
dar daugiau — jos tėra pagalbi
nės. Jei pati tauta už savo laisvę 
nekovotų, mažai tebūtų jos iš vi
so vertinamos kaip realios pa
stangos laisvei atgauti bei savo 
valstybei atstatyti. Tad lemian- 
čiuoju faktorių Lietuvai išlais
vinti tenka skaityti kovos frontą 
Tėvynėje.

Taip pat būtų klaidinga ma
nyti, kad tegalime atstatyti sa
vo valstybę vien svetima pagal
ba ir kad todėl nebūtų prasmės 
aukoti mūsų tautos geriausius 
sūnus nelygioje kovoje su galin
gesniu priešu, šitokia galvosena 
yra saloninių politikų ypatybė, 
kurie niekad negali apsispręsti. 
Lietuva, atstatyta svetimomis 
rankomis, mums nebūtų miela. 
Be to, jos niekas mums neatsta- 
tys, jei patys nesiimsime jos at
statyti. Pagalba mums, mažai 
tautai, yra reikalinga ir būtina, 
bet tik kaip pagalba. Visą gi ko
vos naštą turime pasiimti ant 
savo pečių. Juo pajėgsime jos 
daugiau pakelti, juo daugiau 
Įgysime svorio santykyje tarp 
mūsų siekiamo tikslo ir pagal
bos, kuria siekiame pasinaudo
ti. Ta pagalba, dėka susidedan
čioms Europos Rytuose aplin
kybėms, ateina mums visai na
tūraliai, tik mokėkime ją ra
cionaliai savo interesui išnau
doti. Numatomomis sąlygomis 
ją geriausiai išnaudosime, jei, 
lemiančiam momentui atėjus, 
patys stversimės ginklo — pa
imsime krašto valdymą patys, 
bet nelauksime, kad mums kas 
iš šalies padarytų tokią ma
lonę.

Tad aktingumas, .pasiryžimas 
nesigailėti jokių aukų ir stvėri- 
masis ginklo bei aktyvi kova su 
priešu, yra tas kelias, kuriuo 
tenka pasukti, kad atgavus Lie
tuvai valstybini savistovumą ir 
laisvę. ..

Ginkluotas susikirtimas tarp 
Vokietijos ir Sov. Rusijos, kaip 
jau buvo nurodyta Il-me skirs-

nelyje, greitai bręsta ir darosi 
neišvengiamas. Yra labai rimtų 
davinių, kad jis j,au gali Įvykti 
net artimoje ateityje. Tai reiš
kia, kad artėja ir mums nepa
prasta proga nuo sovietiškosios 
okupacijos pasiliuosuoti. Prie 
to ruošiasi visos tautos, rusų 
raudonojo imperializmo paverg
tosios, pvz. ukrainiečiai, baltgu- 
džiai, Kaukazo tautos ir mūsų 
likimo draugės — latvių ir estų 
tautos. Vokietija, kiek yra žino
ma, ruošiasi prezentuotis Euro
pos Rytuose, kaip sakytų tautų 
išlaisvintoja, t. y. užsibrėžusi 
Sov. Rusiją suskaldyti Į eilę 
valstybių, Vokietijos globojamų. 
Tautoms, kurios linksta su ja 
dėtis, atsidaro perspektyva su
kurti sau geresnę ateitį. Toms 
gi, kurios priešintųsi, gresia vo
kiečių kardas. Tokiomis sąlygo
mis visos sakytos tautos nė ne
turi kito pasirinkimo, kaip eiti 
keliu, kurį diktuoja joms mo
mento aplinkybės.

Lietuvos atstatymo atžvilgiu 
tenka remtis sekančiais even
tualumais:

1. Pavyksta susitarti su Vo
kietija iš anksto dėl Lietuvos 
vyriausybės sudarymo ir tuo 
pat Lietuvos suverenumo bent 
formalaus atstatymo.

2. Dėl vyriausybės sudarymo 
susitarti nepavyksta, bet pa
vyksta pagrobti faktiną krašto 
valdymą, teisingiau pasakius — 
krašto valdymo aparatą, pasi
naudojant interregnumo mo
mentu, kuris trumpam laikui 
susidarytų Lietuvoje, kai vokie
čių kariuomenė žygiuos pirmyn, 
o rusų raudonoji armija trauk
sis.

3. Lietuvos vyriausybė pa
skelbiama Lietuvoje revoliuci
niu būdu pasėkoje įvykusio su
kilimo.

4. Lietuvos vyriausybė suda
roma post factum, susitariant su 
vokiečiais, kai kraštas jau būtų 
vokiečių kariuomenės užimtas 
bei nuo bolševikų paliuosuotas.

Pirmam eventualumui, kuris 
mums būtų palankiausias, įvyk
dyti daroma visa, kas tik įma
noma. Yra pagrindo vilčiai, kad 
gal pavyks su vokiečių politiką 
sprendžiančiais faktoriais susi
tarti. Kol kas betgi tai nėra tik
ras dalykas, nes vokiečiai laiko
si didelio atsargumo. Ar bus 
leista mums sudaryti, kaip no
rime, savo vyriausybę iš anks
to, tatai greičiausia paaiškės tik 
paskutiniu momentu, t.y. prieš 
pat vokiečių kariuomenės žygį 
prieš raudonąją armiją, arba 
faktinai jam jau prasidėjus.

Antrasis eventualumas yra 
jau paaiškėjęs tiek, jog galima 
tvirtinti, kad galėsime sudaryti 
krašto valdymo aparatą iš savo 
žmonių. To pageidauja net pa-

tys vokiečiai ir nesiruošia dary
ti kliūčių, kad, pasinaudodami 
interregnumo momentu, patys 
užimtume visas Įstaigas, įmones 
ir t.t.

Tretysis eventualumas kiltų 
tik tada, jei susitarti su vokie
čiais iš anksto dėli vyriausy-> 
bės sudarymo nepasisektų arba 
jei būtume įvykių užklupti. Pa
skelbti vyriausybės sudarymą 
revoliuciniu būdu Lietuvoje, 
pvz. Vilniuje, ypatingo pavo
jaus nebūtų, turint galvoje 
eventualumą, kad vokiečiai su
tinka ir pritaria mūsų sumany
mui pagrobti krašto valdymo 
aparatą interregnumo metu. 
Vyriausybės paskelbimas minė
tu būdu verstų vokiečius skai
tytis su įvykusiu faktu ir tai 
palengvintų tos vyriausybės le
galizavimąsi.

Ketvirtas eventualumas mums 
būtų mažiausiai palankus. Vo
kiečiams užėmus mūsų kraštą, 
jie jaustųsi jo šeimininkais ir 
galėtų statyti mums Įvairių są
lygų dėl pačios vyriausybės su
darymo, jei iš viso leistų ją 
mums sudaryti. Be to, jos su
darymas galėtų užsitęsti ir tuo 
būdu būtų pakirstas ūpas kraš
te. Apie vyriausybės sudarymą 
post factum kol kas nesitariama 
su vokiečiais, nes visos pastan
gos nukreiptos į tikslą susitar
ti su vokiečiais dėl vyriausybės 
sudarymo iš anksto.

Kaip ten bebūtų su vyriausy
bės sudarymu, svarbiausia už
duotis, kuri kiltų vokiečiams 
žygiuojant pirmyn, tai būt ų 
krašto valdymo aparato užgro
bimas. Šis užgrobimas būtų pir
mas realus žingsnis į Lietuvos 
suverenumo atgavimą. Todėl 
reikia dėti visas pastangas Lie
tuvoje slaptai taip susiorgani
zuoti, kad vokiečių kariuomenei 
pajudėjus prieš rusų raudonąją 
armiją, spontaniškai visame 
krašte Įvyktų visuotinis sukili
mas. Jo tikslas — paimti visą 
krašto valdymo aparatą į savo 
rankas ir pastatyti vokiečius 
prieš įvykusi faktą, su kuriuo 
jie turės vėliau skaitytis. Be to, 
energingas veiksmas, nesigai
lint jokių aukų, turėtu ne tik 
faktinės, bet ir morališkai-poli- 
tinės reikšmės: Lietuva tuo su
stiprintų savo teisę reikalauti iš 
vokiečių, kad jie nedarytų kliū
čių Lietuvos valstybei atstatyti, 
nebelaukiant karo pabaigos.

Pagaliau, tai turėtų dar ir 
didelės tarptautinės reikšmės, 
nes iš to visas pasaulis patirtų, 
jog lietuvių tauta tikrai yra pa
siryžusi atgauti laisvę. Tai su
teiktų mūsų diplomatijai labai 
stiprų argumentą visur, kur tik 
Įmanoma, suintensyvinti Lietu
vos atstatymo reikalo gynimą.

(Bus daugiau)
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Kun. Vincentas Rudzinskas
Šių metų gegužės 1 d. po ilgos ir sunkios ligos Lon

done, Ont, Šv. Juozapo ligoninėje, baigdamas 71 metus, 
mirė kun. Vincentas Rudzinskas. Gimęs 1901 m, liepos 
26 d. Lukšių kaime, Šiaulių valsčiuje. Lietuvoje yra likęs 
velionies brolis Petras Rudzinskas ir sesuo Augustina Ru- 
dzinskaitė-Juozapaitienė.

Nuliūdę giminės ir draugai

MYLIMAI MAMYTEI
AfA Onai Plioplienei

mirus, sūnus — ALBINĄ, VYTAUTĄ, dr. VALEN
TINĄ, jų šeimas ir visus artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame —
E. A. Underiai - E. R. Draudvilai

S. A. Petraičiai

•į?

P. P. J utėliai

Mykolui Pranckūnui 
mirus, jo žmonai AGOTAI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

Viktorui B r i č k u i
mirus, liūdesio valandoje jo broliui ALOYZUI ir šei
mai reiškiame gilią užuojautą —

A. K. Gontai
K. K. Kaminskai

N. Mickevičienė
B. J. Aukštaičiai

MAMYTEI mirus Lietuvoje
A. TUMAIČIUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią

užuojautą —

g
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Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras
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“Palangos” ansamblio krikštynos
LAISVĖS DEMONSTRACIJA

DELHI, ONT. Gegužės 5 d. veng
rų salėje jvyko Delhi lietuvių jau
nimo ansamblio krikštynos. Nors an
samblis jau yra įsisteigęs anksčiau ir 
švenčių progomis su dainų ir tauti
nių šokių programom daug kartų pa
sirodęs Delhi lietuviškai visuomenei, 
aplankęs Londono ir St. Catharines 
lietuvių kolonijas, oficialiai jo krikš
tynos atliktos tik vispusiškai sustip
rėjus ir savo pastangomis įrodžius 
egzistencijos svarbą.

Apie 400 vietų turinčioje vengrų 
salėje, perpildytoje svečiais, 7 v. v. 
prasidėjo krikštynų iškilmės. Pir
miausia, publikos plojimų lydimi, 
per salę į sceną atžygiavo ansamb
lio dalyviai, pasipuošę gražiais tauti
niais drabužiais. Jiems susėdus, pro
gramos vadovas Mečys Norkus tė
vų vardu pasveikino ansamblį ir pa
stebėjo, kad kaip niekas savaime iš 
nieko neatsiranda, taip ir šis mūsų 
ansamblis nenukrito iš dangaus. Rei
kėjo mokytojo, vadovo, globėjų ir
materialinės paramos. Po to jis sve
čiams pristatė vieną pirmųjų an
samblio organizatorių ir globėjų — 
kleboną kun. dr. Joną Gutauską, ku
ris leido naudotis patalpomis, rėmė 
finansiškai, rūpinosi jaunimo organi
zavimu, jų vadovų, globėjų ir moky
tojų suradimu. Tada iškvietė į sceną 
ansamblio globėjus Eleną Kairienę, 
Agotą Ratavičienę, Petrą Augaitį ir 
Kostą Lukošių, ansamblio vadovę Ele
ną Augustinavičienę, seniūnus Ireną 
Vyšniauskaitę ir Liną Kairį, krikš
to tėvus — Danutę ir Eugenijų Blis- 
kius, Daną Norkuvienę ir Vincą Ig- 
naitį.

Ansamblio atstovai Rasa Ratavi- 
čiūtė, Andrius Stonkus, Daina Au- 
gaitytė ir Edis Dirsė gėlėmis apdo
vanojo vadovę Eleną Augustinavi
čienę, pareiškė didelę padėką savo 
pirmiesiems mokytojams kun. Baliui 
Pacevičiui, Danutei ir Eugenijui 
Bliskiams už atvykimą mokyti 
net iš Londono, nežiūrint žvarbaus 
rudens ar žiemos oro, ir įteikė jiems 
po puokštę raudonų rožių. Savo da
bartinį anglų tautybės mokytoją 
Glenn F. Lawson apdovanojo gėlė
mis ir ilgesniam atminimui skirta 
vertinga dovana. Ansamblio moky
tojas G. F. Lawson, gražiai lietuviš
kai padėkojęs jaunimui už dovanas 
ir visiems Delhi lietuviams už jo 
darbo įvertinimą, perskaitė Ontario 
teismo aktą, pagal kurį Glenn F.

Stalo tenisas lietuvių žaidynėse
SIGITAS KRASAUSKAS

Klevelande š. m. balandžio 22—23 
d. d. įvykusiose XXII-se ŠALFASS- 
gos metinėse žaidynėse, greta krep
šinio, tinklinio ir šachmatų, buvo su
rengtos labai sėkmingos stalo teniso 
pirmenybės. Malonu, kad iš visų da
lyvavusių žaidėjų didžiąją dalį suda
rė jaunieji; tik keli mūsų veteranai, 
kaip Pranas Gvildys, Jonas Nešukai- 
tis, Emilijus Vaičekauskas, Jonas 
Klevinas ir dr. Algirdas Nasvytis, at
stovavo vyresniesiems. Dviejų dienų 
varžybose rungtyniavo 35 stalo te
nisininkai, vien tik iš Niujorko Lie
tuvių atletų klubo 15. Galima drąsiai 
daryti išvadą, kad mūsų stalo teni
sas stipriai grįžta į normalias, mū
sų sąlygose, vėžes. Gaivusis atžaly
nas užtikrintai prisistato šioje spor
to šakoje.

Lietuvių visuomenei jau eilė me
tų yra žinomos pavardės, kaip Viole
ta Nešukaitytė, Elena Sabaliauskai
tė, keturiolikametis Paulius Klevi
nas, trylikametė Birutė Plučaitė ir 
kt. Tai jaunoji karta, pamilusi stalo 
tenisą ir gabiai jį puoselėjanti. Čia 
suminėti asmenys prieš porą mėne
sių Niujorke, Amerikos atvirose sta
lo teniso pirmenybėse, kur dalyvavo 
700 žaidėjų, yra nuskynę visą eilę 
pirmųjų vietų, šia proga dienraštis 
“The Toronto Sun" rašė: "The proof 
that Canadian standards are begin
ning to match world leaders is 
shown by the success of the 16 mem
ber Canadian delagation to the U. S. 
Open event in a field of 700. Nine of 
the major titles were won by Cana
dians including the under 15 and 
17 junior boys singles titles won by 
Paulius Klevinas of Toronto, Birute 
Plucas in the under 13 junior girls 
singles....” Toliau sako: “The Cana
dian success was especially satisfy
ing because of the improvement in 
junior ranks.”

Be abejonės, ir mūsų pirmenybės 
Klevelande buvo judrios, kovingos 
ir geros klasės. Pirmenybes suma
niai tvarkė veteranas Jaunutis Nas
vytis iš Klevelando. Gaila, kad ren
gėjai. varžomi finansinių sunkumų, 
negalėjo išnuomoti geresnių patal
pų. Kartais žaidėjui judriau prie 
stalo judant grindyse jausdavosi ne
malonus girgždėjimas ir dulkėse pa
skendusi aplinka.

šių pirmenybių pasekmės smul
kiai buvo paskelbtos “TŽ" sporto 
skyriuje ir kituose mūsų laikraščiuo
se. Trumpai perbėgant baigminius 
susitikimus, matyti, kad vieni jų 
buvo įtampą kelią, kiti labai užtik
rintai vienpusiški. Jaunasis Paulius 
Klevinas neturėjo jokių ' sunkumų 
nei prieš mūsų buvusius stalo teni
so didžiūnus, dabartinius veteranus, 
nei prieš savo amžiaus žaidėjus, kop
damas į baigmę ir joje laimėdamas 
vyrų A klasės pirmą vietą. Violeta 
Nešukaitytė moterų A klasės baig
mėje turėjo stiprią kovą prieš Eleną 
Sabaliauskaitę. Pirmą setą laimėjus 

Lawson savo pavardę papildo lietu
višku Kęstučio vardu, šis jo mos
tas sujaudino lietuvišką visuomenę, 
susilaukė nuoširdaus pritarimo ir il
gų, ilgų plojimų, kuriem nutilus, 
Glenn Francies Kęstutis Lawson ta
rė: “Dabar vadinkite mane Kęstu
čiu!”

Ansamblio krikšto aktą, suteikian
tį jam “Palangos” vardą, perskaitė 
seniūnas Linas Kairys. Šį vardą pasi
rinko patys ansamblio dalyviai. Nau
jai pakrikštytą “Palangos” ansamb
lį sveikino: klebonas kun. dr. Jo
nas Gutauskas, KLB Delbi apylinkės 
pirm. Stasys Kairys, KLK Moterų 
Draugijos skyriaus pirm. Juzė Žio- 
gienė, Tillsonburgo Ūkininkų Klubo 
pirm. Juozas Jauneika, Londono K. 
L. B. apylinkės pirm. Stepas Keras, 
ansamblio globėjų vardu — Petras 
Augaitis, krikšto tėvų vardu — Eu
genijus Bliskis ir Vincas Ignaitis, 
Londono ansamblio “Baltija” vardu 
— M. Chainauskas ir DLK Gedimi- 
no Delhi šaulių kuopos pirm. Stepas 
Jakubickas. Telegrama sveikino Ha
miltono tautinių šokių grupės “Gy- 
vataras” vadovė Genovaitė Breich- 
manienė.

Po oficialios dalies Delhi jaunimo 
ansamblis “Palanga”, vadovaujamas 
mokytojo Glenn Francies Kęstučio 
Lawson, išpildė meninę programą. 
Jos pranešėja buvo Rūta Augustina- 
vičiūtė, pianinu palydėjo Daiva Ra- 
tavičiūtė. Choras padainavo: Talat- 
Kelpšos dainą — “Oi berneli vien
turį”, Kairiūkščio — “Tu giruže", 
Vanagaičio — “Laisvės varpas”, Gu
davičiaus — “Kur giria žaliuoja” ir 
Strolios — “Valio, mano dalgeli”. 
Akordeonu grojant Laimutei Berži- 
nytei, gražiai pašoko tautinius šo
kius: Gyvatarą, Rugučius, Ketvirtai
nį, Jaunystės šokį ir Aštuonytį. šio 
jaunimo parengimo ir ansamblio 
krikštynų pelnas buvo skirtas an
samblio kelionei į tautinių šokių 
šventę Čikagoje. Ta proga vietos or
ganizacijos ansamblį parėmė ir savo 
didesnėmis aukomis: KLB Delhi apy
linkė — $100, LDK Gedimino šau
lių kuopa — $100, KLK Moterų 
Draugija — $100, Tillsonburgo Ūki
ninkų Klubas $100, Elena ir Anta
nas Mažeikos — $100 ir kiti mažes
nėmis sumomis. Puikus jaunimo pa
sirodymas teikia gražių vilčių atei
čiai. Sėkmės “Palangai”!

Stepas Jakubickas

Sabaliauskaitei ir antrame vedant 
iki 13 taškų, susidarė įtempta kova, 
kurioje Violetai išlyginus ir perė
mus iniciatyvą, buvo iškovotas lai
mėjimas ir pirmoji vieta. Mergaičių 
A klasėje pirmą vietą Birutė Plučai
tė laimėjo prieš Gloriją Nešukaity- 
tę. įdomios baigmės buvo jaunių A 
ir jaunių B klasėse, kur 9 metų am
žiaus Paulius Gvildys iš Niujorko, 
stipriai kovojęs prieš J. Vainių A 
klasėje ir jo brolį T. Vainių B. 
klasėje, tapo šių klasių laimėtoju. 
Tai labai jaunas, bet jau gerus žai
dimo bruožus pradedąs įgauti vete
rano Prano Gvildžio sūnus. Nors ir 
neiškopęs į baigmę vyrų A klasėje, 
Vytautas Nasvytis žaidė gerai. Tai 
kita jauna pajėga, kuri mūsų stalo 
teniso viršūnėse galės ilgai laikytis. 
Negalima nepastebėti V. Vebeliūnie- 
nės iš Niujorko, kuri žaidė moterų 
A klasėje ir jos trys dukros nuošir
džiai kovojo mergaičių A ir B kla
sėse.

Šių didelių žaidynių rengėjams 
tenka pagarba už gerą idėją, sporti
ninkų baliaus metu, vieton daininin
kų ir kalbėtojų programos metu pa
rodyti stalo teniso žaidimo techni
kos. Seserys Violeta ir Flora, jų tė
vui Jonui Nešukaičiui aiškinant, de
monstravo šių dienų stalo teniso žai
dimo būdus.

Vadovaujantis žaidynių pasekmė
mis, Stalo Teniso Komitetas sudarė 
S. Amerikos lietuvių vyrų ir moterų 
komandas, kurios š. m. gegužės 27 
d. Toronte atstovaus lietuviams bal- 
tiečių stalo teniso pirmenybėse. Vy
rų komandą sudaro: Paulius Klevi
nas ir Emilijus Vaičekauskas, abu iš 
Toronto, Vytautas Nasvytis iš Kle
velando. Moterų komandą sudaro: 
Violeta Nešukaityti ir Elena Saba
liauskaitė, abi torontiškės. Sėkmės 
tenisininkams ir jų vadovams toli
mesnėse varžybose.

Manifestaciją už religijos laisvę okupuotoje Lietuvoje ir kituose sovietų okupuotuose kraštuose surengė Jaunimo 
Zygis už Tikėjimo Laisvę Klevelande. Eisenos priekyje su dideliu kryžiumi žygiavo minėto sambūrio pirm. Mu- 
liolis, lydimas įvairių tautybių atstovių, pasipuošusių tautiniais drabužiais, ir įvairių tautybių vėliavų. Manifesta
cijoj dalyvavo apie 600 asmenų Nuotr. J. Garlos

Kanados lietuvių katalikų suvažiavime Toronte gvildena lietuvių jaunimo problemas: kairėje — prof. dr. J. Pikti
nas, dešinėje — kun. dr. V. Skilandžiūnas Nuotr. V. Pranaičio

Pasisekimai jų dar nesugadino
Trečiojo metinio montreališkio "Gintaro" koncerto įspūdžiai

Balandžio 29 Montrealio 
“Gintaro” ansamblis atšventė 
savo trečiąsias metines. Gal 
prie to prisidėjo pirmųjų pava
sario vėjų dvelksmai—i jų kon
certą sugūžėjo tikrai gausi (mū
sų mastu) kone 500 žiūrovų mi
nia. Ir anaiptol ne apsiblausėlė, 
ateinanti iš pareigos, bet judri, 
reaguojanti, įvertinanti jauno
sios kartos pastangas.

"Gintaro” koncertai neapsiei
na be naujovių. Ir šiemet staig
mena buvo naujos uniformos, 
mušamųjų instrumentų bateri
jos papildymas nauju ksilofoni- 
niu įtaisu — skrabalais. Be to, 
lūkesčių kėlė ir koncertuojanti 
antrojoje dalyje itin pajėgi Či
kagos “Grandies” grupė. Mont- 
realiečiams visad smalsu viene
tus palyginti. Kartais savųjų ne
naudai.

Nuostabu, bet šiemet publika 
padalijo savo simpatijas savie
siems ir svečiams lygiomis. 
Faktinai jos laikysena, papras
tai santūri savųjų adresu buvo 
tikrai nelaukta. Ypatingai kon
certo pabaigoj, kai įsisiūbuota 
katutėm ploti Subatėlės šokio 
taktan. Ir viso koncerto eigoje 
jautėsi gyvas kontaktas bei pri
tarimas "Gintaro” vadovybės 
pasirinktai linijai, nors nema
žiau entuziastingai buvo pasitik
ti ir grandiečiai. Sprendžiant iš 
žiūrovų pasisakymų ir šiaip 
analizuojant bendrą vaizdą, at
rodo, kad labiausiai visus pavei
kusiu dalyku buvo “Gintaro” 
padaryta pažanga, dar labiau iš
ryškėjęs jo savitumas.

:'j i’:
Kiekvienam aišku, kad verti

nant “Gintaro”’ metinius kon
certus yra pavojinga kalbėti 
apie menines varžybas. “Ginta
ras” išliko ištikimas savo pasi- 
rinktąjai muzikinės pynės for
mulei. Tautiniai šokiai sudaro 
vien jos dalį. Kiti ansambliai 
(pernai viešėjusi Londono “Bal
tija”, ypač šiemetinė viešnia 
“Grandis”) puoselėja išimtinai 
liaudies šokius. Lyginant tokius 
skirtingus vienetus, nedėkingoj 
situacijoj visados atsiduria 
Montrealio šokių grupės vado
vė Hilda Lapinienė, nes neap
dairus žiūrovas (ačiū Dievui jų 
turbūt nesama) gali reikalauti, 
kad ji padarytų virtuozus šokė
jus iš labai negausaus skaičiaus 
žmonių. Tuo tarpu negalima už
miršti nei orkestrantų, nei dai
nininkių, nei dailiojo žodžio at
likėjų. Kai tai sudedi krūvon, 
“Gintaras” pirmauja. Perspek
tyva tada radikaliai pasikeičia. 
Miela pastebėti, kad gastrolių 
pasisekimai nesugadino, neiš
paikino ansamblio dalyvių. Prie
šingai, tiek dainos, tiek šokio, 
tiek deklamavimo srityje ūgtel
ia, sustiprėta.

Kaip paprastai “Gintaro” pa
sirodymuos spektaklio tempas 
buvo gyvas, montažinė struktū
ra nebanali, jų poveikis į audi
toriją daugelio dimensijų. Gal 
siūlytini kaikurie nežymūs pa
keitimai. Sakysim, V. Mačernio

VYTAUTAS A. JONYNAS

“Vizija” ir J. Degutytės eilės, 
kurias brandžiai interpretavo 
Rasa Lukoševičiūtė, tikriausiai 
būtų praskambėjusios dar efek
tingiau, jei deklamatorė būtų 
avanscenoj ar net deklamuotų 
vėlėliau, kai publika įeina į 
nuotaiką. Tos atmosferos sukū
rimas “Gintaro” atveju labai 
svarbus, ir tenka pasidžiaugti, 
kad atliekamųjų muzikinių da
lykėlių bei dainų repertuaras 
pagerėjo. Gal tai lengviau išdai
nuojami kūriniai, bet aiškiai pa
stebima, kad vengiama perne
lyg nudainuotų ar sentimenta
lių, “taikančių į paširdžius” ref
renų.

Jaunimėlis, žinoma, kitaip 
žiūri į šiuos dalykus. Jiems gal 
netaip svarbi daina. Juk užbai
giant programą pranešama, kad 
ansamblio mėgstamiausias daly
kas yra šokis “Subatėlė”. Ir iš- 
tikrųjų choriniame išpildyme 
aiškiai jaučiama, kad kaikurie 
choristai padaryti iš nedegamos 
medžiagos. Laimei, pradėtą dai
ną pasigauna mergaičių kvarte
tas, kuris savo laisva laikysena 
scenoj, įsijautimu į tekstą itin 
maloniai nustebina' Visad ma
lonu išvysti, kaip staiga prasi
skleidžia, pražysta pilnai jaunas 
žmogus, šiame koncerte tokių 
buvo ir orkestrantų, ir daininin
kių, ir šokėjų tarpe. Jei per
nykščio koncerto metu nedar
niai praskambėjo vyrų grupelės 
“tūravojimai” , šiemet tokių di
sonansų nebuvo.
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Nors antroje koncerto dalyje 
“Grandies” ansamblis pritrenkė 
žiūrovus savo tempu ir šturma- 
vimais, tenka konstatuoti, kad 
“Gintaro” šokių grupė yra pa
dariusi rimtą pažangą. Sakyčiau 
"Gintaro” šokėjai yra susikūrę 
savąjį šokio stilių, išplaukiantį 
iš bendros spektaklio nuotaikos, 
nors jį apibūdint ir nebūtų 
lengva, ypač jei tektų ginčytis 
su tais, kurie sprendžia tautinių 
šokių atlikimą kaip grožinio 
čiuožimo varžybas — pagal fi
gūrų tikslumą, galvų lygį ir 
pan.

Būdinga, kad koncertui pasi
baigus kažkas paklausė, ar 
akordeono muzika nesanti kar
tais tautiniam šokiam tinka
mesnė nei liaudies instrumentų 
palyda. Klausimas buvo visiškai 
vietoj ir logiškas. Iš tikrųjų Či
kagos “Grandies” penkiakovi- 
ninkams atletams tvirtapradis 
akordeonas, kietai kirčiuojan
tis ritmą, buvo būtinas. Jis to
bulai išryškino jų agresyvų, gal 
net frustracinių atšvaitų šokio 
stilių. Montreal'iečiai tačiau pri
simena, kad Londono, Ont., 
“Baltijos” ansamblis, kuris žiū
rėjo į šokius kaip į apeigas, 
kaip j papročių, darbų meta
morfozę bei ritualinį judesį, — 
taip pat naudojosi akordeono 
palyda, bet ten toji “squeeze
box” jokio svarbesnio vaidmens 
nevaidino.

Gal todėl, kad “Gintaras” 
daug repetuoja su orkestru, 
ruošdamasis dainų šventei Čika
goje, labiausiai šio pasirodymo 
metu išryškėjo centrinis liau
dies instrumentų orkestro vaid
muo. Iki šiol jis buvo montrea- 
liečiam pasididžiavimo objektu 
jau vien todėl, kad kitos koloni
jos nieko panašaus nesukūrė. 
“Gintaras” ne tik pasiekė dar 
turtingesnės polifonijos augš- 
tumas, išugdė tvirtus instru
mentalistus (visų susižavėjimą 
kėlė skrabalininkai - tabalinin- 
kai), bet ir kasmet sužaliuoja 
nauju atolu — mažylėm kankli
ninkėm. Visa tai neabejotinai 
pasigėrėjimo verti dalykai.

n> * *
Šio koncerto metu išryškėjo, 

kad liaudies instrumentų kape
la nėra vien “pridėčkas”, paly
da tautiniams šokiams, bet 
centrinis viso ansamblio viene
tas. Kanklių, skudučių, ragelių, 
skrabalų garsai (tokie egzotiški 
ir patrauklūs svetimtaučių pub
likai) buvo kamertonu visai 
koncerto eigai. Diktavo ritmą 
ir nuotaiką, šia prasme “Gran
dies” ir “Gintaro” “lenktyniavi
mas” buvo itin įdomus. Ponios 
Smieliauskienės vadovaujamą 
grupę sudaro pajėgesnių pirmo
jo kurso ir antrojo kurso šokė
jų antranka iš bendrojo 93 na
rių skaičiaus, atseit, jauni žmo
nės, turį nemažiau metus truku
sios intensyvios mankštos patir
tį. Tai buvo matyti koncerto ei
goje. Nors ir išvargę po 18 va
landų kelionės autobusu, jie šo
ko, narstėsi tokiu įniršiu ir 
tempu, kad kartais darydavosi 
žalia nuo kaikurių “centro puo
lėjų” pasiutusio greičio. Esmė
je jų stilius paremtas jėga ir pre
cizija, tobulu žingsnių, šuolių, 
figūrų atlikimu, taip būtinu pa
sirodant masiniuose telkiniuose 
Čikagoj. Repertuaro parinki
mas be priekaištų. Itin džiugu, 
kad išvengta pigių, vadinamų 
“komiškųjų” šokių, kur net 
profesijonalų ansambliai su
klumpa. Šiuo atveju ypač buvo 
pavojingas Pakeltkojis (šokis su 
klumpėmis), tačiau “Grandis” jį 
šoko pasigėrėtinai. Kitas bruo
žas, išaugęs neabejotinai per il
gą laiką, buvo laisva laikysena 
scenoj. Natūralus santykis su 
šokio partneriu. Nekrautuvinin- 
kiški žvilgčiojimai ir šypsenos. 
Jaunatviškumas.

Kad “Grandies” jaunimo esa
ma nuoširdaus, mandagaus, ži
noma, įsitikino visi, kurie apro
dė svečiams miestą ar dalyvavo 
pokoncertiniame pobūvyje 
(tarp kitko, retai kada tokiame 
nuotaikingame Aušros Vartų 
parapijos salėje). “Grandies” 
vadovė p. Smieliauskienė išga
vo, išreikalavo iš jų labai daug, 
sugebėdama panaudoti jų vita
liškumą ir energiją tinkama 
linkme. Prsimenant pernykš
čius svečius, Londono “Balti
jos” ansamblį, aiškiai jaučiamas 
šokio stilių kontrastas. Kažin ar 
net ir ultrakonservatyvūs eks
tremistai sugebės nustatyt, ku
ris tų stilių neklaidingiausias. 
Turbūt kiekviena kolonija turi 
iieškoti savųjų raktų į jaunimo 
širdis. Kas tinka Čikagai, nebū
tinai tinka Montrealiui.

Du dalykai aiškūs. Montrea- 
lis atrodo bus radęs savąjį ke
lią. Ir tenka vien linkėti, kad 
žengtų ir toliau taip pat tvirtai. 
Antra, jaunimas dėl tu dalykų 
galvų sau nekvaršina. O visdėl- 
to tokie bendri pasirodymai 
kažką palieka. Svečių išlydėti 
vėlyvą valandą liko gausus bū
rys gintariečių ir jų šūksnoji- 
mai “Pasimatysim dainų šven
tėj” galbūt labiausiai įprasmina 
metinę šventę, nes yra naujų 
pavasarių pažadas.

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

Jaunimo Žygis už Tikėjimo Lais
vę, talkinamas jaunimo kongreso 
atstovų, studentų, skautų, skaučių ir 
kitų organizacijų bei pavienių asme
nų, balandžio 29 d. Klevelande su
rengė manifestaciją už siekiančius 
žmogaus teisių. Pagrindinis jos tiks
las buvo atkreipti Amerikos visuo
menės dėmesį į religijos persekioji
mą sovietiniuose kraštuose ir ypa
tingai į Jungtinėms Tautoms iš Lie
tuvos atsiųstą 17.000 lietuvių pasira
šytą peticiją. Jaunimo žygis kvietė 
klevelandiečius, ypač Rytų Europos 
kilmės žmones, prie šios demonstra
cijos prisidėti. Taip pat buvo kvies
ti įvairių tikybų vadai ir atstovai. 
Didingoje Sv. Jono katedroje lietu
vių jėzuitų provincijolas kun. G. 
Kijauskas atnašavo šv. Mišias. Su 
juo koncelebravo keturi kitataučiai 
kunigai: slovėnas, vengras, latvis ir 
amerikietis. įvykiui pritaikytą pa
mokslą anglų kalba pasakė kun. G. 
Kijauskas, išryškindamas religinį 
persekiojimą pavyzdžiais, statistika 
ir ištraukomis iš teismo bylų. Auko
jimo procesijos ir Komunijos metu 
gražiai, iškilmingai skambėjo O. Mi
kulskienės kanklių orkestras, vado
vaujamas Ryto Babicko. Pamaldose 
dalyvavo apie 700 žmonių, kurių di
delė dauguma įsijungė eisenon Į 
miesto centrą. Eiseną vedė Žygio 
pirmininkas Algirdas P. Muliolis, 
nešdamas didelį gedulo knyžių, kurį 
lydėjo lietuvaitės, latvės ir lenkės,

Jie šoks tautiniu šokių šventėje
Garsioji kontroversinė Klevelando "Grandinėlė" 

ALFONSAS NAKAS
Liudo Sagio įsteigta 1953 m., 

Liudo Sagio tebešokdinama iki 
šiandien, “Grandinėlė”, be abe
jonės, yra labiausiai išgarsėjusi. 
Ji yra žinoma ne tik visiems di
diesiems JAV ir Kanados lietu
vių telkiniams, bet šokant matė 
ją ir P. Amerikos lietuviai bei 
vietiniai gyventojai, ją matys 
šios vasaros antroje pusėje ir 
kaikurie Europos kraštai.

Kai “Grandinėlė” atvažiuoja 
pasirodyti, atsiveža spektaklį. 
Jos išėjimai į sceną nebūna at
liekami kitų tautinių šokių gru
pių nustatyta tvarka, t. y. nebū
na kiekvienas šokis šokamas at
skirai, čia scenai atsiveriant, čia 
užsidarant. “Grandinėlė” sceno
je išsilieja ir nedingsta visą va
landą. Iš vieno šokio pereina į 
kitą taip lengvai, kad nespėji 
susigaudyti, kada vienas pasi
baigė, o kitas prasidėjo. Vestu
viniai ir kitokį apčiuopiamą 
prasmę turintieji šokiai “Gran
dinėlės šokėjų yra puikiai vai
dinami, interpretuojami. Kai 
kitos tautinių šokių grupės te- 
išdrista mojuoti skarelėmis ir 
skrybėlėmis, tai “Grandinėlės” 
šokėjai nebijo pasišvaistyti nė 
su šluotomis, lazdomis ir kito
kiais butaforiniais daiktais.

“Grandinėlės” šokėjų drabu
žiai brangiausi ir margiausi. 
Kartais dėl jų įvairumo bei ki
toniškumo “Grandinėlės” vado
vai vėl puola į kryžminę kritikų 
ugnį, panašiai kaip ir dėl kaiku
rių šokių choreografijos. Bet 
publika “Grandinėlę” nepa
prastai mėgsta, ir kur tik ji at
važiuoja, ten salės su kaupu pri
sipildo.

Liudui Sagiui “Grandinėlę” 
šokdinti padeda Gintautas Neį
manąs. Kapelos vedėja šiuo me
tu yra Dalia Kavaliūnaitė. Jau
nųjų šokėjų mokytoja — Aldo
na Raulinaitienė. šokio techni

Dukters — M. Jokubaitytės šokis su šluota. "Grandinėlės" atliekamas 
choreografinis vaizdelis “Duktė viena namie liko” stipriai sudomina ir 
pagauna kiekvieną naujos programos žiūrovą. "Mums buvo parodyta, — 
rašo Vi. Jakubėnas, — kokie spalvingi, ryškūs, harmoniškai įvairūs, išbaig
ti galimumai slypi liaudies šokiuose." Nuotr. J. Garlos

pasipuošusios tautiniais drabužiais. 
Kryžių sekė amerikiečių, lietuvių, 
latvių ir ukrainiečių vėliavos. Eise
nos dalyviai nešė 1,700 colių simbo
linę peticiją. Eisena užsibaigė prie 
senųjų federacinių rūmų, kur Nico
las Bucur, Klevelando Transit Sys 
tem ir tautybių sąjūdžio pirminir. 
kas, perskaitė deklaraciją, reikalau
jančią visų dalyvių vardu iš Jungti
nių Tautų dėmesio ir veiklos. Po 
prakalbos Antanas Kalvaitis, eisenos 
tvarkytojas, padėkojo visiems daly
viams ir prašė tvarkingai išsiskirs
tyti. Tą vakarą demonstracija buvo 
paminėta televizijos naujienų prog
ramose, o viena stotis rodė filmą ir 
gražiai apibūdino įvykį. Sekmadienį, 
nors ir nevisai vykęs straipsnis buvo 
atspausdintas Klevelando laikraštyje 
“The Plain Dealer". Jaunimo žygis 
ragina visus skaitytojus laiškais ir 
telegramomis kreiptis į Jungtines 
Tautas, prašant šiai peticijai eigos. 
Laiškus siųsti: Mr. Kurt Waldheim, 
Secretary General of the United Na
tions, United Nations Plaza, New 
York, N. Y. 10017, USA.

Baigiant šią informaciją, dera pri
durti, kad sambūris, pasivadinęs Žy
giu už Tikėjimo Laisvę, yra atlikęs 
ir visą eilę kitų pažymėtinų darbų 
pasirinktąja linkme. Savo memoran
dumais, laiškais ir kitais būdais jis 
nuolat judina religijos laisvės klau
simą okupuotoje Lietuvoje.

Kl.

kos asistentė —, Livija Kaspera- 
vičiūtė-Stefansson. Scenos prie
žiūra — Aleksandros Sagienės. 
Informacija bei visuomeniniai 
reik&lai tvarkomi Ingridos Bub
lienės. "Grandinėlės” valdybą 
1971-72 m. sudaro: pirm. Alvy
das Narbutaitis, E. Giedraitytė, 
O. Kliorytė, A. čiuberkis, A. 
Nagevičius ir D. Kavaliūnaitė. 
Kapeloje groja: Dalia Kavaliū
naitė, Dalia Sakaitė, Dan Wolfe, 
Sofija Gruzdytė, Andrius Rauli- 
naitis, Romas Strimaitis ir Ed
vardas Kripavičius.

Baigusi pavasarinių gastrolių 
seriją, “Grandinėlė” dar turės 
laiko pasiruošti ir IV tautinių 
šokių šventei. Čikagos Tarptau
tiniame Amfiteatre matysime 
liepos 2 d. grakščius, jaunus, 
savimi pasitikinčius “Grandinė
lės” šokėjus, štai, pilnas "Gran
dinėlės” šokėjų — IV tautinių 
šokių šventės dI ai y vių—sąrašas:

Rūta Aukštuolytė, Irena Bakūnai- 
tė, Rita Balytė, Daiva Bielinytė, Rū
ta Butkutė, Ilona Ciuberkytė, Celina 
Dudley, Vida Gaižutytė, Eglė Gied
raitytė, Marytė Idzelytė, Kristina 
Jankutė, Ada Jasinevičiūtė, Aušra 
Kaminskaitė, Saulė Kazėnaltė, Ona 
Kliorytė, Živilė Kliorytė, Zita Kripa- 
vičiūtė, Nijolė Lenkauskaitė, Vikto
rija Lenkauskaitė, Kristina Liutku- 
tė, Nijolė Mainelytė, Daiva Marcin
kevičiūtė, Danutė Miškinytė, Aldona 
Narušaitė, Regina Pliodžinskaitė, In
grida Raulinaitytė, Dalia Rydelytė, 
Angelė Sakaitė, Rūta Skrinskaitė, 
Rita Staškutė, Dana Strimaitytė, Da
nutė Sušinskaitė, Laima Švarcaitė, 
Arūnas Aželis, Arūnas Čiuberkis, 
Vytenis Cyvas, Kastytis Giedraitis, 
Algis Mainelis, Rimas Maurukas, Al
gis Nagevičius, Alvydas Narbutaitis, 
Marijus Narbutaitis, Viktoras Naru- 
šas, Gintautas Ncimanas, Kęstutis 
Sušinskas, Ramūnas Švarcas, Alvin
as Vaičeliūnas ir Vytautas Zagars- 
kas.
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JAUNIMO EKSKURSIJA
“Gimtojo Krašto” pranešimu ba

landžio 27 d. laidoje, keliolikai die
nų buvo atvykusi antroji lietuvių 
išeivių jaunimo grupė iš V. Vokie
tijos, pakviesta kultūrinių ryšių ko
miteto. Apie jos viešnagę rašoma: 
“Jaunuoliai ir per ši palyginti trum
pą laiką galėjo pamatyti tikrai ne
maža. Jie susipažino su Vilniumi, 
pabuvojo jo muziejuose, teatruose, 
susitiko su aktoriais, universiteto 
studentais, stebėjo krepšinio rung
tynes Sporto rūmuose, lankėsi Drus
kininkuose, apžiūrėjo Trakų pili, 
Kaune pabuvojo IX forte, M. K. 
Čiurlionio galerijoje, dirbtinio pluoš
to gamykloje, Panevėžyje po dra
mos teatro spektaklio susitiko su 
režisieriumi J. Miltiniu. Pokalbyje 
su juo “jėgas išmėginti” prancūzų 
kalboje galėjo J. Belskutė ir G. 
Merkevičiūtė, amerikietės, studijuo
jančios Prancūzijoje ...” Be šių 
dviejų JAV lietuvaičių, minimi: me
no mokyklos studentė M. Krivickai- 
tė-Šumaker, Mannheimo universite
to studentas J. Beržinskas, J. Son- 
sas iš Dortmundo ir R. Šileris iš 
Bonnos, parašuose po nuotraukomis 
— B. Girdvainytė, mokytoja iš Mem- 
mingeno.

“ŠILEL1S401”
Kauno radijo gamyklos konstruk

toriai A. Žilius, R. Bagdonas ir vyr. 
dail. V. Balčiūnienė pagamino 3,5 
kilogramo sverianti televizijos priim
tuvą “Silelis-401” su 16 cm ekrano 
įstrižaine. “8116115401” turi 12 met
rinių kanalų ir 39 decimetrinius, nau
doja 12 voltų srovę. Automobilyje 
jis srovę gali imti .iš cigarečių užde
gimo lizdo, valtyje ar palapinėje — 
iš baterijos, namie — iš elektros tink
lo, nes turi srovės lygintuvą. Kaune 
atliktuose bandymuose “8ilelis401” 
neblogai priėmė IV kanalą, kurio 
transliatorius yra Vilniuje. Specia
listu nuomone, lietuviškasis “Šilelis- 
401” pilnai atitinka technikos lygį 
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir pir
maujančiuose užsienio kraštuose.

LITERATŪROS KRITIKA
Balandžio 25 d. Vilniuje buvo su

šauktas visuotinis Lietuvos Rašyto
jų Sąjungos valdybos posėdis, pra
dėtas velionies Augustino Griciaus 
pagerbimu tylos minute. Pagrindi
nį pranešimą “Literatūros klausi
mų nušvietimas rašytojų spaudoje, 
atsižvelgiant i TSKP CK nutarimą 
“Dėl literatūros ir meno kritikos” 
padarė valdybos sekr. J. Požėra, 
jieškodamas kelių patenkinti Mask
vos reikalavimus. Tas sovietų kom
partijos centrinio komiteto nutari
mas iš tikrųjų yra įsakymas sustip
rinti ideologinius varžtus meno ir 
literatūros kritikoje. “TŽ” '15 nr. 
šios skilties žinutėje “Jaunieji ra
šytojai” minėjome, jog Rašytojų Są
jungos partiniame susirinkime dau
giausia priekaištų susilaukė “Nemu
no” žurnale paskelbtas V. Kubiliaus 
straipsnis “Talento mįslės”, gynęs 
talento kūrybinę laisvę. Dėl šio ra
šinio apgailestavimus tada turėjo 
pareikšti “Nemuno” red. A. Drilin- 
ga, o dabar atėjo eilė ir pačiam 
autoriui V. Kubiliui. “Komjaunimo 
Tiesa”, aprašydama balandžio 25 d. 
Rašytojų Sąjungos valdybos posėdi, 
skelbia: “Literatūros kritikas V. Ku
bilius kalbėjo apie kritiko, kaip ku
riančios asmenybės, savybes ir už
davinius. Jis prisipažino padaręs 
klaidą savo straipsnyje “Talento 
mįslės” (Nemunas, 1972 metų Nr. 
2), kūrybinės psichologijos faktus, 
surankiotus iš įvairių epochų ir įvai
rių literatūrų, išdėstydamas abstra
huotai, tartum kažkokius amžinus ir 
nepavaldžius istorijos dėsnius. V. Ku
bilius viešai atsiprašė tų, kuriuos 
įžeidė jo netaktas ir neapgalvotas 
šmaikštavimas ...” Kritikos aptari
mus kompartijos aštriu kirviu užbai
gė rašytojų valdybos posėdyje daly
vavęs centrinio komiteto skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Bielinis: “Pa
žangos interesai reikalauja, kad kri
tika vadovautųsi marksistinės este
tikos kriterijais. Jausdami atsakomy
bę prieš savo liaudį, prieš savo są
žinę, rūpinkimės savo literatūros ir 
kritikos idėjiškumu” (“KT” nr. 85). 
įdomu, ką ir kada yra parašęs polit- 
rūkas J. Bielinis, save laikantis di
džiausiu kritikos .autoritetu? Nei jo

Suvažiavimas ir penkmečio sukaktis
HAMILTON, ONT. Gegužės 6-7 d. 

d. įvyko Kanados šaulių rinktinės 
suvažiavimas ir Hamiltono D. L. K. 
Algirdo šaulių kuopos penkmečio mi
nėjimas, kuriame, be vietinių, daly
vavo rinktinės pirm. S. Jakubickas, 
Toronto, Montrealio, St. Catharines 
ir Delhi šaulių kuopų vadovai bei 
atstovai. Rinktinės posėdį šeštadienį, 
2 v.p.p., pradėjo S. Jakubickas. Jame 
buvo aptarti uniformos dėvėjimo, 
spaudos, sporto, pereinamosios tau
rės, šaulių tarpusavio sugyvenimo 
bei eilė kitų aktualių šios organiza
cijos reikalų.

D.L.K. Algirdo penkmečio minėji
mą 6 v.v. Jaunimo Centre atidarė 
kuopos pirm. P. Kanopa, invokacijai 
sukalbėti pakvietęs mons. dr. J. Ta- 
darauską. Kuopos nuveiktus darbus 
nušvietė pirm. P. Kanopa. Penkme
čio proga kuopą sveikino: LB Hamil
tono apylinkės pirm. K. Mileris, 
LVS Ramovės pirm. K. Mikšys, šau
lių centro valdybos atstovas St. Ja
kubickas, kuopų pirmininkai St. Jo
kūbaitis, A. Mylė, A. Urbonavičienė, 
p. Rušas ir A. šetikas. Perskaitytas 

straipsnių, nei knygų lig šiol niekur 
neteko matyti.

ATEIZMO MUZĖJUS
“Literatūra ir Menas” 11 nr. pa

skelbė pasikalbėjimą su Vilniaus 
ateizmo muzėjaus dabartiniu direk
torium Antanu Martinoniu. Muzėjus 
kompartijos išniekintoje Sv. Kazi
miero bažnyčioje buvo įsteigtas 1961 
m. balandžio 18 d., o duris lankyto
jams atvėrė 1965 m. spalio 9 d. 
Pirmuoju muzėjaus direktorium bu
vo iškunigis Stasys Markonis. Dabar
tinis muzėjaus vadovas A. Martino- 
nis džiaugiasi, kad muzėjus susilau
kė šimtų tūkstančių lankytojų, bet 
pripažįsta sistemos stoką: “... paaiš
kėjo, kad daug svarbių problemų 
nepaliesta, trūksta vieningos, lanky
tojui aiškios eksponavimo sistemos. 
Dabar galima konstatuoti, kodėl taip 
atsitiko. Viena priežasčių — nesilai
kyta griežtos istorinės periodizacijos, 
neakcentuoti svarbesni istoriniai mo
mentai, o lietuviška medžiaga, neiš
skyrus jos iš bendro plano, “ištirpo” 
kitų temų tarpe ...” Ateistinę pro
pagandą muzėjus skleidžia ne tik sa
vo nevykusiai išdėstytais rodiniais, 
bet ir specialiais renginiais. Jaunimui 
yra organizuojamos paskaitų ir filmų 
popietės “Noriu žinoti”. Šiuo metu 
planuojami antireliginiai pokalbiai- 
koncertai “Religija ir muzika”, “Me
nas ir religija”. Muzėjus taip pat ren
gia antireligines parodas kituose Lie
tuvos miestuose. Viena tokia paroda 
— “Ko moko Biblija” bandė šaipy
tis iš Senojo Testamento. Direkto
rius A. Martinonis taipgi pabrėžia, 
kad jo muzėjus renka ir nori išsau
goti ateisiančiom kartom religinio tu
rinio dailės kūrinius ir kulto reik
menis. Iš tikrųjų tokia apsauga tėra 
rinkinių išniekinimas, nes jie turi 
tarnauti antireliginės propagandos 
skleidimui. Šv. Kazimiero šventovė 
lietuvių tautos buvo pastatyta Die
vui garbinti. Jos panaudojimas ateiz
mo tikslams yra skaudus pasityčio
jimas iš šventovės statytojų, kurio 
neatperka nė pastato atnaujinimas.

KAUNO SENAMIESTIS
“Tiesa” 71 nr. paskelbė pranešimą 

apie Kauno Rotušės aikštės restaura
vimą. Valančiaus ir Vilniaus gatvių 
kampe restauruotuose XVI ir XVII š. 
pastatuose yra įsikūrusi kultūros pa
minklų inspekcija ir ryšių skyrius 
buvusiame senajame Kauno pašte. 
Apie dabartinius darbus rašoma: 
“Baigiama restauruoti šios aikštės 
centre esanti senoji miesto rotušė. 
Daug kartų ji buvo perstatoma, kei
čiama, ir dabartinis jos architektū
rinis veidas susiformavo XVIII am
žiaus antroje pusėje. Tokia ji bus 
išsaugota ateities kartoms, pritaikant 
šį architektūrinį paminklą Santuokų 
rūmams. Restauruojami ir kiti šios 
aikštės gotikiniai gyvenamieji namai, 
senuoju pirklių papročiu pirmuose 
aukštuose įrengiant krautuvėles, stili
zuotas karčiamas, dirbtuvėles. Ple
čiama “Medžiotojų užeiga”, įrengta 
renesansinio stiliaus name ir jau 
spėjusi išsikovoti didelį populiaru
mą. Tvarkoma pati aikštė. Jai grąži
namas senovinio miesto centro sti
lius ...”

DIDŽIAUSIA LIGONINE
Alytaus centrinė ligoninė buvo 

praplėsta nauju penkiaaugščiu pa
statu, turinčiu 220 lovų, modernias 
operacines, naują funkcinės diagnos
tikos kabinetą, mechanizmus širdies 
stimuliacijai, dirbtiniam kvėpavi
mui, elektrokardiogramoms. Nau
jasis pastatas su kitais penkiais li
goninės pastatais yra sujungtas po
žeminiais tuneliais. Alytaus centrinė 
ligoninė, turinti 550 lovų, yra di
džiausia rajoninė ligoninė visoje 
Lietuvoje.

SPORTO INVENTORIUS
Kaune, Žaliakalnio rajone, jau 

pradedamas statyti didžiausias So
vietų Sąjungoje sporto inventoriaus 
fabrikas, kurio gamybiniai ir admi
nistraciniai pastatai užims 5 hekta
rus. Mechanizuoti ir automatizuoti 
įrenginiai bus gauti iš Rusijos, Uk
rainos ir Moldavijos. Naujasis fab
rikas kasmet gamins 200.000 porų 
slidžių, dešimtis tūkstančių gimnas
tikos priemonių, stalo teniso stalus 
ir irklus. Įmonė taip pat turės ir 
eksperimentinį skyrių.

laišku gautas A. Mantauto sveikini
mas. Už nuopelnus sąjungai ordinais 
buvo apdovanoti šauliai M. Juodis 
ir S. Petkevičienė. Mons. dr. J. Ta- 
darauskas prisaikdino tris šaulius — 
V. Sakalauską, A. Lukošiūtę ir L. 
Deksnytę. Kanados, Lietuvos, šaulių 
ir karo veteranų vėliavom išpuošto
je scenoje koncertinę programą at
liko sol. V. Verikaičio vadovaujamas 
Hamiltono mergaičių choras “Aidas”. 
Ypač visiem patiko ta programos da
lis, kurioje su choru dainavo ir sol. 
V. Verikaitis. Po koncertinės pro
gramos prasidėjo vaišės ir šokiai.

Sekmadienį, 11 v.r., Šiauliai su vė
liavomis susirinko Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj, kur jiems pamal
das su “Libera” laikė ir šventei pri
taikytą pamokslą sakė mons. dr. J. 
Tadarauskas. Po pamaldų buvo pa
dėtas vainikas prie kryžiaus žuvu- 
siems šauliams pagerbti. Čia žodį ta
rė Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas, šaulių centro valdybos vardu — 
S. Jakubickas. Dvi dienas trukusios 
iškilmės užbaigtos kavute ir užkan
džiais Jaunimo Centre. J. P.

Ketvirtosios tautinių šokių šventės lėšoms telkti komiteto suruoštame bankete balandžio 22 d. Beverly Country 
Club Čikagoje. Už stalo sėdi: žurn. J. Janušaitis su ponia, L Misevičiai, B. Shetai ir N. S. Burštenal. Lėkštė — 
$100. Lėšos skiriamos iš kitų kraštų atvykstančių šokėjų kelionės išlaidoms padengti Nuotr. V. Noreikos

S HAMILTON™
Šv. JURGIO ŠVENTES proga įvy

ko “Širvintos” ir “Nemuno” tuntų 
sueiga, kuri prasidėjo 11 v. Mišio- 
mis. Turiningą, tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. L. Januška, 
supažindindamas jaunus skautus su 
jų globėju šv. Jurgiu. Salėje oficia
lią dalį pravedė adj. B. Aušrotaitė. 
Davusius įžodį skautus sveikino kun. 
L. Januška, tunt. A. Markovienė. 
Meninę dalį atliko jaunos skautės, 
vadovaujamos draug. A. Mikalaus
kaitės ir adj. R. Pareštytės. Gražiai 
pasirodė, Jūratės draugovė: šoko ba
lerinos Vida Stankutė ir Rūta Mor- 
kūnaitė: pianinu paskambino Liuci
ja Morkūnaitė ir Vida Stankutė. 
Daug džiaugsmo suteikė savo drau
gams vilkiukams Arūnas Juodelė, 
pagrodamas akordeonu. Pabaigoje 
buvo vaišės ir pasitarimai dėl išvy
kos į Otavą, kuri numatyta birželio 
2-3 d. d. L. S.

KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no sk. v-bos posėdyje gegužės 3, nu
tarta užprašyti šv. Mišias už Sibiran 
išvežtuosius ir ten žuvusius lietu
vius. Numatyta suruošti madų paro
dą rugsėjo pabaigoj. Smulkesnės in
formacijos bus paskelbta vėliau, v.n.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubo “Giedraitis” valdyba, kuri šį 
mėn. baigia savo kadenciją, norėtų 
atkreipti klubo narių dėmesį, kad 
visi nariai įsijungtų į klubo veikimą 
ne vien tik doleriu, bet ir savo pri
sidėjimu prie pozityvių sumanymų, 
jei norime, kad mūsų klubas stiprė
tų ir augtų. Nemažas narių skaičius 
gražiai talkino klubui, kai tik buvo 
prašomi. Ačiū jiems. Kaikurie tal
kino ir neprašomi. Valdyba norėtų 
išreikšti padėką M. Trumpickui, P. 
D. Bobinams ir Z. Bolskiui. Pastarą
jį valdyba užjaučia, nes jis gydosi 
ligoninėj po nelaimingo atsitikimo. 
Valdyba yra dėkinga Toronto lietu
viams, kurie talkino mūsii klubui 
raudami bei kirsdami mūsij mišką: p. 
p. V. Keturakiui, J. Astrauskui, P. 
Meškauskui ir Stočkui. Mūsų klubo 
pagrindinis arba metinis zuikių ba
lius (1972. I. 22.) praėjo su ypatingu 
pasisekimu. Prie jo sėkmės prisidėjo 
Windsoro “Aušros” mergaičių kvar
tetas. Teko girdėti po to gražių atsi
liepimų apie tas lietuvaites. Klubo 
valdyba joms dėkoja. Taip pat val
dyba yra dėkinga Hamiltono klebo
nui mons. J. Tadarauskui už. įvai
rias paslaugas. Ačiū taip pat už tal
ką hamiltoniečiams p. p. S. Senkui, 
V. Sauliui, P. Petraičiui ir Drauge
liui, kurie nebuvo net nariais. Mūsų 
klubas turėjo metų laikotarpyje 2 
laimės ratus, 6 kalakutų ir kumpių 
šaudymus, daug kitokių šaudymų ir 
klubo gegužinę.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvui "TALKA" 

skubiai reikalingas PASKOLŲ VEDĖJAS. 

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

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

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

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5

5
5
7

830 Main
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

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

10 —
10 —
10 —
9 — 12 v.p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš §2.800.000.

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

ennuicjer Limited

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

HAMILTONO LIETUVIAI STU
DENTAI domėjosi baltistikos konfe
rencija, kuri įvyko Toronto universi
tete gegužės 11-14 dienomis. Kaiku
rie jų buvo nuvažiavę į Torontą ir 
dalyvavo keliose paskaitose.

PADĖKA
Po sunkios operacijos išgulėjau 

du mėnesius ligoninėje. Noriu pa
dėkoti visiems mane aplankiusiems 
ligoninėje ir namuose, už užuojau
tas, dovanas ir gėles. Pirmiausia dė
kinga esu dr. A. Lane už padarytą 
operaciją; dr. I. Seime ir dr. O. Va
laitienei už priežiūrą ir lankymą li
goninėje. Taip pat didelis ačiū prel. 
dr. J. Tadarauskui, kuris tėviškai 
mane suprato, atvažiuodavo lankyti, 
ramino, kad sumažintų mano skaus
mus. Dėkoju savo sūnums Vytautui 
ir marčiai Joanai, Kęstučiui ir jo su
žadėtinei Dianai, kurie pasikeisdami 
lankydavo ir apdovanodavo gėlėmis. 
Dėkoju savo Mamytei už aplankymą, 
taip pat sesutei Anai ir švogeriui 
Alfonsui už dažną lankymą bei dova
nas, mielai krikšto dukrai Kristinai, 
kuri dirba toje pačioje ligoninėje ir 
nutraukdama savo pietų laiką lan
kydavo mane. Toliau dėkoju visiems 
aplankiusiems: Marijai ir Jonui Arš- 
tikaičiams (Brampton, Ont.), Regi
nai ir Vladui Bartininkams, Marijai 
ir Liudui Borusams, Teresei Enskai- 
tienei, Genutei Grajauskienei, Mo
tiejui Jonikui, Danutei Kamaitie- 
nei. Katalikių Moterų Draugijai, 
Pranui Lesevičiui, Marijai ir Placi
dui Mickevičiams (Aylmer, Ont), 
Aleksui Petkūnui, Antaninai ir Jo
nui Mikšiams, n. p. Patamsiams, p. 
Ratavičienei (Otterville. Ont.). M. 
G. Tomkevičiams, Elvyrai ir Vvtui 
Trinonams, p. Vitienei (Burlington). 
Valei Visockienei, Petrui Žolini.

Pabaigai nuoširdžiausias ačiū sa
vo brangiam ir mylimam vyrui Al
giui, kuris per du mėnesius neaplei
do nei vienos dienos, nei vieno va
karo. nesvarbu koks būtų oras. Jisai 
vis sėdėdavo prie mano lovos ir ra
mindavo, kad aš pasveiksiu, sugrį
šiu į savo namus pas numylėtą šei
mą. Visada pasilieku jums dėkinga. 
Tik nelaimėje pažinsi gerus draugus.

Jūsų Maria Pliskcvičienė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam visiems atsi
lankiusiems į mūsų 25 metų vedybų 
sukaktuvinį pobūvį ir sveikinusiems 
žodžiu bei raštu. Ačiū už vertingas 
dovanas. Ypatinga padėka prel. dr. 
J. Tadarauskui už šv. Mišias, o pobū
vio rengėjams už įdėtą darbą, ruo
šiant mums šią staigmeną. Jūsų visų 
nuoširdumo niekuomet neužmirši- 
me Birutė ir Alfa Juozapavičiai

Mokame už:
depozitus ______
šėrus ir sutaupąs _ 
už vienų metų terminuotus
indėlius _  ... _________ 6%%
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekilti. turto paskolas iš 8% %

___ 5%
___ 6%

St. Catharines, Ont.
LB APYLINKĖS VALDYBA ge

gužės 7, sekmadienį, surengė Moti
nos Dienos minėjimą, pradėtą pa
maldomis Tėvų pranciškonų koply
čioj. Klebonas kun. J. Liauba, OFM, 
laikė Mišias už mirusias motinas ir 
pasakė motinom pritaikytą pamoks
lą. Po pamaldų įvyko oficialioji mi
nėjimo dalis koplyčios salėje. LB 
apylinkės pirm. J. Sarapnickas, pa
sveikinęs susirinkusius ir padėkojęs 
už gausų atsilankymą, paprašė tylos 
minute bei atsistojimu pagerbti Si
biro tremty, pavergtoj tėvynėj ir čia 
gyvenančias motinas. Tada šeštadie
ninės mokyklos mokinės visoms mo
tinoms įteikė po gėlių žiedą.

Paskaitą skaitė KLB švietimo ko
misijos pirm. L. Tamošauskas. Prele
gento tema buvo “Motinos lietuvės 
vaidmuo už tėvynės ribų šių dienų 
pasauly ir šeštadieninė mokykla”. Po 
paskaitos prasidėjo Stasės Zubrickie- 
nės vadovaujama programa. Ją at
liko “Nemuno” jaunių grupė, šešta
dieninės mokyklos mokiniai ir dar 
priešmpkyklinio amžiaus “pipirai”. 
Minėjimo dalyviai, kurių buvo ne 
tik iš St. Catharines, bet ir iš pla
čios apylinkės — Buffalo, Niagara 
Falls ir kitų vietovių, programos at
likėjams nepagailėjo katučių. Pro
gramą užbaigus, vadovei S. Zubric- 
kienei buvo įteikta puokštė gėlių. 
Kaip ryžtingai ir uoliai minėjimų, 
montažų bei kitų renginių vadovei, 
minėjimo dalyviai jai sugiedojo “Il
giausių metų”. Po to visi buvo pa
vaišinti kavute ir užkandžiais. “Ne
muno” jaunimas balsų dauguma iš
sirinko iškiliąja lietuvaite Jūratę 
Zubrickaite. St. Catharines “Nemu
nas” gyvai ruošiasi šios vasaros tau
tinių šokių šventei Čikagoje.

LVS RAMOVES St. Catharines 
skyrius birželio 11 d. V. Bieliūno 
ūkyje rengia šeimyninę gegužinę, 
kuri jau yra tapusi tradicine. Ra- 
movėnai kviečia visus tautiečius gau
siai dalyvauti. Be kasmetinės įpras
tinės programos, šį kartą bus “Nr 
muno” pasirodymas. Tad nepraleis- 
kim geros progos pabendrauti gra
žioj gamtoj ant upės kranto. A. Š.

Sudbury, Ont.
A. A. MYKOLAS PRANCKŪNAS, 

sulaukęs vos 54 m. amžiaus, mirė 
širdies liga Sudburio Memorial li
goninėj, aprūpintas šv. sakramentais. 
Vclions buvo gimęs Rokiškio apskr., 
nuo komunistų teroro karo pabaigoj 
pasitraukęs į Vokietiją. Kurį laiką 
gyveno Britanijoj, o vėliau persi
kėlė į Kanadą ir dirbo INCO bendro
vėj iki š.m. kovo mėnesio vidurio, 
kol rimtai pradėjo skųstis silpnėjan
čia sveikata. Su a.a. M. Pranckūno 
mirtimi mūsų kolonija neteko susi- 
pratusio ir šviesaus tautiečio, kuris 
uoliai lankė lietuviškas pamaldas, 
buvo lietuviškosios bendruomenės ir 
žvejų-medžiotojų klubo uolus narys. 
Atsisveikinti su velioniu atvyko 
daug tautiečių laidotuvių koplyčion 
ir bažnyčion. Koplyčioje buvo atkal
bėtas Rožinis ir atgiedotos egzekvi
jos. Palaidotas Toronto Sv. Jono lie
tuvių kapinėse. Mūsų lietuviškoji mi
sija, bendruomenė ir žvejų-medžioto
jų klubas liūdi ir nuoširdžiai užjau
čia velionies žmoną Agotą, du bro
lius ir Lietuvoje likusią seserį. Mi
šias užprašė: L. A. Baltučiai, V. 
Bružas, J. M. Cebatoriai. P. J. Gab
rėnai, A. J. Gataučiai, J. M. Glizic- 
kai, P. J., Gurkliai, P. Gustas, J. O. 
Jasinskai. A. V. Jašiūnai. J. Jonai
čiai, K. Jonikas, Petras Jutelis, V. 
Juška, P. A. Kraujeliai, J. M. Kriau- 
čeliūnai, St. Krivickas, J. A. Kručai, 
L. J. Kulniai, A. S. Kusinskiai, Z. J. 
Labuckai, A. M. Lapieniai, P. A. Ma- 
zaičiai, D. Niekus, J. N. Paulaičiai, 
P. G. Petrėnai, J. S. Petrėnai, J. L. 
Remeikiai, D. R. Kačinskai, G. Re- 
meikis, A. Rameikis, A. Rukšiai, J.B. 
Stankai. O. J. Skėriai, P. S. Semežiai, 
V. O. Stepšiai, A. Staškevičius, J. M. 
Striškai. S. E. Tolvaišai. K. Tutinas, 
J. Venslovaitis, P. M. Venckai ir 16 
Mišių — torontiškiai. K.A.S.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781

Hamilton, Ontario
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LIETUVIAI PASAUlXJt;
L A. Valstybės

JAV LB VI TARYBOS SESIJA 
Čikagoje balandžio 28-30 d.d. įgalio
jo centro valdybą kasmet atsiklaus
ti kultūrininkų nuomonės ir paruoš
ti kultūrinės veiklos planus, kurie 
bus pateikti JAV Lietuvių Fondui 
bei kitom kultūrą finansiškai remian
čiom organizacijom. Taryba po ilgų 
diskusijų ir daugelio papildymų di
dele balsų dauguma patvirtino JAV 
LB įstatų pakeitimus. Nesutarimam 
tarp JAV LB ir ALTos užbaigti ta
ryba nutarė, kad abi šios organiza
cijos yra lygios, abi atlieka reika
lingą ir naudingą Lietuvos laisvini
mo darbą. Joms yra būtinas politi
nės linijos bei darbų suderinimas, 
kurį atliktų koordinacinis komitetas, 
sudarytas iš trijų JAV LB ir trijų 
ALTos atstovų. Komiteto siūlymus 
aprobuotų abiejų organizacijų vado
vybės, juos skelbtų visuomenei ir jų 
įgyvendinime laikytųsi džentelmeniš
kumo principų. Išeivijos lietuvių 
svoriui sustiprinti, lankant JAV val
džios įstaigas, pareigūnus, abi orga
nizacijos turėtų sudaryti bendras de
legacijas, kai toks mostas yra pra
vartus tam tikrais atvejais. Vasario 
16 aukos yra skiriamos Lietuvos lais
vinimo darbams. Jų rinkimas JAV 
LB rengiamuose minėjimuose vykdo
mas pagal aukotojo apsisprendimą. 
JAV LB taryba kviečia visus veiks
nius laikytis šio principo. Ji taipgi 
prašo lietuvių spaudą, radijo valan
dėles ir visuomenę populiarinti ir 
padėti įgyvendinti šiuos VI tarybos 
sesijos nutarimus.
ČIKAGOS TARPTAUTINIAME AM

FITEATRE liepos 2, sekmadienį, 2 
v.p.p., bus laisvojo pasaulio lietuvių 
IV tautinių šokių šventė. Bilietai 
jau platinami Čikagos “Marginiud- 
se”. Jų kaina: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 do
leriai asmeniui, ložėse — 10 dole
rių. Ložės yra po 4, 6, 8, 9, 10, 12 
vietų. Norintieji bilietus užsisakyti 
paštu laiškus su užsakymu, čekiu, 
sau adresuotu voku ii- pašto ženklu 
prašomi siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Folk Dance Festival, 2511 W. 
69th St. Chicago, Hl. 60629, USA.

MALDOS IR SOLIDARUMO DE
MONSTRACIJA Klevelande buvo su
rengta Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę Komiteto iniciatyva, talkinant 
kitoms organizacijoms. Jos tikslas 
— priminti amerikiečiams Lietuvos 
tikinčiųjų laišką Jungtinių Tautų 
sekr. K. Waldhehnui. Rengėjai buvo 
išsiuntinėję apie 1.000 kvietimų įvai
rių tautybių parapijoms bei organi
zacijoms. Iškilmingas pamaldas Šv. 
Jono katedroje laikė ir pamokslą sa
kė iš Čikagos atvykęs Tėvų jėzui
tų provincijolas kun. G. Kijauskas, 
SJ. Jo koncelebrantais buvo 'keturių 
tautybių kunigai — slovėnas, len
kas, latvis ir amerikietis. Pamaldų 
dalyviai iš katedros žygiavo prie fe
deracinių rūmų. Eisenos priešakyje 
JŽUL komiteto pirm. Algirdas P. 
Muliolis nešė augštą kryžių, lydimą 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir ukrainie
čių karo veteranų vėliavos. Didžiai)- 
šią įspūdį sudarė eisenos dalyvių ne
šama 1700 colių ilgio Lietuvos 17.000 
tikinčiųjų peticijos simbolinė imita
cija. Prie federacinių rūmų eisenos 
tkslą nušviečiančią deklaraciją ir re
zoliuciją, prašančią Jungtines Tau
tas duoti eigą Lietuvos tikinčiųjų 
peticijai, perskaitė Klevelando susi
siekimo tarybos ir Tautybių Sąjū
džio pirm. N. A. Bucui*, ši demonst
racija susilaukė nemažo spaudos ir 
televizijos stočių dėmesio.

BOSTONO ARKI VYSKUPIJOS 
laikraščio “The Pilot” redaktorium 
yra paskirtas East Walpole parapi
jos vikaras kun. Pranas Rimkus.

Argentina
“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SAS” jau kelintą kartą pabrėžia, kad 
filmų autorius Charles Bronson yra 
lietuvis Karolis Pušinskas. šiuo me
tu Buenos Aires kino teatruose ro
domi filmai “Renegado vengador”, 
“El denionio de la noche” ir “La 
strada”, kuriuose jis atlieka pagrin
dinius vaidmenis. Charles Bronson 
šiandien yra vienas žymiausių filmų 
aktorių, susilaukęs plataus pripažini
mo ir Hollywoode, bet JAV lietuvių 
spauda bei jos korespondentai nė 
karto nėra suminėję jo lietuviškos 
pavardės. Atrodo, šį klausimą rei
kėtų išsiaiškinti jei ne su juo pačiu, 
tai bent su jo atstovais.

BUENOS AIRES BUVO ATIDA
RYTA medicininės laboratorijos UN 
IFA naujoji auditorija, skirta medi
cinos mokslų simpoziumams, tauto
dailės ir meno parodoms, šia proga 
parodas surengė Argentinos kelios 
provincijos, italai, ispanai, meksikie
čiai, gvatemaliečiai ir lietuviai. Už. 
pastarųjų pasirodymą turime būti 
dėkingi Avellanedos poliklinikoje 
dirbančiai biochemikei Mildai Rač
kauskaitei, kuri gavo lietuvių tau- 
(odalei skirtą kambarį ir su drauge 
Zuzana Agelaityte paskutiniu mo
mentu spėjo surinkti eilę įdomių 
eksponatų — gintaro dirbinių, me
džio drožinių, audinių, lėlių, K. Ru- 
ninio padirbtas dvejas kankles ir vie
ną gitarą, ši paroda balandžio 20-21 
d.d. susilaukė labai daug lankytojų, 
jų tarpe didelio skaičiaus argentinie
čių intelektualų, kurių keli šimtai 
aplankė ir Lietuvos kambarį Jie 
ypač domėjosi gintaro dirbiniais ir 
audiniais. Svečius sutiko ir infor
macijas teikė lietuvių skyriaus orga
nizatorė Milda Račkauskaitė su savo 
pagalbininkėmis Zuzana Agelaityte 

ir Dana Runimaite. Pagarba jauno
sioms lietuvaitėms, garsinančioms 
Lietuvos ir lietuvių vardą!

Australija
ALFAS VALDYBA, vadovaujama 

pirm. J. Tamošiūno, priėmė ŠAL 
FASS valdybos kvietimą pasaulio 
lietuvių jaunimo II kongreso proga 
atsiųsti Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinę Čikagon. Didžiausią proble
mą sudaro lėšos. Aštuonių krepši
ninkų bei jų vadovo kelionė parei
kalaus $7.300. ALFAS valdyba įsipa
reigojo suteikti $3.500 paramą. Vi
siems Australijos lietuvių sporto klu
bams jau išsiuntinėti aukų rinkimo 
lapai, o spaudoje paskelbtas pirm. 
J. Tamošiūno prašymas remti krepši
ninkų kelionę. Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinė liepos 4 d. da
lyvaus į pasaulio lietuvių jaunimo II 
kongreso rėmus įjungtą sporto šven
tę Čikagoje. Tolimesnės jos rung
tynės su vietiniais klubais numato
mos: Klevelande — 1, Detroite — 1, 
Kanadoje — 2, Niujorke — 2 ir vėl 
Čikagoje — 2. Rinktinė 8. Ameriko
je viešės 5 savaites ir turės 9 rung
tynes.

MELBURNO PARAPIJOS litua
nistinė sekmadienio mokykla sudarė 
naują klasę, kurion priimami vaikai, 
nemokantys lietuvių kalbos ar ją 
silpnai mokantys. Tai daugiausia 
mišrių šeimų vaikai. Mokykla kiek
vieną sekmadienį 10-11.45 v.r. turi 
dvi pamokas, o 12 v. mokiniai da
lyvauja kun. Pr. Vaserio laikomose 
pamaldose. Mokyklos vadovybė, ma
tydama, kad dėl mažėjančio lietu
vių kalbos žinojimo visi mokiniai ne
gali numatytu laiku įvykdyti įpras
tinės programos, nutarė dvejų me
tų programą pravesti per trejus me
tus.

Britanija
VAKARŲ EUROPOS lietuvių vys

kupas dr. A. L. Deksnys birželio 10- 
11 d.d. aplankys Gloucester, Stroud 
ir Leicester lietuvius. Svečias teiks 
Sutvirtinimo sakramentą, laikys pa
maldas ir priėmimo salėse susitiks 
su minėtų vietovių lietuviais. Vai
kus Sutvirtinimo sakramentui pra
šoma registruoti pas kun. S. Matulį, 
MIC, 16 Hound Rd., West Bridge
ford, Nottingham NG2 6AH, tel. 865- 
738.

KONSTANCIJA NOREIKAITĖ, bu- 
busi ilgametė Lietuvos mlnisterio 
a.a. B. K. Balučio šeimininkė, mirė 
Londone gegužės 3 d., 9.30 v.r., su
laukusi 76 metų amžiaus. Daugiau 
kaip pusę metų ji buvo paralyžuota, 
negalėjo kalbėti. Palaidota gegužės 
9 d. šv. Patriko kapinėse Londone. 
Savo santaupas velionė paliko labda
rybei, lietuviškiems bei religiniams 
reikalams.

Italija
TRIGUBA SUKAKTIS. Šv. Kazi

miero lietuvių kolegijoje Romoje 
balandžio 30 d. paminėta 60 m. am
žiaus sukaktis trijų Romoje gyve
nančių lietuvių kunigų: kolegijos 
rektoriaus protonotaro prel. dr. La- 
do Tulabos, kolegijas vicerektoriaus, 
istoriko prel. dr. Pauliaus Jatulio ir 
monsinjoro Klemenso Razmino. Vi
si trys kartu atnašavo padėkos Mi
šias kolegijos svečių namų koplyčio
je, dalyvaujant V. Europos lietuvių 
vyskupui dr. A. Deksniui, Lietuvos 
diplomatijos šefo St. Lozoraičio vi
sai šeiniai, bei visisems Romoje gy
venantiems lietuviams ir kunigams 
bei vienuoliams. Pamokslą pasakė 
prel. L. Tulaba. Jaukiose vaišėse 
kolegijos patalpose kalbas pasakė 
vysk. A. Deksnys, min. St. Lozorai
tis, Šv. Petro bazilikos kan. mons. J. 
Bičiūnas ir prel. J. Končius. Prel. L. 
Tulaba yra gimęs 1912 m. balandžio 
28 d. Lietuvoje, baigęs studijas Kau
no universiteto teologijos fakultete, 
Šv. Rašto daktaro laipsnį pasiekęs 
Romoje. Lietuvoje dėstė Šv. Raštą 
Vilkaviškio kunigų seminarijoje, vė
liau vadovavo kunigų seminarijai 
Vilniuje. Tremtyje vadovavo lietu
vių seminaristų studijoms Eichstaet- 
to kunigų seminarijoje V. Vokietijo
je. Lietuvos vyskupų pavestas, suor
ganizavo šv. Kazimiero lietuvių ko
legiją Romoje, kuriai iki šiol vado
vauja. Yra parašęs studijų ir straips
nių įvairiais klausimais.

šv. Kazimiero kolegijos vicerckto- 
rius prel. dr. P. Jatulis pasižymėjo 
savo studijomis Šv. Rašto srityje, 
bet vėliau perėjo į Lietuvos istori
jos tyrinėjimo sritį ir yra parašęs 
nemažai studijų bei išleidęs keletą 
knygų. Gimęs 1912 m. sausio 31 d. 
Vabalninke. Jis dar prieš karą bu
vo išvykęs gilinti studijų į Romą. 
Čia užklupo karas ir pasiliko. Buvo 
išvykęs lietuviu sielovados darbui į 
Australiją ir po 9 metų grįžo į Ro
mą. Be to, kardinolo Slypyj pakvies
tas, parengė spaudai net dešimt to
mų ukrainiečių istorinių dokumentų 
ir buvo pakeltas į monsinjorus. Prel. 
L. Tulaba ir prel. P. Jatulis yra L. 
K. Mokslo Akademijos vadovybėje ir 
daug rūpinasi lietuvių sielovados 
reikalais.

Mons. Klemensas Razminas yra 
kuklus, tylus darbininkas, per 15 
metų ėjęs Kauno arkivyskupo dr. 
Juozapo Skvirecko sekretoriaus pa
reigas Zams miestelyje Austrijoje. 
1959 m., mirus arkivyskupui, buvo 
pakviestas Vatikano radijo lietuviš
kųjų programų bendradarbiu. Čia 
jis uoliai talkina joms, sekdamas 
įvairią spaudą ir paruošdamas religi
nės informacijos.



LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ...
Anketa, rodanti studentų ir augštąjį mokslą baigusių veidą 

S. BUTKEVIČIENĖ
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Šiais žodžiais būtų galima 
trumpai apibūdinti rezultatus 
anketinio apklausinėjimo, kurį 
atliko Toronto Lietuvių Akade
mikų (Alumnų) Draugijos val
dyba 1970-71 m. Tuo buvo siek
ta: 1. surinkti duomenis apie 
Toronte studijuojančio ir moks
lus baigusio lietuvių jaunimo 
socialinę, akademinę ir tautinio 
ugdymosi padėtį; 2. sužinoti jų 
nuomonę lietuvybės klausimu 
bei tų dviejų sąvokų sampratą, 
jų pažiūras į tautybės tęstinumą 
už Lietuvos ribų; 3. sudaryti 
tikslesnį vaizdą apie jų galvose
ną Akademikų Draugijos veik
los ir jos reikalingumo klausi
mu. Valdyba sudarė anketos ko
misiją, kurion įėjo: S. Butkevi
čienė, V. Šukienė, L. Balsys, K. 
Manglicas, V. Petrulis ir A. Šu
kys. Techniškasis anketos pa
ruošimas, apklausinėjimas ir 
surinktų duomenų analizė bei 
jų aprašymas buvo patikėtas S. 
Butkevičienei ir L. Balsiui.

Didelė padėka priklauso To
ronto lietuvių studentų valdy
bai už pavardžių sąrašą, visiems 
anketą užpildžiusiems ir vi
siems kitiems vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie 
šios anketos pasisekimo.

Anketoje buvo 27 klausimai. 
Ji buvo išsiuntinėta 206 Toron
te studijuojantiems ir mokslus 
baigusiems lietuviams, iš kurių 
atsakė 38. Tai sudaro 19%.

Į anketą atsiliepusieji buvo 
19 ii' virš 40 metų amžiaus. Tik 
18% yra gimę Lietuvoje, bet iš
augę ir išsimokslinę už jos ribų. 
68% yra nevedę, o iš 10 vedu
siųjų du yra sukūrę mišrias šei
mas. 50% studijuoja, o kita pu
sė yra baigusi universitetą. 
78% lankė šeštadieninę mokyk
lą, tačiau iš nelankiusiųjų atsa
kymų aišku, kad jie moka lietu
viškai skaityti ir rašyti. Pastarų
jų keturi buvo jau virš šeštadie
ninės mokyklos amžiaus, kai at
sirado už tėvynės ribų. 92% 
priklauso ar priklausė prie lie
tuviškų organizacijų; 84% pre
numeruoja arba skaito lietuviš
ką spaudą. 56% domisi lietuvių 
temomis anglų kalba išleistais 
veikalais.

Pomėgių ir interesų srityje 
didelio įvairumo neaptikta. Jie 
gana platoki, nes apima litera
tūrą, tiksliuosius mokslus, me
ną, sportą ir pan. 74% kalba 
lietuviškai šeimoje, bet draugų 
tarpe kalbasi lietuviškai ir ang
liškai. 21% naudojasi anglų 
kalba draugų lietuvių tarpe. 
98% palaiko ryšius su lietu
viais. 82% nareiškė, kad jiems 
patinka su lietuviais bendrauti. 
34% įvairaus amžiaus susiraši

ATSIŲSTA
Algirdas Gustaitis, SIMAS KU

DIRKA NOBELIO TAIKOS PREMI
JAI. Atspaudas iš “Europos Lietu
vio” 1971 m. nr. 45.

Skautininkas Antanas Saulaitis, 
SJ, SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI. Vado
vėlis skautų vadovams ir skaučių va
dovėms. 342 psl. minkštais viršeliais, 
kaina — $2.50. LSS Skautų Brolijos 
1971 m. leidinys, gaunamas pas skau
tų vadovus ir vadoves.

Mintis nr. 2, 1972 m. Neperiodinis 
politikos ir kultūros žurnalas, lei- 

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite

GIFTS INTERNATIONAL INC.
aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

2501 W. 7lst STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
išdirbinių pasirinkimas. -----------

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 44'5-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

nėja su giminėmis ar pažįsta
mais Lietuvoje, o 50% su lie
tuviais kituose kraštuose. 90% 
konstatavo, kad jie jaučiasi lie
tuviais; 84% teigiamai atsiliepė 
apie lietuvybės tęstinumo rei
kalingumą už Lietuvos ribų. 
92% teigia, kad prisipažinimas 
esant lietuvių kilmės kanadie
čių tarpe juos teigiamai veikia, 
toks pat nuošimtis neigia, jog 
buvimas lietuviu trukdo būti 
geru Kanados piliečiu. Tik 39% 
pareiškė, kad lietuvybės klausi
mas bei jos sąvoka jiems aiški 
ir nurodė kodėl; likusieji pažy
mėjo, kad jiems nėra aiški.

56% pareiškė, kad Akademi
kų Draugijos veikla jiems yra 
žinoma. Jie yra dalyvavę tos 
draugijos paskaitose. Apie 53% 
linkę praleisti dalį savo laisva
laikio akademikų paskaitose; 
32% atsakė neigiamai, o liku
sieji 15% neapsisprendę. 63% 
mano, kad Akademikų draugija 
yra reikalinga; 13% mano, kad 
ji nereikalinga, o 24% neturi 
tvirtos nuomonės.

Anketa iškėlė įdomų bruožą: 
61% studijuojančių ir augštąjį 
mokslą baigusių nėra tikri ką 
lietuvybės sąvoka apima, nors 
įžvelgia tautybės tęstinumo rei
kalingumą. Jų amžius išsidrie
kia per visą atsakiusiųjų am
žiaus juostą. Atrodo, jie kažką 
nori tęsti ir tęsia, bet nežino ar 
nėra tikri, kokie yra tie mini
malūs charakteringi ir puoselė- 
tini lietuvybės tęstinumą užtik
rinantieji elementai.

Jonas Matulionis kalba apie min- 
dauginius laikus J. Kralikausko ro
mano “Vaišvilkas” pristatymo proga 
Toronte Nuotr. S. Dabkaus

PAMINĖTI
džiamas Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio delegatūros. Nume
rio kaina —• $2. Vyr. redaktorius — 
J. Vilčinskas. Administratorius — 
Mykolas Pranevičius, 3719 W. 68th 
Place, Chicago, Ill. 60629, USA. Vir
šelis — E. Matuko. Spaudė “Nidos” 
spaustuvė Londone, Britanijoje.

Sv. Pranciškaus Varpelis nr. 3, ko
vas. Tėvų pranciškonų leidžiamas re
liginio - patriotinio turinio žurnalas. 
Adresas: Franciscan Fathers, Ken
nebunkport, Me. 04046, USA.

Rašytojo Juozo Kralikausko romano “Vaišvilkas” pristatyme Toronte. Iš kairės: A. Sungailienė skaito romano 
ištraukas, J. Kralikauskas taria savo žodį, VI. Šaltmiras gvildena romano turinį. Pristatymą surengė Prisikėli
mo Katalikų Vyrų Draugija Nuotr. St. Dabkaus

Mindauginės trilogijos ištaka
Rašytojo Juozo Kralikausko žodis jo romano

Nė vieno laikrodžio nebuvo 
dideliam mūsų kaime. Jokio 
laikrodėlio Kareivonyse. Ilga il
ga ūlyčia. Šiaudiniai stogai su 
ragais ar dvyniais žirgeliais. 
Aguonos ir kanapės daržuose. 
Gaidžių giesmės. Ilgi audeklai. 
Ir visiškai netoli Kietaviškių 
bažnyčia ...

Ogi viskas buvo nuostabu! 
Ne tik ugnis ir griaustinis, ne 
tik žvaigždžių spindesys ir mė
nulio pjautuvas. Paukščiai ir de
besys. Drugiai ir varlės. Avietės, 
žirniai ir žemuogės. Ir Kieta
viškėse labai dideli šventos 
Traicės atlaidai. Galybė žmo
nių, arklių ir vežimų su pakel
tom jienom...

Viskas buvo neišpasakytai dy- 
vina, viskas! Jievų ir alyvų žy
dėjimas. Gandrai, kregždės ir 
bitės. Vijoklis su baltais žiedais, 
it varpeliais. Naktigonių daina 
“Tris dzienas, tris nakciš . . .”

Suvis arti sodybų — kapinė
se miega žemėm užklotieji. Ir 
Gojus. Truputį atokiau — Di
delis akmuo, senovėje buvęs au
kuras. Ir žalias Piliakalnis, iš 
trijų šalių apsuptas didelio, 
klampaus raisto, senovėje bu
vusio ežero. Girdėdavau, Pilia
kalny miega milžinai. Milžinai? 
Kaimas mano tėvą pravardžiavo 
Milžinu. Jis buvo stiprus, drū
tas vyras, pirmaująs giesminin
kas bažnyčioj ir per pagrabus, 
turėjo didelę nosį, mokėjo skai
tyti ir rašyti. Piliakalny miega 
milžinai — tai tokie, kaip mano 
tata. Piliakalnis tapo mielas ir 
savas, tarsi mūsų sodyba.

— Piliakalny gynėsi milžinavi 
mūsiškiai, — sakė diedukas, tė
vo tėvas.

— Nuo ko milžinavi gynėsi? 
— klausiau.

— Nuo baisių žmonių.
— Nuo baisių, dieduk? Tai 

kokių baisių?
— Nuo niemčių, gudų ir to

torių.
Nuo baisių žmonių!? Ėmė da

rytis neramu, kad yra kažkur 
baisių žmonių. Atsirado kažko
kia baimė, kad Piliakalny šer
mukšnių uogos suvis kaip krau
jo lašai. Baisu baisu girdint 
skerdžiamos kiaulės žviegimą. 
Šiurpu regėti, kaip tyli pjauna
ma avelė ...

Lieptu per Spenglos upę ir 
per Pakalną ateidavo Tseta. Ji 
mane pagaudavo, keldavo į vir
šų ir žvengdavo: “O-o, jau sun
kus, koks sunkus!” Tai būdavo 
mano nelaimė. Ir nesuprasda
vau, kodėl manęs negina nei tė
vas, nei diedukas. Dargi net juo
kiasi. Teta buvo drūta, kaip 
mendelis. Tai aš ištrūkęs jai 
keršydavau: “Tseta, tu meška! 
Tseta, tu mendzelis!” Bet nusi
mindavau matydamas, kad ne
gelbsti. Tseta buvo nepažeidžia
ma: ji tik dar pasiučiau žveng
davo ...

Per šventos Traicės atpuską 
užvažiuodavo dėdė Adomas, pas 
mus ir nakvodavo. Jis šnekė
damas sakydavo žodžius labai 
tankiai ir lyg kapodamas. Mano 
tėvas ir diedukas sakydavo: cik. 
kap čia pasakyc, kū čia daryc, 
Dzievas. O dėdė Adomas šnekė
davo kitaip, nei šiaip, nei taip. 
Su dieduku šnekėdavo daugiau 
rimtai. O su mano tėvu daugiau
sia vis labai linksmai. Mano tė
vas mėgdavo pasakoti, buvo tru
puti štukorius. Tai būdavo gra
žu žiūrėti, kaip jiedu juokdavo
si, kvatodavo net išsižioję ...

Kartais vėlų vakara matyda
vau amalą ties Piliakalniu. Kar
tais po lietaus vaivorykštę. Esu 
Gojuje matęs, kaip žūva paukš
telis, dar neišmokęs skristi, dar 
nė sykio savo giesmelės nepra- 
gydęs...

O ir užgirdau stebuklingą pa
saką apie Eglę, žalčio pačią.

— Kad Drebulė nebūt vardo 
išdavus, Žilvinas nebūt užkapo
tas, — sakė diedukas prie 
Spenglos, nutekančios Ilgio eže
ran.

Pradėjo mane mausti sunkūs 
klausimai ir paslaptys. Apie už

būrimą. Apie pasaulį vandens 
dugne. Apie užkeikimą: dieną 
gyvulys, o naktį žmogus. Apie 
tokią nepaprastą žodžio galy
bę! ...

Bėgdavau pas antrąjį diedu
ką, mamos tėvą. (Anuomet bėg
ti būdavo lengviau, negu iš lėto 
eiti). Jo pirkia pačiam kaimo ga
le, nuošali. Su žaliom samanom 
ant stogo. Beveik visa senam 
sode, čia prie Gojaus mano ma
ma užaugo ...

— Kad ne broliai, Eglės šei
myna būt laimingai gyvenus, — 
sakė palinkęs bitininkas, net ir 
pavarde Bičius.

— Kad ne broliai?
— O kapgi.
čirpia žiogai prietamsiam so

de. Patvoriai apėję vyšniom, 
avietėm ir varnalėšom. Ūžia bi
tės aviliuose po senom kriaušėm 
ir obelim ...

“Kad ne broliai”?! — niekaip 
negalėjau suprasti. Brolis galė
tų būti blogas? Plaktų ir gąs
dintų sesers vaikus? Dalgėmis 
sesers vyrą?...

Dėl baisių žmonių, dargi tik
rų brolių, Eglė savo vaikus pa
vertė medžiais. Minkštos kojos 
tapo kietom šaknim ir įaugo že
mėn. Skausmui jautrūs kūnai 
pavirto kieta mediena. Lanks
tūs liemenys — stipriais, drū
tais kamienais. Tebūnie sula ir 
sakai, o tik ne kraujas, kuria
me gali slypėti tokia pikta ir 
klastinga valia . . .

Anuomet laiko brangumo ir 
slinkties dar nejutau. Laikas at
rodė nesvarbus, beveik niekas. 
“Tris dzienas, tris nakcis” — 
tai tik daina, cik giesmė, ne lai
ko slinktis. Tačiau snigo: žiemą 
sniegulėm, o pavasarį obelų 
žiedlapiais. Ir jau kaip obelys 
žydėjo mano diedukų galvos. 
Betgi jiedu trepseno suvis ra
mūs, lyg to nepastebėtų, lyg tai 
nieko ir nereikštų ...

Ir numirė mano sesutė Sko- 
liutė, ir gulėjo tarp gėlių iš
puošta, kaip dar niekad. Krūp
čiojo vaško liepsnelės. Virpčio
jo geltona šviesa ant Skoliutės 
balto veidelio ...

Dar vos tik keliolika dienų 
po laidotuvių, vokietis peršovė 
mūsų Margiuką. Man visam gy
venimui pasiliko, kaip mano 
mylimasis draugiukas inkštė, 
kaip į mane žiūrėjo paraudu
siais baltymais, pagalbos malda
vo. O aš gi nieko — nieko — 
nieko negalėjau jam padėti. 
Man vis atsikartoja, kaip jis 
vargšelis gailiai cypė, o iš jo 
pliupsėjo tamsus kraujas. Ir 
kaip mirties kančioj gyvulėlis 
dar lyžtelėjo mano ranką ...

O kelinton dienon kukavo 
paukštė dvikainienėje liepoje. 
Tai diedukas ir pasakė, žiūrėda
mas liepon viena akim primerk
ta, antrąja atvira:

— Kukuoja Skoliuty gegu
žė! y.

Šitai buvo man didi žinia: nu
mirusi sesutė kukuoja!

— O gal Margiukas, dzieduk?
Nepasakė nei taip, nei ne. 

Tik žiūrėjo liepon ir glostė ma
no galvą. Gi matė, kaip aš ver
kiau, kai Margiuką žeme užklo
jo duobelėje, sodelio kampe. 
Tepamatydavau tik sapnuose: 
jau be- žaizdos, vėl su linksmom 
akelėm ir vizginantį uodegą ...

Piliakalni kasdien matyda
vau. Girdėdavau šlamant, pa
slaptingai ošiant, tarsi minėtų 
kažką rūstaus. Piliakalny gynė
si mūsų žmonės nuo piktų sve
timšalių. Nuo ginkluotu vokie
čiu: toks ir Margiuko žudikas — 
baisūs! Totoriai, girdėjau, gy
vena Trakuose ir išdirbinėja 
skūras: avelių ir karvių, net 
arklių ir šunu. Totoriai irgi 
baisūs! O gudai? Diedukas sa
kė:

— Gudai Rytuose. Už Vil
niaus.

Ir girdėdavau Kūliko Barna- 
siu dainuojant:
Susimušė du Rudu du gudu 
Du gudu du gudu 
Už lietuvę abudu . ..

Vaišvilkas" pristatymo proga Toronte
Dažnai girdėdavau apie Vil

nių. Apie žalias bromas ir dū
das. Apie Kalvarijas, šventąjį 
Kazimierą ir Trakus. Kiek Tra
kuosna, tiek ir Kernavėn, bet ar
gi ne keista: jos nė vardo nebu
vau girdėjęs ... Klausydavau, 
kaip Elenutė brolių jieškojo, 
kaip išgelbėjo kiškiuką, kurį 
persekiojo pikti skalikai ir šau
dytojai. Girdėdavau apie piktas 
pamotes raganas ir baisų naš
laičių skriaudimą. Apie dviejų 
gudriųjų brolių skriaudą trečia
jam, kvailiu vadinamam ...

Bet apie šiurpią karaliaus 
Mindaugo dalią kareivoniečiai 
nežinojo. Nė katras mano die
dukas nieko nežinojo apie Min
daugą, nors sekdavo pasakas 
apie karalių. Gal Mindaugas 
tautosakoj susiliejęs į vieną su 
Žilvinu? Abu giminių klastingai 
užkapoti. Abudu su šeimom pra
žuvo prie didelio vandens. Nie
kas nežino, kurioj vietoj paniro 
Žilvinas. Irgi nė šiandie dar 
niekas nežino, kur vienintelio 
karaliaus kapas ...

Šnekėjo, Piliakalny nusken
dęs didis dvaras. Nugrimzdę pa- 
lociai, augštesni už Kietaviškių 
bažnyčią. Kalne slypi kubilai 
brangenybių, puodai aukso ir 
sidabro . . .

Dabar jau gerai žinom, kas 
didžiausios brangenybės. Kad 
tauta gyventų, jai reikia trijų 
brangenybių: savo kalbos, že
mės ir istorijos. Nėra, kas galė
tų atstoti kalbą ar pavaduoti is
toriją. Bet žemę, svetur gyve
nančiam, laikinai gali atstoti is
torija. Romoje gyveną penki 
lietuviai istorikai, po eilės metų 
darbo Vatikano archyvuose, iš
leido Lietuvos istorijos šaltinių 
pirmąjį tomą. Vieną egzemplio
rių baitais apdarais įteikė po
piežiui Pauliui VI. Audiencijoj, 
o vėliau raštu, popiežius gėrėjo
si leidinio moksline verte ir 
skatino toliau dirbti, sakyda
mas: “Tyrinėkite savo tautos is
toriją, nes istorija—didelis tur
tas: joje tautos stiprybė.”

Dabar iš laiko ir erdvės per
spektyvos regiu: niekur iki šiol 
nesu matęs nieko gražesnio ir 
brangesnio. Ir ne gimnazijoj ar 
universitete sužinojau, o Karei
vonyse patyriau: žodis teisingas 
ir gyvas tik tas, kuris iš pat šir
dies. Gerai atsimenu, ką ir kaip 
šnekėjo, kurie ten miega ant 
kalnelio žeme užkloti. Žodis tik
ras ir laikui atsparesnis tik tas, 
kuris iš širdies į širdį.

Ten Piliakalnis ošė apie rūs
čią lietuvio dalią — gintis, gin
tis ir gintis. Iš ten samprata, 
kad mūsų praeityje (tautosakoj 
ir istorijoj) tvyro didelė didelė 
kančia. Kad kančių ir raudų 
priežastis — skriauda. O kiek
viena skriauda — iš piktos va
lios. Ir kad mūsų likimas — tai 
Eglės vaikų likimas: įaugti šak
nimis kuo giliau į žemę, į istori
jos masyvą bei tautos dvasinius 
klodus.

Anoji Kareivonių saulė jau 
užtemus. Nūnai tvyro tik juoda 
juoda saulė. Jau dvidešimt aš- 
tuoneri metai, kai nemačiau Pi
liakalnio, nei Didelio akmens, 
nei tėvonijos kapinių. Dvide
šimt aštuoneri metai, kai nema
čiau gandrų ir kregždžių, negir
dėjau gegutės. Laikas — kuris 
Kareivonyse atrodė toks nesvar
bus, beveik visiškas niekas — 
dabar jau tapęs tokia brangeny
be, kurios nė milijonierius ne
nupirks. Istorinėje trilogijoje 
pagrindiniai veikėjai iš tikrųjų 
ne tik Mindaugas ir Vaišvilkas, 
o ir trečias karalius — viešpa
čiu Viešpatis Laikas.

Rašiau mindauginę trilogiją 
per ilgą ir pilną saulės užtemi
mą. Iš milžiniško šešėlio maty
ti: apie užtemusią saulę žėri vai
nikas. Aplink juodą saulę spin
di karaliaus Mindaugo karūna. 
Žėri spindi lietuviams gyviems 
ir numirusioms, pagonims ir 
krikštytiems...

SIMPOZIUMĄ LIETUVIŲ TEAT
RO temomis Čikagoje surengė atei
tininkų meno draugija “Šatrija”, va
dovaujama pirm. Aldonos Grineevi- 
čienės. Mintimis dalijosi Daiva Ma- 
tulionytė, Marija Smilgaitė, Anatoli
jus Kairys, Stasys Pilka ir mode- 
ratorė Aldona Zailskaitė. D. Matu- 
lionytė nusiskundė, kad kiekvienas 
mūsų jaunimo krustelėjimas teatri
niame ir kultūriniame gyvenime su
silaukia perdaug nekritiškų pagyri
mų, kai tuo tarpu augštesniam ly
giui pasiekti yra būtinas didesnis 
reiklumas. Panašias mintis dėstė ir 
M. Smilgaitė, siūlydama išeivijai at
sisakyti žodžio “išsilaikymas”, nes su 
kiekvienu spektakliu, koncertu, gro
žinės literatūros knyga reikia kopti 
į naujas augštumas. Dramos teatro 
veteranas S. Pilka džiaugėsi senosios 
išeivijos lietuviais, kurie jau 1914 
m. turėjo stiprią teatrinę organiza
ciją ir net specialų leidinį. Teatrui 
jie skyrė didesnę reikšmę už pokario 
bangos ateivius. A. Kairys pasisakė 
už Čikagos teatralų susijungimą, kad 
čia galėtų gimti tikrai gero lygio 
lietuvių teatras, pirmenybę teikian
tis lietuviškoms temoms ir lietuvių 
gyvenimo problemoms. Antrojoje po
pietės dalyje buvo pristatyta kom- 
poz. Dariaus Lapinsko ir Laimos 
Rastenytės - Lapinskienės muzikinė 
pasakų plokštelė “Sek pasaką”. Apie 
jos kūrybinį procesą žodį tarė kom- 
poz. D. Lapinskas. “Šatrijos” pirm. 
A. Grincevičienė D. L. Lapinskus 
pasveikino dvigubo naujagimio proga 
— plokštelės ir prieš porą dienų 
susilaukto pirmagimio sūnaus Adria
no Aro.

LEIDINĮ APIE SENUOSIUS lie
tuvių paminklus Pensilvanijoje žada 
paruošti fotomenininkas A. Kezys, 
SJ, ir žurnalistas V. Butėnas-Ramo- 
jus. Jiedu jau išvyko Pensilvanijon, 
kur A. Kezys, SJ, filmuos ir fotogra
fuos senąsias lietuvių bažnyčias, 
koplyčias, kapines bei kitų lietuviš
kų paminklų liekanas, o V. Būtėnas 
užrašys pasikalbėjimus su gyvaisiais 
liudininkais. Filmavimo ir fotogra
favimo išlaidom $1.000 paramą A. 
Keziui, SJ, yra davęs prel. J. Kara
lius.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS penkiasdešimtmečio 
minėjimą Apreiškimo parapijos sa
lėje surengė Niujorko židinys, vado
vaujamas pirm. D. Jasaičio. Klebo
nui kun. Pr. Raugalui sukalbėjus in- 
vokaciją ir pagerbus mirusius aka
demijos narius, pagrindinį praneši
mą apie akademijos įsikūrimą, jos 
istoriją ir veiklos atgaivinimą užsie
nyje skaitė kun. Stasys Yla. Dėl pa
blogėjusios sveikatos minėjime ne
galėjo dalyvauti prof. dr. Juozas 
Eretas, kuriam gydytojai yra už
draudę tokias tolimas keliones. Dr. 
A. Slepetytė - Janačienė perskaitė 
prof. dr. J. Ereto laišką žurnalistikos 
premiją laimėjusiam “Darbininko” 
red. Juozui Brazaičiui. Kadangi šią 
metinę $500 kun. dr. Juozo Prunskio 
vardo premiją tvarko ir skiria Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademija, jos 
įteikimas buvo sujungtas su akade
mijos penkiasdešimtmečio sukakties 
minėjimu. Žodį apie lietuviškos žur, 
nalistikos vaidmenį lietuvių tautos 
istorijoje tarė pirmasis pernai 
įsteigtos premijos laureatas J. Bra
zaitis. Programą F. Liszto ir F. Šo
peno kūriniais papildė pianistė Juli
ja Rajauskaitė. Akademijos penkias
dešimtmečio proga buvo surengta 
jos leidinių parodėlė.

DETROITO ETNINIŲ GRUPIŲ 
III metinė konferencija bus gegužės 
18—20 d. d. valstybiniame Wayne 
universitete ir tarptautiniame insti
tute. Jos rengėjų eilėse yra du lie
tuviai — Saulius Simoliūnas ir Fe
liksas Motuzas, rėmėjų sąrašuose — 
Detroito Lietuvių Organizacijų Cent
ras, Lietuvių Tautinė Sandara ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo II Kongre
sas. Rengėjai prašo lietuvius gausiai 
dalyvauti, nes konferencijoje bus 
svarstomi etninėms grupėms reikš
mingi klausimai. Galimas dalykas, 
bus paliestas ir lietuvių kalbos įvedi
mas augštesniosiose mokyklose bei 
universitetuose. Federacinės valdžios 
politiką etninių studijų reikalu nu
švies JAV švietimo, sveikatos ir ge
rovės sekr. Elliot Richardson. Gegu
žės 20, šeštadienį, 3.20 v. p. p., Mc
Gregor Memorial Conference Center 
D salėje pranešimą apie pasaulio lie
tuvių jaunimo II kongresą padarys 
rengėjų komiteto pirm. Romas Sa- 
kadolskis.

ISTORIJOS DRAUGIJOS pirm, 
dr. J. Jakštas Čikagoje įvykusiame 
susirinkime padarė platų pranešimą 
apie Gediminaičių dinastiją ryšium 
su Zigmanto Augusto mirties 400 
metų sukaktim, kuri iš tikrųjų buvo 
šios dinastijos pabaiga. Pranešėjas 
nemažą dėmesį skyrė dinastijos pra
dininko Gedimino kilmei, paliesda
mas kryžiuočiu, rusų ir lietuvių su
kurtas legendas. Tose legendose kry
žiuočiai Gediminą kildino iš Vytenio 
arklininko, rusai — Smolensko ru
sų, lietuviai — Romos didikų Kolo
nų giminės. Dr. J. Jakštas atmetė ir 
dabartinių kaikurių gudų istorikų 
teigimą, kad Gediminaičiai yra gudų 
giminės. Gediminas buvo lietuvis.

SOL. VITAS GRUZDIS, opereti
nis tenoras iš Niujorko. Baltimorės 
vokiečių surengtame koncerte 
dainavo arijas iš F. Leharo operetės 
“Das Land des Laechelns”, G. Puri
ni operos “La Rondine” ir A. Boito 
operos “Mefistofelis”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŲ KALBOS terminologi

jos klausimams buvo skirtas Lietu
vos Mokslų Akademijos ir lietuvių 
kalbos instituto terminologijos tary
bos pasitarimas Vilniuje. Praneši
mus skaitė: apie terminologinio dar
bo dabartinę būklę ir jo perspekty
vas — filologijos mokslų kandidatas
J. Kruopas, apie sąvokų analizę ter
minologiniame darbe — filosofijos 
mokslų daktaras prof. R. Plečkaitis, 
apie medicinos terminologijos pro
blemas — medicinos mokslų dakta
ras prof. S. Pavilonis, apie mokslo 
ir technikos žodžių darybą — filolo
gijos mokslų kandidatas S. Keinys, 
apie tarptautinių ir lietuviškų žodžių 
sinonimiką terminijoje — lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto moks
linis bendradarbis J. Klimavičius.

VARŠUVOS MOKSLŲ AKADE
MIJOJ įvykusioj parodoj buvo iš
statyta apie 500 Lietuvos mokslinių 
knygų. Didžiausio lankytojų dėme
sio susilaukė lenkų ir lietuvių kal
bomis išleistos A. Mickevičiaus Kau
ne skaitytų paskaitų santraukos, M.
K. Čiurlionio ciklo “Pasaulio sutvė
rimas" albumas, nes šie jo darbai 
yra sukurti Varšuvoje 1905 m. Len
kus taipgi domino dail. S. Krasaus
ko iliustracijų ciklas Šekspyro sone
tams.

MASKVOS MENO DARBUOTOJŲ 
namuose Becthovcno, Mocarto, Gou
nod, Schuberto, Strausso, Verdi, Bo
rodino, Rubinšteino dainų ir operų 
arijij koncertą turėjo Vilniaus ope
ros bosas Vincentas Kuprys, talkina
mas Maskvos didžiojo teatro sol. Ni
nos Lcbedevos ir akompaniatorės 
Gražinos Ručytės.

DAIL. MARCĖS KATILIŪTĖS gra
fikos darbų ir piešinių parodą Kau
ne surengė M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjus. Atidaryme žodį apie šios 
talentingos dailininkės trumpą ir tra
gišką gyvenimo kelią (nusižudė 1937 
m.) tarė jos mokslo dienų draugė 
dail. Veronika Sleivytė ir buvęs 
bendradarbis M. K. Čiurlionio mu- 
zėjuje menotj'rininkas Klemensas 
Čerbulėnas. Pluoštą velionies kūri
nių muzėjui yra padovanojusi jos 
sesuo Eugenija. Paroda buvo skirta 
dail. M. Katiliūtės šešiasdešimtajam 
gimtadieniui. { mm

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMUO
SE pirmą koncertą vilniečiams tu
rėjo Marcinkonių miškų ūkio etno
grafinis ansamblis, suorganizuotas 
1971 m. rudenį Juozo Avcrkos, meno 
vadovių — bibliotekininkės Ramu
tės Petrušytės ir mokytojos Joanos 
Sereičikienės. Talkinamas Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros tautosakininkų, an
samblis pagrindinį dėmesį skiria se
najai dzūkų tautosakai — Marcinko
nių dainom, šokiam, papročiam. Vil
niečiams labiausiai patiko rateliai 
"Rūtela”, “Pakulinis maišas”, kalen
dorinis žaidimas “Jaščeras", ansamb
lio solistų atlikti lalavimai ir dainos: 
Adolfo Korsako — “Bėkit, bareliai”, 
Jievos Puočiauskienės — “Karvelėli 
pilkuonėli”, Marijos Smelevičienės — 
“Oi purine", “Marijos Gaidienės — 
“Pjaukite, mergos”. Koncerto salę 
puošė M. Gaidienės iš šiaudelių su
kurti sietynai ir žvaigždės.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA suvaidino armėnų kilmės ame
rikiečių rašytojo William Saroyan 
pjesę “Mano širdis kalnuose", re
žisuotą P. Bielskio. Pagrindinius 
vaidmenis atliko K. Kymantaitė, S. 
Jukna, V. Derkintis, A. Šurna, R. 
Karvelis, talkinami televizijoje de
biutavusių vilniečių gimnazistų — 
R. Grigaičio ir G. žalėno.

JUOZO KAROSO, seniausio lietu
vių kompozitoriaus, romansų, dainų, 
harmonizuotų lietuvių liaudies dai
nų koncertas buvo surengtas Vil
niaus filharmonijos salėje. Progra
mą atliko Vilniaus operos solistai R. 
Tumalevičiūtė, V. Česas, Z. Varana
vičienė ir V. Kuprys, Vilniaus radi
jo ir televizijos choras, vadovauja
mas L. Abariaus. Akompanavo pia
nistės R. Karosaitė ir V. Vitaitė.

VILNIUJE GASTROLIAVO Pra
hos simfoninis orkestras, vadovau
jamas Indržicho Rogano, su pianis
te Dagmara Balogova. Jo koncertų 
programoje buvo F. V. Mičos, S. 
Prokofjevo, A. Dvoržako, D. Kaba- 
levskio, F. Šopeno ir kitų kompozi
torių kūriniai. Svečiams iš Prahos 
nemažų priekaištų pažeria dirigentė 
Margarita Dvarionaitė, bet juos gi
ria dirigentas Juozas Domarkas.

KAUNIETIS MEDICINOS MOKS
LŲ dr. P. Baubinas, traumatologijos 
ir ortopedijos specialistas, Maskvoj 
įvykusioj parodoj yra gavęs medalį 
už pirmąjį savo išradimą — funkci
nį įtvarą klubo sąnario atstatymui. 
Lietuvio išradimas jau naudojamas 
ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje, 
o dabar bus išstatytas Poznanės tarp
tautinėje parodoje.

VILNIAUS PEDAGOGINIO IN
STITUTO muzikos katedra atšventė 
15 metų sukaktį. Pranešimus apie 
muzikos mokytojų ruošimo bei jų 
darbo problemas skaitė dėstytojai, o 
diskusijose dalyvavo apie 50 Vilniun 
suvažiavusių instituto absolventų, 
mokytojaujančių gimnazijose ir vai
kų muzikos mokyklose. Koncertinę 
programą — F. Schuberto “Mišias G- 
dur” atliko docento A. Jozėno va
dovaujamas studentų choras su so
listais D. Ūseliene, R. Povilaičiu, J. 
Urveliu ir J. Vemicku. Akompana
vo dėstytoja R. Paliulytė. V. Kst.

I



UNITEQ TRUST

BLOOR—RUNNYMEDE, $3,900 
įmokėti, atskiras mūrinis 8 kam
barių (du augštai) namas. Gara
žas ir įvažiavimas. Dvi virtuvės, 
alyva-vandeniu šildomas. Arti 
visko.
JANE — BLOOR, $28.900 prašo
ma kaina. 5-kių kambarių mūri
nis vienaaugštis (bungalow), įva
žiavimas ir vieta garažui. Priedo 
dvi verandos, viena šildoma, kita 
ne. Tuojau galima užimti.
SWANSEA, $6.900 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, garažas ir įvažiavimas. Dvi 
virtuvės ir dvi prausyklos. Van- 
deniu-alyva šildomas. Priedo vie
nas kambarys rūsyje. Arti visko.
BABY POINT, 10 kambarių dvi- 
butis, du garažai, privatus įvažia
vimas. Vandeniu-alyva šildomas. 
Prašo $10.000 įmokėti. Arti susi
siekimo ir krautuvių. Truputį 
apleistas.

Parūpiname lengvou

B. SAKALAS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

Kasos valandos: MOKA:
Pirmad. 10-3 už term. indėPus 2 metam ... 6/2%Antrad. . ..._10-3
T r e čiad uždaryta už term, indėlius 1 metam..... 6Va %
Ketvirtad .....10-3 už taupomąsias s-tas (savings) 6 %

ir 4.30-7 už depozitus-čekių s-tas......... 5/2%
Penktad. 10-3 DUODA PASKOLAS:r 4.30-8
Seštad. .....9-12 asmenines — iki $10.000 8/2%
Sekmad. .9.30- 1 nekiln. turto — iki $50.000 BVa%

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — OAKMOUNT RD., 9 kambariai per du augštus, 2 prau
syklos, 2 virtuvės. Arti parko, krautuvu; ir požeminio susisiekimo. 
Įmokėti $10-15.000.
SWANSEA — WINDERMERE, žemės sklypas su leidimu statyti 8 
kambarių namą. Prašo $17.500.
RONCESVALLES — DUNDAS, šeši kambariai, mūrinis namas, arti 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti $4.000.
HIGH PARK — BLOOR, skoningai įrengtas namas. 8 kambariai per 
du augštus, 2 prausyklos ir 2 modernios virtuvės. Garažas su priva
čiu įvažiavimu. Ekstra kambarys rūsyje, naujas alyvos šildymas. 
Įmokėti $10.-12.000.
RONCESVALLES — GEOFFREY, krautuvė ir 2 butai (3 ir 5 kam
barių). Ideali vieta betkokiam verslui. Įmokėti $20.000.
BLOOR — DURIE ST., gražus mūrinis namas, 7 dideli kambariai 
per du augštus, dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Namas be 
skolų, įmokėti apie $15.000.
SWANSEA — ELLIS AVE., vienos šeimos 5 kambarių, 2 miegamų
jų vienaaugštis. Graži vieta, retai pasitaikantis pirkinys. Namas 
be skolų.
JANE — BABY POINT, naujesnės statybos, 6 kambariai per du 
augštus. Du papildomi kambariai rūsyje. Prašo $35.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VVT V CIRDAI 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus -

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

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS np ■ 7^*)^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 e,»

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

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

BLOOR — JANE, 6 butų pasta
tas, 4 butai po du miegamuosius 
ir du butai po vieną. Vandeniu- 
alyva šildomas. Apie $12.000 me
tinių pajamų. Viena skola. Pra
šo bent $30.000 įmokėti.
WESTON, naujesnės statybos, 
atskiras, mūrinis 8 kambarių na
mas. Dvi prausyklos, pilnai 
įrengtas rūsys. Privatus įvažia- 
žiavimas ir garažas. Gražus, di
delis kiemas.
ISLINGTON, 5 kambarių mūri
nis vienaaugštis (bungalow) su 
privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Vandeniu - alyva šildomas. 
Įrengtas rūsys. Arti Bloor pože
minio. Prašo $32.900.
ETOBICOKE, $10.000 įmokėti, 
naujesnės statybos, 3-jų miega
mųjų, vieno augšto plytinis na
mas su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Kilimai, pilnai 
įrengtas rūsys.

; sąlygomis mortgičius

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

SPORTAS VISUR
Profesijonalinis futbolas įsitvirti

na šiaurės Amerikoje. Prieš dvi 
savaites Toronto Harmonie klube 
buvo suruoštas priėmimas spaudos 
atstovams, kurio metu galima buvo 
susipažinti su Toronto Metros ko
mandos žaidėjais ir vadovybe. I šį 
priėmimą buvo pakviestas ir “Tėviš
kės žiburių” atstovas. Toronto Met
ros komanda sudaryta iš įvairių tau
tybių futbolininkų, tačiau jie visi 
kalba viena kalba, būtent, futbolo. 
Iš naujųjų žaidėjų verta stebėti ang
lą J. Fahy (6.2 ūgio), kuris efektin
gai žaidžia centru. Taip pat minė
tina pora naujai atvykusių portuga
lų — Jose Morais ir Miguel Perri- 
clion. Metros Toronte žais 10 rung
tynių Varsity stadijone. Gegužės 14 
d. Metros, stebint gausiam būriui 
žiūrovų, pasiekė savo antrą pergalę 
prieš Dalias Tornado 1:0. Vieninte
lį įvartį įkirto J. Morais. Prieš tai 
Metros nugalėjo Miami Gatos 4:1. 
Metros dabar savo grupėje stovi I 
vietoje. Sį sekmadienį, gegužės 21 
d., 2 v. p.p., Varsity stadijone Met
ros žais su stipria St. Louis ko
manda. A. S.

Baltiečių stalo teniso pirmenybės. 
Gegužės 27 d. Toronte įvyks baltie 
čių stalo teniso pirmenybės Table 
Tennis Centre patalpose, 337 Spadi- 
na Avė. Individualiniuose žaidimuo
se kviečiami dalyvauti visi lietuviai 
stalo tenisininkai. Komandinėms var
žyboms sudarytos rinktinės vyrų — 
P. Klevinas (Aušra), E. Vaičekaus
kas (Vytis), Vyt. Nasvytis (K. Žai
bas); moterų — V. Nešukaitytė ir 
E. Sabaliauskaitė (Vytis).

Stalo teniso komitetas
SPORTAS LIETUVOJE

Ruošdamiesi Pabaltijo jaunių bok
so pirmenybėms, Kauno boksininkai 
išbandė jėgas su Rygos boksinin
kais. Rungėsi 12 jaunučių ir 8 jau
nių poros. Abiejose grupėse laimėjo 
kauniečiai: jauniai 5:3 ir jaunučiai 
7,5:4,5.

Jaunių lėkštelių šaudymo pirmeny
bės įvyko Maskvoje. Šiose pirmeny
bėse merginų klasėje vilnietė V. 
Marcinkevičiūtė laimėjo I v. nuinu- 
šusi 89 lėkšteles iš 100 galimų.

Vilniuje žaidė JAV olimpinė krep
šinio rinktinė su Lietuvos rinktine. 
Laimėjo amerikiečiai 90:69.

Šiauliuose lankėsi Leningrado bok
sininkai, kurie išbandė jėgas su šei
mininkais. Laimėjo šiauliečiai 6:2.

Letuvoje viešėjo Kubos krepšinin
kai, kurie žaidė čia trejas rungtynes. 
Jie nugalėjo Lietuvos jaunių rinkti
nę 82:73, Vilniaus Statybą 69:64 ir 
lygiomis sužaidė su Lietuvos rink
tine 71:71. Lietuviai ilgą laiką pir
mavo ir laimėjo pirma puslaikj 45: 
37.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė pietinės Ontario 

provincijos stalo teniso pirmenybė
se laimėjo 3 pirmas vietas. Moterų 
vieneto baigmėje ji nugalėjo savo 
nuolatinę priešininkę E. Sabaliaus- 
kaitę-Simerl 3:1; poroje su seserim 
Flora ji laimėjo moterų dvejetą ir 
taip pat laimėjo mišrų dvejetą. Jau
niausių ir vyresniųjų mergaičių baig
mėje Glorija Nešukaitytė pralaimė
jo B. Plučaitei po 2:0.

KANADOS (VYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl.

000 tonų į plastikinius maišus 
ir kartonines dėžes sudėtų atma
tų. Kaikuriose vietovėse jau bu
vo kilęs sunkiai bepakeliamas 
kvapas. Dabar pirmiausia iš
tuštinami parkai, o po to bus 
pradėtas reguliarus šiukšlių su
rinkimas gatvėse prie namų, šio 
streiko dramoje torontiečių pa
garbos nusipelnė vandentiekio 
ir kanalizacijos Įrenginius ap
tarnavęs 200 asmenų vadovau
jantis štabas. Jie vfsą mėnesį 
praleido darbovietėse, kasdien 
dirbdami po 12 valandų, kad 
miestui nepritrūktų vandens ir 
kad neužsikimštų kanalizacija. 
Jų darbą sunkino’aiškus streiki
ninkų sabotažas — kaikurių va
lymo įrenginių rūsių užliejimas 
srutomis, kurį tegalėjo atlikti 
gerai su vamzdžių sistema susi
pažinę asmenys. Toronto gaisri
ninkai kasnakt turėdavo užge
sinti apie 30 šiukšlių padegimų 
miesto parkuose. Kaltė būdavo 
suverčiama vaikams, bet vėliau, 
streikui pasibaigus, niekas tų 
šiukšlių nepadeginėjo. “Vai
kais”, matyt, buvo po $3.57 į 
valandą gavę šiukšlių surinkė
jai, sekantiem dvejiem metam 
siekę 15% atlyginimo padidini
mo ir įvairių priedų. Ontario 
parlamentas jau baigia priimti 
provincinės valdžios 54.000 tar
nautojų streiko teisę atimantį 
įstatymą. Algų padidinimas bus 
sprendžiamas privalomu arbit
ražu. Spaudoje pasigirsta vis 
daugiau balsų, kad tokio įstaty
mo reikia ir miestų darbinin
kams bei tarnautojams.

Kanada po ilgi; pastangų įve
dė savo 13.000 eskimų vardus 
ir pavardes. Lig šiol eskimai tu
rėdavo tik vardus — Elnias, 
Medžiotoajs, Žvejas, Žuvis, Ruo
nis ir pan. Juos jie keletą kartų 
keisdavo savo gyvenime. Iš to
kių vardų nebuvo įmanoma nu
statyti giminystės ryšių, o paš
tui neįveikiamą problemą suda

S PORTAS
Kanados stalo teniso pirmenybės 

įvyks Edmontone gegužės 20-21 d.d. 
Šiose pirmenybėse Ontario moterų 
komandai atstovaus 3 vytietės: V. 
Nešukaitytė, E. Sabaliauskaitė ir F. 
Nešukaitytė.

Tarpusavio golfo turnyras jau pra
dėtas praėjusį savaitgalį. Sezono ati
darymo turnyre sužaista nemažai 
rungtynių. Prie šio turnyro prisi
jungė ir Aušros golfininkai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Golfo sezono atidarymo turnyras, 

kurį tvarkė sekcijos vadovai A. Si
manavičius, dr. S. Kazlauskas ir M. 
Slapšys, įvyko Hornby Tower aikšty
ne gegužės 13 d. Pirmuoju užbaigė 
Alg. Simanavičius su 80 smūgių, P. 
Stauskas ir V. Ubeika su 85, V. Bal
sys 90, V. Pėteraitis ir Aug. Sima
navičius 91, J. Balsys ir II. Stepai- 
tis 92. Su išlyginamais smūgiais I v. 
teko V. Pėteraičiui 68, II v. Alg. Si
manavičiui 69, III v. Aug. Kuolui ir 
P. Stauskui 70, IV. V. Balsiui sn. ir 
H. Stepaičiui 71, V v. V. Baliūnui, L. 
Radzevičiui ir R. Kymantui su 74 
smūgiais. Labai gerai žaidė V. Si- 
minkevičius, po 9 skylių turėjęs 40, 
ir jo sūnus Antanas su 43, bet ne
galėjo pabaigt žaidimo. Specialias 
premijas laimėjo Alg. Simanavičius 
už toliausiai numuštą kamuoliuką, 
Aug. Simanavičius — už arčiausiai 
primestą kamuoliuką vienu smūgiu 
prie vėliavėlės ir J. Danaitis už pri
metimą kamuoliuko dviem smūgiais 
prie iš anksto nustatytų skylių.

Sekantis uždaras Aušros golfo tur
nyras bus birželio 11 d., 11 v.r., Pine 
Tree golfo aikštyne prie Barthurst 
ir Shepherd gatvių. Visų klubų žai
dėjai kviečiami dalyvauti. Abiejų 
klubų žaidėjai gali įsijungti į “Round 
Robin” žaidimą, kuris truks visą va
sarą. Smulkesnių informacijų kreip
tis į R. Kymantą — 694-5755.

TAURO ŽINIOS
Medžiotojų-žūklautojų klubo Tau

ras ūkio sekcijos vadovai su keletu 
narių taisė kelią ūkyje, kad gegužės 
20, 21 ir 22 dienomis atvykę nariai 
galėtų privažiuoti patogiai prie būk- 
lo. Valdyba tikisi, kad visi dalyvaus 
pavasario darbų talkoj ir susirinki
me, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 
21 d., 2 v.p.p. Atsivežkime darbui 
įrankius.

prieš ST. LOUIS STARS
PROFESINIS FUTBOLAS 
VARSITY STADIJONE

sekmadienį, gegužės 21,
2 valandą po pietų

Vaikų futbolo diena. Pirmieji 
2.000 jaunučių gaus nemokamai 
suvenyrinius futbolus.
----------- Bi 1 i c t a i: ----------- 
pensininkams ir vaikams $1.00, 
visiems kitiems — $2.00, $2.50; 
West Side rezerv. vietos—$3.00. 
Bilietų kasa atidaryta nuo 12 v. 
Moterims bilietai nemokami 
visose Metro Trust įstaigose. 
Loterija pagal įėjimo bilietus.

rydavo tokių pačių vardų gau
sa. 1945 m. Kanados vyriausy
bė kiekvienam eskimui parūpi
no ant kaklo nešiojamus nume
rius. ši idėja betgi susilaukė 
priekaištų, kai eskimai sužinojo, 
kad panašius numerius Turi ir 
šunys miestuose. Prieš dvejus 
metus nuolatinių pavardžių bei 
vardų įvedimas buvo patikėtas 
Šiaurės-vakarų teritorijų tary- 
bon išrinktam pirmajam eski
mui Auktalikui. Pasivadinęs Ab
rahamu Okpiku, jis valdžios su
sisiekimo priemonėmis aplankė 
55 eskimų gyvenamas vietoves, 
su eskimais sudarė jų vardus 
bei pavardes ir išdavė registra
cijos nuolatines karteles.

Kvebeko 210.000 viešųji| įstai
gų tarnautojų streiką užbaigė 
premjero R. Bourassos provinci
niam parlamentui pateiktas įsta
tymas, grąžinęs streikininkus į 
darbovietes. Kalėjimo bausmes 
gavo net keliolika mažesniųjų 
unijų vadų, atsisakiusių parū
pinti būtinas paslaugas streiko 
metu ligoniams, seneliams ir 
psichiatrinių ligoninių nuolati
nės priežiūros reikalingiems įna
miams. Didžiausią betgi triukš
mą sukėlė vienerių metų kalėji
mo bausmė trim didžiųjų unijų 
vadam: Kvebeko Darbo Federa
cijos vadui L. Laberge, Kvebe
ko Mokytojų Sąjungos — Y. 
Charbonneau ir Profesinių Są
jungų Federacijos vadui M. Pe
pin. jų sukurstyti unijų nariai 
dabar pradėjo protesto streikus, 
demonstracijas, teismo pastatų 
ir radijo stočių užėmimus. Di
džiausi susidūrimai su policija 
įvyko Sept-Isles vietovėje, apie 
360 mylių į šiaurę nuo Kvebeko 
miesto, kur net buvo nutrauktas 
“Air Canada” ir “Quebec Air” 
bendrovių orinis susisiekimas. 
Kvebeko vyriausybei daromas 
spaudimas paleisti suimtuosius 
vadus yra politinio pobūdžio 
bandymas kompromituoti da
bartinę santvarką.

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklos vadovų parin

kimu ir programos sudarymu rūpi
nasi speciali komisija: K. Manglicas, 
L. Gustainytė, Eug. Girdauskas ir V. 
Kolyčius. Stovyklos ūkiniais ir fi
nansiniais reikalais rūpinasi tėvų ko
mitetas, kuriam pirmininkauja Z. 
Girdauskas.

Naujai išrinktoji vyr. moksleivių 
kuopos valdyba jau pasiskirstė par
eigomis: pirmininkė — L. Vaitiekū
naitė, vicepirm. — Rūta Vaškevi- 
čiūtė, sekr. — Ramunė Stravinskai- 
tė, soc. reikalams — Paulius Sungai- 
la, korespondentė — Rasa Saulėnai- 
tė, ižd. — Vida Juzukonytė, laikraš
tėlio red. — Dalia Vaškevičiūtė ir 
Sigita Dūdaitė.

Studentų ateitininkų sąjungos pa
vasariniai kursai įvyks Wasagoje 
Prisikėlimo par. stovyklavietėje ge
gužės 27-29 d. Suvažiuos studentai iš 
JAV ir Kanados.

Wasagos stovyklos metu šiais me
tais bus organizuojama ekskursija į 
Stratfordo Šekspyro festivalį, kur 
stovyklautojai turės progos pamatyti 
“As you like it”.

MAS centro valdybos kadencija 
baigiasi šią vasarą, šiuo metu Cent
ro valdybą sudaro Toronto studen
tų grupė. Nauja centro valdyba bus 
renkama Dainavos stovyklos metu. 
Dainavos vyr. moksleivių stovykla 
prasidės birželio 18 d. ir pirmosios 
savaitės pabaigoje įvyks sąjungos 
suvažiavimas.

Skautų veikla
• LS Sąjungos tarybos pirminin

ko pranešimu, šv. Jurgio šventės 
proga į vyresniškumo laipsnius pa
kelti šie Toronto vadovai-vės: į v. s. 
laipsnį — K. Batūra; į s. laipsnį — 
A. Biškevičlenė ir Eug. Valiūnienė; 
į ps. 1. — B. Abromaitienė. Sveiki
name.

• Gegužės 13-14 d.d. Romuvoje 
lankėsi v.s. K. Batūra, s. V. Sendži- 
kas ir K. Asevičius. Po žiemos sto
vyklavietė rasta tvarkoje ir priva
žiuoti jokių sunkumų nebėra.

• Vyr. skautėm kandidatėm pa
šnekesį apie Lietuvių Bendruome
nę skaitė vyr. sk. J. čeponkutė gegu
žės 14 d. sueigoje.

• Skautų vyčių ir vyr. skaučių 
suvažiavimas šaukiamas gegužės 27- 
28 d.d. Klevelande. Norintieji vyk
ti registruojasi savose draugovėse. 
Priimami tik aktyvūs nariai-rės. Su
važiavimo tema "Žvilgsnis j ateitį”. 
Sąskrydį globoja Klevelando "Ne
ringos” ir "Pilėnų” tuntai. Vykstan
tiems patariama pasiimti miegmai
šius ir pagalvėles. Suvažiavime visą 
laiką bus dėvimos uniformos. Su
važiavimas laukia konkursinių raši
nių tema "Simo Kudirkos auka — 
atnaujinta kovos dvasia”. Geriausi 
rašiniai bus premijuojami.

• Abi vilkiukų dr-vės renkasi ge
gužės 22 d. 10 v.r., prie naujųjų Lie
tuvių Namų; iš čia bus vykstama iš
kylauti. C. S.

JAUNIMO...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

darbai: Dagio, L. Vilifno, H. 
Žmuidzinienės, Z. Kolbos, A. 
Valeškos, Br. Jameikienės, V. 
Kasiulio, V. A. Petravičiaus, R. 
Viesulo, Tel. Valiaus, J. K. Rač- 
kaus, R. Juknevičiaus, R. Ast
rausko, G. Valiūnienės, E. Do- 
cienės, J. Bakio. Netrūko ir 
liaudies meno dievukų. Pačia
me centre dominavo než. auto
riaus šv. Kazimieras — didelio 
formato paveikslas. Iš viso buvo 
išstatyti bene 44 darbai. Paroda 
buvo labai rimto lygio, nors ša
lia žymiųjų meistrų buvo ir jau
nųjų kūrybos. Žiūrovas galėjo 
gėrėtis kūrybos įvairumu, ku
riame savita forma spindi vi
suotinės reikšmės religinis mo
tyvas. Tai, be kitko, rodo, kad 
lietuvių dailė yra atvira religi
niam motyvui ir randa savitą 
kelią. Šia paroda galėjo pasigė
rėti ne tik suvažiavimo dalyviai, 
bet ir Toronto lietuvių visuome
nė, nes buvo atidaryta ir sekma
dienį. Parodos atidarymo žodį 
tarė dail. Tel. Valius, pristaty
damas religinę dailę kaip tautos 
kultūrinio lobyno dalį. Dl. (b.d.)

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą lr 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 nebūsi
te patenkinti

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

Įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nail..

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, puikus 6 kam
barių atskiras namas, graži moderni virtuvė, prausyklos pirmame ir 
antrame augšte, vandeniu-alyva šildomas, kilimai ir kt.
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.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubius 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 PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

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

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL 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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius Ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai t

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

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

PARCELS TO .EUROPE

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

Čio gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimai skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ KSS 
prOg ramos

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 r-ek 1Qm in i° J
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai



SKAITfTOMI PASISAKO
REIKIA SKILTIES ANGLŲ KALBA 
A short treatise in defense of the 

English language
The very fact that these words 

are appearing in English may come 
as an unprecedented shock. Indeed, 
your initial reactions may consist 
of anger, suspicion, and indignation.

What right, you may ask, has a 
Lithuanian with a supposedly good 
working knowledge of the language, 
to digress from his use of that 
language in a newspaper which is 
the sole weekly publication of purely 
Lithuanian content in Toronto? Is 
this not a sign of the “Melting Pot”, 
taking effect; the first sign of our 
expatriate culture’s breakdown?

The answer is, that it is not 
through an attempt to dilute our 
culture, but rather, through an at
tempt to make it more effective in 
its aims that this article is appear
ing.

Let us look at the facts realisti
cally; whether we wish to admit it 
or not, there is a significant segment 
of our population, which through no 
fault of its own, has no knowledge 
of the language.

What is the result? The individual 
realizes that he is not of English 
background, simply by his name, 
and yet has nothing to identify with. 
Inevitably, he is lost as an upholder 
of our culture and heritage.

Also there are, increasingly so, 
those who have married outside the 
Lithuanian sphere. Should their hus
band or wife have any interest in 
Lithuanian activities, the difficulty 
of learning the written word in later 
age provides a formidable barrier.

Often we ask ourselves why, as far 
as the world is concerned, we are 
considered as almost a nonentity. 
How can we expect to reach others 
when our current history is totally a 
blank as far as opinionated and

BALIO MASKELIŪNO /CySTX 
DRAUDOS IŠTAIGA

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

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

• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •
672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

IIIIMI^ NU0 LOJNOS ' K 1 O * N G O R A I i I O I 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 

,rengimai' priei,ora ,r k,ti °arba|
ELEKTROS RANGOVAS

Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų; 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Didžiausios ir gražiausios europietiško* mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimai. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS M M ■ M Mf W M
s™,re "t J P ""top E ATS KASSAVAm. r DELICATESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)

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

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir opdroustus jvoirius siuntinius iki )934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ „ ... i- 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting LO. Toronto 3, Ontario

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

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

factual information in the English 
language is concerned?

I do not hold that the entire “TŽ” 
should turn to English publication in 
the immediate, or even distant fu
ture. However, I do maintain th*4 
a regular English language column 
does have a legitimate claim to space 
in the newspaper.

If this article is published (which 
has by no means been guaranteed 
during its conception), it will per
haps give us a slightly more objective 
view on our problem of existence.

It has been, of necessity, a rather 
short treatise, and I should welcome, 
as I am sure “TŽ” would, any and 
all letters discussing the pros and 
cons of English as a language to be 
used in the newspaper.

In summation, I restate that the 
purpose of such articles is to enlarge 
the scope of this newspaper’s ap
peal, and as a result, draw more 
active participants into the struggle 
of maintaining our culture and socie
ty as a viable element in the modern 
world.

Antanas Šileika
Red. pastaba, šis klausimas kelia

mas jau neploną kartą. Būtų gera, 
kad dėl jo pasisakytų ir kiti “TŽ” 
skaitytojai — vyresnieji ir jaunes
nieji.

* Šv. Ralisto kapas archeolo
gų atrastas Romos miesto pa
krašty. Šv. Ralistas buvo 16-sis 
popiežius, vadovavęs Katalikų 
Bendrijai nuo 217 iki 222 me
tų. Prieš tapdamas popiežiumi 
jis buvo krikščioniškųjų Romos 
kapinių prižiūrėtoju. Todėl vie
nos tokios kapinės ir dabar va
dinamos jo vardu, nors jis ten 
nepalaidotas. Jo kapas buvo su
rastas katakombose prie Vie 
Aurelia.

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 vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

LONDON, ONTARIO
AUKOS VEIKLAI IK ŠALPAI. 

Vienas kitas tautietis, patyręs, kad 
Londono lietuviai** Talkos” bankelin 
per vienerius metus įnešė apie $120.- 
000, pastebi: “Ne tiek svarbu, kiek 
jie turi savo kišenėje, bet kiek jie 
remia lietuvišką veiklą ...” Ne pa
slaptis, kad Londonas priklauso pir
mam pustuziniui geriausių Tautos 
Fondo ir Lietuvių Fondo aukotojų, 
dažnai pasiekia ir trečią vietą, o pro
porcingai čia gyvenančių lietuvių 
skaičiui — beveik visada užima vie
ną pirmųjų vietų. Svarbiausias lie
tuviškos veiklos rėmėjas — Londo
no lėšų telkimo skyrius yra paauko
jęs lietuviškai jaunimo veiklai ir 
parapijai remti daug tūkstančių do
lerių. Jo nebuvo pamiršta nė pagal
bos reikalingųjų šalpa.

Šiuo momentu neturiu skaitlinių 
visam to skyriaus veiklos laikotar
piui, bet šiokį tokį vaizdą galima 
susidaryti, paėmus kad ir trumpą 
laiko tarpą nuo 1972 m. sausio 1 d. 
ligi dabar. Per tą laiką skyrius pa
skyrė šias sumas: lituanistinei mo
kyklai — $460, lituanistinės mokyk
los dvidešimtmečiui — $100, Sv. Vin
cento pauliečio organizacijai — $25, 
lietuvių poilsio namams Vokietijoje
— $50, Vasario 16 gimnazijai — 
$100, Salvation Army — $25, lietuvių 
jaunimo kongresui — $100, Windso- 
ro parapijai — $100, Cancer Foun
dation — $100, Madame Vanier Chil
dren’s Services — $50, Bunny Bund
le — $100, sporto klubui “Tauras"
— $250, “Tėviškės Žiburiams” — 
$50, “Nepriklausomai Lietuvai” — 
$25. Taip pat nutarta duoti jauni
mo atstovams, vykstantiems į jauni
mo kongresą, ligi $150 ir apmokėti 
“Baltijos” ansamblio šokėjams ke
lionę autobusu į IV tautinių šokiij 
šventę ligi $800. Taigi viso paskir
ta $2.510. Be to, numatyta nemaža 
suma skautams ir kitiems, vykstan
tiems į vasaros stovyklas. Kai reikia 
paramos parapijai, tuo atveju irgi 
nebūna dviejų nuomonių.

RODNEY,
MOTINOS DIENOS minėjimas, 

rengtas KLB Rodney apylinkės val
dybos, įvyko balandžio 30 d. Rodney 
Community Hall salėje. Minėjimą 
pradėjo ir įvadinį pranešimą padarė 
apylinkės pirm. p. Gaidauskienė, 
kviesdama susirinkimo dalyvius pa
gerbti visas mirusias motinas atsi
stojimu ir sugiedoti giesmę “Mari
ja, Marija”. Gražina Petrauskienė iš 
Londono skaitė paskaitą. Ji gražiai 
nusakė motinos vaidmenį šeimoje, 
visuomenėje ir savoje tautoje. Lies
dama mūsų tautybės išlaikymo prob
lemą išeivijoje, ilgiau apsistojo prie 
lietuvių kalbos mokymosi ir jos var
tojimo, vykusiai išryškindama gim
tosios kalbos reikalingumą, skatino 
visus gerai ją išmokti, nesigėdyti ją 
vartoti ir didžiuotis, nes mūsų kal
ba yra iabai sena, skambi ir graži, 
labai vertinama visų kalbų mokslo 
žinovų. Lietuvių kalba nekliudo, o 
tik padeda geriau išmokti ir kitas 
svetimas kalnas. Kadangi salėje bu
vo nemažas skaičius mūsų atžalyno, 
kurie lanko gimnazijas ir universi
tetus, tai toks paskaitininkės įtai- 
gojimas labai vertingas, nes su sa
vo tėvų ar artimųjų skatinimu yra 
apsipratę, apsikūlę ir nekreipia dė
mesio. Meninę programą atliko 
Windsoro mergaičių kvartetas “Auš
ra”, Rodnės šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir tautinių šokių šokėjų 
grupė. “Aušros” kvartetas atliko di-

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
MOTINOS DIENOS minėjimas — 

gegužės 6 d. ukrainiečių salėje. Pro
gramą suplanavo apyl. v-bos narė R. 
Galinienė savo dukros Rūtos pade
dama, ją atliko vien tik mūsų jau
nosios atžalos. Visus programos at
likėjus sunku išvardinti, bet atrodo, 
kad žiūrovams daugiausia į akį kri
to dainininkės — Laima ir Rūta Mo
tiejūnaitės, Zuzana Vanagaitė (kar
tu buvusi ir pranešėja) ir Irena Sly- 
žytė. Abi Motiejūnaitės yra užau
gusios mišrioje šeimoje ir lietuviš
kai nekalba, bet lietuviškai dainuoja 
neblogiau už kitas. Gražiai pasirodė 
ir jaunas 13 metų dainininkas — 
akordeonistas Kęstutis Kantautas. 
Daug juoko sukėlė 4 metų Aleksand
ras Druskis ir 3 metų Stasys Drus- 
kis, kurie eilėraščiui prie mikrofono 
buvo palydėti savo mamytės.

Po programos buvo vakarienė. 
Linksmoji dalis praėjo labai smagio
je nuotaikoje ir buvo pertraukta lo
terijos, kurioje vienas įdomiausių 
fantų buvo anglų kalba Jurgio Gliau-
dos knyga “Simas". Ją laimėjęs tau
tietis A. Vanagas pažadėjo knygą 
padovanoti vietinei bibliotekai ar 
dienraščiui “Sault Star”. Apyl. val
dybos pirm. Vincas Skaržinskas pra
nešė, kad mūsų kolonijai jaunimo 
kongresui paremti yra paskirta su
telkti $800 suma, kurios neįmanoma 
surinkti, o be tautiečių susirinkimo 
pritarimo iš apyl. valdybos iždo ne-

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sut'Lrko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Skyriui labai sėkmingai vadovau
ja jo valdyba: pirm. J. Butkus, sky
riaus iniciatorė R. Bartkienė, kun. 
B. Pacevičius, p. Daniliūnienė, Br. 
Misius, B. Eimantienė ir A. Kudirka. 
Tikiu, kad jokie tolimesni komenta
rai šiuo atveju nereikalingi, nes pa
teikti duomenys per trumpą laiką 
mažoje apylinkėje surinktų ir išda
lintų sumų atsako į visus klausimus.

D. E.

PADĖKA
1972 m. balandžio 15 d. buvo at

švęstas Londono "Baltijos” Ansamb
lio penkmetis. Rengėjams į talką 
atėjo labai daug žmonių: vieni auko
mis, kiti darbu, treti — atsilankymu. 
Nuoširdus ačiū: p. Gražinai Petraus
kienei už vakaro pravedimą; Bend
ruomenės valdybai — už sveikini
mus ir dovaną — rankšluosčius, Ka
talikėms moterims — už didžiulį gė
lių krepšį (gėlės pasako daugiau nei 
žodžiai), Šiluvos Marijos parapijai 
ir "Talkai" — už sveikinimus. Dėko
jame už aukas: p. p. Aušrotams, Bar- 
tuliams, Brazlauskams, Butkams, če- 
giams, Eimantams, Jokšams, Judic
kams, dr. A. Kaveckui, Kanapec- 
kams, Navickams, Vikt. Navickui, 
Paulionienei, J. Petrauskams, V. 
Petrauskams, A. Pociams, dr. E. 
Puodžiukui, Stočkams, D. Svilpaitei, 
Tumosams, Vyšniauskams. Ačiū už 
darbą ir aukas: p. p. Bersėnams, 
Chainauskams, Dragūnevičiams, L. 
Eimantams, Genčiams, Gudeliams, 
Juodgalviams, Miškinienei, Narakie- 
nei, kun. B. Pacevičiui, Ed. Petraus
kams, Petrašiūnams, Repšienei, 
Šiaučiūnams, A. Švilpai, St. Švilpai, 
Sn., Zabulioniams, Žiulpai. Taip pat 
ačiū visiems atsilankiusiems. Savo 
dalyvavimu jūs pagerbėt mūstĮ jau
nimą, kuris tik per lietuvišką žodį, 
šokį ir dainą galės pajusti mūsų tau
tos kultūros lobius.

Londono “Baltijos” Ansamblio 
Tėvų Komitetas

ONTARIO
džiąją dalį visos programos, padai
navo dešimtį dainų, kurios sužavėjo 
klausytojus. Ypač patiko “Nemunė
li”, ‘Subatėlė” ir kt., už kurias pub
lika smarkiai plojo ir prašė kartoti. 
Kvartete dainuoja: D. Kozulytė, Rū
ta Cerškutė, Tautkevičiūtė ir N. 
Giedriūnaitė Vadovauja p. Tautke- 
vičienė. Akordeonistas — A. Čerš
kus. Rodnės tautinių šokių šokėjų 
grupė, nors dar labai jauna, bet per 
trumpą laiką padarė didelę pažangą. 
Gerai pašoko keletą šokių. Vadovau
ja V. Ignaitis. Šokius moko Gražina 
Ignąitytė ir Zita Rastapkevičiūtė. 
Akordeonu palydi Jonas Sarapnic- 
kas. Šeštadieninės mokyklėlės moki
niai sakė eilėraščius: “Kodėl” — L. 
Rastapkevičius, “Onutės rūpestis”— 
A. Ciparytė, “Našlaitės gegužis” — 
R. Narbutaitė. Savo kūrybą skaitė 
D. Gaidauskaitė. “Motule mano, šir
dele mano”, akordeonu grojo — A. 
Ciparytė, “Dovana motinai” S. Gai
dauskaitė. “Pupučio dovana” skaitė 
Petras Jocius, “Mamytėm” montažė- 
lį atliko visi mokiniai, šeštadieni
nės mokinius paruošė mokyt. J. 
Statkevičius. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Dalyvavo didokas skai
čius lietuvių iš kaimyninių vietovių: 
Windsoro, Londono ir kitų. Džiugu, 
kad kaimynai taip gražiai bend
rauja ir vieni kitus paremia ne tik 
dalyvaudami minėjime, bet ir padė
dami atlikti programą. A. K.

galima skirti daugiau kaip $200. 
Nors šis klausimas paliko neišspręs
tas, bet reikia tikėtis, kad tokia pa
siturinti kolonija ir dar turinti val
dybos ižde apie $3400 nustatytą su
mą surinks. Apyl. valdyba galėtų pa
daryti rinkliavą, o trūkstamą sumą 
paimti iš apyl. valdybos iždo.

Korespondentas .

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

jSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

ROCHESTER, N.Y.
DAINŲ ŠVENTĖ. Gegužės 20, šeš

tadienį, 8 v. v., šv. Jurgio lietuvių 
kat. parapijos salėje, 545 Hudson 
Ave, įvyks Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos ir Ročesterio Liet. Bend
ruomenės chorų koncertas, šokiai ir 
kitos įdomybės. Maloniai laukiami 
Hamiltono ir Ročesterio lietuviai ne 
tik išgirsti reto koncerto, bet ir pa
viešėti bei pagyvinti tarpusavius ry
šius. Tai būtų graži JAV ir Kanados 
lietuvių bendravimo šventė, kurioje 
visus gaivins lietuviška daina.

VAIKŲ CHORAS. Muzikės Nijo
lės Dėdinienės pastangomis suorga
nizuotas mergaičių ir berniukų cho
ras. Repeticijos vyksta sekmadie
niais po 11 v. pamaldų šv. Jurgio 
liet. kat. parapijos salėje. Chorui va
dovauja muz. N. Dėdinienė. Ji jau 
kelinti metai savo namuose turi 
pianino klasę, kurią lanko 25 vaikai 
ir paaugliai.

JAUNIMO PIETŪS. Balandžio 30 
d. jaunimo rengti pietūs pasižymėjo 
jaukumu. Pietų metu grojo inž. Kęs
tučio Lapino jaunimo orkestras. Pel
nas paskirtas jaunimo kongreso rei
kalams. Ročesterio lietuvių jaunimo 
komitetas jau baigia surinkti $1,500 
paskirtą duoklę.

PARAPIJOS ATEITIS. Sv. Jurgio 
lietuvių kat. parapijos naujieji va
dovai Tėvai pranciškonai Bernardas 
Grauslys ir Augustinas Simanavičius 
parapijiečių buvo sutikti su maloniu 
dėmesiu. Balandžio 23 d. Tėvas B. 
Grauslys pirmajame savo žodyje į 
parapijiečius pažymėjo, kad parapi
ja bus ir toliau lietuviška, kol bus 
lietuvių, reikalingų religinio ir tau
tinio patarnavimo. Neatsiradus pa
kankamam skaičiui lietuvių, ji ga
linti išnykti, nes šalia yra 3 katalikų 
parapijos. Parapiją sudaro apie 250 
šeimų. Aktyviai dalyvauja pusė pa
rapijiečių. Tai maža parapija. Ji bu
vo suorganizuota prieš 60 metų se
nųjų lietuvių imigrantų. Dėkojo 
jiems, kurie dėdami centą prie cen
to šią parapiją įsteigė, išmokėjo 
skolas ir ją išlaikė, šiandien savaiti
nės rinkliavos tokios pat (apie 
$450), kaip buvo ir prieš 10 metų, 
nors šiuo metu viskas yra gerokai 
pabrangę. Parapijos salių ir mokyk
los namas yra reikalingas remonto. 
Jis bus atliekamas savo jėgomis. Pa
rapijos salės nuo pat pradžios tapo 
lietuvių įvairiausių pobūvių vieta. 
Ten yra 4 klasės mokyklos ir dvi 
erdvios salės, kuriose dabar vyksta 
lituanistinės mokyklos pamokos, 
choro ir tautinių šokių repeticijos, 
įvairūs susirinkimai. Žemutinėje sa
lėje yra ir spaudos kioskas, kuris 
veikia sekmadieniais. Vasario 2 d. 
mirus klebonui kun. Pranui Valiu
kevičiui, parapija laimingai pergyve
no susidariusią krizę. Ją išgelbėjo 
Tėvai pranciškonai. Artimiausiu lai
ku bus šaukiamas parapijos visuoti
nis susirinkimas, kuriame bus iš
rinktas parapijos komitetas. Finan
sinė parapijos padėtis šiuo metu yra 
sunki. Užsilikusioms remontų ir ei
namųjų reikalų sąskaitoms padengti 
vyskupija parapijai paskolino neri
botam laikui $8,000 iš 4%%. Para
pijos1 ekonomo pareigas eina T. Au
gustinas. “Legalinė parapijos val
džia”, kaip skelbiama parapijos biu
letenyje, sudaryta iš vietos vyskupo, 
generalinio vikaro, klebono ir dvie
jų paskirtų parapijos atstovų — Jur
gio Jankaus ir Prano Mockevičiaus.

VASARIO 16 MINĖJIMO metu 
surinkta aukų $1,225.21. Aukos pa
skirstytos: ALTai $1,000, LB $150 ir 
Rezoliucijoms Remti Komitetui — 
$5 (aukotojo nurodymu), sb.

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708
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Šypsenos Į

Gerai ir blogai
— Susitiko du seniai nesima

tę draugai.
— Kur buvai prapuolęs?
— Vedžiau.
— O, tai puiku!
— Ne, žmona labai blogo 

būdo.
— O, tai blogai!
— Ne, ji labai turtinga.
— O, tai puiku!
— Ne, visas turtas tik jos 

vardu.
— O, tai blogai!
— Ne, ji man užrašė savo 

gražų namą.
— O, tai puiku!
— Ne, namas pereitą savaitę 

sudegė.
— O, tai blogai!
— Ne, ji tuo laiku buvo na

mie ...
• Pelė ir patamsyje j spąs

tus kelią susiranda.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |os 
lunaiklno."ADAMS GARLIC PEARLES” 
turi sfivyjo reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Slot česnako kapsulės notur 
nei kvapo, nei skonio.

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 ®u?d?8clrKc^evg®j
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

----- TV-Hl-FI -----
Taisom Ir parduodam prleinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — i naujus

1613 DUNDAS Street West

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVE 

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

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS 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
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Telefoninės piršlybos
— Alio! Kas čia kalba? Ma

rytė?
— Taip, Marytė.
— Aš labai nedrįstu, tai tele

fonu pasinaudoju ... Maryte, aš 
tave labai, labai myliu ir noriu 
paklausti vieno dalyko.

— Prašau, klausk.
— Ar nesutiktum būti mano 

žmona?
— Sutinku, mielai sutinku! 

Beje, o kas čia kalba?
Draugas neprigirdi

Garsusis aktorius Gemier se
natvėje beveik visai apkurto, 
tačiau labai tai slėpė. Kartą jis 
su savo draugu buvo priimtas 
valstybininko Herrioto. Pasvei
kinęs jį, tarė:

— Malonėkite kalbėti garsiau, 
nes mano draugas gerokai ne
prigirdi ...

Iš boso į mezzo-sopranus
Lietuvos operos primadona 

Vince Jonuškaitė, minėdama sa
vo 70 m. amžiaus sukaktį, spau
dos atstovui Vytautui Alseikai 
pasakojo, kad ji į sceną išėjusi 
turėdama devynerius metus. Tai 
buvę 1910 m., kai ji “Genovai
tėje” vaidinusi Benuko vaidme
nį. Subačiuje pas vargonininką 
Baltrušaitį Jonuškaitė pradėju
si muzikos studijas. “Paklausit, 
kokiu balsu dainuodavau?” — 
“Bosu”, — atsakė Jonuškaitė.

“Lietuvių Dienos”, 1972. I.
• Yra žmonių, kurie mano, 

kad bus šviesiau, jeigu žvakę 
uždegsi iŠ abiejų galų.

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 (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠIL-lYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Iš Toronto arkivyskupijos ga

vus parapijai pageidaujamą globą, 
parapijos persikėlimo procesas per
eina į naują fazę. Gegužės 28, sek
madienį, 3 v.p.p., kapinių lankymo 
proga bus prakasta žemė statybos 
vietoje. Naujoji vieta paskirstoma į 
dvi savarankiškas nuosavybes. Ant 
parapijos žemės, kuri užims apie vie
ną akerį, bus statoma bažnyčia ir 
klebonija. Likusioji žemė, kapinės ir 
Gerojo Ganytojo stovyklavietė 
Springhurste įregistruojama Ontario 
provincijoje kaip “Lithuanian Foun
dation Anapilis” — Lietuvių sodyba 
Anapilis. Ši lietuviška korporacija 
bus artimi susijusi su Šv. Jono Kr. 
parapija, bet liks visam laikui sava
rankiška lietuviška institucija. Sta
tyba prasidės galutinai paruošus de- 
talinius planus ir parinkus rangovą. 
Dar prieš gegužės 28 d. bus pertvar
koma par. taryba. Lietuviškąją kor
poraciją administruos penki tarybos 
direktoriai, o prie parapijos iš jau
nimo sudaromas komitetas. Ateityje 
apie lietuviškąją sodybą Anapilis in
formacija bus teikiama atskirai.

— Šį sekmadienį — Sekminės; 11 
v. pamaldos bus ir Springhurste il
gojo savaitgalio proga.

— Praėjusį sekmadienį par. baž
nyčioje užbaigtos 12 v. pamaldos. 
Vasaros metu par. bažnyčioje pa
maldos bus tik 10 ir 11 v.

—Gegužės 13 d. iš par. bažnyčios 
liet, kapinėse palaidotas a.a. Juozas 
Visockis. Velionies žmonai, broliui 
ir visiems giminėms nuoširdi užuo
jauta.

— Uoliai kat. moterų draugijos 
narei Bronei Manglicienei, staiga 
susirgusiai, linkime Augščiausiojo 
palaimos ir sveikatos.

— Mirus a.a. Teresei Alfredai Ta- 
mulaitytei, sulaukusiai vos 13 m. 
amžiaus, jos tėvelius Gigą ir Alfredą 
Tamulaičius didžiojo bandymo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.

— Pamaldos: šį trečiadienį, 7.30 
v.r., už J. ir D. Girėnų motinas; šeš
tadienį, 7.30 v.b už a.a. Joną Ciru- 
šį, 8 v.r., už a.a. Oną Vanagienę; 11 
ir 5 vai. p. p. vestuvių pamaldos. 
Sekmadienį: 10 v.r. už a.a. Oną Pili
pavičienę, 11 v. už a.a. Mykolą ir 
Stanislovą Jokūbaičius. Pamaldos 
Springhurste — Kuklerių šeimos 
intencija.

“Birbynės” ansamblis jau da- 
dabar pradeda planuoti rudens 
veiklą. Reikalingi berniukai ir 
mergaitės. Kurie “Birbynėje” 
dar nedalyvauja, prašomi susi
rinkti penktadienį, birželio 26, 
L. V. Namuose, 57 Sylvan Ave., 
bendram pasikalbėjimui.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, {vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

NORIME IŠSINUOMOTI visam se
zonui 3 miegamųjų vasarnamį 
Springhurst vasarvietėje. Tel. 252- 
4998.

6 KAMBARIŲ VIENAAUGŠTIS (si
de-split bungalow) Islington-Dundas 
rajono šalutinėje gatvėje. 3 minu
tės kelio nuo Michael Power katali
kų gimnazijos ir 10 minučių į Isling
ton požeminio stotį. Gražus sklypas 
SO’xlSO’. Parduodami ir baldai. Smul
kesnių informacijų teirautis: St. Dar- 
gis tel. 231-6226, Frank Barauskas, 
Realtor.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui teL 767-4737.
ATLIEKU PATAISYMO ir kaminų 
mūrinimo darbus. Skambinti po 5 
v.v. tel. 536-3456.
IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI, 
virtuvė ir prausykla IlI-čiame 
augšte. Yra garažas. Skambinti tel. 
762-4246.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. dail. Viktorui Brič- 

kui, velionies šeimą ir artimuosius 
gilia užjaučiame.

— Sveikiname naujai išrinktą 
Nek. Pr. Seserų provincijolę Motiną 
Margaritą; sveikatos ir gausių Die
vo malonių atsakomingose pareigo
se! Nuoširdus ačiū buvusiai provin- 
cijolei Motinai Aloyzai ir visoms se
serims už visokeriopą talką įvairiuo
se parapijos darbuose, ypač veikloje 
su jaunimu ir vaikais.

— Praėjusį sekmadienį paminėta 
ir Motinos Diena, ir šeštadieninės 
mokyklos bei lituan. seminaro moks
lo metų pabaiga, ir liet, tautos pave
dimas Nek. Marijos Širdžiai. Vaiku
čiai, kurie neseniai priėmė pirmąją 
Komuniją, pasipuošę šventės drabu
žiais Komuniją vėl priėmė kartu su 
savo šeimos nariais.

— Mišios: trečiad., 8.45 v. — už 
a.a. Tėv. Modestą Stepaitį, OFM, 
užpr. bičiulių; penktad., 8.20 v. — 
už savo gyvas mamytę ir močiutę, 
užpr. N. ir V. Slivinskaičių; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. J. Smolskį, užpr. J. 
Smolskienės; 9.30 v. — už a.a. A. Bal
nį, užpr. T. Balnienės; sekmad., 9 v.
— už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 10 v. — už a.a. V. Gu
tauską, užpr. bičiulių; 11.15 v. —■ už 
a.a. S. Gvaldą, užpraš. žmonos; 12.15 
v. — už a.a. kun. B. Sugintą, užpr. 
pusseserių B. Latauskienės ir J. Do
vydaitienės.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
už gyvas ir mirusias motinas auko
jamos kasdien 8 v.r., o šeštadieniais
— 9 v. r.

— Vėlyvosios Mišios sekmadienį, 
12.15 v., paskutinį kartą prieš vasa
ros sezoną bus laikomos gegužės 28.

— Gegužinės pamaldos sekmadie
niais — po Sumos, šiokiadieniais — 
po 8 v. Mišių, šeštadieniais — po 
9 v. Mišių, o trečiadieniais — 7.30 
v. vakaro.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Tradicinė 
choro vakarienė — birželio 3, šešta
dienį. Jaunimo choro repeticijos šį 
sezoną jau baigtos.

— Pensininkų šio sezono paskuti
nis laisvavakaris — gegužės 24, tre
čiadienį, 6.30 v.v. Bus daromos fo
tografijos.

— Spaudos kioskas šį sekmadienį 
bus uždarytas; po to jis veiks dar 
du sekmadienius, o vėliau bus už
darytas vasaros atostogoms.

— Pakrikštyta: Justino ir Graži
nos Raškauskų duktė Alicija Nata
lija; Rudolfo ir Danutės Czipps duk
tė Anita Veronika.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokiniai mokslo 
metų užbaigai išleido rotatori
nio laikraštėlio “Kibirkštis” 8 
nr. Redagavo Rima Bumbulytė 
ir Rasa Dilkutė, iliustravo Eglė 
Kobelskytė, Dalia Kareckaitė ir 
Rasa Žemaitaitytė,sęausdino Gy
tis Andrulis. Laikraštėlio globė
ja — Stefa Bubelienė. Atspaus
dinti rašinėliai mokinių nuo III 
skyriaus. Bene daugiausia vie
tos skirta 1972 m. dešimtokams. 
Pvz. D. Barzdžiūtė eiliuoja: “Per 
dešimt metų mokyklą baigiau, 
išmokau, ką moku, gal ir dau
giau!”

“Dainos” rinkliavoje balan
džio 16 d. prie Prisikėlimo baž
nyčios surinkta $291. Tos aukos 
bus siunčiamos lietuviams sene
liams Vokietijoje. Gerb. klebo
nui T. Placidui už leidimą au
kas rinkti ir visiems aukoju
siems nuoširdžiai dėkojame.

Valdyba
Pedagoginiame Lituanistikos 

Institute korespondentiniu bū
du studijuoti paskutiniu laiku 
užsirašė dar dvi studentės: Ra
sa Bukšaitytė iš Toronto ir Da
nutė Daunoraitė iš St. Cathari
nes.

Linksmas studentu VAKARAS
mokslo metu užbaigimo šokiai!

& Bus: bufetas, vaišės, orkestras, šokiai
ii iii

ffl Įėjimas — $1.50

// PLJK atstovai

gegužės 26,
penktadienį,
7 vai. vakaro, 
Šv. Jono Kr.
PARAPIJOS SALĖJE

I
i
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PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui mirus, nuoširdžiai dėkojame vi
siems mus užjautusiems gilaus skausmo valandose raštu ir 
žodžiu, aukojusiems šv. Mišias ir maldas už velionies sielą, 
prisidėjusiems aukomis, atsiuntusiems gėles, karsto nešė
jams, prisidėjusiems visokia pagalba, dalyvavimu laidotu
vių namuose, bažnyčioje ir palydėjimu į kapus.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvui T. Degučiui, OFM, už Roži- 
nj, maldas laidotuvių namuose, bažnyčioje ir tartus rami
nančius žodžius; kun. B. Jurkšui už giedojimą bažnyčioje 
šv. Mišių mętu, klebonui Tėvui Placidui, OFM, už palydė
jimą į amžino poilsio vietą, J. Karpiui už tartą atsisveikini
mo žodį kapinėse.

Žmona Ona Virbūnienė ir duktė Onutė

Mylimam vyrui

>:■

BS MONTREAL

Juozui Visockiui
mirus, žmonų ADELĘ, brolį JONĄ ir kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

A. J. Karpiai O. V. Šilėnai

te

IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI 
ir virtuvė su baldais arti požeminio 
traukinio dviem suaugusiems III- 
čiam augšte. Yra garažas. Skambinti 
tel. 536-5470.

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

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

---- 3 E- 3 E ' 3-Ę-

BARON ESSA
Beauty Salon 

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

|vairio> savo pastate rūkytos deltos ir mėsos, lictuviiki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis narių susirinki
mas — gegužės 24, trečiadienį, 
7.30 v.v., salėje virš “TŽ” re
dakcijos patalpų. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Lietuvių kapinėse tradicinės 
pamaldos įvyks gegužės 28, sek
madienį, 3 v.p.p. Po Mišių kan
kinių koplyčioje bus prakasama 
žemė naujoj vietoj parapijos pa
statams, o po to — šventinami 
naujai pastatyti paminklai. Nau
jiems paminklams pamatai išlie
ti: a.a. Ardavičiaus, Grimo, Si- 
minkevičiaus, Baltrukonio, Gas- 
putienės, Vosyliaus, Petraitie- 
nės, Gvildžio, Norvaišos, Žiūko, 
Kl. Baliūno, Stančikienės, Girle- 
vičiaus, Jonaičio, Narušienės, 
Kalinsko, Stankaus ir Zadlausko.

A. a. Viktoras Bričkus, daili
ninkas, 47 m., staigiai mirė ge
gužės 10 d. Meksikoje. Po ei
lės metų darbo vienoje Toron
to gimnazijoje jis buvo gavęs 
vienerius metus atostogų ir iš
vyko su šeima Meksikon pasito
bulinti savo srityje. Gavo vidu
rių ligą, kuri jį ir pakirto. Gy
veno nedideliame miestelyje, 
kur medicinos pagalba sunkiai 
prieinama. Velionis paliko žmo
ną, mažą vaikutį, brolius — 
Aloyzą ir Juozą Š. Amerikoj. 
Velionis numatytas palaidoti To
ronte.

“Tėviškės Žiburių” metinis 
spaudos balius 1973 m. įvyks 
vasario 3 d.

Didelio torontiečių dėmesio 
susilaukė “Varpo” pavasarinis 
koncertas, kuriame taip pat da
lyvavo sol. J. Vaškevičius, “Gin
taro” tautinių šokių grupė ir 
“Birbynės” ansamblis. Plačiau 
— sekančiame “TŽ” nr.

A.a. Teresė Tamulaitytė, 13 
m., mirė Willowdale, Ont. Ve
lionė buvo 8 skyriaus mokinė, 
pasižymėjusi savo gabumais.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame 

mūsų draugams ir bičiuliams už su
ruoštas mums įkurtuves, sveikinimus 
bei dovaną. Ypatingą padėką reiš
kiame iniciatoriams p.p. B. S. Pra- 
kapams, A. V. Dobilams, A. A. Stun- 
guriams; taip pat — prisidėjusiems, 
dalyvavusiems ir nedalyvavusiems: 
O. J. Ažubaliams, G. J. Bacevičiams, 
V. L. Baleišiams, J. Bilkiams, A. K. 
Cirušiams, O. P. Derliūnams, M. B. 
Genčiams, P. Kalešinskui, A. Lauri- 
navičiams, J. K. Liutkams, L H. Ma- 
tušaičiams, O. V. Marcinkevičiams, 
Juditai Nievenglauskienei, A. K. Pa
jaujams, L. Paulauskienei, L V. Pe
čiuliams, G. A. Slaboševičiams, B. T. 
Stanuliams, A. Zimnickui, I. J. žiu- 
rinskams.

Jūsų vaišingumas ir draugiškumas 
pasiliks mums neužmirštamas.

Dėkingi — A. P. Kružikai
PADĖKA

Noriu išreikšti nuoširdžią padėką 
advokatui Gerardui Balčiūnui už ma
no visų teisinių reikalų rūpestingą 
sutvarkymą. Jis niekada neatsisakė 
padėti, kai mane ištiko nelaimės 
bei vargai, ir savo pareigas atliko 
geriau, negu būtų buvę galima tikė
tis iš kito teisininko. K. Gilman

“Gintaras” sveikina savo šo
kėjus, baigusius dešimties me
tų lietuviškos mokyklos kursą: 
Akelaitytę Dainą, Balsį Tomą, 
Barzdžiūtę Dalią, Grigaliūnaitę 
Ramoną, Gvildį Petrą, Jurevi
čių Edmundą, Paškauską Rai
mundą, Rusinaitę Liudą, Saplį 
Ramūną ir Zubrickaitę Reginą’. 
Kartu su jūsų tėveliais ir visa 
Toronto lietuvių bendruomene 
mes džiaugiamės jūsų pasiektais 
rezultatais ir 1 i n k i m e būti 
darbščiais visuose pasirinkto 
mokslo keliuose ateityje.

A.a. Juozas Visockis, 65 m., 
mirė gegužės 11 d. Our Lady of 
Mercy ligoninėje po ilgos ir 
sunkios operacijos. Palaidotas iš 
Šv. Jono Kr. par. bažnyčios liet, 
kapinėse. Velionis paliko žmo
ną, brolį ir kitus gimines Lie
tuvoje. Gausus artimųjų būrys 
velionį lankė laidotuvių namuo
se ir dalyvavo laidotuvėse.

Prof. Br. Kasias baltistikos 
konferencijos proga lankėsi “T. 
Ž.” redakcijoj. Konferencijoj 
jis pirmininkavo socialinių 
mokslų sekcijai. Šiuo metu jis 
profesoriauja Wilkes kolegijoj, 
Pensilvanijoj. Jo paruoštas bei 
redaguotas 700 psl. dokumenti
nis veikalas anglų kalba apie so
vietinę Lietuvos’ okupaciją ir 
aneksiją jau atiduotas spaus
dinti.

“DAINA” DĖKOJA
Balandžio 15 d. įvykusiame “D.” 

grupės ruoštame baliuje susitelkė 
daug talkininkų ir aukotojų, nekal
bant apie pačias dainietes. Fantus 
loterijai ir pinigines dovanas auko
jo: Lietuvos konsulas dr. J. Žmui
dzinas ir ponia H. Žmuidzinienė, M. 
Valiulienė, J. Urbonas, A. Kveda
rienė, I. Urbonavičienė, Z. Styrienė, 
S. Remeikaitė, S. Marijošienė, B. 
Salkuvienė, J. Poška, T. Zaleskienė, 
V. ir V. Kaminskai; M. Pocienė $10, 
Leonas Alekna $10, po $5: p. Pečiu
lienė ir V. Streitas. Žymimi tik tie 
aukotojai, kurių piniginė auka atėjo 
per kitą asmenį. Ypatingas dovanas 
paaukojo St. Dervinienė, pasiūdama 
virš 50 stambių fantų, ir St. Valatkie
nė, paruošdama 50 porcijų bufetui. 
Prekybininkų aukos: J. Margis Drug
store, Mohawk Furniture, “Nidos” 
restoranas, Parkside Meat Market, 
Amber Draperies and Interiors. Va
karo programoje svečius maloniai 
nuteikė balerina Nora Novogrodsky- 
tė, graikščiai pašokdama. Prizus už 
gražiausias sukneles laimėjo: I — 
Irena Žemaitienė dailininkės H. 
Žmuidzinienės paveikslą; II — Kris
tina Naruševičiūtė Margis Drugstore 
elektrinį veidrodį; III — Irena Tu- 
rūtienė didžiulę dėžę saldainių “Ni
dos” restorano; IV — Jieva Adoma
vičienė Žemaitės raštus, paaukotus 
P. Jankaitienės. Pagalba šokiuose — 
K. Naruševičiūtė, V. Naruševičius ir 
V. Kulikauskas. Bartenderiai — J. 
Bakšys, p. Enzelis, J. Novogrodskis 
ir V. Dagilis. O. Indrelienė — prie 
bilietų.

Mūsų nuoširdi padėka Norai No- 
vogrodskytei už programos atlikimą, 
taip pat — visiems 
talkininkams.

T. L. Moterų
"Daina”

Motinos Diena ir mokyklos 
išleistuvės. Gegužės 14 d. Prisi
kėlimo salėje paminėta Motinos 
Diena ir iškilmingai užbaigti 
šeštadieninės mokyklos bei li
tuanistinio seminaro mokslo me
tai. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Staškus, atidarymo žodį ta
rė LB Toronto pirm. J. Karpis. 
Į šeštad. mokyklos abiturientus 
kreipėsi mokyklos vedėjas J. 
Andrulis, o lituanistinį se
minarą baigusiems kalbėjo se
minaro vedėjas Vyt. Taseckas, 
kviesdamas mokyklą baigusius į 
lituanistinį seminarą. Baigu
siems pažymėjimus įteikė kon
sulas dr. J. Žmuidzinas su p. 
Nakrošiene ir p. Balsiene. Bai
gė 51 ir pirmą kartą vyravo ber
niukai. Seminarą baigusiems 
pažymėjimai buvo įteikti dr. J. 
Žmuidzino, Vyt. Tasecko ir An- 
gelikos Sungailienės. Sveikino 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, mo
kyklos tarybos pirm. kun. PI. 
Barius, OFM, tėvų komiteto 
pirm. V. Stabačinskas ir auklė
tojų vardu — L. Nakrošiene. 
Mokyklos dešimtokų vardu pa
dėkos žodį tarė Aidas Vaidila, o 
lituanistinio seminaro baigusių 
vardu — Silvija šarkaitė. Meni
nę programą pranešinėjo Eglė 
Josiukaitė. Labai gražų “Laišką 
motinai”, parašytą dešimtokės 
Lilijos Zenkevičiūtės, skaitė Li
na Vaitiekūnaitė. IX sk. moki
niai atliko montažą, paruoštą 
mokytojo Vyt. Biretos. Gaila, 
kad jų balsai buvo silpni, ir sa
lėje beveik nesigirdėjo. Eilėraš
tį “Motinai” padeklamavo ma
žoji Bernadeta Abromaitytė, o 
dešimtokai ir devintokai, vado
vaujami Valės Balsienės, pašo
ko keletą tautinių šokių. Mo
kyklos choras, vadovaujamas 
Danutės Garbaliauskienės, pa
dainavo 4 dainas. Paskutiniąją 
“Oi tai dyvai” publika išprašė 
pakartoti. Programa baigta Tau
tos himnu. Vakare įvyko tradi
cinės mokytojų vaišės, kurias 
surengė tėvų komitetas, vado
vaujamas B. Stabačinsko. Pro
gramai vadovavo mokyt. Algis 
Vaičiūnas, vienus kviesdamas, o 
kitiems neleisdamas kalbėti. Be 
ankstyvesnėje programoje su
minėtųjų, žodį tarė KLB krašto 
valdybos pirm. inž. E. Cuplins- 
kas, švietimo kom. pirm. L. Ta
mošauskas ir kun. Petras Ažu
balis. Visi reiškė savo dėkingu
mą mokytojams. Dalyvis

Aušros Vartų par. žinios
— Mūsų parapijos bažnyčioje ge

gužinės pamaldos būna trečiadie
niais ir penktadieniai 7.30 v. vaka
ro, sekmadieniais — tuoj po 11 v. 
Mišių.

— Gegužės 20-28 d.d. yra organi
zuojamos specialios pamaldos Dievo 
Motinai Marijai Notre-Danie de Lour
des koplytėlėje, 430 ėst, rue Sainte- 
Catherinc. Įvairios tautų grupės yra 
pakviestos dalyvauti: ispanai ir por
tugalai — sekmadienį, angliškai kal
bą — pirmadienį, lenkai — antra
dienį, italai — trečiadienį, prancū
ziškai kalbą afrikiečiai — penkta
dienį, prancūziškai kalbą Europos ir 
Azijos gyventojai — šeštadienį. Lie
tuviams paskirtas ketvirtadienis, ge
gužės 25 d. Pamaldos prasidės 7.30 
v. vak. Bus pamokslėlis, litanijos, Ro
žinis, giesmės ir Mišios. Viskas lie
tuviškai. Kviečiame abiejų Montrea- 
lio liet, parapijų tautiečius į šias 
pamaldas.

— Simanas Petras Pukteris ruo
šiasi vesti Frances Sophie Szusz- 
kowski.

— Gegužės 11 d. mirė Alfonsas 
Greibus. Palaidotas pirmadienį, ge
gužės 15. Mišios buvo 10 v.' Velio
nies artimiesiems gili užuojauta.

— Lituanistinė Montrealio mokyk
la užbaigė šių mokslo metų darbą. 
Tiksli naujų metų mokslo pradžia 
bus paskelbta vėliau.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $252.05.

Skaučių tuntas “Neringa”' ge
gužės 13 d. AušPos Vartų salėje 
surengė skautoramą, kuriai va
dovavo viešnia iš Čikagos S. 
Traškaitė ir R. Lukoševičiūtė. 
Programa buvo įvairi, išradin
ga. Pasirodė paukštytės ir vy
resnės skautės. Į dainavima bu
vo įtraukta visa publika. Dide
lio įvertinimo susilaukė vyr. 
skaučių atliktas šokis “Gyveni
mo ciklas”, kuriam vadovavo iš
raiškos šokio mokytoja Birutė 
Nagienė. Arti pusę valandos už-

Nelė ir Jonas Budriai gegu
žės 13 d. atšventė savo vedy
binę sukaktį gausiame savo bi
čiulių būryje.

Radijo programa “Tėvynės 
prisiminimai” iš CHIN stoties 
nuo gegužės 20 d. prailginama 
visu pusvalandžiu, šeštadieniais 
ji bus girdima nuo 7 iki 8 v.v., 
ketvirtadieniais — 5.30 v. v. 
Banga — 101 FM. Programos 
vedėjas — J. R. Simana
vičius.

Norintieji apdrausti iškvies
tus gimines paviešėti iš Lietu
vos ir kitur gali kreiptis į Hos
pital Medical Care, 700 Bay St., 
Toronto. Tel. 364-4114.

Torontiškiai jaunimo kongre
so atstovai rimtai ruošiasi daly
vauti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Čikagoje. Tam buvo 
sukviesta speciali studijinė su
eiga. Be to, lėšoms telkti jie ren
gia šokių vakarą gegužės 26 d. 
šv. Jono Krikštytojo parapijos 
salėje.

&

aukotojams ir

šalpos Grupės 
valdyba

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355 0

A D A M O N I S 
e. i. b.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

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.

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

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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trukęs su specialia garsų muzi
ka išraiškos baletas pareikalavo 
keturių mėnesių intensyvaus 
darbo. M. Jurkienė surengė 
vaizdinių priemonių parodą. Po 
to buvo vaišės ir šokiai.

Sporto klubas “Tauras” gegu
žės 14 d. turėjo draugiškas 
krepšinio rungtynes. Žaidė “ža
liukai” prieš “mėlynuosius”. Po 
pertraukos Įvyko veteranų rung
tynės prieš jaunius. Veteranai 
pralaimėjo 56-65. Buvo įteiktos 
taurės Giriniai ir Baniui, kurie 
iškovojo daugiausia taškų, žais
dami Montrealio lygos žaidynė
se. L. Girinis-Norvaiša pabrėžė 
nuopelnus Romo Otto, kuris po
ra dešimtmečių dirba ir vado
vauja sportininkams. Talkinant 
p. Celtoriui, p. Brikienė ir p. 
Intienė suruošė sportininkams 
vaišes.

Medžio šaknų skulptorius Pr. 
Baltuonis, po sėkmingos paro
dos Čikagoje, kurią organizavo 
žurnalas “Laiškai Lietuviams”, 
pakviestas visam gegužės mėne
siui į Beverley meno galeriją. 
Joje išstatyta 15 Pr. Baltuonio 
kūrinių. Galerija priklauso me
nininkų draugijai.

LDK “Vytauto” klubas vie- 
neriem metam išnuomotas J. 
Stankaičiui ir P. Menard. J.L.

Akademinis Sambūris gegu
žės 12 d. surengė p. Jurgučių 
namuose lietuvių humoristikos 
vakarą, kurio programą paruo
šė ir ją atliko dr. H. Nagys.

“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktoriumi pakviestas Juozas 
Petrėnas iš Niujorko. Jis lankė
si Montrealyje ir sutiko už po
ros savaičių perimti redagavi
mą. Naujasis “NL” redaktorius 
yra uteniškis, gimęs 1899 m. 
Lietuvoje dirbo įvairiuose laik
raščiuose, redagavo “Dieną”, 
“Dienos Naujienas”, leido hu
moro laikraštį “Kultuvė”, kurį 
laiką redagavo literatūros žur
nalą “Keturi Vėjai”., J. Petrė
nas reiškėsi ir kaip rašytojas 
Petro Tarulio pavarde. Yra pa
rašęs apysakų rinkinį “Mėlynos 
kelnės” ir “Žirgeliai padebe
siais”. Nuo 1948 m. gyvena 
Brooklyne: dirbo socialistinio 
žurnalo “Darbas” kolektyve ir 
SLA centre, redaguodamas tos 
organizacijos laikraštį “Tėvy
nė”.

Sol. G. Capkauskienė gegužės 
5 d. Goethe Institute salėje 
dainavo Mocarto “Užburtojoj 
fleitoj” vieną pagrindinių vaid
menų. Publika buvo labai gausi. 
Vietinė spauda solistės dainavi
mą gerai vertino.

Baltistikos konferencijoj iš 
Montrealio dalyvo prof. Irena 
Pavilanienė-Štencelytė, dr. Ilo
na Gražytė ir R. E. Maziliaus
kas. Dr. I. Gražytė literatūros 
sekcijoj kalbėjo apie V. Krėvės 
kūrybą. L Pavilanienė dalyvavo 
lingvistikos sekcijoj. Ji pati yra 
slavistikos specialistė, studija
vusi Lietuvoj, Prancūzijoj, JAV 
ir Kanadoje. Nuo 1960 m. dės
to rusų ir bažnytinę slavų kalbą 
McGill un-te. Šiuo metu ji eina 
lingvistikos skyriaus vedėjos 
pareigas. R. E. Maziliauskas do
mėjosi literatūros, socialinių, 
politinių mokslų ir kitom sekci
jom.

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių metinis kon
certas bus birželio 17 d. Aušros 
Vartų par. salėje. Mokiniai uo
liai rengia naują muzikinę pro
gramą lietuvių visuomenei.

“N. Lietuva” 1972. V. 3 nr. 
atspausdino Stasio Misiulio raši
nį “Ar mums reikalinga tautinė 
Bažnyčia?” Jame autorius labai 
grubiai ir užgauliai niekina ka
talikus, jų įsitikinimus, o jų ku
nigus vadina “nepakenčiamomis 
akiplėšomis”, išnaudotojais. Su
minėti faktai apie kapines iš
kraipyti. Užsipuolamas kun. P. 
Ažubalis, Toronto lietuvių kapi
nių įsteigėjas, pastatomas vie
noj eilėj su Čikagos šv. Kazi
miero kapinių antilietuviška ad
ministracija. Esą Toronto tau
tiečiai kun. P. Ažubalį įtaria “są
mokslu”. Bet tai juk grynas me
las. Taipgi labai klaidinga in
formacija apie Vatikano laiky
seną Sov. Sąjungos ir lietuvių 
atžvilgiu. Tokio šliūpinio pobū
džio rašinių lietuvių spaudoje 
retai bepasitaiko. Deja, dabarti
nis “NL” redakcinis kolektyvas 
rado reikalo grįžti i šliūpinius 
laikus ir pradėti niekinti savo 
tautiečius katalikus. Kad taip 
daro komunistinė spauda, su
prantama. bet kad tokiu keliu 
nasuko “NL”, tenka tik apgai
lėti, nes tuo būdu atnaujinamas 
mūsų visuomenės kiršinimas 
religinėje srityje. Argi mūsų vi
suomenė aukoja lėšas tam, kad 
lietuviškoii spauda galėtų nie
kinti didžiosios daugumos įsiti
kinimus ir jos pastangas tiek 
tautinėje, tiek religinėje srity
je? Lt.


