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Didvyriai ir duobkasiai
Neseniai įvyko sėkminga trečioji baltistikos konferencija, ku

rioje žymus estų literatūros kritikas ir žurnalo “Books Abroad” 
redaktorius viešu žodžiu pabrėžė lietuvių didžiausią kultūrinį lai
mėjimą išeivijoj, būtent, Lietuvių Enciklopedijos išleidimą. Tai 
esąs unikalus darbas, kurio nepajėgė atlikti kitos tautybės pana
šiose sąlygose. Tai faktas, kuriuo didžiuojasi visi lietuviai, tačiau 
toli gražu nevisi prie to didelio darbo prisidėjo. Dirbo tik, paly
ginti, maža grupė pasišventėlių, o garbe ir vaisiais naudojasi 
visi. Negana to, dalis tautiečių naudojasi parazitiškai — užsisakė 
enciklopediją, bet pilnai neatsilygino. Kaip leidėjas J. Kapočius 
skelbia, tokių susidarė nemažas būrys, nes liko nesumokėta 27.000 
dolerių, čia kartojasi ta pati istorija, kaip ir su laikraščių prenu
meratoriais — dalis jų neužsimoka, į paraginimus neatsiliepia ir 
besikilnodami dingsta iš horizonto, pridarę nuostolių sunkiai besi
verčiančiai lietuviškajai spaudai. Tai mūsų kultūrinio gyvenimo 
duobkasiai, kurie vien savo asmeninių reikalų paisydami, laidoja 
bendruosius lietuvybės interesus. Ir jeigu tokių būtų dauguma, 
joks kultūrinis gyvenimas nebūtų įmanomas, o be jo — ir tautos 
išlikimas. Džiugu betgi konstatuoti, kad iki šiol mūsų tautinį-kul- 
tūrinį gyvenimą lėmė ne duobkasiai, o darbo pelės, kurioms išeivi
jos sąlygose dera didvyrių vardas. Viena tų didžiųjų darbo pelių 
yra Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, kurio pa
stangų dėka susibūrė kultūrininkų grupė didžiam darbui ir atliko 
šimtmetinę misiją.

★ ★ ★

Sėkmingai išleidęs lietuviškąją enciklopediją, J. Kapočius iš
girdo kitą šauksmą: reikia angliškos enciklopedijos apie Lietuvą! 
Ryžosi jis ir naujam žygiui, apsiginklavęs ilgu spaustuvininko ir 
leidėjo patyrimu. Sutelkė reikalingas intelektualų pajėgas, supla
navo šešių tomų “Encyclopedia Lituanica” ir jau išleido du tomu. 
Taigi, trečdalis darbo jau atlikta. Iš šalies žiūrint atrodė, kad vis
kas eina sklandžiai, kad po 36 tomų išleisti dar 6 bus lengva. 
Pasirodė atvirkščiai. Apsilankęs “Tėviškės Žiburių” redakcijoj J. 
Kapočius pareiškė, kad angliškosios enciklopedijos leidimas yra 
atsidūręs realiame pavojuje. Lietuviškoji enciklopedija turėjo apie 
4000 prenumeratorių, o angliškoji neturi nė 2000. Su tokiu tiražu 
jokia leidykla negali išsiversti. Dėlto išleidęs du tomu, J. Kapo
čius aiškiai davė suprasti, kad atėjo metas šaukti SOS! Jam būtų 
didelė pagalba, jei toji 27.000 dolerių skola už lietuviškąją encik
lopediją galėtų būti atgauta iš neatsilyginusiij prenumeratorių. 
Deja, maža vilties. Duobkasiai moka duobes kasti ir didvyriams. 
Tai jų specialybė, kurios nepabūgsta ir kritiškais momentais. Daug 
realesnė viltis — kreiptis į tuos, kuriems tautiniai bei kultūriniai 
lietuvių reikalai tebėra gyvybinės reikšmės. Tokių, išeivijoj dar 
yra daug, tik su didesniu pasiūlymu sunkiau juos pasiekti. Reika
lingas intensyvesnis platinimo vajus. Žmogus šiandieną turi būti 
užkalbintas ir pasiūljdas. Raštas nebėra toks paveikus, nors mūsų 
karta yra dar pakankamai sąmoninga didiesiems darbams paremti.

★ ★ ★

Kad mūsų visuomenėje tebėra pakankamai jautrumo didie
siems žygiams, matyti iš visos eilės faktų. Juk jeigu tokio jaut
rumo nebūtų, neturėtume operos Čikagoje, nebūtų dainų ir tauti
nių šokių švenčių, negyvuotų fondai, spauda, radijo programos 
ir 1.1. Visa tai rodo, kad duobkasių nuošimtis nėra didelis, kad 
jie dar nepajėgia laidoti didvyrių. Žinoma, su laiku situacija gali 
pasikeisti neigiama linkme, tačiau šiuo metu nutraukti angliško
sios enciklopedijos leidimą būtų nusikaltimas — tautinė nuodėmė. 
Dėlto reikia rasti sprendimą, t.y. lėšas pradėtam darbui baigti. 
Jeigu mūsų visuomenė ir toliau liks abejinga leidėjo J. Kapočiaus 
šauksmui, jeigu neatsiras pakankamai naujų prenumeratorių, “En
cyclopedia Lituanica” leidimą turėtų finansuoti Lietuvių Fondas 
kaip šiuo metu pajėgiausia finansinė institucija. Žinoma, normalus 
kelias turėtų būti prenumeratoriai. O jie gali atsirasti iš tų gretų, 
kurios duosniai aukoja įvairiems lietuvių renginiams. Nėra abejo
nės, visi lietuviškieji renginiai reikalingi paramos, tačiau keista, 
kad praeinamo pobūdžio dalykai lengviau sulaukia paramos nei 
išliekamieji. Pvz. jaunimo kongresas yra didelis, paskatinantis 
įvykis, bet jis greit praeis be gilesnių pėdsakų, o enciklopedija 
išliks kartų kartoms. Informacija apie Lietuvą reikalinga dabar, 
bet gal dar reikalingesnė bus ateityje, kai niekas nebepajėgs jos 
išleisti. Dabar tad laikas sukrusti, kad netaptume atsakingi už 
perankstyvas didvyrių laidotuves. Pr. G.

Kauno studentų kovos
Demonstravo tūkstančiai stu- 

Yra žuvusių ir sužeistų • Suimta 300 studentų

Pasaulio i vykia i
PREZ. R. N I K S O N A S PRADĖJO VIEŠNAGĘ SOVIETŲ SĄJUNGOJE, 
tikėdamasis Vašingtonan parsivežti kelis reikšmingus susitarimus. 
Jį ypač nudžiugino išvykimo išvakarėse netikėtas sovietų ambasa
doriaus A. Dobrynino atsilankymas ir kompartijos vado* L. Brež
nevo laiško perdavimas. Prez. R. Niksonas prasitarė, jog greičiau
siai bus pasirašytos trys sutartys — strateginių ginklų apribojimo, 
prekybos ir bendradarbiavimo dangaus erdvių tyrime. Maskvos 
sudarytoj pasitarimų darbotvarkėj pagrindinis dėmesys turbūt 
tenka Europos saugumo konferencijai, kuriai dabar duris atvėrė 
paskutiniu momentu Bonnoje patvirtintos sutartys su Maskva ir 
Varšuva. V. Vokietijos pripažintam Sovietų Sąjungos imperijos 
sienų patvirtinimui dabar trūksta visos Europos oficialaus prita

Susidegino Romanas Talanta 
dentų

Pirmosios žinios apie įvykius 
Kaune pasklido Toronte per 
CFRB radijo stotį gegužės 21 
d. rytą. Vėliau jas ėmė skelbti 
kitos radijo stotys ir televizi
ja. Tos pačios dienos vakarą 
gautas šis telefoninis VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūno prane
šimas.

Laisvę Lietuvai!
Gegužės 14, sekmadienį, Kau

ne susidegino Romas Talanta, 
reikalaudamas Lietuvai nepri
klausomybės ir religinės laisvės. 
Šiuo metu jo amžius nėra užtik
rintai nustatytas — 20 ar 34 
metai. Į jo laidotuves ketvirta
dienį, gegužės 18, susirinko 
tūkstančiai studentų. Milicija ir 
kariuomenė bandė laidotuvių 
procesiją išsklaidyti. Susidūri
me nuo žaizdų mirė du milici
ninkai. Kiek žuvo demonstran
tų, nežinia. Suimta jų daugiau 
kaip 300.

Sekančią dieną, gegužės 19, 
penktadienį vėl ivyko demonst
racijos, kurių iniciatoriais buvo 
studentai ir jaunimas. Jų pa
grindinis reikalavimas — ne
priklausomybė Lietuvai!

R. Talantos susideginimą pa
tvirtino “The Ney York Times”, 
radijas, televizijos stotys, bet 
apie šį įvvkį dr. J. K. Valiūnas 
jau anksčiau žinojęs.

ALTa ir Lietuvių Bendruo
menė organizuoja telegramas 
JAV senatoriams ir atstovams, 
prašant skatinti prez. R. Nikso- 
ną Maskvoje, kad jis iškeltų 
Lietuvos laisvės klausimą ry
šium su S. Kudirka ir R. Talan
tos susideginimu.

Kanados spauda
Žinios apie Kauno įvykius pa

siekė spaudą per oficialias agen
tūras ilgąjį savaitgalį, ir dėlto 
tegalėjo pasiekti skaitytojus ge
gužės 21 d. vakarą ir sekančios 
dienos rytą. Torontiškis “The 
Globe a. Mail” paskelbė plato
ką AP informaciją su antrašte: 
“Susidegino katalikas. Tūkstan
tinės riaušės Lietuvos mieste”. 
Informacijoje sakoma, kad tūks
tančiai jaunimo Kaune kovėsi 
su milicija ir kariuomene. Ko
vos kilusios susideginus Roma
nui Talantai, 20 metų jaunuo
liui, prie muzikinio teatro, kur 
jis pačiame vidurdienyje užsi
pylė visą galioną benzino. Lai
dotuvių dieną buvo iškviesta 
policija su lazdomis, o antrąją 
dieną teko šauktis ir kariuome
nės pagalbos. Kariniai daliniai 
buvo iš vadinamų vidaus apsau
gos pajėgų ir net parašiutinin
kų. Visi jie buvo ginkluoti laz
domis ir dėvėjo šalmus. Vienas

(Nukelta į 6-tą psl.)

Trečiojo] baltistikos konferencijoj Toronto universitete gegužės 11—14 dienomis. Viršuje iš dešinės: organi
zacinio komiteto pirm. prof. O. Trass, estas, E. Ziplans, latvė, prof. M. Valgemaa, estas, ir Toronto universiteto 
atstovas; viduryje — konferencijos pradedamoji sesija; kalba estas prof. J. Puhvel, pirmininkas “Association 
for the Advancement of Baltic Studigg’k. apačioje — lietuvių grupė pertraukos metu; iš dešinės: Pr. Zunde, 
kun. J. Staškus, dr. J. Jakštas, kun. K. Pugevičius Nuotr. Kreilio

Baltijos kraštai mokslinėj konferencijoj
Trečioji baltistikos studijų konferencija * Apie 500 dalyvių * Estas apie lietuvių literatūrą • 

Daugiausia knygų išleido latviai • Gudai kėsinasi į Lietuvos istoriją
Ištisas tris dienas — gegužės 

11-14 460 mokslininkų bei kul
tūrininkų gvildeno Baltijos 
kraštų problemas Toronto uni
versitete, kuris ir globojo suva
žiavusius svečius. Konferenciją 
surengė “Association for the 
Advancement of Baltic Stu
dies”. Tai buvo tikra prasme 
baltistikos konferencija, nes vi
sos paskaitos ribojosi šia sri
timi. Viena labiausiai išskirtinų 
paskaitų buvo esto Ivar Ivask, 
kuris metė sintezinį žvilgsnį į 
baltiečių išeivijos literatūrą per 
pastaruosius 25 metus. Ši pa
skaita, skaityta atidaromojoj vi
sumos sesijoj, davė lyg ir toną 
visai konferencijai. Autorius da
vė gana pilną vaizdą visų trijų 
tautybių literatūros, sukurtos iš
eivijoj 1945-1971 metais. Kon
krečiais duomenimis I. Ivask 
parodė, kad nevisi išeivijos vai
siai kartūs, kad baltiečiai kūrė
jai sukūrė vertingų veikalų ne 
tik savo tautai, bet ir pasauliui. 
Rašytojai, kaip ir visi kiti trem
tiniai, išgyveno karą, kuris su
griovė namus, palikdamas žmo
nes laisvus, bet nuogus. Tai bu
vo tragiškas išlaisvinimas, giliai 
sukrėtęs rašytojus, bet kartu ati
daręs kelius į naujus horizon
tus. Iš savo tėvynių pasitraukė 
62.000 lietuvių, 75.000 estų ir 
125.000 latvių. Pastarieji per 27 
metus išleido 766 literatūrines 
knygas su 138.203 puslapiais, 
estai — 500 su 120.000 pusla
pių, lietuviai — 503. Senoji lie
tuvių emigracija literatūrinių 
leidinių skaičiaus nepadidino. 
Estai esą stipriausi Švedijoj 
(25.000), o latviai ir lietuviai — 
Š. Amerikoj. Nors latviai išlei
do didžiausią skaičių knygų, ta
čiau lietuvių išeivijos literatūra 
esanti svariausia iš visų baltie
čių. Tai liudijanti Lietuvių En- 
siklopedija, K. Bradūno reda
guotas leidinys “Lithuanian Li
terature Abroad 1945-1967” ir 
“Lietuvių poezija III”, R. šilba- 
jorio “Perfection of exile”. I. 
Ivask daugiausia rėmėsi šiuo 
pastaruoju leidiniu. Jis pabrėžė, 
kad lietuviai esą ypač stiprūs 
poezijoj, vertimuose ir dramo
je. Kaikurie autoriai pasižymi 
dideliu originalumu ir yra reikš
mingi tarptautiniu mastu. Visai 
lietuvių kūrybai ryškios įtakos 
turėjusi katalikybė. Lietuvių ra
šytojai svarsto egzistencinius, 
mistinius klausimus, o latvių ir 

estų — etninius, realistinius, 
groteskinius. Estai domisi dau
giausia kritika ir romanais, lat
viai — liaudies dainomis, poe
zija. Visa baltiečių išeivijos li
teratūra turėjusi įtakos ir sovie
tų okupuotom tėvynėm. Savo 
paskaitą I. Ivask baigė VI. Šlai
to mintimi: Jei aš nebūčiau ti
kėjęs didžia Lietuvos ateitimi, 
seniai būčiau nustojęs rašyti 
poeziją. Bet aš rašau ir rašau. 
Rašau tik lietuviškai, nes ir 
Dievas mane supranta tiktai lie
tuviškai.

Valstybės pavojuje
Antru visumos sesijos paskai

tininku buvo irgi estas prof. 
Rein Taagepera iš Kalifornijos. 
Jo tema: “Šiaurės vakarų sovie
tinių respublikų skirtybės”. Pa
skaitininkas apžvelgė Kareliją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir Gu
diją. Lietuva ir Gudija tautiniu 
požiūriu laikosi geriausiai. Lat
vija 1990 m. bus jau pusiau ru
siška. Karelijoj dabar gyvena 
68% rusų. Tautinė sąmonė tri
jose Baltijos respublikose yra 
stipri, ir dėlto jos išliks nežiū
rint rusinimo proceso. Karelie- 
čiai lengviausiai pasiduoda rusi
nimui. Gudijoj vyksta dvejopas 
procesas — asimiliacijos ir tau
tinio atbudimo. Atomazga nėra 
dar aiški. Estija ir Latvija yra 
pilnai supramoninta ir beveik 
du trečdaliai gyvena miestuose. 
Lietuva yra vidurkely į supra- 
monėjimą, Gudija tik pradeda 
šį procesą. Ištisą dešimtmetį Es
tija ir Lietuva turėjo palyginti 
plačią autonomiją kultūrinėje 
srityje, bet jų svoris Maskvos 
viršūnėse buvo nereikšmingas. 
Latvija ir Gudija turėjo didesnį 
svorį Kremliaus viršūnėse, bet 
mažiau autonomijos vietiniuose 
reikaluose. Estija, Latvija ir 
Lietuva turi tautines kultūras, 
per kurias Vakarų idėjos sklin
da Rusijon. Gudijos kultūra gali 
i ūti naujosios pramonės sustip
rinta arba sunaikinta. Karelija 
neturi specifinės kultūros, nau
dojasi suomių ir rusų kalbomis.

Baltijos dievija
Trečiosios visumos sesijos — 

banketo kalbėtoju buvo taip pat 
estas Jaan Puhvel, “Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies” pirmininkas. Gana iš
samioje paskaitoje tema “The 
Baltic Pantheon” jis pasinėrė 
lietuvių ir latvių mitologijon, 

citavo senąsias kronikas, gvil
deno baltiečių religiją ir tuo 
būdu parodė, kad Europos kon
tekste ir baltiečiai turi iškilią 
vietą turtinga savo praeitimi.

Prie visumos sesijų tenka pri- 
skaityti ir penktadienio pietus, 
kurių metu paskaitą skaitė žy
mus amerikiečių istorikas Os
wald P. Backus. Nors pavardė 
skamba lietuviškai, jis yra ang
losaksas su trupučiu prancūziš
ko ir latviško kraujo. Gimęs Ro- 
čestery. Jis yra skaitęs paskai
tų Suomijoj, Maskvoj ir dauge
lyje kitų vietovių. Yra lankęsis 
ir Vilniuje. Moka rusų kalbą ir 
kurį laiką dėstė Maskvoje. Pa
rašęs daug veikalų. Jo tema šio
je baltiečių konferencijoje bu
vo: “Baltiečių ir suomių povei
kis rusų istorijai”. Nurodė visą 
eilę faktų, iš kurių matyti bal
tiečių ir suomių įtaka rusų kul
tūrai, nors toje srityje dar ma
žai kas ištirta.

Sekcijų posėdžiai
Pagrindinis konferencijos dar

bas telkėsi sekcijose: istorijos, 
sociologijos, kalbotyros, litera
tūros, tautosakos ir studentų. 
Daugiausia paskaitų teko istori
jos sekcijai, būtent, 46 — dau
giau kaip pusė. Šioje konferen
cijoje nebuvo paliestas nei Bal
tijos kraštų religinis gyvenimas 
naujausiais laikais, nei pastan
gos tiksliųjų mokslų srityse. Pa
skaitų lygis’nebuvo’vienodas — 
šalia labai gerai paruoštų, ori
ginalių, buvo ir silpnokų. Vie
nos jų buvo populiaresnės, ki
tos sunkiai įkandamos nespe- 
cialistams, kaip pvz. kalbotyros 
sekcijoj. Niekur netrūko daly
vių, o aktualesnėse sekcijose au
ditorijos buvo pilnos. Prie tokių 
skirtinos — literatūros, sociali
nių mokslų ir kaikurios istorijos 
sekcijos paskaitos. Jos vyko ta
me pačiame universiteto pasta
te, ir buvo patogu vaikščioti 
iš vienos sekcijos kiton.

Lietuvos istorija pavojuje
Istorijos sekcijoj daugiausia 

buvo gvildenami Estijos ir Lat
vijos klausimai. Iš lietuvių isto
rikų paskaitas skaitė tiktai R. 
Misiūnas ir J. P. Slavėnas. Pas
tarasis kalbėjo apie Hitlerį, 
Klaipėdą ir Lietuvą, o R. Misiū
nas — apie Rusiją, Švediją ir 
Baltijos kraštus 18-19 š. Taigi, 
Lietuvos istorija šioje konferen- 

(Nukelta į 7-tą psl.) 

rimo. Prez. R. Niksonui, be abe
jonės, labiausiai rūpi karo Viet
name užbaigimas, galintis duo
ti daugiausia naudos preziden
to rinkimuose vėlyvą rudenį, š. 
Vietnamo divizijų ofenzyva P. 
Vietname vykdoma sovietų pa
rūpintais ginklais. Haifongo 
uosto užminaviinas Š. Vietna
mo karinį pajėgumą sumenkins 
tik po poros mėnesių, kai užsi
baigs per kelerius metus suda
rytos ginklų ir naftos atsargos. 
Amerikiečių aviacijos praneši
mu, lėktuvams jau pavyko su
naikinti beveik 6 milijonų to
nų talpos 6 naftos atsargų tan
kus Hanojaus priemiestyje. 
Maskvos propaganda, stengda
masi nuvertinti Haifongo bei 
kitų uostų blokadą, ima šnekėti 
apie naujų raketų siuntimą į Š. 
Vietnamą per komunistinę Ki
niją, nors, iš tikrųjų šis tiekimo 
kelias yra labai nepatikimas dėl 
geležinkelio linijų nutraukimo 
ir tiltų subombardavimo Š. Viet
name. Nemažą rūpestį prez. R. 
Niksonui sudaro Š. Vietnamo 
ketvirtos divizijos permetimas 
prie buvusios imperijinės Viet
namo sostinės Hue. Šio miesto 
užėmimas prez. R. Niksono vieš
nagės metu visiškai susilpnintų 
jo kortas pasitarimuose su so
vietų vadais. Tada geriausiu at
veju jis galėtų tikėtis tik sovie
tų diplomatinės paramos pasi
traukti iš Vietname pralaimėto 
karo, nors prez. R. Niksonas yra 
įsipareigojęs netapti pirmuoju 
karą pralaimėjusiu JAV prezi
dentu.

PATVIRTINO SUTARTIS
Bundestagu vadinamas V. Vo

kietijos federacinis parlamen
tas patvirtino Bonnos sutartis 
su Maskva ir Varšuva, kai krikš
čionių demokratų vado R. Bar- 
zel vadovaujama’ opozicija nu
tarė susilaikyti nuo balsavimo. 
Už Bonnos ir Maskvos sutarties 
ratifikavimą pasisakė 248 so
cialistų ir liberalų koalicijos 
nariai, prieš — 10, susilaikė 238. 
Panašiu santykiu buvo patvir
tinta ir Bonnos sutartis su Var
šuva. Bundesratas, augštieji 
parlamento rūmai, kuriuos su
daro federacinės V. Vokietijos 
vienuolikos kraštų 41 atstovas, 
sutarčių ratifikavimą galėjo už
blokuoti kancleriui W. Brandtui 
nepalankiu 20:21 balsų santy
kiu, bet ir čia opozicija susilai
kė nuo balsavimo. Tuo būdu 
sutartis ratifikavo tik socialistų 
ir liberalų nariai. Kartu buvo 
priimta kompromisinė rezoliu
cija, skelbianti, kad sutarčių pa
tvirtintos sienos tėra aplinkybių 
padiktuotas modus vivendi, lai
kinis sprendimas, neįteisinąs 
Vokietijos sienų ateičiai. Už šią 
rezoliuciją opozicija ir atsilygi
no susilaikymu nuo balsavimo. 
Sutarčių ratifikavimas, kuriam 
trūksta tik prez. G. Heineman- 
no parašo, neišsprendė politinės 
krizės Bonnoje. Pozicija ir opo
zicija žemuosiuose 496 vietų 
parlamento rūmuose dabar yra 
pasidalinusios į dvi lygias dalis 
— 248:248. Tokiose aplinkybėse 
nauji parlamento rinkimai yra 
neišvengiami. Kancleris W. 
Brandtas juos norėtų skelbti se
kantį rudenį, jeigu opozicija iki 
rinkimų dienos pasižadėtų ne
bandyti nuversti jo vyriausybės. 
Opozicijos vadas R. Barzel šį 
kanclerio W. Brandto reikalavi
mą atmetė ir pareikalavo jo at
sistatydinimo.

NAUJA TRAGEDIJA
Alabamos gubernatoriaus G. 

Wallace dalyvavimą demokratų 
partijos kandidatų į prezidentus 
varžybose valstijų bandomuo
siuose rinkimuose nutraukė ke
turios kulkos. Šūvius iš revolve
rio Marylando valstijos Laurel 
vietovės prekybos centro aikš
tėje paleido 21 metų amžiaus 
indu plovėjas Arthur Bremer 
iš Millwaukee miesto. Guberna
toriaus G. Wallace gyvybei nė
ra pavojaus, bet jį gali pusiau 

paralyžuoti nugarkaulyje įstri
gusi ir dar neišimta kulka. Aten
tato metu buvo sunkiai sužeis
tas į gerklę kandidato i prezi
dentus apsaugai atsiųstas iš Va
šingtono slaptosios tarnybos 
agentas N. Zorvas, lengviau — 
asmeninis gubernatoriaus sar
gybinis policijos kpt. E. C. Dot- 
hard, j koją — viena rinkiminio 
vajaus’ talkininkė. Oficialiai gu
bernatorius G. Wallace jau yra 
penki tūkstančiai pirmasis as
muo, šiemet JAV susilaukęs re
volverio šūvių. Jeigu jis nebūtų 
įsivėlęs į politiką, niekas šiam 
atentatui neskirtų didesnio dė
mesio. Dabargi visiem amerikie
čiam prisimena prez. J. F. Ken- 
nedžio, senatoriaus R. F. Ken- 
nedžio', negrų vado pastoriaus 
M. L. Kingo nužudymas. Aten- 
tatininką A. Bremerį tardanti 
policija neranda jokių politinių 
motyvų, nors baltasis rasistas 
G. Wallace turėjo daug priešų, 
ypač negrų eilėse. A. Bremer 
yra baltasis. Ligšioliniuose ban
domuosiuose valstijų balsavi
muose G. Wallace susilaukė di
delių laimėjimų. Ypač dėmesio 
verta yra jo pergalė Mičigane, 
kur jam teko 51% balsų, sena
toriui H. Humphrey — 27% ir 
senatoriui G. McGovern —22%. 
Nepaisydama gubernatoriaus G. 
Wallace laimėjimų, demokratų 
partija jo nepasirinks kandidatu 
į prezidentus, nes daug kas jį 
laiko eiliniu demagogu, tik vai
dinančiu demokratą, bet jo lai
mėjimai visdėlto išryškina bal
suotojų nusivylimą žymiaisiais 
demokratų partijos veikėjais. 
Spėjama, jog kandidatūra teks 
senatoriui G. McGovern, o pas
tarojo ar ir betkurio kito demo
kratų kandidato laukia beveik 
garantuotas pralaimėjimas prieš 
respublikininkų kandidatą prez. 
R. Niksoną.

PASKUTINIS SUSITIKIMAS? '
Prancūzijos, Britanijos ir Eu

ropos vienybei buvo oficialiai 
skirtas’karalienės Elzbietos pen
kias dienas trukęs vizitas Pran
cūzijai. Neoficialiai jai, matyt, 
rūpėjo paskutinį kartą susitik
ti su dėde Windsoro kunigaikš
čiu, 1936 m. vainikuotu Britani
jos karalium Edvardu VIII, atsi
sakiusiu sosto dėl vedybų su 
du kartus ištuokta amerikiete. 
Spaudoje skelbiama, jog Wind
soro kunigaikštį, 76 metų am
žiaus, taip nusilpnino kobalto 
gydymas, kad karalienę Elzbie
tą, princą Pilypą ir princą Ka
rolį pasitiko tik jo ištikimoji 
gyvenimo draugė, dėl kurios jis 
atsisakė karaliavimo. Apie 40 
minučių trukęs susitikimas įvy
ko miegamajame. Kobaltu pa
prastai gydomas vėžys, kai ope
racija jau būna pavėluota. Ka
ralienės Elzbietos susitikimas 
su dėde, atrodo, turėjo tikslą 
bent prieš jo mirtį atstatyti ka
rališkosios giminės nutrauktus 
santykius ir suteikti pripažini
mą karaliaus sostą kainavusiai 
jo žmonai.

Šaltasis karas
Santykius tarp Austrijos ir 

Čekoslovakijos įtempė iki šalto
jo karo proporcijų Jaromiro Ma- 
sariko pagrobimas. 1969 m’, iš 
Čekoslovakijos pabėgęs J. Masa- 
rikas iš P. Afrikos su žmona 
buvo atvykęs susitikti su moti
na Čekoslovakijos-Austrijos pa
sienyje. Čekoslovakai sargybi
niai jį sužeidė j koją ir iš Aust
rijos teritorijos nusitempė če- 
koslovakijon. Austrijos kancle
ris B. Kreisky reikalauja pa
grobtąjį čeką grąžinti ir tuo bū
du atitaisyti Austrijos teritori
jos pažeidimą. Priešingu atveju 
visi ryšiai tarp abiejų kraštu 
bus sumažinti iki minimumo. Į 
šį incidentą įsikišo net čekoslo- 
vaku kompartijos vadas G. Hu- 
sakas. grasindamas Austrijai, 
kad Čekoslovakija turi sąjungi
ninkų, kurie padės apsaugoti jos 
sienas.
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® RRIGIlWAMt GIMME
* Vatikano radijo lietuvių 

skyrius sėkmingai transliuoja 
religinę programą į okupuotą 
Lietuvą. Iš sovietinės spaudos 
matyti, kad ji plačiai klausoma. 
Donatas Rodą “Tiesos” 105 nr. 
paskelbė straipsnį “Dialogas 
dėl Vatikano ir Romos radijo”. 
Įsivaizduoto dialogo formoje au
torius šiuo rašiniu puola Vati
kano radiją ir vadina jį mafija 
— plėšikavimo organizacijos fi
lialu. Be to, jis primena mons. 
Z. Ignatavičių, vysk. V. Brizgi ir 
jau mirusį A. Impulevičių. 
Anksčiau komunistai religiją 
vadino opiumu, o dabar — ma
fija. Mat, jiems vaidenasi nebū
ti dalykai.

* Religijos persekiojimas Lie
tuvoje tebevyksta, nors Vatika
nas ir labai stengėsi laimėti 
laisvę religiniam gyvenimui. 
Pasak Bostono dienraščio “The 
Christian Science Monitor” (ge
gužės 8) bendradarbį Paul 
Wohl. Vatikano lūkesčiai iki 
šiol neišsipildė. Praėjusiais me
tais Vatikanas pasiuntęs tris 
žymius savo atstovus į Kremlių 
ir tikėjęsis padėties pagerėji
mo, bet turėjęs nusivilti. Tai 
esą liudija ir 17.000 lietuvių ka
talikų memorandumas JT gen. 
sekretoriui ir kompartijos gen. 
sekr. L. Brežnevui.

* JAV kongreso narys Gil
bert Gude gegužės 3 d. kalbėjo 
atstovų posėdyje ir priminė 
Lietuvos katalikus. Esą dauge
lis kongreso narių pasisakė 
prieš žydų persekiojimą Sov. 
Sąjungoje. Dabar atėjęs laikas 
pasisakyti ir prieš Lietuvos ka
talikų persekiojimą. Senatorius 
perskaitė straipsnį iš “The Cat
holic Standard”, kuriame pla
čiai rašoma apie Lietuvos kata
likų memorandumą JT gen. 
sekretoriui.

* Mėlynosios Armijos steigė
jas mons. Harold V. Colgan, 77 
m., mirė Floridoje vėžio liga. 
Prieš ketvirtį šimtmečio jo ini
ciatyva įsteigtas sąjūdis pamal
dumui į Fatimoj apsireiškusią 
Mariją skleisti buvo tapęs be
veik pasaulinio masto organiza
cija. Formaliai ji buvo sudary
ta 1950 m. su centru Vašingto
ne, N. J., ir pavadinta “Avė Ma
ria Institute Ine.” Tai organiza
cijai dabar priklauso apie 1 mi
lijonas amerikiečių katalikų, o 
visame pasaulyje yra apie' 20 
milijonų narių.

* Europos Darbo Dienos 
šventės proga, gegužės 1 d., po
piežius Paulius VI priminė dar
bininkams savo kalboje, kad 
Kristus taipgi buvo darbininkas 
ir buvo žinomas kaip staliaus 
sūnus. Jis pabrėžė Katalikų 
Bendrijos rūpestį darbininkija 
ir paneigė kaikurių tvirtinimus, 
esą Bendrija einanti išvien tik 
su stipriaisiais ir turtingaisiais. 
Jis perspėjo perdaug nepasiti
kėti ateistiniu komunizmu, ku
ris bando darbininkus nustaty
ti prieš Bendriją.Esą ta apgau
lę puikiai pažįsta žmonės, gyve
ną komunizmo kontrolėje. Apie 
komunizmą popiežius galįs 
daug karčių dalykų pasakyti. 
Ateizmas esą pavergia ir sunai
kina visą darbininkij dvasinį 
gyvenimą. Nors popiežius var
dų neminėjo, tačiau visiems 
buvo aišku, kad jis kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą ir jos paverg
tus kraštus.

* Maskvos radijas apkaltino 
užsienio radijo stotis, ypač Va
tikano ir “Amerikos Balso”, 
“smegenų plovimu” ir nustati- 
nėjimu Sovietų Sąjungos pilie
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čių prieš komunizmą bei socia
listinę sistemą.

* Katalikų Sambūriui už Ti
kėjimą kard? Franjo Seper lei
do viešai paskelbti savo laišką, 
rašytą Oregono pranciškonui 
kun. Milan Mikulič, kuriame jis 
išreiškia dideslį susirūpinimą 
dabartiniais teologiniais iškry
pimais ir sykiu deda dideles 
viltis į eilinių tikinčiųjų daugu
mos sveiką protavimą. Pastara
sis jau nekartą K. Bendriją yra 
išgelbėjęs. Jo manimu, dabarti
nis katalikų teologų blaškyma
sis esanti didžiausia kliūtis ir 
ekumenizmui, kurio jie visi sie
kia. Vienas olandų portestantų 
pastorius jam išsireiškęs, kad 
nežinąs su kuo iš katalikų Olan
dijoje vesti tarptikybinius po
kalbius, nes nežinia kas atsto
vauja tikrajai katalikiškai dok
trinai, o kas tik savom pažiū
rom. Kardinolo manymu, už vi
są šią maišatį iš dalies esą kal
ti vyskupai, kurie santaryboje 
išsikovojo sau didesnes teises, 
tačiau jų nepanaudojo savo vys
kupijose plintančioms nesąmo- 
nėsms sulaikyti. Sis kard. Se- 
perio laiškas buvo plačiai pa
skleistas JAV vyskupų konfe
rencijos suvažiavime.

* Oficialus Vak. Vokietijos 
vyskupų pareiškimas 34 libera
liųjų teologų manifesto paskel
bimo reikalu sako, kad tie te
ologai nepateikė jokių naujų 
sprendimų, o tik toliau skaldo 
tikinčiuosius.

* Singapūre šiuo metu yra 
80,000 katalikų, kuriuos aptar
nauja 9 vienuoliai ir 85 pasau
liečiai kunigai. Ta valstybė turi 
iš viso 2 milijonus gyventojų.

* Kuboje kunigų skaičius 
sparčiai mažėja. Komunistams 
įsigalėjus, buvo 650 kunigų; 
1969 m. buvo 215 kunigų, o 
1971 m. — 193. Per paskuti
niuosius trejus metus buvo 
įšventinta 15 naujų kunigų. Do
mininkonų noviciate šiuo me
tu yra du kandidatai: vienas — 
į kunigus, o kitas — į broliukus.

* Čilės vyskupai poysavo me
tinio susirinkimo paskelbė pa
reiškimą, kuriame pasisako, 
kad teisingumas bei lygybė da
ro šiokią tokią pažangą Čilėje, 
tačiau perspėjo, kad smurtas ir 
propaganda nuodija valstybę 
bei skaldo žmones. Vyskupai 
skatina valdžią ir opoziciją da
ryti aiškų skirtumą tarp Dievo 
ir ciesoriaus vykdant įvairius 
sprendimus bei ugdant naują 
bendruomenę.

* Indijos vyskupų konferen
cijos naujuoju pirmininku iš
rinktas kard. Joseph Parecat- 
til, siro-malabariečių apeigų ka
talikas. Anksčiau pirmininku 
buvo lotynų apeigų kard. Vale
rian Gracias.

* III Jungtinių Tautų preky
bos ir pažangos konferencija, 
įvykusi Čilėje, buvo pradėta 
e k u m e n i škomis pamaldomis 
Santiago katedroje. Buvo per
skaitytas Pasaulio Bendrijų Ta
rybos ir Vatikano Taikos bei 
Teisingumo komisijos bendras 
atsišaukimas, pasirašytas dr. 
Eugene Carson Blake ir kard. 
Maurice Roy. Atsišaukime sako
ma, kad nebeįmanoma izoliuoti 
tarptautinės prekybos nuo kitų 
pasaulio problemų; esą auga 
praraja tarp turtingųjų ir var
gingųjų tautų, didėja pramonės 
kraštų technologijos monopolis, 
priklausomumas kitiems, išnau
dojimas bei kultūrinė aroganci
ja politikoj, ekonomijoj ir kare.

Kun. J. Stš.

Kodėl žydų dalis vadinasi litvakais?
Galbūt nedaugeliui mūsų yra 

žinomas keistokas dalykas: Len
kijos žydai, o taip pat ir lenkai, 
visus iš Rusijos plotų, Ukrai
nos, Gudijos ir Pabaltijo valsty
bių žydus paprastai vadina “lit- 
vak” — lietuvis. Ką gi mes, 
lietuviai, turime bendro pvz. 
kad ir su Ukrainos ar Rusijos 
žydais?

Darbovietėje, kurioje šiuo 
metu dirbu, yra pora apsišvie
tusių Lenkijos žydų. Jie patvir
tino minėtą teigimą, bet neži
nojo, kodėl iš ten atvykstantie- 
ji žydai turi “litvak” vardą. At
sakymą suradau prieš kiek lai
ko perskaitęs nedidelę knygelę.

D. Lietuvos Kunigaikštijos 
atgarsiai

Prieš kiek laiko Lietuvoje pa
sirodė nedidelė, bet minėtu 
klausimu labai įdomi knyga: 
“Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos 
žydų tarmei”. Knygos autorius 
— Ch. Lemchenas, Lietuvos žy
das.

Pačioje knygos pradžioje yra 
daugeliui lietuvių negirdėtas, 
bet įsidėmėtinas teigimas: “Žy
dų lingvistikoje įprasta žydų 
kalbą skirstyti į tris pagrindines 
tarmes: 1. Lietuvos (litvišer ji
diš arba tiesiog “litviš”), 2. Len
kijos ir 3. pietryčių ...” Lietu
vos tarmė nereiškia dabartinės 
Lietuvos žydų tarmės. Reizen 
Lietuvos tarmes ribas šitaip nu
rodo: “Lietuvos tarme žydai kal
ba į šiaurę nuo linijos Suvalkai- 
Kijevas, etnografinėje Lietuvo
je, Baltarusijoje, Didžiojoje Ru
sijoje ir Pabaltijyje” (16 psl.).

Taigi Lietuvos tarmė žydų 
vartojama maždaug buvusios Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
ribose. Kunigaikštijos atgarsių 
ir lietuvių kalbos įtakoje, ma
tyt, ir pasiliko žydams tas keis
tas priedas — “litvak”, nors žy
das būtų atvykęs pvz. iš Mask
vos ai- Estijos.

Įdomus reiškinys
Kyla klausimas, kodėl lietuvių 

kalba turėjo tokios reikšmingos 
įtakos žydų tarmei ne vien tik 
etnografinėje Lietuvoje, bet dar 
toli už Lietuvos ribų šiaurėje ir 
rytuose? Į tai atsako pats knygos 
autorius: “Vienos kalbos skoli-

LIETUVIAI LAUKIA
KARO ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
GAIRĖS SUKILIMO 

PARUOŠIMUI
Visas pasiruošimas vyksta Lie

tuvių Aktyvistų Sąjūdžio vardu, 
kuris jungia visus mūsų tautos 
veiklesniuosius elementus, idė
jiškai niveliuodamas visas mū
sų buvusias politines partijas.

Jo pagrindiniai tikslai: atsta
tyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ir sutvarkyti ją nau
jais pagrindais, kurie patikrin
tų galimybę išlaikyti tautoje re
alią vienybę, stiprinti tautoje 
nacionalinį atsparumą, tobulin
ti tautos moralinį atsparumą pa
gal krikščioniškosios dorovės 
principus, išvystyti krašto ūki
nį ir kultūrinį progresavimą, vi
siems patikrinti darbą ir laiduo
ti sojcialinį teisingumą, išrau
nant su šaknimis betkurį apsi
leidimą, korupciją, neteisėtu
mus, komunistinį išsigimimą ir 
žydiškąjį išnaudojimą.

Vokiečiai skaitosi su Lietuvių 
Aktyvistų Sąjūdžiu kaip su po
litiniu faktorių ir juo remiasi. 
Artėjant išsilaisvinimo valandai 
iš sovietiškai-komunistinio tero
ro, reikia visomis įmanomomis 
priemonėmis suintensyvinti ak
tyvistų sąjūdžio veikimą Lietu
voje, siekiant subrandinti visą 
lietuvių tautą idėjiškai ir ją pa
rengti ' organizaciniu požiūriu 
lemiančiam aktui, nuo kurio pri
klausys Lietuvos likimas.

Idėjiškai lietuvių tautos pri
brendimui reikia sustiprinti an
tikomunistinę akeją ir skleisti 
mintį, jog rusų-vokiečių gink
luotas susikirtimas tikrai įvyks, 
kad raudonoji armija bus grei
tai iš Lietuvos išvyta ir kad Lie
tuva vėl taps laisva ir nepriklau
soma.

Organizaciniu požiūriu yra 
reikalingas šis patvarkymas: ri
bose aktyvistų sąjūdžio, kaip lie
tuvių tautos"' politinės valios 
reiškėjo ir vykdytojo, sudaryti- 
na Tautinio Darbo Apsauga 
(TDA), kaip to sąjūdžio kovos 
organas. Ji sudaroma iš visai pa
tikimų vyrų, galinčių valdyti 
ginklą" ir pasiryžusių, esant rei
kalui, aukoti savo gyvybę už 
Lietuvą ir aktyvistų sąjūdžio 
idealus.

TDA celės sudarytinos visur, 
kur tik susiranda tokių ryžtingų 
vyru: nacionaliniame korpuse, 
įstaigose valdininkų tarpe, įmo
nėse tarnautojų ir darbininkų 
tarpe, studentų tarpe, mokyklo
se, kaimo jaunuomenėje, ūki

B. RIMGAUDAS

niai iš kitos turi istorinę vertę: 
jie rodo tautų santykius. Jei 
skolinių skaičius yra didelis, ta
da jų studijavimas yra istorijos 
atžvilgiu dar vertingesnis, nes 
jie rodo, kuriose kultūros sri
tyse viena tauta turėjo moky
tis iš kitos. Perėmimas kalbos 
lobių rodo apie perėmimą kul
tūros lobių” (Schrijnen, 106). 
Viena tauta gali, be kultūros 
dalykų pavadinimų, skolintis iš 
kitos tautos ir sąvokų, papročių, 
prietarų ir t.t., bet visa tai at
sispindi kalboje. Dėlto tyrinėji
mas lietuviškųjų skolinių Lietu
vos žydų tarmėje yra didžiai pa
mokomas ir įdomus (17 psl.).

Įtakos pradžia
Niekas tikrai negali atsakyti, 

kada pirmieji žydai atvyko į 
Lietuvą. Tikros žinios yra tiktai 
nuo Gedimino laikų, kai tarp 
kviestų amatininkų ir pirklių ra
dosi taip pat ir žydų. Jų skai
čius dar tebebuvo nežymus. Il
gainiui Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje žydų skaičius didė
jo. “Vytautas davė žydams tik 
tris privilegijas, būtent Trakų, 
Bresto ir Gardino bendruome
nėms” (19 psl.). Vytauto lai
kais Lietuvos Kunigaikštijoje 
buvo apie 6000 žydų.

Atvykę į Lietuvą žydai dau
giausia gyveno miestuose, bet 
neišvengiamai turėjo susipažinti 
su nauja gamta, aplinka, kultū
ra, papročiais ir t.t. “Yra visa 
eilė sričių, kur žydas jautėsi lie
tuvio mokinys" (51 psl.). “Viso
kiems veiksmams ii' daiktams 
pavadinti žydai ėmėsi žodžių iš 
lietuvių kalbos” (46 psl.). Be to, 
knygos autorius cituoja Livšino 
teoriją, kurioje sakoma, kad 
“lietuvių kalba ir jų gyvenimo 
būdas stipriai veikdavo žydų 
kalbą, papročius, prietarus, jų 
patarles, dainas, o net ir val
gius” (26 psl.).

Tikrų duomenų, kada į žydų 
kalbą pradėjo skverbtis lietuviš
kieji žodžiai, autorius neturi. Jo 
nuomone, šis procesas prasidė
jęs XVIII amžiuje ir truko ligi 
antrojo pasaulinio karo — hitle
rinės okupacijos.

ninkuose ir t.t. Ypač stengtis 
daugiau užverbuoti ats. karinin
kų, ats. puskarininkių, buv. ka- 
riuomenės Kūroj ij savanoriu, 
buv. šaulių.

Kadangi bendras gyventojų 
nusistatymas yra griežtai anti
komunistinis ir sovietiškas te
roras pats stačiai stumte stumia 
žmones stvertis ginklo, tai, at
rodo, nebūtų reikalo, kad kovos 
daliniams priklausytų po daug 
narių. Pagrindinis dalykas tu
rėti gerą organizacijos tinklą, 
kuris sujungtų visą mūsų kraš
tą ir kurio šaknys siektų kiek
vieną jo kampelį, t. y. ne tik 
miestus, miestelius, bet ir kai
mus. Lemiančiu momentu tas 
tinklas, jei jis tik susidės iš tik
rai ryžtingų vyrų, sugebės spon
taniškai patraukti su savimi vi
sus kitus veiklesnius mūsų tau
tos elementus, prieš tai į orga
nizaciją neįtrauktus, bet tik nu
matytus tuojau įtraukti, kai tik 
priartės lemiančioji valanda.

Kad TDA organizacija būtų 
geriau užmaskuota nuo bolševi
kų ir mūsų tautos išgamų, pa
sidariusių "okupantų agentais, 
patartina jos padalinius pava
dinti įvairiausiais ir skirtingais 
vardais pagal vietinių veikėjų 
fantaziją. Tuo būdu galėtų būti 
sudarytas įspūdis, jog esama ne 
vienos organizacijos, bet įvairių 
ir skirtingų viena nuo kitos. Be 
to, tai labai apsunkintų priešui 
jų slaptą sekimą.

Kitas būtinas patvarkymas, 
tai paruošimas sukilimo vadova
vimo skeletono. Šis reikalas yra 
labai opus, nes dabartinis skele- 
tonas, atrodo, yra nepakanka
mai planingas ir nesuderintas 
su eventualia karo įvykių Lie
tuvoje eiga.

Kad būtų suprasta, kas šiuo 
atžvilgiu yra taisytina, tenka čia 
išsiaiškinti, kaip galėtų vystytis 
mūsų teritorijoje rusų-vokiečių 
karo operacijos.

Kiek tai liečia vakiečių pu
sę, tai, kaip jau buvo minėta, 
tenka laukti, jog puolimas bus 
vykdomas žaibo greitumu, išme
tant pirmyn į priešo užpakalį 
šarvuotos kariuomenės viene
tus, kurių uždavinys būtų su
glamžyti išsyk bilekokį iš rusų 
pusės planingą priešinimąsi ar 
metodišką pasitraukimą. Ko
kiomis kryptimis bus nukreipti 
svarbesnieji smūgiai, yra vokie
čiu karo vadovybės paslaptis. 
Apie tai čia tegalima spėlioti te
oretiškai. Galima prileisti, kad 
smūgiai bus nukreipti šiomis

Išimtį iš lietuviškos tarmės 
žydijos autorius daro Kuržemės 
žydams, kurie išaugo čia tuo lai
ku viešpatavusioj vokiškųjų ba
ronų kultūroj ir labai iš augšto 
žiūrėjo į kitus žydus, atvykusius 
iš Ukrainos ar net Rumunijos. 
Tokius žydus Kuržemės žydai 
vadino “zameter” — žemaitis. 
Anie, jiems atsikirsdami, Kur
žemės žydus vadino “kurlander 
indikes” — Kuržemės kalakutai.

Lietuviški žodžiai žydų 
tarmėje

Minėtos knygos gale duota 
daugiau negu pusė tūkstančio 
lietuviškų žodžių, kurie yra pa
tekę į lietuviškąją žydų tarmę. 
Suprantama, tie žodžiai yra sa
vaip “perdirbti”, bet visdėlto 
juos galima suprasti, o juo la
biau matyti jų lietuvišką kilmę. 
Cituojame keliolika žodžių, kaip 
jie tariami žydų tarmėje, o 
skliausteliuoose pateikiame lie
tuvišką žodį:

alksne (alksnis), apdriskales (ap- 
driskėlis), ašekes (ašakos), babale 
(vabalas), bajdenen (baidyti), bas
ics (baslys), galvočes (galvočius), 
kakarine (didelė burna), kurenen 
(kūrenti), nadegale (nuodėgulis), 
neknekes (niekniekis), rekenen 
(riekti), rupenen (rūpėti), šutenen 
(šutinti), uzkures (užkurys), vage 
(vaga), vene (vienas), vepelis (ve- 
pelis-kvailys).

Suprantama, dar nėra surink
ti visi žydų tarmėn įsiskverbę 
lietuviškieji žodžiai. Be abejo
nės, jų yra daugiau, negu kny
goje nurodyti keli šimtai. Taip 
pat autorius prisipažįsta, kad vi
sai nėra tyrinėta lietuviškų pa
pročių, priežodžių, patarlių ir 
dainų įtaka lietuviškai žydų tar
mei. Ištyrinėjus ir suklasifika
vus tuos dalykus, susidarytų ver
tingas įnašas lietuvių kalbos is
torijai. Knyga tikrai dėmesio 
verta — reikšmingas įnašas į 
bendrą lietuvių kalbos lobyną. 
Lauktina šioje'srityje daugiau 
panašių studijų, neš po antrojo 
pasaulinio karo (hitlerinės oku
pacijos) lietuviška tarme kalban
čių žydų išliko labai ribotas 
skaičius, o ir tie patys sensta, 
iškeliauja anapus, kartu nusineš
dami ir įsigytą lietuviškąjį lo
byną.

pagrindinėmis kryptimis: vie
nas—iš Suvalkų trikampio, for
suojant Nemuną, tikslu supti 
Vilniaus mazgą iš pietų-vakarų 
pusės; antras — kryptimi Tilžė- 
Siauliai, tikslu apeiti Kauno ir 
Nemuno įsitvirtinimus iš šiaurės 
ir kita šaka siekiant Latvijos. 
Tarp šių pagrindinių krypčių 
tenka laukti, jog dar" veiks vie
na ar keletas rinktinių fronta- 
liai, pvz., kryptimi Kaunas, Aly
tus. Suglamžius raudonosius 
armijos gynimosi sistemą Kau
nas — Vilnius — Gardinas tri
kampyje, galima manyti, jog 
operacijos toliau išsirutulios: 
viena Minsko kryptimi, kita — 
Daugpilio kryptimi.

Kai dėl rusų priešinimosi, tai 
atrodo, kad rimtesnio pasiprie
šinimo tenka laukti Dubysa — 
Nemunas linijoje, kur ruošiami 
Įtvirtinimai. Be to, rodos (tai 
dar reikėtų patikrinti), rusai nu
mato dar tarpinę poziciją linijo
je Mūša — Levuo — Anykščiai. 
Spėjama, kad tai būtų priedan
gos pozicija pasitraukimui į 
Dauguvos liniją.

Vokiečių puolimo kryptys ir 
rusų pasipriešinimo linijos su
skaldo Lietuvos teritoriją stra
teginiu požiūriu į sekančias sri
tis:

1. į plotą Nemuno kampe, ap
imantį mūsų Suvalkiją; 2. į plo
tą tarp Dubysos ir Klaipėdos 
krašto, apimantį Žemaitiją; 3. 
į plotą šiauriau Dubysos, kurį 
galima prišlieti prie Žemaitijos, 
siekiantį iki rusų numatomos 
tarpinės pozicijos; 4, į plotą 
tarp Nemuno ir Neries, kuria
me rusų raudonoji armija, vo
kiečių supama iš pietų ir šiau
rės, turėtų padėti ginklus; 5. į 
Vilniaus mazgą, jei šis vienu 
ypu būtų supamas drauge su 
Nemuno pozicija, ir 6. į plotą 
Lietuvos šiaurės - rytuose kaip 
priedangą Dauguvos pozicijos.

Pirmąjį ir antrąjį plotą rusai, 
matyt, nesistengė atkakliai gin
ti ir iš jų trauksis po priedanga 
sienos apsaugos elementu. Kiek 
didesnį pasipriešinimą bandys 
išvystyti Dubysos ir Nemuno 
linijoje. Šią liniją vokiečiams 
pralaužus ar apėius, išsispręs ir 
Kauno centro likimas. Raudo
nosios jėgos trauksis už Mūšos 
— Anykščių tarpinės pozicijos 
ir Neries. Vokiečiams greit 
perkirtus ir šią liniją, Vilniaus 
mazgas būtų apsupamas, o rau
donųjų jėgos, likusios Lietuvos 
šiaurės - rytuose, skubėtų trauk
tis į Dauguvos liniją. (B. d.)

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos mirė š.m. gegužės 1 d. Londone, Ont., 

g Kanadoje, brangus mano brolis KUN. VINCENTAS RUDZINSKAS
Nuoširdžiausia padėka priklauso su dideliu pasišventimu jį 

|| gydžiusiam dr. A. Kaveckui ir dr. Wilcox; dr. Vaičiui, atvykusiam 
J iš Čikagos į laidotuves; gerb. Toronto Sv. Jono Kr. parapijos kle- 
g bonui kun. P. Ažubaliui, labai daug padėjusiam tvarkant laidotu

ves; kun. prelatui J. Tadarauskui, kun. D. Lengvinui ir kun. P. 
Ažubaliui, koncelebravusiems šv. Mišias; dalyvavusiems laidotuvė
se: kun. dr. J. Gutauskui, prel. Mahony, prel. Laverty, kun. Mc-

1 Master, kun. O’Rourke, kun. St. Mozga ir kitiems, kurių pavardės S
H liko nežinomos. Nuoširdžiai dėkoju: Londono lietuvių parapijos 

klebonui kun. B. Pacevičiui ir prel. Mahony už taip reikšmingus 
pamokslus; muzikams —- ponui ir poniai Paulioniams už liturginę 
muziką šv. Mišių metu. Nuoširdi padėka visiems giminėms, drau-

|| gams ir pažįstamiems, aukojusiems gėles, šv. Mišias, palydėjusiems 
fį į Sv. Jono kapines, Port Credit, Ont., ir visiems įvairiais būdais 

pagelbėjusiems bei užjautusiems. Pagaliau dėkoju laidotuvių įstai
gos direktoriui Mr. Joseph O’Niel, labai nuoširdžiai patarnavusiam

B laidotuvėse.
Marta Rudzinskaitėi

Jau prabėgo vieneri metai, kai mirė mano mylimas vyras

A. A. STASYS NORVAIŠAS.
Už jo vėlę metinės Mišios bus aukojamos gegužės 28 d.,
1 1 v.r., Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje, Delhi, Ontario. | 

Po pamaldų bus pašventintas jam pastotytas paminklas į- 
Sv. Jono lietuvių kapinėse, Port Credit, Ont. Mirusio gimi- | 
nes, draugus ir pažįstamus maloniai prašau dalyvauti pa- 
maldose. Negalintieji to padaryti, prašomi nors prisiminti | 

| jį sukalbant "Amžiną atilsį".
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t a' S; ..

A + A 
brangiam mūsų draugui 

Mykolui Pranckūnui

S mirus, nuoširdi užuojauta žmonai A G U T E I —

H. J. Petkūnai B. V. Skreveskai
9

r j. t ‘.> z

AfA

Juozui Visockiui
mirus, velionies žmoną ADEL£ ir gimines liūdesio 
valandose nuoširdžiai užjaučiame —

|
N. Mickevičienė ir s. Vytautas

I
™. _*' L riL ’

Mūsų klubo narį

JONĄ M A S I O N Į, jo TĖVELIUI Lietuvoje mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame —

!
 Medžiotojų - žūklautojų klubo >

"Tauras" nariai I

LAIŠKAS /S ISPANIJOS

KANARŲ SALOS-TURISTŲ ROJUS
ALFONSAS TAIKŪNAS

AfA I
Viktorui Bričkui

y i
staiga mirus, jo žmoną CLAIRE-MARIE, sūnų |

B ... BPAULIŲ, brolį ALOYZĄ ir visus gimines nuoširdžiai |
.■* v . V. Iužjaučia —
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mirus, jo šeimai, broliams: JUOZUI, ALOYZUI, 

seseriai IRENAI bei jų šeimoms reiškiame gilią 

užuojautą —
Sofija ir Aleksas Kusinskiai

Banguojančiuose Atlanto van
denyse dunkso Ispanijos rojus 
— Kanarų salos. Užtat šių salų 
gyventojai sako: jei nori saldaus 
miego, atvažiuok į Kanarų sa
las. Į jas patekti turistui visai 
lengva: tik pora valandų lėktu
vu iš Madrido, pustrečios valan
dos iš Romos ar Paryžiaus ir 
puspenktos — iš Niujorko. 
Tai saulėtos ir visus metus ma
lonios temperatūros 7 salos,, čia 
šalčio nėra: tiek per Kalėdas, 
tiek per Velykas ar vidurvasa
ryje . .. Tai laivų kelias į Vidu- 
riniuosius Rytus, Afriką ar 
Ameriką. Kanarų sostinės Las 
Palmas uostas apsčiai visiems 
tarnauja. Čia sutiksi ispanų, ja
ponų, rusų, kiniečių, vokiečių 
ir skandinavų. Gran Canaria — 
pati didžiausia ir įdomiausia iš 
septynių Kanarų salų, tačiau ki
tas salas Dievo ranka irgi apdo
vanojo nepaprastomis gamtos 
grožybėmis ir turtais: ugnikal
niais, gražiausiais peizažais, pa
jūriais bei smiltynais, nepapras
to grožio ir švelnumo miškais, 
kur rasi skujotų pušų, kaštanu, 
kaktusų. Užtat Kanarų salos ir 
yra ispanų, ypač užsieniečių, 

poilsio, turizmo ir vandens spor
to vieta.

Kanarų salos yra minimos 
senovės graikii ir romėnų poetų 
ir vadinamos Ėlyzo laukais, Es- 
peridžiu, Darželiu, Laimingosio
mis salomis ir t. t. Tada Kanarų 
salos dar niekam nepriklausė, 
o nuo 14 amžiaus pabaigos — 
Ispanijos karaliams. Jau Kristo
foro Kolumbo laikais buvo daug 
kartų pravažiuota pro Kanarų 
salyną tolimos ir nežinomos 
Amerikos link-

O ką rasite šiose “auksinėse 
salose”? Pirmiausiai malonią 
maždaug 20 1. Celsijaus šilumos 
temperatūrą, nes žiemos nėra. 
Daug gražių paplūdimių su šim
tais kilometrų šilto smėlio, ku
ris šildo šaltus skandinavus, ka
nadiečius ir kitus, ypač žiemos 
speigų mėnesiais. Čia taip pat 
užtiksi daugybę tropikų ir netro- 
pikų vaisių, puikią ir įvairią is
paniška virtuvę, puikaus saldaus 
kanariško vyno, įvairių valgių 
bei gėrimų. Norinčiam pasižiū
rėti ir pasidairyti būtina pada
ryti keletą gražių iškylų i kal
nus ir klonius ar i salų gilumą.

(Nukelta į 7 psl.)



3 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. V. 25 — Nr. 21 (1164)

Naujoji opera ir kas toliau?
AL. GIMANTAS

KANADOS PENSIJOS PLANAS

Vargu ar kas drįstų ginčyti, 
kad šių metų kultūriniame išei
vijos gyvenime pats iškiliausias 
įvykis buvo “Jūratės ir Kasty
čio” operos pasaulinė premjera 
Čikagoje. Muzikiniai kritikai ir 
žinovai, aišku, turi savo nuomo
nę, bet eilinių žiūrovų atgarsiai 
labai šilti ir malonūs. Tiesa, vie
niems atrodė, kad solistų vaid
menų paskirstymas galėjo būti 
kitoks, kiti tvirtino, kad perma- 
žai toje operoje gerų sofistinių 
dalių, treti norėjo daugiau cho
rinių dalių, tačiau dauguma su
tinka, kad “Jūratė ir Kastytis” 
tikrai praturtino ne vien tik iš
eivijos, bet ir aplamai visos lie
tuviškosios muzikinės kūrybos 
lobyną. Tų pačių žiūrovų tarpe 
girdėjosi balsų, teigiančių, kad 
būtų didelis nuostolis visam mū
sų kultūriniam gyvenimui, jei 
naujoji Banaičio opera neišvys
tų rampos šviesos Vilniaus ar 
Kauno scenose. Tautos kultūri
nis lobis juk yra bendras ir ne
turėtų būti dalomas betkurio- 
mis uždangomis. Paprastai ana
pus labai jau su nepasitikėjimu 
sutinkamas beveik kiekvienas 
kultūrinis laimėjimas išeivijoje, 
ar tai būtų enciklopedijos, ge
resnės knygos išleidimas, ar, 
šiuo atveju, operos premjera. 
Aplinkybės diktuoja, kad ten 
visur pirmoje eilėje būtų pai
soma politinių motyvų, kurie 
reikalauja daug budrumo ir be- 
kompromisinio sijojimo. Siekia
ma, kad visa, kas tik priimama 
iš išeivijos, būtų “švaru” ir apo
litiška, kad net ir pro patį ma-

Jie atskris i tautinių šokių šventę
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės jaunimo ansamblis 

ALFONSAS NAKAS
Sio jaunimo ansamblio šaknų 

reikia jieškoti toli ir giliai, šv’ 
Kazimiero parapijoje 1949 m. 
kun. J. Kučingiui įsteigus litu
anistinę šeštadieninę mokyklą, 
Ona Razutienė tuojau pradėjo 
vaikučius mokyti tautinių šo
kių. Iš pradžių mokykloje tebu
vo 25 mokiniai ir visi jie šoko 
tautinius šokius.

Dabartinį Lietuvių Bendruo
menės jaunimo ansamblio var
dą grupė gavo tik 1957 m., kai 
įsijungė į LB. Veiklai gyvejant, 
jaunimo šventes kasmet beren
giant, ansamblis augo kiekybe 
ir kokybe. Nė mokyklas baigę 
jaunuoliai ansamblio palikti 
nebenorėdavo. Ansamblyje su
sidarė trys grupės: vaikų, jau
nių ir jaunimo. Kai 1959 m. bu
vo minimas ansamblio dešimt
metis, programoje dalyvavo 80 
jaunuolių, o kai 1964 m. minė
jo 15-kos metų sukaktį, tai 
programą atliko jau 150. Iki 
šiol visus rekordus pralenkė 
1969 m. įvykęs 20-mečio minėji
mas: čia į programą buvo įsi
jungę apie 200 šokėjų bei dai
nininkų, kurie atliko 16 tautinių 
šokių ir 8 dainas.

Los Angeles lietuvių ansamb
lis kasmet savųjų ir svetimtau
čių publikai pasirodo apie de
šimtį kartų: Lietuvių Dienoje, 
International Institute, Disney
land, Oktoberfest metu, televi
zijos programose, įvairiuose mi
nėjimuose, universitetų pobū
viuose. Kasmet jis surengia sa
vo tradicinį vakarą bei jaunimo 
šventę. Jaunimo ansamblyje yra 
dalyvavę šimtai jaunuolių. Dau
guma jų ir suaugę įsijungia į 
lietuvišką veiklą, kuria lietuviš
kas šeimas.

Nuo pat įsikūrimo jaunimo 
ansamblio vadovė, o. kartu ir 
tautinių šokių bei dainų moky
toja yra Ona Razutienė. akom- 
panuotoja — pianistė Ona Bar
kauskienė. Šalia jų ansamblio 
vadovybėje dar yra: šokių mo
kytoja Danguolė Razutytė, jos 
padėjėja Irena Šepetytė, akor
deonistas Linas Baškauskas, 
muzikos bei dainų talkininkė 

koje trūksta 10 šokėjų. Tikimasi, kad šventėje visi galės dalyvauti

žiausią plyšį neprasiskverbtų 
Vakarų įtaka, tikra ar tik įsivaiz
duojama. Bet operai, sukurtai 
išeivijoje, ir pačiam kompozito
riui jau nesant gyvųjų eilėse, 
minėti kriterijai neturėtų galio
ti. Pagaliau operos siužetas yra 
tautosakinis, muzika — mažiau 
ar daugiau liaudinė. Jokios čia 
politikos net ir su dviem žibu
riais nerasi. Veltui jieškotumei 
ir kokios viešos ar paslėptos Va
kari) įtakos. Tad ir tereikėtų 
laukti žalios šviesos (mat, anoje 
pusėje efektyviau veikia raudo
na šviesa ...) “Jūratės ir Kasty
čio” kelionei tėvynėn. Atrodo, 
kad tam tikras dėmesys iš ana
pus buvo jaučiamas. Tik taip 
galima būtų aiškinti ir sovieti- 
namos Lietuvos kaikurių parei
gūnų Jungtinėse Valstybėse da- 
lyvavima viename operos spek
taklių.

Okupuotos Lietuvos spaudoje 
beveik reguliariai pasirodo ži
nutės iš kultūrinio išeivijos gy
venimo. Kaikada tai tik lakoniš
ki sakiniai, o kartais kiek ilges
ni komentarai, labai dažnai nei
giamo pobūdžio, nors pasitaiko 
visiškai nešališkų trumpų infor
macijų. Jau iš būsimo “Jūratės 
ir Kastyčio” paminėjimo for
mos tenykštėje spaudoje gali
ma bus spręsti ar bent spėti, ar 
toji opera pasieks gintaro pajū
rį, ar ne. Iš privačių laiškų 
sprendžiant, bent jau muziki
niai sluogsniai apie operos pa
statymą žino ii' laukia bei tikisi 
progos artimiau su naujuoju kū
riniu susipažinti.

Giedrė Gudauskienė ir dainų 
talkininkas Antanas Polikaitis.

Iš šiuo metu jaunimo an
samblyje esančių 150 nariu į IV 
tautinių šokių šventę važiuoja 
50 šokėjų. Nors šventėje daly
vaus tautinių šokių grupės iš 
Anglijos, Vokietijos, Brazilijos, 
Argentinos ir Urugvajaus—Los 
Angeles jaunimo ansamblio da
lyvavimas mums irgi egzotika 
kvepia. Juk tai yra pati toli
miausia grupė šiame S. Ameri
kos kontinente. Liepos 2 d. Či
kagos International Amphithe
atre bus labai miela šią grupę 
matyti.
Sv. Kazimiero mokyklų grupė

Sunku buvo į antraštę sudėti 
visą pavadinimą, tai čia jį pa
kartoju: Los Angeles Šv. Kazi
miero lituanistinių mokyklų 
tautinių šokių grupė. Ilgas pa
vadinimas, bet trumpa istorija. 
Grupės pradžia sutampa su 
anksčiau aprašyto jaunimo an
samblio pradžia, taigi 1949-siais 
metais. Per eilę metų dauguma 
abiejų mokyklų vaikučių jungė
si į jaunimo ansamblį. Tik nuo 
1970 m. rudens šeštadieninėje 
mokykloje vėl buvo įvestos tau
tinių šokių pamokos’ kas antrą 
šeštadienį. Nuo 1971 m. rudens 
šeštadieninėje lituanistinėje 
mokykloje sudarytos 3 grupės: 
3—4 skyriuose tautinių šokių 
moko Danguolė Razutytė, 5—6 
skyriuose — Kęstutis Reivydas, 
7—8 skyriuose — Ona Razutie
nė. Parapijos mokykloje visų 
skyrių mokiniai kas savaitę yra 
mokomi tautinių šokių Onos 
Razutienės. Visoje bendroje 
abiejų m-lų grupėje šoka apie 
šimtas mokinių. Daugumas jų 
dalyvauja jaunimo ansamblyje. 
Į IV tautinių šokių šventę iš 
šios grupės vyksta 16 šokėjų. 
Tad Los Angeles į IV tautinių 
šokių šventę siunčia net 66 šo
kėjus.

Nepaisant dėl didelio nuoto
lio susidarančių įvairių kliūčių, 
Los Angeles jaunimas yra šo
kęs II ir III tautinių šokių šven
tėse, dalyvavęs Niujorko pasau
linės mugės Lietuvių Dienoj.

Simpoziumo dalyviai gvildena temą “Lietuvių jaunimo religija bei moralė” Kanados Lietuvių Katalikų Centro 
suvažiavime gegužės 6 d. Toronte. Iš kairės: prof. J. Piktinas, kun. Pr. Gaida, mokyt. J. Ceponkutė, A. Kuolas; ne
matyti. kun. dr. V. Skilandžiūno, kun. A. Prakapo, OFM, A. Puterio, E. Girdausko Nuotr. V. Pranaičio

Jaunimo problemos suvažiavime
Simpoziumas, gvildenęs lietuvių jaunimo religiją bei moralę

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Antrasis Kanados lietuvių ka

talikų atstovų suvažiavimas pa
grindinį dėmesį skyrė lietuvių 
jaunimo religijai bei moralei’. 
Simpoziumui vadovavęs kun. 
Pr. Gaida pabrėžė, kad tai daro
ma ryšium su Jaunimo Metais. 
Kai visoje lietuvių veikloje vy
rauja tautinis pradas, kyla rei
kalas pažvelgti į religinę atra
mą, kuri stiprina, taurina ir lie
tuviškumą. Pirmiausiai buvo 
pristatyti gausiai publikai sim
poziumo grupės dalyviai: prof. 
J. Pikūnas, kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, kun. A. Prakapas, 
OFM, Aloyzas Kuolas, J. Čepon- 
kutė, Algis Puteris, Eug. Gu
dauskas.

Amerikinėje aplinkoje
Prof. J. Pikūnas, dėstąs psi

chologiją Detroito universitete 
ir dirbąs su lietuvių jaunimu, 
išsamiai pavaizdavo S.Amerikos 
universitetų atmosferą, kurioje 
tenka studijuoti ir mūsų jauni
mui. Iš gimnazijų ateina jauni
mas nestipriai pasiruošęs religi
niu bei moraliniu požiūriu. Uni
versitete jis randa gerokai nu- 
religėjusią aplinką, patenka į 
radikalų būrelius, užsikrečia li- 
beralistinėmis idėjomis, sukai- 
rėja, atitrūksta nuo ankstyves
nių autoritetų — šeimos, religi
nės bendruomenės. Tokia at
mosfera duoda jaunimui libera- 
listinę linkmę, atitraukia nuo 
religinių atramų. Katalikų uni
versitetuose yra geriau ta pras
me, kad ten jaunuolis randa ki
tokią atmosferą, kitokius žmo
nes ir patenka į krikščioniškos 
linkmės sambūrius. Žinoma, nė
ra garantijos, kad ten jaunimas 
išaugs religingas, nes bendroji 
š. Amerikos aplinka stipriai vei
kia ir katalikų universitetus. 
Dėlto svarbu, pasak prof. J. Pi- 
kūno, kad lietuvių jaunimas 
universitetuose neatitrūktų nuo 
savų religinių tradicijų, daly
vautų savose organizacijose, ku
rios gali teikti religinę - morali
nę atramą.

Į prof. J. Pikūno mintis gy
vai atsiliepė suvažiavimo daly
viai. Visiems ypač rūpėjo, kaip 
sustiprinti religinį jaunimo 
brendimą. Viena iš sugestijų bu
vo—dalyvauti moderniuose re
liginiuose sąjūdžiuose, nes jie 
turi atsakymą į dabartines jau
nimo problemas. Profesorius 
betgi pažymėjo, kad jie tokio 
atsakymo neturi, nors yra sura
dę kaikurias priemones daugiau 
emocinio pobūdžio. Žmogui gi 
reikia ne tik jausminio, bet ir 
protinio atsakymo.

Organizacijos ir mokyklos
Po prof. J. Pikūno paskaitos 

bandyta žvelgti į lietuvių jauni
mo turimas religines — mora
lines atramas, būtent, organiza
cijas ir šeštadienines mokyklas.

Algis Puteris, buvęs Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos cent
ro valdybos pirmininkas, dabar 
studijuojąs teisę Londone, Ont., 
kalbėjo apie ateitininkus. Jis 

pažymėjo, kad teorinėje plot
mėje ateitininkams religija yra 
vienas pagrindinių principų, 
kad jis gana rimtai puoselėja
mas moksleiviuose, bet žymiai 
mažiau studentuose. Tam esą 
trūksta tinkamų kunigų.

Mokytoja Jūratė Ceponkutė 
suglaustai pažvelgė į skautų 
veiklą. Ji pastebėjo, kad skau
tai, kaip organizacija, turi reli
ginius pagrindus, tačiau nėra 
susijusi su viena kuria tikyba. 
Skautuose dalyvauja įvairių ti
kybų žmonės. Lietuvių skautų 
dauguma yra katalikai, turi ka
pelionus. Savo veikloje skautai 
pabrėžia “gerąjį darbelį”, pa
slaugumą. Religija paliekama 
daugiau kiekvieno asmeninei 
iniciatyvai. Iš diskusijų aiškėjo, 
kad skautai daro teigiamos reli
ginės - moralinės Įtakos ypač 
jauniesiems moksleiviams, bet 
vyresniesiems—žymiai mažiau.

Aloyzas Kuolas gvildeno spor
tininkų veiklą ir rado, kad joje 
rūpinamasi fiziniu ugdymu, o 
dvasinių vertybių mažai tepai- 
soma. Moralinę pusę sportinė 
veikla paliečia tik netiesiogiai, 
o religinis aspektas paliekamas 
tik asmeninei iniciatyvai. Viena 
didžiųjų sportininkų ydų—per- 
didelis alkoholio vartojimas ir 
kartais neetiškas elgesys šven
čių metu viešbučiuose ir pan. 
Ir sportinėje veikloje turėtų bū
ti paisoma moralinių vertybių, 
kad sportas būtų priemone as
menybei ugdyti, o ne tikslas 
pats savyje. Sportinės šventės 
turėtų būti pradedamos pamal
domis, tuo parodant rūpestį pil
nutiniu asmens ugdymu. Tai 
teiktų sportinei veiklai rimties 
atspalvį ir skatintų jaunimą tau
resnei elgsenai.

Eugenijus Girdauskas, Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas, 
kalbėjo tema “Ko jaunimas lau
kia iš parapijos?” Jo atsakymas 
buvo — kunigų ir dvasinių pa
grindų. Dabar lietuvių parapi
jos rūpinasi daugiau patalpų 
organizavimu nei jaunimo reli
giniu ugdymu. Vyresnieji mato 
jaunimą scenoje, gėrisi jų gra
žiais šokiais, jų kalba, jų daino
mis, bet nemato kokios proble
mos slypi jų širdyse, kokios 
siaučia abejonės. Nei tautiniai, 
nei religiniai sentimentai nėra 
paveldimi. Jaunimas nejaučia 
išnykimo pavojaus ir dėlto ne
sisieloja pašaukimų mažėjumu. 
Jis tik vėliau pamatys, kad su
mažėjus kunigų skaičiui, stai
giai kris parapijų lygis, o su tuo 
ir tautinė veikla. Reikia glau
džios jungties tarp šeimos ir re
liginės bendruomenės — para
pijos.

K AS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
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Pranešimas 
atmatų išvežimo reikalu

Kadangi pirmadienis, GEGUŽĖS 22, yra nedarbo diena 
miesto tarnautojams, todėl tq dieną atmatos nebus 
išvežamos.
Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį ir antra
dienio — trečiadienį.
Specialus išvežimas senų baldų ir panašių rakandų, 
atliekamas trečiadieniais pagal pareikalavimą, bus vėl 
pradėtas gegužės 31 dieng.

H F. A t y e o, P. Eng.
gatvių priežiūros viršininkas

----- - ----------------------- -----------------------------------------------------------

Kun. A. Prakapas, OFM, na
grinėjo religijos mokymą šešta
dieninėse mokyklose. Jo nuo
mone, jis yra pakankamas, nors 
stokoja gerai paruoštų vadovė
lių ir programų. Religijos įtaka 
mokiniams priklauso daugiau
sia nuo dėstytojo asmens. Trum
pas laikas neleidžia užsimoti 
plačiau, bet yra pakankamas 
skatinti mokinius dalyvauti 
praktiniame religiniame gyve
nime. Be to, religijos dėstymas 
šeštadieninėse mokyklose yra 
kartu lituanistikos dalis, nes 
yra siejamas su lietuviškom tra
dicijom. Dėlto religijos dėsty
mas šeštadieninėse mokyklose 
neturėtų būti apleidžiamas.

Pastarieji keturi pranešėjai 
kalbėjo po 10 minučių ir suda
rė bendrą vaizdą apie lietuvių 
jaunimo turimas religines—mo
ralines atramas. Iš pranešėjų ir 
diskusijų aiškėjo, kad tos atra
mos reikšmingos, tačiau tik vi
sos kartu gali daugiau ar ma
žiau atsispirti neigiamai aplin
kos įtakai. Jaunimo organizaci
jos ir mokyklos atlieka reikš
mingą darbą ne tik tautiniu, 
bet ir religiniu - moraliniu po
žiūriu, nors jų praktinė veikla 
permažai kreipia dėmesį į dva
sines vertybes.

Pusiausvyros bejieškant
Kun. V. Skilandžiūnas, gavęs 

pedagogikos daktaro laipsnį La- 
valio universitete ii' dabar gili
nąs studijas Otavos un-te, svars
tė klausimą “Religijos ir tautiš
kumo pusiausvyra jaunimo auk
lėjime”. Jis konstatavo, kad tū
pia pusiausvyra išeivijos sąly
gose sunkiai pasiekiama. Tau
tiškumas lietuvių auklėjime žy
miai daugiau pabrėžiamas nei 
religiškumas, nes aplinkos pa
vojus labiau grasina tautišku
mui. Dėlto kanadiečiai į kaiku
rias lietuvių gyvenimo apraiš
kas žiūri skeptiškai ir laiko jas 
siauru nacionalizmu. Pranešėjo 
nuomone, lietuviai turėtų dau
giau reikštis visuotinėje, tarp
tautinėje plotmėje. Kuii. dr. V. 
Skilandžiūno mintys sukėlė gy
vas diskusijas, iš kurių betgi 
aiškėjo, kad lietuviams reikia 
pirmiausiai atsilaikyti savoje 
plotmėje ir čia telkti savo ener
giją, nes to darbo už lietuvius 
niekas kitas nepadarys. Anot 
prof. J. Pikūno, tai Dievo duo
tas uždavinys mūsų situacijoje. 
Ta mintimi ir buvo baigtas šis 
simpoziumas, užtrukęs 3,5 vai.

Nutarimų komisijos vardu iš
vadas pateikė p. Teseckas. Jos 
buvo priimtos vienbalsiai. Su
važiavimo pirmininkui dr. J. 
Sungailai tarus užbaigos žodi, 
sugiedotas Lietuvos himnas. Dl.

Kanados Pensijos Planas, ku
ris įsigaliojo 1966 m. sausio 1 
dieną, tapo vienu svarbiausių 
Kanados socialinių įstatymų. Pa
gal tą Planą ir dirbandieji, ir jų 
darbdaviai, o taip pat ir priva
čiai besiverčią asmenys priside
da savo įnašais. Taigi, čia yra 
įjungiami visi dirbantieji ir kar
tu privačiai besiverčią asmenys, 
kurie turi kokį nors užsiėmimą, 
eventualiai vedantį į pensiją, ir 
kurių amžius siekia nuo 18 iki 
70 metų.

Asmuo, sulaukęs 65 metų am
žiaus ir faktiškai nustojęs dirb
ti, jau gauna pensiją. Tačiau as
muo, sulaukęs 70 metų amžiaus, 
turi teisę gauti pensiją, ne
svarbu, ar jis dirba, ar ne. Bet 
pagal Kanados Pensijos Planą 
pensija nėra išmokama automa
tiškai: reikia paduoti pareiški
mą. Taip pat pagal Planą, pensi
ja išmokama priedu prie senat
vės pensijos. (Senatvės pensija 
duodama pagal Senatvės Drau
dęs Aktą visiems asmenims, su
laukusiems 65 arba daugiau me
tų amžiaus).

Kiekvienas asmuo, kai tik su
laukia 18 metų ir turi darbą, ku
riuo užsitarnautų pensiją, priva
lo Įsigyti socialinės draudos nu
merį. Tie numeriai gaunami pei' 
darbdavius arba per nedarbo 
draudos Įstaigą.

Asmuo, kuris nesirūpina įsi
gyti socialinės draudos numerį 
arba jo nepateikia savo darbda
viui, vėliau įteikdamas pareiš
kimą dėl pensijos, gali susidur
ti su sunkumais, kai reikės ap
skaičiuoti visą jo uždarbį, pagal 
kurį jis buvo prisidėjęs savo įna
šais. Vieno reikia neužmiršti: 
pensuos apskaičiavimas pagrįs
tas uždarbiu. Pats dirbantysis 
yra už tai atsakingas ir Įpareigo
tas gauti socialinės draudos nu
merį. Taip yra nustatyta jo pa
ties apsaugai. Žinoma, darbda
vys gali būti baudžiamas, jeigu 
jo tarnautojas neturi socialinės 
draudos numerio; bet per tą lai
ką tarnautojas galėjo nustoti tei
sės į tam tikrą dalį savo uždar
bio pensijai.

Pensijos apskaičiuojamos da
gai uždarbį, pradedant nuo Pla
no įsigaliojimo datos, būtent, 
nuo 1966 m. sausio 1 dienos, ar
ba nuo to mėnesio, kuris seka 
18-kos metų gimtadieni, jei tai 
būtų vėlesnės datos. Pagal Pla
ną, visi atleidžiami nuo mokėji
mo už pirmuosius metinio atly
ginimo $600.00. Mokėjimai at
skaitomi nuo uždarbio, viršijan
čio $600.00 arba siekiančio 
$5,400.00 1971 m. Tas uždarbis 
taip ir vadinamas “mokėtinu” 
(“contributory”). Dirbantysis 
įmoka 1.8% nuo to metinio už
darbio, t. y., to uždarbio, kuris 
viršija $600.00 arba siekia 
$5,400.00. Pavyzdžiui, asmuo už
dirbąs $1,000.00 per metus Įmo
ka 1.8% nuo $400.00, t. y., $7.20 
per metus. O tarnautojas, uždir
bąs $5,400.00 maksimumą arba 
daugiau per metus, nuo 1971 m. 
moka 1.8% nuo $4,800.00 su
mos, būtent, $86.40 per metus, t. 
y. maksimalinę sumą. Darbda
vys moka irgi tiek pat, būtent, 
1.8% nuo savo tarnautojo mo
kėtino (“contributory”) uždar
bio. Tokiu būdu bendra mokėji
mo suma pakyla iki 3.6%. Pagal 
Planą, privačiai besiverčiąs as
muo irgi moka, jeigu jo netto 
metinis uždarbis siekia tarp 
$800.00 ir $5,400.00 (1971 me
tais) arba daugiau. Jis irgi yra 
atleidžiamas nuo mokėjimo už 
pirmuosius $600.00 savo metinio 
uždarbio. Taip privačiai besi
verčiančio žmogaus mokėjimas 
susilygina su bendruoju tarnau
tojo ir darbdavio mokėjimu, su
darydamas 3.6%.

Yra sekančios pensijos arba 
jos išmokėjimo rūšys:

1. Senatvės pensija, kurios su
ma prilygsta 25% asmens uždar
bio vidurkiui, t. y., to uždarbio, 
pagal kuri buvo mokama per vi
są dirbamą laiką. Pagal dabarti
nius apskaičiavimus, maksimali 
gaunamos pensijos suma būtų 
$112.50 Į mėnesį. Tačiau ši mak- 
simali pensijos suma dar ne
bus duodama iki 1976 metų. Tuo 
tarpu gaunamos nepilnos pensi
jos.

2. Našlės pensijos duodamos 
našlei, sulaukusiai 45 arba dau
giau metų amžiaus; našlei, neat
sižvelgiant į jos amžių, išlaikan
čiai mirusio Kanados Pensijos 
Plano dalininko vaiką arba jo 
vaikus; našlei, kuri yra nebedar- 
binga, bet su sąlyga, kad jos mi
ręs vyras buvo Kanados Pensi
jos Plano dalininku bent per da
bartiniu metu reikalaujamą mi
nimalų trejų pilnų arba nepilnų 
kalendorinių metų laikotarpį. 
Nepilna našlės pensija mokama 
našlei tarp 35 ir 45 metų, kuri 
yra dar darbinga ir neturi išlai
komo vaiko ar vaikų. Našlei, ku
riai nesukako 35 metai, nėra 
mokama jokia pensija, kol nesu
lauks 65 metų amžiaus, nebent 
ji anksčiau taptų nedarbinga. 
Našlės, nesulaukusios 65 metų 
amžiaus, pensija susideda iš vi
soms bendrai mokamos mėnesi
nės $27.06 sumos už 1971 metus 
ir ja papildančios sumos, būtent, 
371£% jos mirusio vyro dabar
tinės pensijos vertės. Jei jos vy

ras mirė nesulaukęs 65 metų 
amžiaus, apskaičiuojant jo pen
siją, prileidžiama lyg jam ji bū
tų priklausiusi jau jo mirimo 
metu.

3. Nedarbingam našliui irgi 
gali būti pripažinta panaši pen
sija, jeigu jis tikrai yra nedar
bingas, tokiu buvo savo žmonos 
mirimo metu, ir todėl buvo mi
rusios žmonos pilnai arba beveik 
pilnai išlaikomas.

4. Jei asmuo yra labai žymiai 
protiniu arba fiziniu atžvilgiu ne
pajėgus ir jei numatoma, kad to
kia padėtis truks ilgą laiką, taip 
pat jis negalės atlikti jokio pa
kankamai apmokamo darbo, — 
gali gauti nedarbingumo pensi
ją, kurią sudaro $27.06 Į mėne
si ir dar papildomai 75% jo pen
sijos dabartinės vertės. Kadangi 
pensijos jam dar negalima mo
kėti, ją apskaičiuojant, prilei
džiama, lyg ji būtų jam priklau
siusi jau tuo metu, kai buvo nu
statyta, kad jis tapo nedarbingu. 
Nedarbingumo pensijos moka
mos tik tiems, kurie yra išbuvę 
Kanados Pensijos Plano dalinin
kais bent per dabartiniu metu 
reikalaujamą minimalų penke- 
rių pilnų arba nepilnų kalendo
rinių metų laikotarpį.

5. Tam tikra suma yra moka
ma nedarbingo arba mirusio Ka
nados Pensijos Plano dalininko 
išlaikytiem vaikam. Vaikas turi 
būti nevedęs, paties Kanados 
Pensijos Plano dalininko arba jo 
adoptuotas bei buvęs jo pilnoje 
priežiūroje ar kontrolėje, jau
nesnis nei 25 metų amžiaus. Jei 
vaikas yra tarp 18 ir 25 metų 
amžiaus, turi būti pilnas mokyk
los mokinys arba universiteto 
studentas. Kiekvienam iš pirmų
jų keturių šeimos vaikų mokama 
po $27:06 į mėnesį, 6 kiekvie
nam sekančiam vaikui po šios 
sumos pusę.

6. Be to, yra išmokamą vien
kartinė pomirtinė suma i Kana
dos Pensijos Plano dalininko pa
likimą. Tos sumos dydis nusta
tomas’, padauginus jo arba jos 
gaunamą senatvės pensijos ver
tę šešis kartus arba — 10% nuo 
metinio maksimalinio pensijai 
mokėtino uždarbio, žiūrint ku
riuo būdu išeina mažesnė suma. 
Dabartiniu metu maksimali 
vienkartinė pomirtinio išmokė
jimo suma yra $540.00, jei as
muo mirė 1971 m. Can. Scene

ONTARIO ..
mOVINCI OF OPPORTUNITY

Government 
Information

PREMJERO 
DEPARTAMENTAS
“HERITAGE ONTARIO”
KONGRESAS
“Heritage Ontario” yra unikalus fo
rumas, skirtas visom Ontario kultū
rinėm bendruomenėm, teikiąs pro
gą tartis, veikti savitarpyje ir su 
vyriausybe. Diskusijose bus gvilde
nama centrinė tema — daugiakultū- 
ris mūsų visuomenės pobūdis.
“Heritage Ontario” kongresas — 
viešas forumas yra rengiamas Onta
rio vyriausybės Skyline Hotel To
ronte birželio 2, 3 ir 4 dienomis.
•‘Heritage Ontario” sudarys sąlygas 
1000 dalyvių susirinkti visumos po
sėdžiuose ir seminaruose bei gvilden
ti daugeli klausimų.
Štai kaikurios diskusijų temos:
— Ką reiškia būti kanadiečiu?
— Pilietybė daugiakultūrėje 

visuomenėje
— Ateivis turi išlaikyti savo 

kultūrą ar jos atsisakyti?
— Kiek vietos turėtų skirti mokyk

lų sistema įvairioms Ontario 
visuomenės kultūroms?

— Kanadiškas Švietimo turinys
— Jaunimo kultūra — kiek ji 

skirtinga?
Ontario vyriausybė pakartotinai pa
reiškė, kad “Heritage Ontario” 
kongresas bus “vienas plačiausių už
mojų viešai gvildenti kanadiškąją 
kultūrą”.
Kitos kongreso temos seminarams:
— Kultūrinis nacionalizmas — kas 

jis ir kodėl?
— Moterų teisės ir besikeičianti vi

suomenės laikysena
— Socialinių paslaugų derinimas su 

kultūriniais poreikiais
— Diskriminacija įstatyme
— Specialus statusas indėnams
— Kanadiečio tapatybė — federaci

nė — provincinė atsakomybė
— Senėjimas ir kultūrinis sukrėti

mas
šiuo metu rengiami seminarai bei 
susirinkimai įvairiuose centruose 
skatinant susidomėjimą kongresu.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PREMIER OF ONTARIO
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PRALAIMĖJO LIETUVA
Naujuosiuose Vilniaus sporto rū

muose Įvykusios krepšinio rungtynės 
tarp Lietuvos ir JAV rinktinių bai
gėsi amerikiečių pergale 90:69 (38: 
32). Pagrindini Lietuvos penketuką 
sudarė kauniečiai krepšininkai Al
girdas Linkevičius, Algimantas Žu
kauskas, Saulius Palkauskas, Alvydas 
Šidlauskas, Romualdas Venzbergas, 
talkinami vilniečių Rimo Girskio ir 
Edvardo Kairio. Teisėjais buvo veng
ras E. Kasajis ir suomis M. Huhta 
miakis. Modestas Paulauskas, žy
miausioji Lietuvos krepšinio žvaigž
dė, skinanti laurus Sovietų Sąjun
gai, dėl susižeidimo negalėjo daly
vauti šiose rungtynėse. Pradžioje 
kova tarp amerikiečių ir lietuvių bu
vo apylygė — 12:12, 14:14, 16:16, 
bet vėliau santykis pradėjo augti 
svečių naudai. Dažnai keičiami ame
rikiečių žaidėjai vengė neužtikrintų 
metimų, jieškodami spragų Lietuvos 
rinktinės gynyboje. Lietuvius krepši
ninkus lydėjo nesėkmė, o amerikie
čiai sekančią dieną surengtoj spau
dos konferencijoj prisipažino, kad iš 
visų šios išvykos rungtynių augščiau- 
sias jų žaidimo lygis buvo pasiektas 
Vilniuje. Modestą Paulauską jie lai
ko vienu geriausių mėgėjų krepši
ninkų pasaulyje.

FILATELISTŲ PARODA
šią vasarą Šilutėje rengiama jau

nųjų filatelistų paroda, skirta Leni
no pijonierių organizacijos penkias
dešimtmečiui. Parodą organizuoja 
vilniškio komjaunimo centrinis ko
mitetas ir Maskvos visasąjunginės 
filatelistų draugijos Lietuvos sky
rius. "Komjaunimo Tiesos" 82 nr. 
rengėjų komiteto narys A. Martinė- 
nas jaunuosius filatelistus supažindi
na su pagrindiniais parodos reikala
vimais: "Kolekcijos pagrindą turi 
sudaryti pašto ženklai, įvairi fiiate- 
listinė medžiaga, autentiška, tvarkin
ga. I parodą galima pristatyti TSRS 
ir kitų socialistinių šalių chronolo
ginių kolekcijų fragmentus, temines 
ir motyvines kolekcijas. Jas būtina 
apiforminti ant standartinių parodos 
lapų. Ekspozicijai pateiktą medžiagą 
ir išsamų aprašymą pristatyti iki 
birželio 15 dienos į Visasąjunginės 
filatelistų draugijos Šilutės skyrių...” 
Su tais sovietiniais ir komunistinių 
kraštų pašto ženklais parodoje galės 
dalyvauti jaunimas iki 18 metų am
žiaus. Pasak A. Martinėno, Lietuvos 
miestuose ir rajonuose yra 27 Mask
vos visasąjunginės filatelistų drau
gijos skyriai. Didžiausią patirtį turi 
mokytojo A. Cervinsko jau 10 metų 
vadovaujami šilutiškiai.

VILNIEČIŲ PAVASARIS
"Komjaunimo Tiesa” gegužės 9 d. 

paskelbė pasikalbėjimą su Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninko I pavaduotoju A. Vileikiu apie 
užmiesčio poilsio zonas. Šiltas gegu
žis vilniečius vilioja Į gamtą — Va
lakampius, Vingio parką, Žaliuo
sius ežerus, kur jau atidaromos val
gyklos ir kavinės, drabužinės. Prie 
Žaliųjų ežerų baigiamas įrengti bal
to smėlio paplūdimys. A. Vileikis 
pasakoja: ‘‘Daugiausia rūpesčių šiuo 
metu kelia susisiekimas su Vala
kampiais. Tilto per Nerį statyba An
takalnio gale ir labai svarbaus mies
tui transporto mazgo statyba šioje 
vietoje, matyt, truks iki vidurvasa
rio. Taigi laikinai čia negalės kur
suoti trolebusai. Kurį laiką iš An
takalnio į Valakampius teks važinėti 
autobusais pirmiausia į antrąjį, o vė
liau ir į pirmąjį paplūdimius, šiai 
ir kitoms užmiesčio zonoms aptar
nauti skirti talpesni autobusai, ku
rie kursuos gana dažnai. Nuo Anta
kalnio troleibusų žiedo iki Valakam
pių poilsio dienomis autobusai važi
nės kas 3—4 minutės, įprastiniu 
maršrutu į Žaliuosius ežerus — kas 
10—12 minučių. Daugiau autobusų 
kursuos į Pavilnį, Markučius, Dvar-

V A N C O U
UŽPIRKTI LIETUVIŲ NAMAI. 

Gegužės 7 d., 4 v.p.p., Garfield vieš
butyje, New Westminstery, įvyko K. 
L. B. Vankuverio apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas, kuris buvo 
sušauktas specialiai Lietuvių Namų 
įsigijimui aptarti. Susirinkime daly
vavo apie pusę visų aktyviųjų apy
linkės narių, kuriam pirmininkavo 
pats apyl. v-bos pirm. teis. Feliksas 
Valys, o sekretoriavo Jūratė Batū- 
rienė. Prieš pradedant svarstyti kon
krečius L. Namų įsigijimo klausi
mus. pirmininkas apibūdino L. Na
mų reikalingumą. Be savų tautinių 
namų apylinkių veikla negali būti 
pilnai išvystyta. Tos apylinkės, kaip 
pvz. Vankuverio, kur L. Namų nėra 
ir nebuvo nuo 1906 m., atseit, nuo 
pirmųjų lietuvių įsikūrimo Britų Ko
lumbijoje, veikla merdi. Todėl, anot 
pirmininko,* Vankuveriui L. Namai 
yra verkiant reikalingi, ir tai ne už 
metų ar kitų, bet tuojau pat. Paskui 
buvo duota pasisakyti apylinkės na
riams dėl L. Namų reikalingumo. Vi
si vienbalsiai ir pritarė tai minčiai: 
ilgiau nebelaukti. Faktinai pirmųjų 
iniciatorių dėka namai jau yra už
pirkti. Jie yra 3 augštų, turi 5 bu
tus išnuomojimui ir salę. Reikia tik 
remonto. Tie namai yra 7-oj Ave
nue prie Main St. — 154 East Jane. 
Kaina — $34.000, o {mokėjimas tik 
$15.000 su $200 mėnesinio mokėjimo. 
Išnuomoti butai duoda pajamų $400, 
taip kad namas lengvai pats išsimo
kės, o salės išnuomojimas duos gry
ną pelną. Tie pirmieji iniciatoriai, 
kurie pirkimo derybas vedė ir jį jau 
užpirko, nemanė, kad jie gali tapti

cioms ir tuos rajonus, kur yra ko
lektyviniai sodai...” A. Vileikis 
prasitaria, kad ateityje galbūt bus 
pastatyti pontoniniai tiltai per Nerį, 
jungiantys gyvenamuosius rajonus 
su poilsiavietėmis. Tiltų trūkumą jau 
balandžio 19 d. “Tiesoj” pabrėžė 
vilniečiai A. Dailidė ir J. Mastaus- 
kas, patardami vieną tiltą pėstie
siems pastatyti ties Lazdynais.

KULTŪROS NAMAI
Kretingoje balandžio 21 d. atida

ryti modernūs rajoniniai kultūros 
namai. Tai jau antras tokios paskir
ties pastatas Lietuvoje. Jame yra 
600 vietų salė koncertams ir 300 
vietų salė šokiams, sutuoktuvių salė, 
jaunosios ir jaunojo, motinos ir vai
ko, naujagimių registracijos kamba
riai. Iš viso tokių didesnių ar ma
žesnių salių ir kambarių naujasis 
pastatas turi apie 20. Beveik tuo pa
čiu metu, balandžio 23 d., “Kom
jaunimo Tiesa” paskelbė V. Miš
kelio skundą iš Lazdijų rajono: 
“Blogoje būklėje yra Leipalingio 
kultūros namai. Viduryje salės grin
dys įlūžę, sienos vėjo kiaurai per
pučiamos, elektra — retas dalykas. 
Kada gi mūsų miestelyje bus nauji 
kultūros namai?” Redakcijos pa
klaustas, Lazdijų rajono tarybos vyk
domojo komiteto pirmininko pava
duotojas L. Vanagas guodžia V. Miš
kelį: “Pagal planą kultūros namų 
statyba Leipalingyje bus pradėta 
1973 metais ir baigta 1975 metais. 
Tačiau, kol bus nauji, reikia nau
dotis ir senaisiais kultūros namais. 
Bus atliktas būtinas remontas, su- 
tvarkytos durys, langai, grindys (nors 
jos neįlūžę, kaip rašoma laiške).”

ŽURNALISTŲ UŽDAVINIAI
Sovietinės radijo ir spaudos die

nos proga Vilniuje gegužės 5 d. buvo 
paminėtas “Pravdos” dienraščio še
šiasdešimtmetis. Iš “nusipelniusiais 
žurnalistais” paskelbtų penkių asme
nų sąrašo sužinome, kad Kaunui ir 
Vilniui leidžiamo “Vakarinių Naujie
nų” dienraščio redaktoriaus pava
duotojas yra Semionas Magaramas, 
o užsieniui skirtų Vilniaus radijo lai
dų vyr. redaktorius — Levas Golu-' 
bas, apdovanotas “garbės raštu”, žur
nalistų uždavinius “Tiesos” 105 nr. 
taip apibūdina vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjo pavaduo
tojas Juozas Nekrošius: “Tarybų Lie
tuvos žurnalistų šeima tęsia šlovin
gas “Pravdos” tradicijas, mokosi iš 
jos patyrimo, dirba įtemptai ir kūry
bingai. Apie tai akivaizdžiai byloja 
mūsų leidinių autoritetas, didėjan
tys tiražai. Visi svarbiausi nūdienos 
klausimai, kaip socialistinis lenkty
niavimas, ekonominis darbo žmonių 
švietimas, tautų draugystės ir prole
tarinio internacionalizmo temos, dar
bo našumo didinimas, gamybos efek
tyvumas bei kita, randa vietos laik
raščių ir žurnalų puslapiuose.” Tai
gi, žurnalistų uždavinys — tarnauti 
sovietinės valdžios propagandai. Tas 
“svarbiąsias” temas dar labiau iš
ryškina iškilmingame žurnalistų su
sirinkime Vilniuje “Tiesos” vyr. red. 
A. Laurinčiuko, Lietuvos televizijos 
ir radijo komiteto pirm. J. Januičio 
skaityti pranešimai apie Lietuvos 
spaudos, televizijos ir radijo dar
buotojų veiklą bei jų tolesnius užda
vinius, vykdant Sovietų Sąjungos 
kompartijos XXIV suvažiavimo nuta
rimus ir IX penkmečio planus. Žur
nalistų Sąjungos valdybos sekr. Da
nieliaus Mickevičiaus pranešimu "Li
teratūros ir Meno” gegužės 6 d. lai
doje, narių tėra 730, o žurnalistinį 
darbą dirba dvigubai didesnis skai
čius. D. Mickevičius konstatuoja: 
“. .. iki šiol dar nepasiekėme, kad 
spaudoje dirbantis kūrybinis dar
buotojas jaustų būtinumą priklausy
ti sąjungai...” Įsijungimo į Žurna
listų Sąjungą, matyt, vengiama dėl 
papildomų paslaugų propagandai, 
privalomų nariams. V. Kst.

V E R, B. C.
Lietuvių Namais, nes norėta juos 
pirkti privačiam verslui dar prieš vi
suotinį apylinkės narių susirinkimą. 
Jie susitarė su apylinkės pirmininku 
F. Valiu padaryti iš jų Lietuvių Na
mus ir nupirkti šėrų būdu. Tie pir
mieji iniciatoriai yra aktyvūs mūsų 
apylinkės lietuviai verslininkai ir 
rangovai. Tai Liudas Bielski^ir Ed
vardas Gumbelis. Jei tie namai pra
eis pro miesto v-bos cenzūrą ir bus 
pripažinti tinkamais būti Lithuanian 
Community Center, jie tuojau bus 
nupirkti, nes L. Bielskis jau užpirko 
juos, sumokėdamas $500. Visuotinia
me apylinkės susirinkime gauta pa
sižadėjimų virš $8,800. Bendruome
nė irgi įeina kaip šėrininkė su $200 
šėru, o p. Bielskis dar paaukojo 
Bendruomenei $600 papildomiems 
Šerams pirkti. L. Bielskiui, kaip di
deliam patriotui, tenka išreikšti di
delę padėką. Dabar yra sudarytas na
mams pirkti ir Šerams platinti komi
tetas iš 5 asmenų ir apyl. pirminin
ko. kurį į komitetą nutarta įkviesti 
visada. Į komitetą dabar išrinkti: 
pirm. — Henrikas Tumaitis, nariais 
— p.p. Vanagas. Bukauskas, Naujo
kas, Mačiulaitis ir apyl. pirm. F. Va
lys. Susirinkimui pasibaigus, p. Biels
kio ir p. Vanago viešbutyje įvyko 
vaišės, tų pačių šeimininkų paruoš
tos. Apgailėtina tik, kad į susirinki
mą dėl nežinomų priežasčių neatvy
ko tie, kurie gali daugiausia padėti 
Lietuvių Namus nupirkti. Tačiau tu
rima vilties, kad visi sunkumai bus 
nugalėti ir Vankuverio apylinkės lie
tuviai turės pagaliau savo tautinį 
kultūros židinį. Stasė Simanavičienė

Toronto Maironio šeštadieninę mokyklą (10 skyrių) baigusių dalis pabaigtuvių iškilmėse. Jų yra 51, bet nuo
traukoje matyti tiktai pirmosios eilės Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 

gegužės 28, sekmadienį, 2 v. p. p., 
giedos Marijos Dienoje stadijone. 
Klausysis tūkstančiai kitataučių iš
kilmių stadijone ir 11 kanalo televi
zijoje. — “Aidas” planuoja aplanky
ti vasaros metu Vakarų Kanadą, jei
gu gaus iš valdžios pinigų kelionei. 
Taip pat “Aidas” yra pakviestas 
dalyvauti Lietuvių Dienos koncerte 
Montrealyje. J. P.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
rinkiminė komisija praneša, kad 
rinkimuose, įvykusiuose 1972 m. ge
gužės 14 d., į vietos apylinkės val
dybą išrinkti: 1. Vida Cegytė 176 
balsais, 2. Alfonsas Stanevičius 169. 
3. Kazys Mikšys 162, 4. Liucija Skrip- 
kutė 162, 5. Henris Švažas ’ 147, 6. 
Arūnas Stosius 136. Kandidatais li
ko: 1. Balys Orvidas 125, 2. Bronius 
Milašius 119. Kontrolės komisijon 
perrinkti: 1. Stella Samus 191, 2. 
Vincas Kežinaitis 183, 3. Juozas Ba
joraitis 178. Balsavo 235 asmenys. 
Rinkiminė komisija naujajai valdy
bai ir kontrolės komisijai linki sėk
mingo ir našaus darbo lietuvybės 
baruose. Reiškiame nuoširdžią padė
ką Aušros Vartų parapijos klebo
nui mons. dr. J. Tadarauskui už pa
talpas ir skelbimus biuletenyje, vi
siems, kurie talkino balsavimo ei
goje ii- balsų skaičiavime.

Rinkiminė komisija
MOTINOS DIENA praėjo su di

deliu iškilmingumu. Per Sumą AV 
choras giedojo tai dienai paruoštas 
giesmes, mons. J. Tadarauskas savo 
pamoksle kalbėjo apie lietuvę moti
ną kaip tautiškumo ir tikėjimo iš- 
saugotoją. Atgiedota “Libera” ir pa
simelsta už mirusias mamytes. Tau
tiniais drabužiais pasipuošusios mer
gaitės prie simbolinio motinos ka
po padėjo po gyvų gėlių puokštę. 
Jaunimo Centre įvyko minėjimas, į 
kurį įeinant kiekviena motina buvo 
padabinta gvazdikų žiedais, o gausių 
šeimų motinos atžymėtos korsažais. 
Šiemet minėjimas buvo gausus da
lyviais. Kartu buvo ir vaišės. Vaišių 
stalus paruošė M. Borusienė, talki
nama E. Keršienės ir L. Verbickai- 
tės. Seselės Ignės kalba labai sudo
mino visus, nes ji kalbėjo apie tė- 
vų-vaikų santykius ir šiais laikais iš
kylančias problemas. Meninę dalį at
liko Vysk. M. Valančiaus šeštad. mo
kyklos mokiniai. Jie pašoko, padai
navo ir padeklamavo. Turėjo ir po
rą vaidinimėlių, kurie dėl mažų bal
sų nelabai buvo girdimi salėje. Pro
gramą dar paįvairino Irenos Jakuby- 
nienės vadovaujami mažieji gyvata- 
riečiai. Apylinkės valdyba buvo iš
siuntinėjus visoms apylinkės moti
noms. kurios turi bent 4 vaikučius, 
pasveikinimus ir pakvietimus. Su ši
tuo minėjimu senoji apylinkės val
dyba užbaigė savo darbą.

AUKOS JAUNIMO KONGRESUI 
jau plaukia. Pirmieji aukotojai: AV 
choras (pirm. Br. Grajauskas) — 
25, Alf. Patamsis — $20, J. Mikšys 
— $12, J. Krikštolaitis ir K. Mile
ris po $10, O. Stasiulis — $4.

HERITAGE ONTARIO — etninių 
grupių kongreso, įvyksiančio birže
lio 2-4 dienomis Toronte, pradžią tu
rėsime Hamiltone. Čia gegužės 25 
d. atvyks min. J. Yaremko ir 8.30 
v.v. Art Gallery patalpose kalbės et
ninių grupių atstovams. Meninei pro
gramai atlikti yra pakviestas mūsų 
“Gyvataras”.

H A 511 L TONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

ŠVIEŽIA MESA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enninaer Limited

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

AV PARAPIJOS CHORAS ilgojo 
savaitgalio šeštadienį autobusu nuvy
ko į Ročesterį jungtinio choro pa
našiam koncertui, kokį mes turėjo
me balandžio 15 d. Hamiltone.

BRONIUS MILAŠIUS, savanoris- 
kūrėjas, veiklus daugelio liet, orga
nizacijų darbuotojas, plunksnos žmo
gus, atšventė savo amžiaus 70 metų 
sukaktį gražiu pokyliu.

A. A. POVILO SAVICKO metinės 
buvo paminėtos ketvirtadienį AV 
bažnyčioje gedulingomis Mišiomis, 
kuriose dalyvavo didelis būrys Povi
lo buvusių draugų ir bendradarbių.

RONALDAS JASEVIČIUS, grįžda
mas su draugais iš žuvavimo, turėjo 
automobilio nelaimę, kurioj jam 
buvo nulaužta koja ir sužalotas vei
das.

BIRUTĖ STUKAITĖ gegužės 27 d. 
išteka už torontiškio Romo Pilipa
vičiaus. Dviejų lietuvių sutuoktuvės 
yra džiaugsmingas įvykis mūsų ko
lonijoj.

LIETUVIŲ NAMŲ pardavimas jau 
yra įvykęs faktas. Gegužės 15 d. bu
vo pasirašyti paskutiniai pardavimo 
dokumentai dėl bendrovės dar liku
sios paskutinės nuosavybės — skly
po. Sklypas parduotas už $235.000 
su $50.000 įmokėjimu. Nupirko vie
na statybos firma. Ta vieta bus pa
naudota apartamentų statybai. K.M.

KORESPONDENCINIU BŪDU iš
rinkta Ramovės sk. valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. Mikšys, 
vicepirm. J. Petraitis, sekr. K. Ba
ronas, ižd. J. Tarvydas, vėliavos glo
bėjas ir ligonių lankytojas — J. 
Mačiulaitis. Pirmame posėdyje val
dyba apsvarstė veiklos gaires, ilgiau 
sustodama prie skyriaus dešimtme
čio minėjimo, kurį numatoma rengti 
šį rudenį kartu su kariuomenės 
švente. K. B.

SUSIRINKIMAS. Gegužės 28, sek
madienį. 3 v.p.p., šaukiamas žūk
lautoji? ir Medžiotojų Klubo “Gied
raitis” visuotinis narių susirinkimas 
savos šaudyklos patalpose (už Kale- 
donijos tilto; važiuoti kairiuoju ke
liu). Sis susirinkimas yra labai svar
bus visiems nariams, nes bus val
dybos rinkimai, be to, bus diskutuo
jama ir norima pakeisti kaikuriuos 
klubo statuto punktus, norint pa
lengvinti klubo augimą bei plėtimąsi. 
Labai svarbu, kad klubas būtų už
registruotas Ontario valdžioj. Kvie
čiami visi dalyvauti, nes su klubo 
mažuma veikla neįmanoma. Po ofi
cialaus susirinkimo visi bus pavai
šinti — ir suaugę, ir jaunimas. Tad 
prašome visus narius atsikviesti ir 
savo namiškius bei prijaučiančius.

Valdyba

PADĖKA
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 

choro parengimui, įvykusiam šių 
metų balandžio 15 d. laimės staliu
kams aukojo: statybininkas A. Liau- 
kus $20, dr. V. D. Kvedaras $20, Real 
Estate B. Kronas $15. Jiems nuošir
džiai dėkojame. Dar kartą' ilgiausių 
metų linkime viešniai iš Barry, Ont., 
poniai Šaltienei, kuri atšventė mūsų 
parengime savo gimtadienį ir pa
skyrė auką — $10; ačiū p.p. Bogus- 
lauskams už auką — $10. Dėkojame 
už gražias dovanas loterijai fantais 
ir pinigais, taipgi — gausų atsilan
kymą.

Aušros Vartų parapijos choras

Mokame už: 
depozitus ______ 5%
Šerus ir sutaupąs ______6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _ 614 %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8)4%

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už su

ruoštą man priešvestuvinį pobūvį 
“Shower”: visai giminei, A. ir V. 
Mažeikoms (Simcoe) už patalpas, A. 
ir K.Ratavičiams (Otterville) už visą 
rūpestį, A. Morkūnienei (Montreal) ir 
O. Stankaitienei (Otterville),E. Augus- 
tinavičienei už gėles, visom poniom 
už dovanas ir dalyvavimą: M. Sko- 
rupskienei, N. Intihar, G. Jeffrey, G. 
Cižikienei, B. Perkauskienei, M. Pus- 
dešrienei, E. Milašienei, E. Berzins, 
S. Milerienei, V. Sniuolienei, B. Sta- ' 
niuvienei, B. Norkuvienei, E. Bub- 
nienei, G. Vinerskienei, B. Lataus- 
kienei, K. Meškauskienei, M. Stun
džienei, L. Kybartienei, A. Patam- 
sienei, O. Deksnienei, L. Kriaučiū
nienei, S. Rakštienei, M. Zurlienei, 
L. Klovienei, S. Giinžauskienei, L. 

'Meškauskienei, A. Mikšienei, S. Py- 
ragiuvienei, N. Hindeler, J. Stanai
tienei, p. Pulianauskienei, Z. Saka- , 
lienei, K. Jauneikienei, M. Choro- 
manskienei, A. Stanaitienei, A. Pal- 
čiauskienei, S. Gasiūnienei, V. Pau- 
liukienei. L. Kontenienei, K. Bartku- 
vienei, D. Švažienei, O. Pinkevičic- 
nei, A'. Kažemėkienei, O. Stonkuvie- 
nei, A. Starienei ir savo mamai S. 
Eismantienei. Maloniai dėkinga —

Aldona Eismantaitė
PADĖKA

Dėkoju Hamiltono “Širvintos” tun
tui už surengtą man priešvestuvinį 
mergvakarį: mieloms sesėms skau
tėms su darbščia tuntininke Aldona 
Markoviene ir tuntininkės padėjėja 
Irena Zubiene. Buvo labai miela pra
leisti vakarą ir išklausyti ilgo raš
to, kurį paruošė Liuda Stungevi- 
čienė. Taip pat pastebėjau, kad se
sės daug įdėjo triūso: Birutė AuŠro- 
taitė. Angelė Mikalauskaitė, Rita I’a- 
reštytė, Kristina Pareštytė, Marytė 
Trumpickaitė, Danutė Gutauskienė, 
Milda Stankienė, Marytė Kalvaitienė, 
Danutė Kairienė, Aldona Stanaitie
nė, Milda Trumpickienė ir kitos.

Nuoširdžią padėką reiškiu jums 
visoms Hamiltono skautėms už gra
žias dovanas ir ilgą laiką, praleistą 
kartu skautavime ir stovyklavime. 
To niekad neužmiršiu. Nuoširdžiai 
jūsų — Birutė Stuksite

A. JUDD - JUODAGALVIS, B.A., 
LL.B, šiais metais baigęs ekonomi
kos bei teisės fakultetus ir gavęs pil
nas advokato teises Osgoode Hali. 
Advokato darbą jis pradėjo įstaigo
je ROY, MEISNER a. JUDD, Ter
minai Towers, 105 Main Street East, 
608 kambarys, Hamilton, Ontario. 
Telefonas 525-9431

Advokatas

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614,
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

DELHI, ONTARIO
MOTINOS DIENA. Gegužės 14 d. 

parapijos salėje buvo paminėta Mo
tinos Diena ir lietuvių mokyklos 
mokslo metų užbaigimas. Minėjimą 
pradėjo ir paskaitininkę pristatė ka
talikių moterų draugijos pirm. J. 
Žiogienė. Dr. O. Gustainienė iš To
ronto savo paskaitoje apžvelgė Lie
tuvės motinos padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir išreiškė viltį, kad kaip 
carų priespaudą, taip ir dabartinę 
rusų bolševikų okupaciją lietuvė mo- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LIETUVIŲ FONDAS narių 
suvažiavimu Čikagos Jaunimo Cent
ro salėje paminėjo pirmąjį dešimt
metį. Fondo kapitalas jau yra priar
tėjęs prie $800.000. Suvažiavime da
lyvavo 118 Lietuvių Fondo narių su 
2266 balsais. Padidinton tarybon bu
vo išrinkti nauji ar perrinkti senieji 
jos nariai, pasibaigus jų kadencijai: 
dr. K. Ambrozaitis — 1892 halsais, 
dr. P. Kisielius — 1627, V. Naudžius
— 1307, A. Rėklaitis — 1268, S. 
Rauckinas — 1212, V. Šimaitis — 
914. Fondo sukaktuvinį pokylį spe
cialiu žodžiu pradėjo tarybos pirm, 
dr. K. Ambrazaitis, primindamas 
prieš 10 metų dr. A. Razinos iškeltą 
ir jo pradėtą vykdyti idėją. Sudarius 
prezidiumą ir išklausius sveikinimų, 
LF tarybos narys dr. A. Razma ir 
ižd. K. Barzdukas Įteikė Lietuvių 
Rašytojų Draugijos K. Barėnui pa
skirtą’$1.000 premiją už knygą “Dvi
dešimt viena Veronika”. Ją priėmė 
K. Bradūnas, vėliau taręs žodį tema 
“Kultūros ir pinigo santykis”. JAV 
LB švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas iš LF valdybos pirm. dr. J. 
Valaičio gavo $8.000 čekį švietimo 
reikalams. Meninę dalį atliko keletą 
lietuvių kompozitorių dainų bei ope
rų arijų padainavusi sol. J. šalnie- 
nė ir savo humoristinius eilėraščius 
skaitęs Aloyzas Baronas.

KLEVELANDO LIETUVIŲ NA
MUOSE posėdžiavusi PLB valdyba 
seimą nutarė rengti 1973 m. rugpjū
čio 30 — rugsėjo 2 d.d., bet nepa
darė galutinio sprendimo dėl vieto
vės, kurių numatytos trys — Vašing
tonas, Klevclandas, Čikaga, šį klau
simą, susipažinus su vietinėm galimy
bėm, PLB valdyba turės išspręsti 
savo posėdyje sekanti rudenį. PLB 
seime šį kartą bus daugiau dėmesio 
skiriama posėdžiams bei sudarytų pa
galbinių komisijų svarstyboms. Pro
gramą paruoš valdybos narių komi
sija: dr. H. Brazaitis, dr. A. But
kus ir dr. Alg. Nasvytis. Jos vykdy
mu iki seimo rūpinsis PLB valdyba, 
seime — sudarytasis prezidiumas.

NIUJORKO PLAZA VIEŠBUTY 
JE Lietuvių Moterų Klubų Federaci
ja atšventė sidabrinę veiklos sukak
tį. Šios organizacijos kelią ir dabar
tinį sovietų pavergtos Lietuvos var
gą nušvietė pirm. V. Jonuškaitė-Zau- 
nienė. Gausių sveikintojų eilėse bu
vo Tarptautinės Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. Kermit V. Haugan, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, Lais
vosios Lietuvos Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas. Daug sveikinimų gauta 
raštu. Meninę programa atliko J. 
Matulaitienės vadovaujama Niujor
ko tautinių šokių grupė.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA po 
K. V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
premjerinės operos spektaklių sezo
no užbaigtuves turėjo Jaunimo Cent
re. Maldą prieš vakarienę sukalbė
jo kun. J. Borevičius, S.T. CL Operą 
sveikino Lietuvos garbės konsule J. 
Daužvardienė, “Dainavos” ansamblio 
vardu — A. Smilga, LB apygardos
— pirm. J. Jasaitis. Raštu buvo 
gauti sveikinimai iš sol. D. Mongir- 
daitės, buvusio operos dirigento V. 
Marijošiaus, prof. J. Žilevičiaus, 
Čiurlionio ansamblio vadovo muz. 
A. Mikulskio, Lietuvos konsulo Ka
nadai dr. J. žmuidzino ir kt. Žodį 
tarus klavyrą išleidusio komiteto 
vardu M. Rudienei, muz. A. Kučiū- 
nas vakarienės dalyviams pristatė 
“Jūratės ir Kastyčio” spektaklių so
listus, pagrindinius kūrėjus, talkinin
kus ir mecenatus. Solistai D. Stan- 
kaitytė ir St. Baras įteikė simboli
nes dovanėles V. Babronienei, St. 
Damijonaitienei, R. Dičienei, A. Ja- 
gutienei ir G. Kazėnui, dešimtmeti 
švenčiantiems kolektyvo nariams, ku
riuos pristatė CL Operos pirm. V. 
Kadžius.

Brazilija
KUN. JUOZO ŠEŠKEVIČIAUS so

dyboje buvo susirinkęs kongresai! 
Čikagoje besiruošiąs vykti jaunimas, 
šiame susibūrime dalyvavo beveik 
visi vykstantieji ir 15 kongresan ne
galinčių vykti jaunuolių. Visa diena 
buvo skirta kongreso temoms, tauti
niams šokiams, dainoms ir sportui. 
Numatyti dar du tokie prieškongre- 
siniai susitikimai Sao Paulo mieste 
ar jo apylinkėse. Brazilijos lietuvių 
jaunimas, ruošdamasis II pasauli
niam kongresui, išleido užrašus, ku
rie skaitytojus supažindina su išei
vijos veikla ir dabartinėm okup. Lie
tuvos problemom.

KUN. JONAS BRUŽIKAS, SJ, 
švenčia 75 metų amžiaus sukaktį ir 
auksini kunigystės jubilėjų. Sveiki
nimus jam galima siųsti šiuo adresu: 
kun. J. Kidykas, SJ, Caixa Postai 
4421, 01000 Sao Paulo, E. S. P., Bra
zil.

BRAZILIJOS LB NAUJOJI TA
RYBA laikiniu pirmininku išsirinko 
Alfonsą D. Petraitį. Nuolatinis tary
bos prezidiumas ir valdyba bus su
daryta sekantį mėnesį.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Berisse, 

nuosavuose namuose, paminėjo 41 
metų veiklos sukaktį. Pranešimą apie 
nuveiktus darbus padarė vicepirm. 
R. Mikelaitis. Mindaugiečius sveiki
no “Nemuno” Draugijos pirm. Pr. 
Dulkė. S. L. Argentinoje pirm. R. 
Stalloraitis, laikraščio “Laikas” var
du — P. Gudclevičius ir Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. J. Petrai

tis, atkreipdamas dalyvių dėmesį į 
jaunimo lietuviško auklėjimo klausi
mus. Dainų, tautinių šokių ir eilė
raščių programą atliko jaunieji an
sambliečiai. Sekančią dieną Maria 
Auxiliadora bažnyčioj Mišias už mi
rusius Mindaugo Draugijos narius 
atnašavo ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. A. Stcigvila.

Australija
JUNGTINĮ BALIŲ SIDNĖJUJE 

surengė “Caritas" ir muz. Br. Kive- 
rio vadovaujamas “Dainos” choras. 
Programą atliko “Dainos” vyrų ir 
mišrus choras, duetus paruošusios 
jaunosios choristės Zita Bclkutė ir 
Danutė Dulinskaitė, iš Wollgongo at
vykusi balerina p-lė Černiauskaitė. 
Susirgusį "Caritas” pirm. kun. P. 
Butkų pavadavo Pr. Nagys. Po kon
certinės programos prasidėjo vaišės 
ir šokiai. Baliun Iš tolimosios Naujo
sios Gvinėjos buvo atvykusi inž. Dir- 
kio šeima.

Britanija
BRADFORDO LIETUVIAI šiemet 

mini dvigubą sukaktį — 25 metų 
Įsikūrimo ir 15 metų klubo Vytis 
veiklos, šia proga norima sudary
ti nuotraukų albumą, kuris nušvies
tų Bradfordo bei apylinkės lietuvių 
gyvenimą ir jų veiklą. Nuotraukas su 
atitinkamais paaiškinimais siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Vytis Club, 5 Oak 
Villas, Bradford BDS 7BG, Yorks.

RUOŠDAMASIS D. B. LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS suvažiavimui, Londone 
balandžio 16 d. staiga širdies prie
puoliu mirė inž. Andrius Gasiūnas, 
šios sąjungos valdybos narys ir Lie
tuvių Namų Bendrovės direktorius. 
Velionis buvo gimęs Sibire 1922 m., 
gimnaziją baigęs Šiauliuose, techni
kos studijęs pradėjęs Kauno univer
sitete. Jas užbaigė Šveicarijoje, gau
damas mechanikos inžinieriaus di
plomą. 1949 m. viena anglų bendro
vė jį buvo išsiuntusi į savo skyrių 
Australijoje. Iš ten grįžžs po 20 me
tų, buvo paskirtas firmos centre 
technikos direktorium. Velionį išgar
sino jo išrastas augšto slėgimo van
dens siurblys atominėms jėgainėms. 
Už šį ir kitus išradimus a.a. inž. A. 
Gašlūnui buvo paskirta T. Bernard 
Hali premija. Jis dažnai skaitydavo 
paskaitas tarptautinėse inžinierių 
konferencijose, firmos reikalais lan
kėsi Indijoje ir šiemet ruošėsi lan
kytis Švedijoje, Vengrijoje. Velionis 
taipgi buvo Tautos Fondo atstovybės 
Britanijoje pirmininku.

Ispanija
KUN. L. TAMOŠAITIS, dvejus 

metus vadovavęs lietuviškoms Mad
rido ir Manilos radijo laidoms, nuo 
š.m. birželio 1 d. pasitraukia iš ve
dėjo pareigų. Madrido lietuviškai 
programai sutiko vienerius metus 
talkinti Virginija Krivytė, jau pus
metį dirbusi Madride. Madrido radi
jas 32,05 metrų banga kasdien trans
liuoja lietuvišką programą 10.30- 
10.45 v.v. Lietuvos laiku. Sekančią 
dieną ji kartojama 30,74 metro ban
ga 11.30-11.45 v.r. ir 5-5.15 v.p.p. Lie
tuvos laiku.

Vokietija
HUENFELDE PRIE F U L D O S 

VLB jaunimo sekcija buvo sukvie
tusi beveik visus V. Vokietijos lietu
vių jaunimo atstovus į II pasaulinį 
kongresą Čikagoje. Dalyvavo H. Ber- 
tulaitis, M. Dresleris, A. Hermanas, 
Juozas ir Stasys Jasulaičiai, P. Ne
viltis, A. Repšys, K. Sutkaitytė, M. 
šiušelis, A. Valiūnas, P. Veršelis, 
Kristina ir Romana Žutautaitės, o 
taip pat ir 11 kongrese nedalyvau
siančių, kurių dalis vyks Čikagon į 
tautinių šokių šventę. Programai va
dovavo VLB jaunimo sekcijos valdy
bos reikalų vedėjas kun. V. Damijo
naitis, paskaitą apie Vokietijos lietu
vius bei jų problemas skaitė kun. Br. 
Liubinas. Su lietuvių nuotaikomis 
JAV supažindino iš New Haven, 
Conn., vienam semetrui į Goettin- 
geno universitetą atsiųstas prof. 
VaiŠnys, su JAV ir Kanados lietuvių 
gyvenimu — Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabutyje dirbąs P. Ko- 
lyčius.

PRIEŠ 22 METUS Scligenstadte 
pastatytas ąžuolinis lietuviškas kry
žius bus perkeltas į Vasario 16 gim
naziją ir papuoš Romuvos sodybą. 
Kryžius buvo nuverstas ir padėtas į 
daržinę, nes toje vietoje dabar tie
siama nauja autostrada. Kryžiui at
naujinti buvusieji Seligenstadto sto
vyklos gyventojai sudarė specialų 
komitetą Čikagoje. Kadangi dabar 
Seligenstadte jau nėra lietuvių, ko
mitetas nutarė ji perkelti i Huettcn- 
feldą.

Lenkija
LENKŲ AVIACIJAI SKIRTAS 

žurnalas “Skrzydlata Polska” (“Spar
nuotoji Lenkija”) paskelbė ilgą A. 
Macko straipsnį “Lietuvių skridimas 
aplink Europą”, iliustruotą archyvi
nėmis nuotraukomis. Lenkai skaity
tojai supažindinami su Lietuvos avia
cijos viršininko brigados gen. A. 
Gustaičio sukonstruotu "ANBO IV” 
lėktuvu ir šio tipo trijų lėktuvų 
10.900 km skrydžiu aplink Europą 
1934 m. Gen. A. Gustaičio vadovau
jama “ANBO IV” grandis, pakilusi 
iš Kauno aerodromo, aplankė Stock
holm.!, Kopenhagą, Amsterdamą, 
Briuseli, Londoną, Paryžių, Marselį, 
Romą, Vieną, Prahą, Budapeštą, Bu
kareštą, Kievą, Maskvą ir be jokių 
kliūčių grižo Kaunan.



K. V. Banaičio nematėm, bet girdėjom
Paskutinį kartą valstybiniame Kau

no teatre mačiau Rimskio Korsa- 
kovo operą “Kitežą”. Tuo buvo už
skleistas mano lietuviškos operos 
‘ albumas”. Tai buvo prieš 30 metų! 
Šį pavasarį, viešėdama Čikagoje, tu
rėjau progoj pamatyti lietuvišką ope
rą, lietuvių kompozitoriaus, Lietuvos 
pajūrio inscenizuotą legendą “Jūra
tė ir Kastytis”. Pasirodė stipriausios 
pajėgos; Dana Stankaitytė, Stasys Ba
ras, Aldona Stempužienė, Margarita 
Momkienė, chorai, išraiškos šokio 
balerinos .. . Tik nepasirodė pats 
kompozitorius Viktoras K. Banaitis. 
Jis nebesulaukė tos džiugios valan
dos, kurioje pro plojimų gausą būtų 
šaukiamas jo vardas. Jis įprasta san
tūria šypsena priimtų šiltų ovacijų 
glėbius. Jis ilsisi jau anapus, toli nuo 
ošiančios Baltijos jūros, kuriai jis 
kūrė savo sielos himnus. Nors jo ne
matėme, bet girdėjome.

Nepasirodė nė poetė Bronė Bui- 
vydaitė, prieš 40 metų parašiusi šiai 
operai libretą. Ji yra jau pensininkė; 
neseniai atšventė 80-ją gyvenimo su
kaktį, gyvendama idiliškoje Anykš
čių buityje.

— Kaip patiko opera? — klausi
nėjame vieni kitus. Atsakymai dau
giausia teigiami.

— Man opera patiko, ypač muzika. 
Norėčiau ją visą turėti įgrotą plokš
telėje.

Klausydama tos svajingos simfoni
nės poemos (man rodos, tai yra sim
foninės poemos inscenizavimas), ma
čiau mielą Viktorą Banaitį gyvą 
prieš save: švelnų, lyrišką, karts nuo 
karto nusijuokiantį “olimpišku juo
ku", tai vėl melancholiškoje šypse
noje nuslepiantį savo jautriai subti
lią sielą. Jo muzika yra jo asmeny
bės išsiskleidimas — nostalgijos ir 
išsvajotos meilės elegiška pynė.

.. . Ramus bangų žaismas saulės 
spindulių mirgėjime, žvejų daina 
grąžina žiūrovą Į praeitį, likusią to
li už laiko kalnų, į mielą tėviškę, 
pasivaidenusią viliojančiu miražu. 
Rodos, ranka pasiektum išsiilgtą Lie
tuvą!

. .. Audringas gamtos siautėjimas 
priminė dabartį, kurioje žmogaus 
svajonės yra tokios trapios — kaip 
gintaro rūmai, sugriauti Perkūno 
rūstybės. Žmogus tėra mažytis tru
pinėlis užmaršties smiltynuose, žė
rinčio gintaro skeveldra visatos 
delne.

— Ar patiko solistai? — O, taip! 
Jie interpretavo jausmingai. Nesu
dėtingos arijos. Vaidybai gal nebu

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įgalin
davo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. Nors 
ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek prenu
meratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos leidimui. 
Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ ENCIK
LOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau jieškodami išeities. Štai, to 
tikslo — prenumeratorių padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. krei
pėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, kad 
kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA pre
numeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Visdėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už augščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris truks nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $
2. VINCO KRĖVES RASTAI, 6 tomai kaina $25.00, siūlau $
3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai kaina $42.00, siūlau $
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

1862-64 METAIS, 720 psl. kaina $10.00, siūlau $
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ

ISTORIJA, 639 psl. ______________ kaina $10.00, siūlau $
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl. ___ ____________________ kaina $7.00, siūlau $
O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. Sešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė. 
V. Šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis 
— kaina $38.00, siūlau $______
Vardas pavardė
Adresas 

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei 
pažymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

vo kur “įsibėgėti”, ir vietomis teko 
kiek nusivilti, nes tikėtasi kažko 
įspūdingesnio. Įspūdingiausi bene 
buvo chorai.

Aldonos Valeišaitės šokėjos per
davė disciplinuotai žaismingų undi
nių šokius. Jaunais, grakščiais ju
desiais jos dar labiau išryškėtų, jei 
turėtų scenoje daugiau vietos — 
trukdė tos "paskenduolės” žaliomis 
kasomis. Jos galėjo dainuoti ir už 
scenos ar gilumoje, kur pirmame 
veiksme pasirodė “jūros gelmių vi
zija”. Kaip ten bebūtų, šokis pa
gyvino visą veiksmą. Solo šoko Kris
tina Gintautienė ir Danutė Bruškytė.

Žiūrovą maloniai stebino ir įvedė 
į fantazijos pasaulį labai įdomios ir 
originalios dekoracijos, įspūdingi 
šviesos efektai. Tai nuopelnas dail. 
Adolfo Valeškos.

Visas spektaklis praėjo tikrai teat
rinėje nuotaikoje. Publikos buvo pil
nutėlė “Maria Highschool” salė, nors 
tai buvo ketvirtas ir paskutinis šios 
operos spektaklis. Nuotaika buvo 
šventiška, šventiški parėdai, šven
tiškai nusiteikę visi skirstėsi į na
mus, pabuvoję Viktoro K. Banaičio 
sukurtoje Baltijos pasakoje, kurią 
taip puikiai perdavė visas operos an
samblis, diriguojamas talentingo mu
ziko Aleksandro Kučiūno.

Šis pavasaris liks įamžintas įspū
džių pynėje kartu su malonia vieš
nage lietuviškoje Čikagoje.

Halina Mošinskienė

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 3 ir nr. 4, 

kovas ir balandis. Religinės ir tau
tinės kultūros mėnesinis žurnalas, 
leidžiamas Tėvų jėzuitų, 2345 W. 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA.

Aidas. Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas" 1972 m. balandžio 15 d. 
Richmond Hill, N.Y., įvykusio kon
certo programa.

Pirmyn, Jaunime, 1972 m. balan
džio 16 d. Toronto moksleivių atei
tininkų neperiodinis laikraštėlis. 
Red. — Sigita Dūdaitė, 787 Jane 
St., Toronto 167, Ont., padėjėja — 
Rūta Čcpaitytė, 436 Renforth Dr., 
Etobicoke 650, Ont.

Vytautas Alantas, AMŽINASIS 
LIETUVIS. Romanas. Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 84, 1972 m. 412 
psl. kietais ar minkštais viršeliais. 
Kaina: $4.50, nariams — $3.50; kie
tais viršeliais — $0.50 daugiau. Lei
dėjo adresas: Nida Press, 1 Ladbro- 
ke Gardens, London, W. 11, Britain.

LK Mokslo Akademijos 50 metų sukakties minėjimą surengė Niujorko židinys Brooklyne balandžio 16 d. ir ta 
proga įteikė $500 žurnalistinę premiją “Darbininko” redaktoriui prof. J. Brazaičiui. Iš kairės: dr. D. Jasaitis, 
židinio pirm., J. Šlepetys, kun. L. Andriekus, OFM, J. Brazaitis. Antroj eilėj: kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM, dr. 
A. Janačienė-Slcpetytė, dr. Br. Radzivanas ir kt. Nuotr. P. Ąžuolo

Dainos ir šokio koncertas
Toronto "Varpas”, "Gintaras”, "Birbynė" ir solistas Vaškevičius vienoje scenoje

Pavasario koncertą Toronto 
lietuviams West Park Vocatio
nal School salėje gegužės 13, 
šeštadienio vakarą, surengė 
tnuz. A. Ambrozaičio vadovau
jamas “Varpo" choras, talkon 
pasikvietęs sol. Joną Vaškevi
čių, “Gintaro” tautinių šokių 
grupę ir “Birbynės” ansambli. 
Tokia santalka yra sveikintina, 
nes jos dėka torontiečiai turėjo 
progą ne tik pasiklausyti “Var
po”, bet ir pastaruoju metu vis 
plačiau besireiškiančio jauno 
solisto, atgijusios “Birbynės”, 
pamatyti vis labiau garsėjantį 
“Gintarą”. Gal būt dėl šios prie
žasties erdvi salė buvo perpil
dyta žiūrovais.

Koncertą tradiciniu A. Vana
gaičio “Laisvės varpu” pradėjęs 
mišrus “Varpo” choras yra at
jaunėjęs moterų gretomis, o vy
rų branduolį vis dar sudaro en
tuziazmo ir jėgų nestokojantys 
veteranai. Tad ir šio koncerto 
programa vieniem buvo nauja, 
kitiem seniai išmoktų dainų 
kartojimas. Abi grupes turėjo 
suderinti naujasis “Varpo” va
dovas A. Ambrozaitis, pirmam 
išėjimui pasirinkęs K. V. Banai
čio “Anksi rytelį”, C. Sasnaus
ko “Kur bėga Šešupė”, St. Gai- 
levičiaus “Oi, toli, toli” ir J. Gu
davičiaus, galima sakyti, klasi
kinę dainą mišriam chorui 
“Kur giria žaliuoja”. Maloni 
staigmena antroje koncerto da
lyje buvo “Varpo” moterų cho
ro atlikta J. Offenbacho “Hof
mano pasakų” barkarolė ir 
ypač J. Vilkončiaus svajingoji 
daina “Prie jūros”. Plojimų 
banga muz. A. Ambrozaitį pri
vertė pakartoti augštesnės atli
kimo technikos reikalaujančią 
barkarolę. Operų pasauliui at
stovavo mišraus “Varpo” choro 
atliekamos dvi Ch. Gounod 
“Fausto” ir C. M. Weberio 
“Preciosa” ištraukos, tęsiančios 
ligšiolinę “Varpo” tradiciją. 
Koncerto užbaigai buvo pasi
rinkta Br. Budriūno “Mano pro
tėvių žemė” ir A. Aleksio daina 
“Mes grįšim ten”. Motinos Die
nos proga vyrų choras priedo 
padainavo vilniečio kompozito
riaus Teisučio Makačino “Kele
lį”. Džiugu, kad “Varpas”, se
niausias lietuvių muzikinis vie
netas Toronte, ne tik tęsia be
veik prieš 20 metų pradėtą dar
bą, bet ir stengiasi savo eiles 
papildyti naujais nariais, nes 
mums vis dar reikia reprezenta
cinio suaugusiųjų choro, kurin 
galėtų įsijungti ir brandesnio 
amžiaus sulaukęs jaunimas. Il
gokai trukusią vadovybės krize, 
prasidėjusią su kompoz. St. Gai- 
levičiaus pasitraukimu, išspren
dė muz. A. Ambrozaičio pakvie
timas vadovo pareigoms.

Torontas lig šiol yra davęs du 
solistus — tarptautinio pripaži
nimo susilaukusią operos sol. 
Liliją Šukytę ir sol. Vaclovą Ve- 
rikaitį, šiuo metu sėkmingai va

Delhi jaunimo ansamblis “Palanga” su savo mokytoju G. F. Kęstučiu Lawson, koncertavęs savo krikštynų iškilmė' 
se 1972 m. gegužės 5 d. Ansamblyje telkiasi beveik visas apylinkės jaunimas, kurio veikla visi džiaugiasi

dovaujantį Hamiltono mergai
čių chorui “Aidas”. Tiesa, ban
dančių buvo ir daugiau, tačiau 
jie plačiau neišskleidė sparnų ir 
dingo iš lietuvių dainos horizon
to. “Varpo” pavasariniame kon
certe dalyvių dėmesys krypo į 
jaunąjį Joną Vaškevičių, kuris 
yra “Varpo” veteranų Aldonos 
ir Jono Vaškevičių sūnus, dar 
tebestudijuojąs dainavimą. Šia
me koncerte sol. J. Vaškevičius 
padainavo K. V. Banaičio “Už 
žalios girelės”, VI. Jakubėno 
“Sutemo naktis”, nuotaika ir 
stiliumi dvi panašias dainas, ir 
didesnių galimybių solistui tei
kiančią A. Kačanausko “Mano 
gimtinę”. Sol. J. Vaškevičius 
yra lyrinis baritonas, dar nepa
siekęs savo pilno pajėgumo. 
Šiuo metu balsas yra daugiau 
operetinio pobūdžio, bet jis gali 
gerokai sutvirtėti ir pasiekti 
operines proporcijas ateityje, 
kai dainininkas įžengs į bran
desni amžių. Iš kitos pusės, ne
galima visų dainininkų matuoti 
operomis — koncertams bei 
plokštelėms reikia ir lengvesnio 
balso atstovų, kurių mums, lie
tuviams, kaip tik labiausiai 
trūksta.

R. J. Karasiejų, D. Nausė
dienės ir V. Turūtos vadovauja
mas “Gintaras” šiame koncerte 
atliko keturis tautinius šokius— 
Kalvelį, Linelį, Gyvatarą ir Su
batėlę. Žiūrovus žavėjo tauti
niais drabužiais aprengta mažų
jų “pipiriukų” grupė Kalvelyje, 
liudijanti “Gintaro” vadovų 
sveikintiną dėmesį prieaugliui, 
nes tik jo dėka įmanoma užtik
rinti pakankamai augštą repre
zentacinės grupės lygį, kai jos 
šokėjus tenka pakeisti naujais. 
Dabartinė “Gintaro” reprezen
tacinė grupė turbūt yra augš- 
čiausio lygio visoje “Gintaro” 
istorijoje. Tai, žinoma, yra šo
kėjų ilgo darbo ir jų vadovų di
delių pastangų vaisius, Toronto 
“Gintarą” iškėlęs į pirmaujan
čių grupių eiles. Muzikinė paly
da — A. Dimskio, E. Norkaus, 
A. Kaminsko, R. Punkrio.

Muz. D. Viskontienės vado
vaujamas “Birbynės” ansamblis 
užpildė beveik visą sceną tauti
niais drabužiais pasipuošusiu 
jaunimu. Apie 60 jaunuolių su
telktas būrys leidžia tikėtis, kad 
“Birbynė” jau surado pakaitus 
iš ansamblio pasitraukusiems ir 
kad vėl galės žengti savitu keliu 
į naujus laimėjimus. Ansambly
je merginų betgi yra dvigubai 
daugiau nei vaikinų. Pastaruo
sius, matyt, sunkiau sudominti 
lietuviška daina, nors jie būtini 
“Birbynės” balansui. Tikėki
mės, kad ir ši problema bus 
sėkmingai išspręsta. Dviem išė
jimais scenon “Birbynės” an
samblis atliko K. V. Banaičio 
dainą- “Gaideliai gieda”, E. Bal
sio — “Ugdė tėvelis”, K. V. 
Banaičio — “Eisim, sese”, J. 
Gaubo — “Dul, dul dūdelė”, A. 

Mikulskio harmonizuotą — “Už 
jūrelių, už marelių”, K. V. Ba
naičio — “Atvažiavo piršlys” su 
mergaičių choro intarpu — 
“Puota girelėj” ir N. Martino- 
nio “Saulelė raudona”. Šiuo in
tarpu buvo pradėta antroji kon
certo dalis, “Birbynės” bernio
kams pasislėpus už mergiočių 
eilių. Jų staigus atsiradimas, t. 
y. atsistojimas, baigminei daliai 
buvo sutiktas salėje siūbtelėju
sia nuoširdaus juoko bangele, o 
tai liudija neabejotiną žiūrovo 
ryšį su ansambliu. Gaila, kad 
nebuvo susilaukta nei viršprog- 
raminės dainos, nei pakartoji
mo, nors nuo plojimo daugeliui 
delnai įskaudo. Chorams ir so
listui akompanavo jaunasis mū
sų muz. J. Govėdas.

Pavasarinį “Varpo” koncertą 
rėmėjų vardu tartu žodžiu už
baigė H. Stepaitis, choro vardu 
— J. Račys. Gėlių įteikimą su
trukdė jas šaltame kambaryje 
užrakinęs ir laiku nepasirodęs 
mokyklos prižiūrėtojas. Iš anks
to apmokėtas unijos elektrikas 
taip pat neatvyko tvarkyti sce
nos apšvietimo, šiuos H. Stepai- 
čio praneštus nesklandumus 
koncerto dalyviai sutiko su iro
niška šypsena, prisiminę nese
niai pasibaigusį šiukšlių surin
kėjų streiką Toronte, unijų sta
tomus reikalavimus. “Varpo” 
moterims įteikus Pr. Radzevi
čiūtės dovanėlę, šventiškai nusi
teikusi tautiečių minia išsiliejo 
į Dundas gatvę, kurioje dar il
gokai buvo girdėti lietuviškas 
klegesys vėluojančio pavasario 
vakarą. V. Kst.

Bernadeta Abromaitytė deklamuoja 
eilėraštį Motinos Dieną Toronte

Nuotr. S. Dabkaus
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Kili,TllMfJE VEIKLOJE
ILLINOIS UNIVERSITETO Chi

cago Circle skyriuje šį rudenį bus 
įvestas lietuvių kalbos kursas prade, 
dantiem, pramokusiem ir pažengu- 
siem studentam. Su universitetu 
sutartį pasirašė JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Lietuvių Fondas. Uni
versitetui atstovavo humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanas prof. D. 
Doner ir jo pavaduotojas prof. R. 
Hess, lietuvių organizacijom — dr. 
K. Ambrozaitis, dr. J. Valaitis, J. 
Kavaliūnas ir L. Raslavičius. Pirmai
siais mokslo metais JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir Lietuvių Fondas 
įsipareigojo padengti pusę kurso 
finansinių išlaidų, antraisiais — ket
virtadalį, o vėliau jau pats universi
tetas tikisi galėsiąs perimti visą' fi
nansinę naštą. Dekano prof. D. Do
ner pranešimu, Illinois universiteto 
Chicago Circle skyriuje yra daugiau 
kaip 400 lietuvių studentų, kurių 
120 pasižadėjo klausyti lietuvių kal
bos kursą. Dėstytoja jau pakviesta 
kalbininkė dr. Janina Kanaukaitė- 
Rėklaitienė, baigusi Lojolos univer
sitetą, magistro laipsnį gavusi Per
kely universitete, doktoratą — Stan- 
fordo universitete. Jos disertacija 
buvo susieta su lietuvių kalba. Tiki
masi, jog lietuvių kalbos kursu su
sidomės ir galės pasinaudoti ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tautybių stu
dentai, pagrindinį dėmesį skiriantys 
indoeuropiečių lingvistikai, germa
nistikai, lotynų, graikų ir slavų kal
boms. Universiteto Chicago Circle 
skyriuje jau yra dėstomos lenkų, 
kiniečių, svahili kalbos, planuojamas 
ukrainiečių kalbos kursas.

ČIKAGOS MILL RUN TEATRE 
Geidės vaidmenį populiariajame žy
dų folkloro veikale “Fiddler on the 
Roof” atliko Jennie Ventress, spau
dai prisistačiusiai kaip lietuvaitė iš 
Kenošos, Wise. Dramos studijas ji 
yra baigusi De Paul universitete, 
pradinio pripažinimo susilaukusi 
Niujorke.

ČIKAGOS M. K. ČIURLIONIO 
GALERIJOJE balandžio 28—gegu
žės 7 d. d. tapybos darbų ir litogra
fijų parodą surengė iš Švedijos at
vykęs dail. Eugenijus Budrys, gyve
nantis ir kuriantis Gottlando saloje. 
E. Budrys, gimęs Lietuvoje 1923 m., 
vokiečių išvežtas darbams Norvegi
joje, 1944 m. rudenį pabėgo Svedi- 
jon ir ten studijavo dailę. Pirmąsias 
savo parodas jis turėjo 1961 ir 1963 
m. Stockholme, vėliau —■ kitose vie
tovėse ir net Paryžiuje. Čikagoj su
rengtos parodos darbams būdingas 
geometrinių formų abstraktizmas, 
spalvų intensyvumas bei jų harmo
nija.

LITERATŪROS VAKARAS poeto 
Stasio Santvaro amžiaus 70 metų 
sukakčiai paminėti rengiamas gegu
žės 27 d. Bostone, Lietuvių Tautinės 
Sąjungos namuose. Be paties sukak
tuvininko, programoje dalyvaus po
etas dr. Henrikas Nagys iš Montrea- 
lio, dramos aktoriai Jonas Kelečius 
ir Stasė Kielaitė-Kelečiuvicnė iš Či
kagos.

PHOENIX GALERIJOJE Niujor
ke gegužės 9 d. buvo atidaryta iki 
gegužės 27 d. truksianti skulptorės 
Elenos Kepalaitės aliumininių skulp
tūrų paroda “Intervalai”. Parodą ir 
E. Kepalaitės kūrybą teigiamai įver
tino Lietuvoje gimęs žymusis žydų 
kilmės skulptorius Jacques Lipchitz.

BROOKLYN© KULTŪROS ŽIDI
NYJE buvo surengta Kolumbijoje 
gyvenančios dail. Nijolės Savickai- 
tės-Mockienės keramikos darbų pa
roda. Ji yra gimusi Kėdainiuose, ta
pybą, vitražą ir mozaiką studijavusi 
Stuttgarto meno akademijoje. Atvy
kusi Kolumbijon, dail. N. Mockienė 
pagrindinį dėmesį skyrė tapybai, bu
vo “Chromos” laikraščio iliustratore, 
keramikon pakrypo 1958 m. Dabar 
dail. N. Mockienė turi lietuvišku 
"Akmens" vardu pavadintą kerami
kos studiją, kurioje dirba šeši ko- 
lumbiečiai ir Stasė Sabaitė-Gabriū- 
nienė. Parodos atidaryme žodį apie 
keramikos istoriją ir lietuvių kera
miką tarė dail. J. Bagdonas. Dail. N. 
Mockienės sukurtom vazom, peleni
nėm, dekoratyvinėm lėkštėm, sienų 
papuošalam yra būdingas darnus 
formos ir dekoratyvinio elemento 
junginys. Parodos lankytojai apgai
lestavo, kad tik nedaug darbų turėjo 
lietuviškus ornamentus. Didžioji jų 
dalis atspindėjo dailininkės gyvena
mąjį kraštą.

KAN. MYKOLO VAITKAUS Lie
tuvos okupacijos laikotarpio atsimi
nimų knyga “Milžinų rungtynėse” 
jau atspausdinta. Leidėjas — “Ni
dos” knygų klubas.

DAINAVIMO STUDIJAS Northern 
Illinois universiteto muzikos mokyk
loje baigiantis mezzo-sopranas Dalia 
Zakaraitė balandžio 28 d. turėjo sėk
mingą rečitalį, o gegužės 14 d. uni
versiteto simfoninio orkestro koncer
te dainavo Ch. Saint-Saens operos 
“Samsonas ir Dalila” ariją. D. Zaka- 
raitė yra laimėjusi I vietą universite
to 50 dainininkų ir instrumentalistų 
varžybose.

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS yra 
paruošęs spaudai anglų kalba gau
siai iliustruotą informacinį leidinį 
apie Lietuvių Muzikologijos Archy
vo Čikagoje sutelktus lobius. Tai 
būtų vertinga archyvo apžvalga sve
timtaučiams ir lietuviškai skaityti 
nemokančiam mūsų jaunimui. Jos 
išleidimas 2.000 egz. tiražu pareika
lautų apie -500. Lietuvių Muzikolo
gijos Archyvas lėšų neturi, bet tiki
si surasti mecenatą.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
JAUNŲJŲ ESTRADINĖS DAI

NOS atlikėjų konkurse "Vilniaus 
bokštai — 72” aukso medalį laimėjo 
klaipėdietis A. Rupšas, sidabro me
dalius — šiaulietis S. Lileikis, vil
nietis D. Čepas, klaipėdietis S. Dons
kovas ir viešnia iš Rygos I. Stepano
va. Televizijos ir radijo komiteto 
papildomas aukso medalis teko S. 
Lileikiui. Vertintojų komisija geriau
siomis "Vilniaus bokštų-72” daino
mis pripažino: kompoz. B. Gorbuls- 
kio ir poetės V. Palčinskaitės — 
“Ten, kur dingo vasara”, kompoz. T. 
Makačino ir poeto V. Bložės — “Mie
ganti karalaitė", kompoz. M. Vaitke
vičiaus ir poetės V. Šulcaitės — “Ei
na mergaitė”. Televizijos žiūrovam 
bei radijo klausytojam labiausiai pa
tiko E. Juškevičiaus žodžiais sukurta 
M. Vaitkevičiaus daina “Laumės 
juosta”. Keletą kritiškų pastabų iš
kelia Kazys Garlauskas: “Šių metų 
konkurso repertuaras nepradžiugino, 
nuvylė savo žanriniu ir teminiu ri
botumu. Ritminių ir lyrinių dainų 
turinys daugiausia lietė meilės (lai
mingos arba nelaimingos) ir pirmų
jų pasimatymų temą .. . Melodijos 
lyg ir patrauklios, dainingos, įsime
namos. Bet jos pernelyg standarti
nės, tarsi jau kažkur girdėtos. Ne
jučiom pagalvoji, jog panašią mu
ziką galėjo parašyti (o gal jau ir pa
rašė?) kurios nors kitos šalies kom
pozitorius. Buvo dainų, kurių teks
tai stebėtinai lėkšti ir banalūs. Tik 
nedaugelis kūrinių išsiskyrė savites
nių temos sprendimu, jos reikšmin
gumu, originalesniu braižu, lietuvių 
muzikai būdingais bruožais ...”

GASTROLIŲ VILNIUN buvo at
vykęs Romos radijo ir televizijos vyr. 
dirigentas, Santa Cecilia Akademi
jos prof. P. Ardžentas (Argento?). 
Su Vilniaus filharmonijos simfoni
niu orkestru ir čeku pianistu J. Mo- 
ravecu jis atliko G. F. Malipiero “Či- 
maroziną", J. Brahmso "Koncertą 
fortepijonui nr. 2” ir M. Musorgskio 
“Parodos paveikslėlius”.

MALONI STAIGMENA kaunie
čiams buvo B. Mačikėno vadovauja
mo Kauno projektavimo instituto 
vyrų choro “Perkūnas" kompoz. L. 
Cherubini “Requiem d-moll” paruoš
ta premjera. Pirmasis koncertas įvy
ko J. Gruodžio muzikos mokyklos sa
lėje, vargonais grojant šios mokyk
los dėstytojai E. Liutkevičiūtci, diri
guojant choro vadovui. Antrasis kon
certas buvo surengtas su simfoniniu 
orkestru Kauno muzikiniame teat
re. Dirigavo teatro vyr. dirigentas 
S. Domarkas. Kompoz. Vytautas Blu
kius, teigiamai įvertinęs atlikėjų pa
stangas, rašo: “Requiem paruošimas 
ir atlikimas — neeilinis įvykis res
publikos muzikiniame gyvenime. No
rėtųsi, kad šis kūrinys būtų išgirs
tas ne tik Kaune.”

ETNOGRAFINIŲ A N S AMBLIŲ 
koncerte Zarasuose I vietą laimėjo 
Dusetų kultūros namų saviveiklinin
kai teatralizuotu vaidinimu “Augš. 
taičių vestuvės”, II vietą — Luodžių 
kultūros namų ansamblis, paruošęs 
“Subatvakarį beržynėlyje”, III vietą 
— Kilviškių kultūros namų savi
veiklininkai.

KAUNO FIZIKINIŲ-TECHNJNIŲ 
energetikos problemų institutas su
rengė pirmąjį savo keliaujančių 
mokslininkų mėgėjiškų filmų festi- v 
valį. Prizus už gamtos grožio ir tu
rizmo propagavimą laimėjo techni
kos mokslų kandidato S. Valterio 
filmai. Geriausiu pažintinės vertės 
filmu buvo pripažintas technikos 
mokslų kandidato F. Bielinskio kū
rinys “Svetur pasižvalgius”. Moksli
nis darbuotojas A. Matiukas, sukū
ręs filmą “Lituanica” nugali Atlan
tą”, išsikovojo geriausio saviveikli
nio operatoriaus vardą.

SENĄJĮ ir NAUJĄJĮ VILNIŲ 
vaizduojanti A. Stasiulevičiaus tapy
bos darbų paroda Lenkijoje gegužės 
7 d. iš Krokuvos buvo perkelta į 
Krinicą.

VILNIAUS RYŠIŲ KLUBO estra
dinis ansamblis “Ritmas” su sol. O. 
Valiukevičiūte, tarptautinės klasės 
pramoginių šokių atlikėjais Dalia ir 
Vidu Kamaičiais turėjo gastroles 
Lenkijoje, Katovicų vaivadijoje.

KOMPOZ. VYT. KLOVA beveik 
dvi savaites viešėjo Bukarešte ir su 
rumunais kompozitoriais svarstė da
bartinės muzikos problemas.

VILNIAUS PEDAGOGINIAME IN
STITUTE lietuvių liaudies dainas 
dainavo akloji dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė. Jos koncertą papildė 
instituto saviveiklininkų etnografi
nė programa “Piemenų dainos".

ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO žo
lių ūkio skyriaus vedėjas Leonas Ka
džiulis Lietuvos žemės ūkio akade
mijos mokslinėje taryboje sėkmin
gai apgynė žemės ūkio mokslų dok 
torato disertaciją “Daugiamečių žo 
lių auginimo ir naudojimo pašaru! 
pagrindai”. Dr. L. Kadžiulis yra pir 
vininkystės specialistas.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE J. Haydno oratoriją "Metų 
laikai” su simfoninio orkestro grupe 
atliko dirigentas Jonas Aleksa, Vil
niaus operos solistai Giedrė Kaukai
tė. Edmundas Kuodis, Vilniaus fil
harmonijos sol. Leonidas Muraška 
ir H. Perelšteino vadovaujamas ber
niukų choras “Ąžuoliukas”. Sunkiau
sia darbo našta teko "Ąžuoliukui", 
chorines oratorijos dalis paruošusiam 
ir mintinai išmokusiam vokiečių 
kalba. V. Kst.



UNITED 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 lengvoi:

B. SAKALAS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3

Antrad........ — 10 - 3

T r e čiad. uždaryta 

Ketvirtad. 10-7 

Penktad. 10-8 

Seštad............9-12

Sekmad......9.30 - 1 
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1G72 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — OAKMOUNT RD., 9 kambariai per du augštus, 2 prau
syklos, 2 virtuvės. Arti parko, krautuvių 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 Į NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo Įstaigų Toronto rajonuose • ■ ■-■== .;■■■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYt V CIRDAIKIČA^ 
jamą nuosavybe, mielai jums patarnaus VILY-

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

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4>Ont Tel. 534-7525

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

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

BLOOR — JANE, G 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 jvažia- 
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

MOKA:

už term. indėlis 2 metam ...... 61/2%
už term, indėlius 1 metam....... 61/t%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas............ 51/2%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8'/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 81Z|%

Baigusiems Toronto Maironio šeštadieninę mokyklą (10 skyrių) įteikia dip
lomus gen. kons. dr. J. Žmuidzinas. Prie jo stovi auklėtoja L. Nakrošienė 

Nuotr. S. Dabkaus

®ž>SPORTAS
ATVYKS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ KREPŠININKAI
Jaunimo kongreso proga į š. Ame

riką atvyks Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinė, kuri žais visą ei
lę rungtynių JAV-se ir Kanadoje. 
Rinktinei priimti Kanadoje, rungty
nėms planuoti ir lėšoms telkti suda
ryti komitetai: organizacinis ir var- 
žybinis. Į organizacinį komitetą įei
na: Pranas Berneckas — pirm., Vy
tautas Bireta — vicepirm., Sigitas 
Krašauskas — vicepirm. ir spaudos 
reikalams, Osvaldas Kušneraitis — 
sekr., Henrikas Chvedukas — ižd., 
Vladas Simonaitis — parengimų va
dovas, Aloyzas Kuolas — protokolų 
sekretorius. Varžybinį komitetą su
daro: Algis Nausėdas — pirm., Juo
zas Balsys — vicepirm., Mamertas 
Duliūnas — sekr., Kęstutis Grigai
tis — narys. Į organizacinį ir var
žybinį komitetą numatyta kviesti 
Hamiltono ir Londono atstovus. Jie 
bus pristatyti vėliau.

SPORTAS VISUR
Toronto mokyklų irklavimo pir

menybėse lengvos aštuonvietės val
ties varžybose pirmą vietą laimėjo 
Humberside valtis. Jos įgulą sudarė 
aštuoni berniukai ir vairininke Ele
na Snaigė Valiūnaitė. Šios neįpras
tos įgulos laimėjimą plačiai aprašė 
Toronto dienraščiai. Laimėjimas ne
buvo atsitiktinis. Teko įdėti daug 
darbo ir pasiryžimo. Treniruotės vyk
davo prieš pamokas tarp 5-8 v. ryto. 
Ta pati įgula sunkiųjų aštuonviečių 
pirmenybėse, nors ir pirmavo, lai
mėjo III vietą. Dabar ši aštuonvietė 
ruošiasi Kanados mokyklų pirmeny
bėms.

JAV atrankinėse futbolo rungty
nėse nugalėjo Jamaika 2:1 ir pirmą 
kartą dalyvaus olimpiados futbolo 
varžybose.

Pagaliau susitarta dėl pasaulio 
šachmatų pirmenybių tarp amerikie
čio R. Fisherio ir ruso B. Spasky. 
Visi žaidimai, kurių iš viso bus 24, 
įvyks Reikjavike. Jie prasidės lie
pos 2 d. Iki šiol dėl tų varžybų tarp 
šių didmeisterių vyko ilgas ginčas.

KANADOS ĮVYKIAI

UNIJŲ KOVA SU VYRIAUSYBE
Politinę krizę Kvebeke sukė

lė trijų didžiųjų unijų vadų —
L. Laberge, Y. Charbonneali ir
M. Pepin nuteisimas kalėti vie
nerius metus. Ši bausmė jiem 
buvo paskirta už narių kurstymą 
neklausyti teismo įsakymo vi
suotinio streiko metu ir nepalik
ti ligoninėse minimalaus skai
čiaus tarnautojų bei darbininkų. 
Minėtoji trijulė, vaidindama di
džiausius kankinius, iš Orsain- 
ville kalėjimo įsakė naują strei
ką unijų nariams, kurie įstaty
mo keliu jau buvo grąžinti dar
ban. Apie 100.000 unija narių 
pradėjo įvairiose Kvebeko vie
tovėse atvirą maištą — demonst
racijas, radijo stočių ir teismo 
įstaigų užėmimus, reikalaudami 
laisvės savo nuteistiem vadam. 
Pastarieji atsisakė tokiems at
vejams įprastos apeliacijos, o 
kiti 33 nuteisti ligoninių mažes
nių unijų vadovai, užuot mokė
ję pinigines baudas, staiga pa
noro atsidurti kalėjime. Tai bu
vo aiškios pastangos priversti 
premjero R. Bourassos vyriau
sybę atšaukti provincinio par
lamento priimtą įstatymą, grąži
nusi darban 210.000 streikavu
sių viešųjų įstaigų tarnautojų ir 
darbininkų, kurių atlyginimo 
padidinimą turėjo išspręsti ar
bitras. Tokį Įrjlitinį unijų vadų 
žaidimą pasmerkė net ir separa
tistinės Kvebeko partijos vadas 
R. Levesque. Kilo rimtas pavo
jus, kad unijų nariai gali susi
jungti su FLQ revoliucininkais 
ir Kvebeką įstumti į visišką 
chaosą. Po savaitės abi pusės — 
vyriausybė ir unijos priėmė 
Kvebeko darbo ministerio J. 
Cournoyer pasiūlytą kompromi
są: vyriausybė pasižada sąlygi
nai paleisti visus suimtuosius 
vadus ir pradėti naujas derybas 
dėl atlyginimų pakėlimo, jeigu 
unijų nariai grįš į darbą.

Otavoje sušauktas Kanados 
Darbo Kongreso suvažiavimas 
vienbalsiai paskelbė rezoliuciją, 
reikalaujančią amnestijos Kve
beko suimtiem unijų vadam ir

Funtbolo (europietiško) mėgėjai 
šią vasarą galės stebėti daug įdo
mių rungtynių. Profesijonalų koman
da Metros pakvietė 4 iškilias Euro
pos ir P. Amerikoj komandas ap
lankyti Torontą. Į šį skaičių įeina 
ir garsioji brazilų Santos komanda. 
Visos rungtynės vyks Varsity stadi- 
jone.

VYČIO ŽINIOS
Australijos krepšininkams priimti 

Kanadoje sudaryti komitetai. Į or
ganizacinį komitetą iš Vyčio klubo 
įeina: pirmininku P. Berneckas, vi
cepirmininku — S. Krašauskas, į var
žybinį komitetą — M. Duliūnas ir J. 
Balsys.

J. Nešukaitis buvo išvykęs į Ka
nados stalo teniso pirmenybes Ed- 
montone kaip Ontario komandos va
dovas.

Golfo uždaros pirmenybės įvyks 
gegužės 28 d. Pine Tree aikštyne 12 
v. visose grupėse. Kviečiami ir sve
čiai. Naujasis aikštynas yra prie Bat
hurst ir Sheppard gatvių. — Tarpu
savio turnyre šiuo momentu pirmau
ja P. Stauskas ir V. Balsys (I.) su 
6 taškais. Toliau seka V. Balsys (B) 
ir E. Kuchalskis su 4 taškais.

Mūsų rėmėjui J. Gustainiui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

Tarptautinio lygio

prieš ABERDEEN, ŠKOTIJA

PROFESINIS FUTBOLAS 
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, gegužės 31 d., 
8.30 valandą vakaro
---------  Bi 1 i e t a i: ----------- 

pensininkams ir vaikams—$1.75, 
visiems kitiems — $3.00, $4.00, 
West Side rezerv. vietos — $5.00 
Bilietų kasa atidaryta nuo 12 v.

teisės jų nariam derybų keliu 
spręsti "atlyginimų padidinimo 
klausimą. Bene įdomiausią kal
bą šiame suvažiavime pasakė 
NDP socialistų partijos vadas 
D. Lewis, ragindamas unijas dė
mesį skirti mažiau uždirban- 
tiem kanadieičam ir aplamai vi
suomenei, kurios nusistatymas 
prieš unijas kasdien didėja ir 
jau yra pasiekęs sukrečiantį 
laipsnį. Viešosios nuomonės ty
rimai rodo, kad dauguma kana
diečių unijas laiko savanaudė- 
mis organizacijomis, kurioms 
nerūpi visų darbininkų ir kraš
to reikalai. Tas pats D. Lewis 
federaciniame parlamente susi
laukė aštrių J. Diefenbakerio 
priekaištų už naivų kaltinimą, 
kad atsakomybė dėl maištų 
Kvebeke tenka ne unijų vadam) 
bet juos kalėjimu nubaudusiem 
teismam, nes teisėjų sprendi
mas buvęs politinio pobūdžio. 
Iš tikrųjų savo reikalavimus iš 
kalėjimo visam Kvebekui ban
dė primesti unijų vadai, nors 
juos tėra išrinkę unijų nariai, 
o premjero R. Bourassos vy
riausybę rinko visi kvebekie- 
čiai.

Teisininko G. LeDain vado
vaujama penkių asmenų komi
sija pasiūlė federaciniam par
lamentui panaikinti bausmes už 
marijlianos ir hašišo rūkymą, jų 
auginimą savo reikalams. Ta
čiau marijuanos pardavėjai ir 
toliau turėtų būti baudžiami už 
jos skleidimą, auginimą, įveži
mą Kanadon. Pasiūlymas nepa
sižymi didesne logika: jeigu ma- 
rijuaną leidžiama rūkyti, tai 
kam tada bausti jos pardavė
jus? Iš penkių marijuanos var
tojimą tyrusių komisijos narių 
du pasisakė prieš jos vartojimo 
legalizavimą. Federacinis parla
mentas greičiausiai nepatvirtins 
komisijos pasiūlymo, nes mari
juana visdėlto yra narkotikas, 
darąs didesnės ar mažesnės ža
los vartotojam.

Kanados statistikos duomeni
mis, bedarbių skaičius balan-

Skautų veikla
• Gegužės 27-28-29 d. Klevelande 

šaukiamas vyr. skaučių ir skautų-vy- 
čių sąskrydis, kuriame dalyvauti už
siregistravo 19 Toronto skautų-čių. 
Visų jų informacinė sueiga įvyks šį 
trečiadienį, gegužės 24 d., 7.30 v. 
v., skautų būkle. Prašoma būtinai da
lyvauti.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai užjaučia sesę Ritą Narušytę-Kara- 
siejienę ir artimuosius, mirus jos 
mamytei.

• “Šatrijos” tunto vadijos posėdis 
— gegužės 30 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle.

® Gegužės 20-21 d. Romuvoje išky
lavo “Rambyno” tunto skautai vy
čiai ir talkino stovyklavietei dar
buose. Dėkojame tėvams — Br. Sap- 
liui, J. Mačiuliu!, I. Krasauskui, sk.- 
vyčiams R. Marijošiui, L. Sapliui, A. 
Šeškui, A. Simanavičiui. M. Gvildžiui 
ir P. Gvildžiui. Talkos būdu nuda
žytos salės ir prausyklų grindys, at
naujinti stalai ir suolai, uždėtas ant 
vartų užrašas, prijungtas vanduo, 
pradėtas Lietuvos žemėlapis. Sekanti 
didesnė talka bus birželio 3-4 d.

• Mindaugo dr-vės iškilminga su
eiga ir įžodis bus birželio 3 d., 4 v. 
p.p. Tėvai iš anksto prašomi šią po
pietę rezervuoti šiai sueigai. C. S.

KAUNO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ar du milicininkai buvo mirti
nai sužeisti. Laikraštis pastebė
jo, kad jaunuolis susidegino dėl 
politinių motyvų, bet praneši
me iš Kauno apie tai mažai te
sakoma. Lietuvoje, pasak dien
raščio, yra 3,5 mil. katalikų, 
kurie per pastarąjį pusmetį ėmė 
reikšti protestus sovietų va
dams ir Jungt. Tautoms prieš 
religijos persekiojimą. Tautinė 
veikla Lietuvoje esanti irgi 
stipri. Ši respublika buvusi Sov. 
Sąjungos aneksuota 1940 m. 
Studentai, siausdami gatvėse, 
kovoję su milicija ir kariuome
ne lazdomis bei akmenimis, pa
deginėję namus aplink Kauno 
miestą, kuriame esą 306.000 gy
ventojų.

“Kauno Tiesa”, kompartijos 
laikraštis, šeštadienio nr. pa
skelbė žinią apie susideginimą 
ir riaušes ir paaiškino, kad jau
nuolis buvęs psichiškai nesvei
kas ir narkotikų vartotojas.

Tai tipiškas komunistų aiški
nimas, nes ir visi ukrainiečių, 
rusų ir kitų tautybių intelek
tualai sukišami į psichiatrines 
ligonines kaip “psichiškai ne
sveiki”. Nėra abejonės, kad Ro
mano Talantos žygis yra didvy
rio auka už religinę ir tautinę 
Lietuvos laisvę. Tai liudija ir 
tūkstančiai Kauno studentų, ku
rie žygiavo miesto gatvėmis ir 
šaukė “Laisvę Lietuvai!” Dėl 
psichinio ligonio niekas nebūtų 
nei demonstravęs, nei kovojęs.

“The Toronto Sun” dienraš
tis paskelbė trumpą UPI žinią, 
pastebėdamas, kad sustiprinti 
milicijos daliniai patruliuoja 
Kauno gatvėse ir po riaušių, su- 
iminėdami įtartinai atrodančius 
asmenis, kaip pvz. ilgaplaukiai 
jaunuoliai.

“The Toronto Daily Star” ge
gužės 22 d. laidoje paskelbė pra
nešimą iš “Los Angeles Times”, 
kuriame įvykiai supinti su žydų 
rezistencija, jų paruošta petici
ja ir pasikeitimais kremliuje. 
Esą žydų, lietuvių ir kitų mažu
mų klausimas būsiąs paliestas 
Niksono - Kremliaus pokalbiuo
se. Lietuvoje susideginęs Roma
nas Talanta buvęs 20 m. am
žiaus fabriko darbininkas, mi
ręs 12 valandų po apdegimo 
liepsnose. Demonstracijos Lietu
voje protestavusios prieš rusų 
okupaciją ir religinę priespaudą.
KANARŲ SALOS...

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Visur nesunkiai angliškai susi
kalbėsite, nes rasite ispanų tu
rizmo atstovų. Atvažiavę į Ka
narų salas, aplankykite keturis 
specialius Ispanijos turizmo mi
nisterijos centrus “paradores”. 
Ten pamatysite puikių viešbu
čių, gražių ispanių, kurios ma
loniai aptarnauja ir nuteikia at
važiavusius. Čia galima užtikti 
ir specialių Kanarų salų parkų: 
Cruz de Tejada, Canadas, Taide 
(ugnikalnis) ir t. t. Suvenyrai 
tikrai tipiški ir nėra brangūs, 
nors pats pragyvenimas vasaros 
metu truputį brangesnis, negu 
pvz. Madride.
džio mėnesį sumažėjo 50.000. 
Be darbo tada buvo 592.000 ka
nadiečių, t.y. 6.8% visos darbo 
jėgos. Dirbančių skaičius padi
dėjo 69.000 ir pasiekė 8.085.000.

Arktikos ledo tyrimus prie 
Baffin salos pradėjo V. Vokie
tijos Muensterio universiteto ir 
Ontario St. Catharines Brock 
universiteto mokslininkai, talki
nami studentų. Šį $400.000 išlai
dų pareikalausiantį projektą fi
nansuoja V. Vokietijos vyriau
sybė. Kanados vyriausybė neda
vė finansinės paramos, nes pro
jektas jai buvo pervėlai prista
tytas. bet atliekamus tyrinėji
mus remia kaikurie Kanados in
stitutai bei valdžios įstaigos. Ty
rimų tikslas — išstudijuoti ark- 
tikos ledą ir paruošti žemėla
pius su juose paženklintom lai
vų praplaukimui saugiom vie
tom.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nan .

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. j
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, skubus parda
vimas.
SWANSEA, puikus liuksusinis vos keletos metų senumo dvibutis, 
užbaigtas rūsys, garažai prie namo, $15.000-20.000 įmokėti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5'/z % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6Vž% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ft. 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 

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

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

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

PARCELS TO .EUROPE

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudinio i

97/ College St., Toronto 4, Ont.\

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI



LONDON,
KLB KRAŠTO VALDYBOS šalpos 

komisijos prašymu, Londono apylin
kėje valdybos pakviestas šalpos at
stovo pareigoms Bronius Zabulionis. 
Jo rūpesčiu šioje apylinkėje pagal 
KLB nurodymus bus telkiamos lėšos 
svarbesniems šalpos reikalams. Šiuo 
metu renkamos aukos Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio reikalams. 
Aukas p. Zabulioniui galima įteikti 
bankelio “Talka” Londono skyriuje 
sekmadieniais.

POSĖDYJE su ukrainiečių, latvių, 
estų ir vengrų atstovais, sukviesta
me ukrainiečio dr. Roslycky inicia
tyva gegužės 10 d., dalyvavo valdy
bos nariai E. Petrauskas ir S. Keras. 
Buvo pasidalinta žiniomis apie Heri
tage Ontario kongresą, kuriame da
lyvavimas, be kviestų atstovų, yra 
atviras visiems, užsimokėjusiems $10 
registracijos mokestį. Buvo pasiūlyta 
peržiūrėti galimybes bendram pareiš
kimui, liečiančiam žmogaus teisių 
nepaisymą sovietų pavergtuose kraš
tuose. Dieną prieš tai Folk Arts po
sėdyje dalyvavo vienas iš “Baltijos” 
vadovų ir apyl. valdybos narys M. 
Chainauskas.

STASYS KERAS, apylinkės valdy
bos šeštad. mokyklos tėvų komite
to ir “Baltijos” ansamblio tėvų ko
miteto narys, grįžo pilnas minčių ir 
įspūdžių iš Kanados Lietuvių Kata
likų Centro suvažiavimo, kuriame ak
tyviai dalyvavo, atstovaudamas Lon
dono Šiluvos Marijos parapijai. Ti
kimasi, bus sudaryta proga pasidalin
ti įspūdžiais su nedalyvavusiais. S. 
Keras laikinai atstovauja Bendruo
menei Londono baltiečių federaci
jos skyriuje, A. Puteriui vasaros 
metu gyvenant Toronte.

BALTISTIKOS KONFERENCIJOJ 
Toronte geg. 11-14 d.d. dalyvavo G. 
Petrauskienė ir L. Keraitė. P.

VAKARŲ ONTARIO UNIVERSI- 
TETO senatan studentų atstovu iš 

■ šio universiteto teisės fakulteto pa
kviestas Algis Puteris. Nors šis pa
kvietimas yra 1972-73 mokslo metų 
laikotarpiui, savo pareigas, kaip ste
bėtojas senato darbuose, jau yra pra
dėjęs. Jis dalyvauja Londono lietu
vių studentų klube, kultūros klube 
“Aušra”, yra vicepirmininkas KLB 
Londono apylinkės valdyboje. Be to, 
A. Puteris aktyviai reiškiasi ir reli
ginėje srityje. Neseniai įvykusiame 
Kanados Lietuvių Katalikų Centro

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W„ TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

alfa RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Dido*is pasirinkimo*. Konkurencinės kainos. 

=Ltip-topMEATS 
kas savaitę r delicatessen

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL
Sheppard Ave. (Don Valley 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.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/į svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antrodieniois, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

r* U’- 12 ~ 480 RONCESVALLES AVĖ.,BclItlC Exporting Go. Toronto 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai Ir kt.

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

ONTARIO
suvažiavime jam teko būti vienu iš 
simpoziumo pranešėjų. Birželio 2—4 
dienomis Toronte įvyksiančiame 
“Heritage Ontario” kongrese jam, 
kaip vienam iš penkių lietuviams at
stovaujančių, teks įsipareigojimas 
pristatyti lietuviškus reikalus.

KULTŪROS KLUBAS “AUŠRA”, 
vadovaujamas A. Puterio ir Lydijos 
Keraitės, savo brandumo žymę ne
abejotinai palikęs išpildytoje litu
anistinės mokyklos 20-mečio sukak
ties meninėje literatūros popietėje, 
uoliai platina lietuviškas knygas. Jų 
pastangų dėka lietuviškos knygos ir 
plokštelės rado kelią į daugelį lie
tuviškų apylinkių nuo Otavos, per 
Hamiltoną, Delhi, Rodney ligi Wind- 
soro ir net į JAV lietuvių gyvenvie
tes, neminint vietinės Londono apy
linkės. Turėta $5000 apyvartos. Jau
nieji “Aušros” klubo knygnešiai 
gautą pelną — $1000 paskyrė 5 už
sieniečių lietuvių jaunimo atstovų 
kelionei į II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą. “Aušros” tūkstančiu 
dolerių įgalinama kelionė ir dalyva
vimas kongrese: 1 mergaitės iš Ko
lumbijos, 1 mergaitės iš V. Vokieti
jos, 1 jaunuolio iš Venecuelos, 1 
mergaitės iš Argentinos ir 1 asmens 
iš Brazilijos. Taigi, giliau negu ti
kėtasi, lietuvybė jaučiama jaunime. 
Jie savo kalbų trumpumą išperka 
konkrečiais darbais. P.

PASAULIO LIETUVIŲ jaunimo 
kongreso finansų komisijos Kanado
je prašymu, Londono apylinkėje 
pradedamas aukų vajus. Aukos, ku
rioms KLB krašto valdyba tikisi 
gauti valdžios registraciją ir atleidi
mą nuo mokesčių, bus skiriamos vien 
kongreso išlaidoms, nedengiant vie
tinių JAV ar Kanados jaunimo atsto
vi} tiesioginių išlaidų. Aukos bus 
renkamos KLB Londono apylinkės 
kongresinių jaunimo atstovų ir kitų 
pagal numeruotus aukų lapus. įsidė
mėtina, kad Londono apylinkės lie
tuvių dalyvavimui susidarančios lė
šos telkiamos taipogi jaunimo ir 
apylinkės valdybos pastangomis, bet 
atskiru būdu.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
valdybos sekantis posėdis — birželio 
11 d., 12.15 v. p. p., Šiluvos Marijos 
parapijos salėje. Valdyba

SIMO DAUKANTO vietininkija, 
mirus kun. V. Rudzinskui, vietoje 
gėlių paskyrė $10 Vasario 16 gimna
zijai.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KO SIEKIAMA?

Sudarius “N. Lietuvos” redakcinį 
kolektyvą, kurin patekau ir aš, bu
vo susitarta, jog praėjusios redakci
jos klaidos neturėtų būt diskutuoja
mos laikrašty, atseit, užmiršta pra
eitis. Redakcijos kolektyvo posėdyje 
siūliau, kad ateity nebūtų vietos 
laikraštyje įvairiems ginčams, užsi
puolimams asmenų, organizacijų, 
lietuviškų vienetų ir jokiu būdu ne
būtų liečiami religiniai dalykai. Ta
čiau, nepraėjus porai savaičių, su 
užsispyrimu buvo jieškoma ko nors 
kontroversiško, ginčytino. Vieno re
dakcinio kolektyvo posėdžio metu 
siūliau visiškai nespausdinti J. Sk. 
nieko pozityvaus neduodančio raši
nėlio. Deja, kolektyvas pasisakė 
prieš mano pasiūlymą, ir ta nelem
toji korespondencija pasirodė- laik
raštyje. Šiandien jau spausdinamas 
jos dalinis atitaisymas ...

Negana to, St. Misiulis, buvo se
niau jau parašęs straipsnelį apie 
tautinės bažnyčios reikalingumą. Bu
vęs redaktorius buvo šį rašinį išme
tęs, bet kažkas iš dabartinio kolek
tyvo jį surado ir, man prieštarau
jant, įdėjo į laikraštį. Pamatęs, kad 
betkokie perspėjimai, pasiūlymai 
dabartiniam “NL” redakciniam ko
lektyvui nereikalingi, nutariau ab
soliučiai nieko bendro su laikraščio 
redagavimu neturėti. Tiesa, vienas 
redakcijos narys man per posėdį pa
reiškė: “nuo dabar į kitus straips
nius nesikišk.” Taigi, nesikišu ir ne- 
sikišiu. Jeigu laikraštyje randamos 
įvairių laikraščių iškirptos pasenu
sios žinios — ne mano reikalas. Jei
gu kultūriniame puslapyje teranda
me eilėraščius — ne mano reikalas. 
Bet jeigu laikraštyje vengiama tak
to, tolerancijos, paprasčiausio man
dagumo dėsnių, skatinamas visuome
nės kiršinimas, barbarinama kalba, 
— tylėti net nebandau.

Štai, gegužės 3 d. nr. “NL” at
spausdino St. Misiulio raštą, pava
dintą “Ar mums reikalinga tautinė 
bažnyčia?” Kadangi “NL” skaitytojų 
daugumą sudaro katalikai, tai nesu
prantu koks tikslas buvo šį perdėm 
nevykusį straipsnį spausdinti. Ma
tyt, pasigesta ginčų, žinoma, red. 
kolektyvas galėtų sakyti, kad tą ra
šinį įdėjo į laiškų skyrių. Bet ar į 
laiškų skyrių dėtume ir straipsnius 
apie marksizmą - lenininzmą, apie 
narkotikus, apie prostituciją? Juk ir 
laiškų skyriui skirtus straipsnius 
reikėtų nors kiek paskaityti, žodžiu, 
norint išvengti įvairiausių nemalo
numų, reikia vengti visko, kas ardo 
lietuvių vieningumą, darnumą ir 
gražų sugyvenimą. Deja, tuo “NL” 
nenori vadovautis ...

Skaitant St. Misiulio straipsnį, no
rom nenorom kyla klausimas: ko 
Misiulis nori? Ar taip vadinamos 
“tautinės” katalikų bažnyčios, kuri 
nepriklauso Vatikanui, ar grynai 
lietuvių tautinės bažnyčios, kurion 
įeitų visi lietuviai, nežiūrint kuriai 
religijai jie priklauso. Jeigu St. Mi
siulis kalba tik apie “tautinę” kata
likų bažnyčią, tai jis jau daug daug 
metų pavėlavo. Tokia bažnyčia jau 
seniai yra Scrantone. Kiek joje na
rių — nežinau. Atrodo, kad nebūtų 
jokių kliūčių St. Misiuliui įsijungti 
į tą tautinę bažnyčią. Tačiau Misiu
lis kalba apie lietuvių tautinę baž
nyčią, atseit, bažnyčią, kurion tilptų 
visi lietuviai — katalikai, liuteronai, 
baptistai, kalvinai ir pan. Esą tokią 
bažnyčią įsteigti būtų labai lengva: 
“Reikia nutraukti visus santykius su 
Vatikanu”, nacionalizuoti ar kitaip 
paimti į savo rankas kapines, bažny
čias ir visą kitą bažnytinį turtą. Tai
gi, kaip KP(b) 1940 m. Lietuvoje ...

Jonas Gedvilą
ATJAUNINKIME VEIKLĄ

Paskutiniu laiku lietuviškoji veik
la Kanadoje ir JAV susilpnėjo. Se
nieji veikėjai suseno, o jauni ne
įsijungė į lietuvišką veiklą — stovi 
nuošaliai. Per 30 metų Kanadoje bai
gusių augštuosius mokslus yra arti 
400, bet tik dalelė dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Mes juos matome 
bažnyčiose, šokių salėse, kartais kon
certuose. Tačiau į lietuviškų orga
nizacijų valdybas nueina gal kelio
lika ar keliasdešimt idealistų. Daž
nas klausia, kodėl jie yra tik lietu
viško gyvenimo stebėtojai? Pirmiau, 
šiai, mūsų senieji veikėjai laiku ne
sugebėjo įtraukti jaunųjų į lietuviš
ką veiklą. Antra, lietuviško veikimo 
metodai yra atsilikę: vis tas pats ir 
tas pats, kaip jie sako; paskaitos, 
susirinkimai, šokiai, nugėrimai. Jei 
buvai viename minėjime, gali jau 
žinoti kas bus kitame.

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
3?3 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

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

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

• parūpina bilietus keliaujamiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Visoje lietuvių veikloje per 30 me
tų beveik tie patys veidai, tos pačios 
kalbos, vieni kitų liaupsinimai arba 
užpuldinėjimai, ginčai vis apie praei
tį, kaip ten buvo. Dažnai net ir į 
lietuviškus laikraščius toji “kova už 
teisybę” prasiveržia, žodžiu, lietuviš
koji veikla šiame kontinente reika
linga naujo planavimo, naujų for
mų, suderintų su laiko dvasia, kraš
to papročiais. J. Karka

MIRUSIŲ NUOTRAUKOS
Mūsų žmonėms vis daugiau kelian

tis amžinybėn, būtų pravartu kuo 
nors ryškiau įprasminti žemiškos ke
lionės pabaigą. Gražų pavyzdį paro
dė KLB Toronto apylinkės valdyba, 
kiekvienų laidotuvių metu pasiųsda
ma savo atstovą į kapines. Iki šiol to
se pareigose daugiausia matėsi apy
linkės pirm. J. Karpis, kuris, atsisvei
kindamas su mirusiu, trumpai apibū
dina velionies nueitą kelią, paliečia 
ryškesnius jo gyvenimo momentus. 
Reikėtų dar nuotraukos, kuri, šalia 
žinutės laikraštyje, paskutinį kartą 
daugiau išryškintų velionies asmenį.

Dažnu atveju išgirdę ar iš spaudos 
sužinoję apie vieną ar kitą vardą, 
kartais nesame visai tikri apie patį 
asmenį. Juo labiau, jeigu velionis ne
buvo arčiau pažįstamas arba per eilę 
metų buvo nutolęs nuo savųjų. Ypač 
torontiečiams tai būtų pravartu. Būtų 
gera laikraštyje šalia žinutės įdėti ir 
velionies nuotrauką. Jei “T. Žiburiai” 
imtųsi iniciatyvos, liūdintieji gminės 
ar artimieji tikrai neatsisakytų pa
dengti su klišės pagaminimu susiju
sias išlaidas. Praplėtus tas galimybes, 
visai “TŽ” skaitytojų šeimai būtų įdo
mu, o laikraštis susilauktų didesnio 
dėmesio. S. Pranckūnas

Red. pastaba. Jau nuo seno “TŽ” 
paslaugomis naudojasi Kanados, JAV 
ir kitų kraštų tautiečiai artimųjų 
mirties atvejais. “TŽ” niekad neąt- 
sisako patarnauti turimų galimybių 
ribose. Jie mielai panaudoja ir nuo
traukas, jei mirusiųjų artimieji tuo 
pasirūpina bei atlygina išlaidas.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
tunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojamo. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųjo bei stiprinamojo 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu. 
rės( Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

WINDSOR,
SALĖS REMONTUI UŽBAIGTI 

parapijos komitetas suruošė pietus. 
Kviestų svečių iš Detroito ir Wind- 
soro apylinkės susirinko apie 170 
asmenų, jų tarpe nemažas skaičius 
jaunimo. Vaišės praėjo labai jaukio
je nuotaikoje. Svečiai buvo nuošir
džiai duosnūs. Loterija turėjo didelį 
pasisekimą, nes viskas buvo išpirk
ta. Atskaičius išlaidas, liko apie 
$840 pelno, kurio pilnai pakaks salės 
grindims, virtuvės spintelėms ir ki
tom smulkmenom užbaigti. Remonto 
komitetas labai dėkingas detroitie- 
čiams ir vvindsoriečiams už paauko
tus loterijai daiktus, maisto gami
nius ir visokeriopą talką. Gražiam 
tikslui vieningas darbas duoda gra
žius rezultatus.

MOTINOS DIENA paminėta gegu
žės 7. Mišias atlaikė ir tai dienai

EDMONTON, ALTA.
JUOZAS VASILEVAS (Wasilieff), 

ankstyvesnės imigracijos tautietis, 
mirė balandžio 11 d., sulaukęs 87 m. 
amžiaus. Velionis, p. Karosienės tė
vas, išgyveno Kanadoje virš 40 me
tų. Nuoširdi užuojauta p. p. Karo
sams ir visai jų giminei.

VASARIO 16 gimnazijos bendra
bučių statybai Vokietijoje paremti 
surinkta $31. Rinkliavą darė valdy
bos pirm. dr. J. Pilipavičius.

MOTINOS DIENOS minėjimas bu
vo surengtas apylinkės v-bos ir Lie
tuvių Namų direktorių bendromis 
pastangomis gegužės 13 d. Oficialia
jai daliai pirmininkavo J. Popikaitis. 
Žodį apylinkės valdybos vardu tarė 
A. Kantautas. Dalyvavusioms moti
noms jaunimo grupės atstovai prise
gė po gražių gėlių puokštę. Meninės 
programos dalies nebuvo. Šokiams 
grojo geras jaunų kanadiečių or

BALTIJOS...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

cijoje buvo mažai tepaliesta. Ma
tyt, konferencijos organizatoriai 
nedaug tekreipė dėmesio j tą 
sritį, o Lietuvos istorikai, kurių 
eilės mažėja, nesiveržė dalyvau
ti. Ir kai gudas prof. Jan Za- 
prudnik iš Niujorko nagrinėjo 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos istoriją, įtikinamai galėjo 
oponuoti tiktai dr. J. Jakštas, 
dalyvavęs konferencijoj stebė
toju. Minėtasis gudas pateikė 
savo tautiečių istorikų interpre
taciją. D. Kunigaikštijos. Pasak 
jų, tai buvusi gudų valstybė, tu
rėjusi net savo statutą (Lietu
vos Statutą), parašytą ano me
to gudų kalba. Pastaroji buvusi 
valstybinė kalba. Paskaitinin
kas nurodė visą eilę argumen
tų, kuriais remdamiesi gudų is
torikai bando nuvainikuoti se
nosios Lietuvos istoriją. Dr. J. 
Jakštas savo pastabomis atitai
sė kaikuriuos gudo teigimus, bet 
tuo klausimu tarptautinėje sri
tyje reikėtų stiprių studijų iš 
lietuvių istorikų pusės. Gudo pa
skaitos komentatorius prof. O. 
P. Backus, amerikietis, pareiškė 
sutinkąs su kaikuriais teigimais, 
bet nevisais. Neatrodė, kad jam 
šis klausimas būtų aiškus. Pvz. 
Lietuvos statuto kalbos klausi
mu jis pareiškė, kad ji skiriasi 
nuo gyvosios to meto žmonių 
kalbos. Lietuvių ir kitų nuomo
ne. tai buvusi bažnytinė slavų 
rašto kalba, žodžiu, ta sritis 
reikalinga naujų studijų, nes 
kylantis gudų nacionalizmas 
įieško atramos Lietuvos istori
joj, ją savaip aiškindamas. Tai 
darydamas, jis veržiasi ir į tarp
tautinį gyvenimą, kenkdamas 
Lietuvai. (Bus daugiau)

Pajieškojimas
Prašomas atsiliepti Anatolijus 

Gaižauskas, kilęs iš Telšių, ilgą lai
ką gyvenęs Toronte. Jieško brolis 
iš Lietuvos. Žinantieji apie jį pra
šome pranešti Vyt. Grybauskui, 4144 
So. Maplewood, Brighton Park, Chi
cago, Ill., USA, arba J. Bulioniui, 30 
Ainslie Ave., Hamilton 15, Ont. Tel. 
527-8195.

DELHI, ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

tina ištvers ir meilę savo tėvų žemei 
išlaikys. Po to buvo bendri užkan
džiai ir lietuvių mokyklos, vadovau
jamos mokytojos Birutės Vytienės, 
pasirodymas. Jauni lietuviukai pa
deklamavo, padainavo, pianinu pa
skambino ir pagrojo akordeonu. Pro
gramos pabaigoje S. Jakubickas tėvų 
komiteto vardu padėkojo ir įteikė 
dovaną mokyt. B. Vytienei. S. J.

ONTARIO
pritaikintą gražų pamokslą pasakė 
klebonas kun. D. Lengvinas. Slovėnų 
salėje išklausyta p. Jurgutienės 
kruopščiai paruošta paskaita. Meni
nę dalį atliko Windsoro ir svečiai 
— Rodney jaunimas. Studentė Joa
na Kuraitė per trumpą laiką labai 
sumaniai paruošė pačius jauniausius 
vaikučius, kurie šauniai suvaidino 
"Raudonkepuraitę”, gražiai padaina
vo ir atliko grupinę deklamaciją. 
Jaunųjų paruošime talkino mok. Ma
rija Dumčiuvienė. Jaunieji svečiai iš 
Rodney energingai pašoko Audėją, 
Linelius, Ketvirtainį, Malūną. Vado
vavo šokių mokytojos — G. Ignaity- 
tė ir Z. Rastapkevičiūtė. Grupės glo
bėjas ir vadovas p. Ignaitis įdeda 
daug rūpesčio ir pastangų, kad jau
nimas savo energiją ir laisvą laiką 
panaudotų gražiam tikslui. Kor.

kestras. Veikė bufetas. Dalyvavo apie 
80 žmonių. Tai sklandžiai ir jaukiai 
praėjęs pobūvis. J. P.

ROCHESTER, N.Y.
ATGAIVINTAS SPORTO KLU

BAS. Po ilgo neveikios laiko Tėvo 
Augustino iniciatyva sušauktas pir
masis sporto klubo “Sakalas” susi
rinkimas gegužės 2 d. Išrinkta nauja 
valdyba. Tėvas Augustinas pakvies
tas dvasios vadu. Valdybą sudaro: 
pirm. Kastas Mačiulis, vicepirm. Vy
tas Lelįs, sporto vadovas Laimutė 
Vosyliūtė, sekr. Laima Lelienė, ižd. 
G. Saladžius, ūkio vadovė K. Saba
lytė, nariai: V. Prasauskas ir L. Ma
čiulienė. Gegužės 16 klubas pradėjo 
veiklą stalo tenise. Gegužės 25 d. 
buvo nutarta atnaujinti krepšinį, 
golfą ir lengvąją atletiką.

Algis Bulsys

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
Senatvės pradžia

Klausimas: Kada žmogus pra
deda senti?

Atsakymas: Kai šeštadienio 
vakare pradeda jaustis taip, 
kaip anksčiau jausdavosi pirma
dienio rytą.

Panašumas
— Tėte, aš įsitikinusi, kad 

Apolinaras tau patiks.
— Ką, jis turi pinigų?
— Kaip jūs abu panašūs! Ly

giai to paties jis klausė apie 
tave.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
i ei. 533-7954

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

Frank Barauskas A - - - *
REALTOR

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas a g g 96 3 2
Advokatas (barrister, solicitor)

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTA1- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage
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-H l-FI ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — J naujus

1613 DUNDAS Street West

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

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

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

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

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

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 E L LIS AVĖ 

(prie Queenswty)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534 - 0563

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Kurio teisybė?
Gaidys giriasi žmogui savo 

naudingumu. Jis, esą, skelbiąs 
laiką keltis į darbą. Žmogus įro
dinėja jam, kad dabar tai nela
bai svarbu — laikrodis kur kas 
tiksliau tą darbą atlieka. Gaidys 
tarė:

— Sutinku, tegu ir taip bū
na, kaip tvirtini, bet pasakyk 
man, ar iš laikrodžio galėtum 
išvirti tokį skanų bulioną, kaip 
iš manęs.

Augščiausias pastatas
Svečias iš okupuotos Lietu

vos, viešįs Kanadoje, žiūrėda
mas į Kauno fotografiją, aiški
na kokios įstaigos yra tuose ar 
kituose pastatuose. Pagaliau pa
rodo vieną trijų augštų pastatą 
ir sako: “Šitas namas yra augš
čiausias visoj Lietuvoj”. Kaimy
nas nusistebi, nes toliau matyti 
augštesni namai. “Čia yra KGB 
rūmai, ir iš jų net Sibiras ma
tyti”, — paaiškina svečias.

Vaistai ir liga
— Daktare, ar esate tikras, 

kad (iš turiu plaučių uždegimą? 
Aš girdėjau, kaikada gydytojai 
padaro klaidingą diagnozę ir gy
do žmogų, pvz. nuo plaučių už
degimo, o jis paskui miršta nuo 
apendicito.

— Nesirūpink, tamsta, jei aš 
ką gydau nuo plaučių uždegi
mo, tai jis ir miršta nuo plau
čių uždegimo!

• Modernios mergaitės būdo 
negali spręsti iš apsirengimo, 
nes ji nešioja permažai drabu
žių. Parinko Pr. Alš.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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



PADĖKIME MŪSyjAUNIMUI- REMKIME PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ!

TORONTO 83 MONTREAL”
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį prakasams že

mė naujajai Sv. Jono Kr. liet, para
pijos ir Anapilio sodybos pastatų 
statybai. Maloniai kviečiami visi tau
tiečiai dalyvauti prakasimo apeigose. 
Organizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Iškilmių rinkliava — 
naujajai statybai. Pradžia — 3 vai. 
po pietų.

— Ryšium su vieša KLK Centro 
rengiama manifestacija už tikėjimo 
laisvę Lietuvoje, šį sekmadienį, 3 v. 
p.p. pamaldų tvarka keičiama: vieto
je įprastų Mišių bus ekumeninės pa
maldos.

— Vasaros mėnesiais sekmadie
nių pamaldos par. bažnyčioje bus 
10 ir 11 v. Nuo birželio mėnesio 
pradžios sekmadieniais pamaido^ bus 
laikomos Springhursto Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje.

— Mirus a.a. Onai Narušienei, jos 
sūnų Viktorą, dukra. Ritą su šeima 
bei visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

— Šios savaitės dienomis kviečia
mi talkininkai ruošos darbams ka
pinėse, kankinių koplyčioje ir naujo
sios statybos vietovėje Anapilyje.

— Vykstantieji automobiliais į šio 
sekmadienio iškilmes kapinėse pra
šomi pastatyti juos kapinių aikštėse 
ir nepalikti Dixson gatvėje, nes tai 
kliudo bendrą susisiekimą ir uždaro 
vietos gyventojų judėjimą. Prašoma 
sekti tvarkdarių nurodymus.

— Sį šeštadienį Mišios 7.30 v.r. 
už a.a. Albiną Ubeiką, 8 v.r. už a.a. 
Stasį Norvaišą; sekmadienį 10 v. už 
a.a. Marijoną Gudienę, 11 v. už a.a. 
Albiną Kazlauskienę.

— Sutuokta: Raimundas Rickevi
čius ir Danutė Kiaupaitė; Kazys 
Jurkštas ir Albina Vingevičienė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Kun. Alg. Žilinskas šį savait
galį dalyvaus rytinės Kanados liute
ronų sinode. Dėlto nebus nei kon- 
firmandų pamoku penktadienį, nei 
pamaldų sekmadienį. Sekančios kon- 
firmandų pamokos bus birželio 2, 
penktadienį, 6.30 v.v., o pamaldos — 
birželio 4, sekmadienį, 9.30 v.r.

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

DVIEJŲ ASMENŲ ŠEIMA JIEŠKO 
BUTO su atskiru įėjimu ir garažu 
High Parke ar vakarų Toronte. Skam
binti nuo 6 v.v. telefonu 767-4354.

COLLINGWOOD, ONT., PARDUO
DAMAS naujas, mūrinis 7 didelių 
kambarių atskiras namas. Garažas, 
elektrinis šildymas. Skambinti tel. 
429-2387, Stayner, Ont. — Aleksas 
Rimkus.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 767-4737.
ATLIEKU PATAISYMO ir kaminų 
mūrinimo darbus. Skambinti po 5 
v.v. tel. 536-3456.
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 VISUS NAMŲ REMON
TO, Išvalymo, perkraustyino darbus, 
surištus su sunkvežimiu, prieinamo
mis kainomis. Skambinti po 6 v. v. 
tel. 535-4329.

ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
darbus — išorėje ir viduje. Skubus 
patarnavimas, pigesnė kaina. Skam
binti po 5 v.v. tel. 535-2581 (klausti 
Joe).

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

įvairios savo pastate rūkytos deiros ir mėsos, lietuviški sūriai, pariiukoi, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės deiros Ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Onai Narušienei, gi

li užuojauta sūnui Viktorui, dukrai 
Ritai ir jos šeimai bei visiems ar
timiesiems.

— Nuoširdžiai sveikiname Joną ir 
Aldoną Vaškevičius sidabrinės vedy
binio gyvenimo sukakties proga.

—■ Mišios: trečiad., 7.30 v. — už
а. a. J. Danisevičių, užpr. J. M. Nar- 
gelių; 7.30 v. v. — už a.a. Onos ir 
Marcelės vėles, užpr. J. S. Tumosų; 
ketvirtadienį 7.30 v. — už a.a. V. 
Nargelą. užpr. J. M. Nargelų; šeštad., 
8 v. — už a.a. M. Jonušienę, užpr. 
E. A. Abromaičių; 8.30 v. — už a.a.
A. Adomavičienę, užpr. J. Smolskic- 
nės; sekmad., 9 v. — už a.a. Pr. Dai- 
lidienę, užpr. V. Dailidės; 10 v. — 
už a.a. A. Kazlauskienę, užpr. To
ronto šeštad. mokyklos mokytojų; 
11.15 v. — katalikių moterų draugi
jos intencija; 12.15 v. — už a.a. M. 
Kerulienę, užpr. F. B. Roževičių, J.
B. Aukštaičių ir A.M. Stankevičių 
kaip užuojauta p. Gontienei, Lietu
voje mirus jos mamytei.

— Vėlyvosios Mišios sekmadie
niais, 12.15 v., šį sekmadienį laiko
mos paskutinį kartą; vasaros metu 
bažnyčioje jos bus laikomos 8. 9, 10 
ir-11.15 v.

—> Motinos Dienos novenos Mišios 
aukojamos kasdien 8 v. r., o šešta
dieniais — 9 v.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių, šeštadieniais 
— po 9 v. Mišių, sekmadieniais — 
po 11.15 v. Mišių, o trečiadieniais, 
kartu su Mišiomis — 7.30 v.v.

— Paskutinis šio sezono pensinin
kų laisvavakaris — šį trečiadienį,
б. 30 v.v. Parodų salėje. Visi vyres
nieji kviečiami atsilankyti.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Didelis ačiū talkininkams už 
pagalbą paruošiant stovyklavietę va
saros stovykloms. Darbo dar yra 
daug ir įvairaus, užtat visi kviečia
mi talkon, ypač savaitgaliais. Šią va
sarą stovyklavietėje numatomos 4 
pilnos stovyklos ir keletas savaitga
linių.

— Pakrikštyta Algio ir Violetos 
Mikelėnų dukrelė Ramona Yvonne.

IŠ “DAINOS" VEIKLOS
š.m. gegužės 7 d. susirinkime bu

vo atlikti darbai ir numatyta, kas 
darytina ateity. Dėkojame Prisikėli
mo parapijai už sveikinimą "Dainos” 
30 metų sukakties proga. Taipgi no
rim atitaisyti “T2” 20 nr. įvykusią 
klaidą. Balandžio 16 d. rinkliavoje 
prie Prisikėlimo bažnyčios aukų 
gauta $231, o ne $291. Džiaugiamės 
mons. dr. J. Avižos paslauga — jis 
išdalino vienos prieglaudos liet, se
neliams “D.” siųstas dovanas ir at
siuntė “D.” gavusiųjų parašus. Gauta 
daug padėkos laiškų už Velykų do
vanas. Pavesta iždininkei J. Kuli
kauskienei pusiauvasary išsiųsti se
neliams vasarines dovanas—šeimoms 
po $12 ir pavieniams po $6. Sekan
tis susirinkimas — pas V. Rasiulie- 
nę spalio mėnesį. Dėkojame pirm. K. 
Butienei ir E. Aleksienei už malonų 
susirinkimo priėmimą. M. F. Y.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

BARONESSA 
j Beauty Salon 
i Savininkė Alė Kerberienė

2265 BLOOR St. W.,
, kampas Bloor • Durie gatvių

Telefonas 762-4252
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 

“ pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Plati manifestacija lietuvių kapinėse
Ryšium su lietuvių kova už 

tautos ir religijos laisvę oku
puotoje tėvynėje bei pastarai
siais įvykiais Kaune Kanados 
Lietuvių Katalikų Centras, susi
taręs su Toronto lietuvių kapi
nių administracija, parapijomis 
ir "Lietuvių Bendruomene, ren
gia maldos manifestaciją išreikš
ti solidarumui su kovojančiais 
už religinę ir tautinę laisvę bei 
protestuoti prieš sovietinę prie
spaudą Lietuvoje ir kitose sovie
tų okupuotose salyse. Dalyvauti 
kviečiami ir kitu tautinių gru
pių atstovai. Manifestacija Įvyks 
gegužės 28, sekmadienį, 3 v.p.p., 
lietuvių kapinėse. Programoje

Toronto šeštad. mokyklos vedėjas J. 
Andrulis mokslo metų pabaigtuvėse 
neša gėles dešimtokams, kurie išda
lino jas motinoms Nuotr. S. Dabkaus

“Gintaro” organizuojamoje 
ekskursijoje į IV liet. taut, šo
kių šventę Čikagoje liepos 1 d. 
autobuse dar . yra vietų. Prašo
me paskubinti užsiregistruoti. 
Skambinkite: J. Karasiejus 625- 
7268 arba K. Rusinas 533-2511.

Moterų pobūvis. K.L.K. Mote
rų Draugijos šv. Jono Kr. par. 
skyrius birželio 7, trečiadienį, 7 
v.v., Šv. Jono Kr. par. salėje 
ruošia pobūvį-kavutę. Visos ko
lonijos lietuvės moterys prašo
mos dalyvauti. Programą atliks 
jaunimas. Pajamos skiriamos 
jaunimo kongresui. Dalyvaus ir 
kongreso atstovės.

Nežinomi Tavo keliai, 
Nežinomas mūsų rytojus ... 

Augščiausiajam amžinybėn pašaukus

AfA ONĄ NARUŠIENĘ

giliai užjaučiame Toronto lietuvių tautinių šokių 
grupės "Gintaras" mielus vadovus — dukrą RITĄ 
ir JUOZĄ KARASIEJUS ją skausmo valandoje ir 
kartu su jais liūdime. Mūsų nuoširdi užuojauta 
sūnui VIKTORUI ir visiems artimiesiems —

"Gintaro” tėvų komitetas

A. a. seniai pažįstamam

Juozui Visockiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ADELEI, 

broliui JONUI ir kitiem giminėm bei artimiesiem —

J. J. K. O. Ališauskai

r ”
Petronėlei Deimantavičienei

mirus Lietuvoje, jos sūnų KOSTĄ DEIMANTAVIČIŲ su 
šeima ir kitus velionės šeimos norius jų skausmo valan
dose nuoširdžiai užjaučiame —
E. P. Raudžiai VI. Germanavičius i

-
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numatyta: I. ekumeninės pamal
dos už gyvus ir mirusius, daly
vaujant įvairių tikybų atsto
vams; II. žymiųjų kanadiečių žo
dis. Šios iškilmės vyks lietuvių 
kapinių aikštėje prie Lietuvių 
kankinių koplyčios ir Laisvės 
paminklo. Po to, kiek toliau nuo 
šios vietos, bus žemės prakasi
mo iškilmė naujiems Šv. Jono 
Kr. par. pastatams ir lietuvių 
sodybai Anapilis. Visų šių iš
kilmių rengėjai kviečia tautie
čius gausiai dalyvauti ir auto
mobilius pastatyti kapinių aikš
tėse — jokiu būdu nepalikti pa
kelėse. Norima, kad šios iškil
mės praeitų tvarkingai.

“Heritage Ontario” kongresas 
įvyks birželio 2, 3 ir 4 dienomis 
Toronte. Rengia provincinė val
džia. Tikslas — aptarti daugia- 
kultūrės provincijos įvairių et
ninių grupių kultūrų reikalus 
ir provincijos kultūrinius pa
grindus. Kongresan kviečiama 
1000 atstovų. Atstovai paskirs
tyti pagal etninius ir geografi
nius susigrupavimus. Lietuviam 
skirta penki atstovai. Jais būti 
sutiko: G. Breichmanienė — 
“Gyvataro” vadovė, E. Čuplins- 
kas — KLB krašto valdybos 
pirmininkas, S. Masionis — To
ronto apylinkės valdybos narys, 
A. Puteris — Londono apylin
kės valdybos narys, kun. J. 
Staškus — KLB kultūros komi
sijos narys.

Tautinių šokių grupės, vyks
tančios į tautinių šokių šventę 
Čikagoje, gaus $3000 paramą iš 
Ontario Folk Arts Council. į pa
duotą prašymą kiek didesnei su
mai jau gautas atsakymas apie 
paskyrimą minėtos sumos. Folk 
Arts Council pinigus išmokės 
grupėms tiesiogiai: Toronto 
“Gintarui” — $900, Hamiltono 
“Gyvatarui” — $900, Londono 
“Baltijai” — $600, St. Cathari
nes “Nemunui” — $200, Delhi 
“Palangai” — $200, Rodney 
grupei —• $200.

Lietuvių Enciklopedijas ang
lų kalba leidėjas kreipiasi į Ka
nados lietuvius, prašydamas už
siprenumeruoti šį vertingą lei
dinį. Enciklopedija yra atsidū
rus kritiškoj padėtyje. Jei grei
tu laiku neatsiras dar 1000 nau
jų prenumeratorių, enciklopedi
jos leidimas gali būti nutrauk
tas. Enciklopediją galima užsi
sakyti pas Augustiną Kuolą, 30 
Riverside Cres., Toronto 3, On
tario. KLB krašto valdyba
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KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas — 
šį trečiadienį, gegužės 24 d., 
7.30 v.v., salėje virš “Tž” re
dakcijos patalpų.

Toronto jaunimo kongreso fi
nansų komisija šį sekmadienį, 
gegužės 28, vėl rinks aukas jau
nimo kongresui prie lietuvių 
šventovių Toronte. Primenama, 
kad už šias aukas galima gauti 
pakvitavimus atleidimui nuo pa
jamų mokesčių.

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų paskutinis susirinki
mas prieš ‘ atostogas bus gegu
žės 28, sekmadienį, Parodų sa
lėje po Sumos. Jame A. Zarem
baitė rodys skaidres iš Nigeri- 
jos-Afrikos gyvenimo. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

Toronto Lietuvių Namų vi
suotinis metinis narių susirin
kimas šaukiamas birželio 4, sek
madienį, 6 v.v., naujuose Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor St. 
West (į vakarus nuo Dundas g- 
vės, pietinėje pusėje). Pakvieti
mai ir apyskaitos yra siuntinė
jami visiems nariams. Valdyba

Toronto jaunimo atstovai į 
kongresą Čikagoje rengia links
mą pobūvį gegužės 26 d., 7 v.v.

Vakarų Kanados Lietuviii 
Bendruomenė gavo $4000 iš fe
deracinės vyriausybės jaunimo 
kelionei į kongresą Čikagoje. 
Numatyta sudaryti bendrą eks
kursiją iš Vankuverio, Edmon- 
tono, Kalgario ir Winnipego lie
tuvių jaunimo. Grupėje galės 
dalyvauti 40 asmenų. Ji atvyks 
traukiniu į Torontą,’o iš čia su 
kitais vyks į Čikagą. Dalis va
kariečių grupės dalyvaus studi
jų dienose Kento universitete, 
kita dalis — Romuvos stovyk
loje. Šią ekskursiją organizuoja 
ir lėšomis pasirūpino A. Duda- 
ravičius. Jis tikisi, kad atsiras 
pakankamai jaunimo, norinčio 
dalyvauti ekskursijoje ir kon
grese.

SLA 236 kuopos pirmininku 
išrinktas H. Chvedukas, St. Pul- 
kys — vicepirm., V. Bačėnas — 
sekr., O. Indrelienė — finansų 
sekr., M. F. Yokubynienė — ižd. 
Revizijos komisija: K. Butienė, 
P. Gulbinskas, S. Pundziuvienė. 
Atstovais į SLA seimą, kuris 
įvyks birželio 26-30 d.d. Miami 
Beach, Fla., išrinkti — L. No- 
vogrodskienė, O. Indrelienė ir 
S. Pundzius.

Priešvestuvinis pobūvis gegu
žės 7 d. buvo surengtas Reginai 
Kryžanauskaitei, kuri išteka už 
Antano Giniočio JAV-se, o gegu
žės 15 d. — Kristinai Totorai- 
tytei, kuri išteka birželio 17 už 
Jono Genio.

Prisikėlimo parapijos kios
kas, vadovaujamas p. Misevičių, 
bus atidarytas dar du sekma
dienius prieš vasaros atostogas. 
Vedėjas maloniai kviečia apsi
rūpinti lietuviškomis knygomis, 
plokštelėmis ir kt. dalykais 
prieš uždarymą.

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

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

GEGUŽĖS 26 — 31 
%. du spalvoti įdomūs filmai 
s The Sicilian Clan 

iš Mafijos gyvenimo
H Antras jaudinantis filmas

The Vanishing

I Point
Visi nori KOVALSKIO, bet 
pirmiausia reikia jį sugauti

8
 BIRŽELIO 2—7,

visuomenei prašant — 
Love Story 
Priedo — komedija

Star Spangled 
Girl

BIRŽELIO 9—15
Puikios lenkų gamybos

Pan Wolodyjowski
pagal H. Sienkiewicz.

f Seansai kasdien nui 7 v. v.
j.. Šeštad. ir sekmad. nuo 5 v.p.p.

Aušros Vartų par. žinios
— Sv. Onos Draugija ruošiasi mal

dininkų kelionei į Sv. Onos šventovę 
La Motte, Champlain ežero saloje, 
Vermont, JAV, birželio 18 d. Bus 
išnuomotas specialus autobusas. Pir
menybė Sv. Onos Draugijos narėms.

TO RON TO, ONT.
A. a. Ona Narušienė, 68 m., 

mirė š. m. 19 d. Niujorke, kur 
buvo nuvykusi aplankyti savo 
giminių. Pašarvota Turner a. 
Porter laidotuvių namuose. Lai
dojama trečiadienį, 10 v.r., iš 
Prisikėlimo šventovės lietuvių 
kapinėse.

A. a. Konstantinas Straupis, 
51 m., mirė gegužės 22 d. Wes
tern ligoninėje. Laidojamas ket
virtadienį, gegužės 25 d., 9 v.r., 
iš Šv. Jono Kr. bažnyčios lietu
vių kapinėse.

Naujai įsisteigusio vaidybos 
būrelio, kol kas pasivadinusio 
Bendruomenės jaunimo teatru, 
pirmasis pasirodymas įvyko ge
gužės 17 d. Prisikėlimo par. sa
lėje. Nors buvo šiokiadienis, su
sirinko apie 200 asmenų pama
tyti vaidinimo “Teodolinda”. 
Režisavo Aldona Dargytė-Biške- 
vičienė. Motiną vaidino Aldona 
Kairytė, baronienę — Regina 
Kryžanauskaitė, baroną — Vy
tautas Staškevičius, Smilgą — 
Antanas Zadurskis, Samaną — 
Edvardas Zabiela, tarnaitę — 
p. Nakrošienė. Žiūrovai buvo 
nustebinti gera vaidyba ir aiš
kia artistų tarena. Po vaidinimo 
visi turėjo progos atsigaivinti 
vynu bei sūriu ir pasišnekučiuo
ti su artistais bei savo pažįsta
mais. S.

Neringa — nauja stovykla
vietė, įrengta Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų ir jų rėmėjų 
Vermonto kalnuose, maždaug 
350 mylių nuo Toronto. Šią va
sarą bus sekančios stovyklos: 
III-IV kartos lietuviams (anglų 
kalba apie Lietuvą) birželio 30 
— liepos 8; vien lietuvaitėm 
mergaitėm 7-16 m. amžiaus — 
liepos 9-29; vien berniukams 7- 
14 m. amžiaus — liepos 30 — 
rugpjūčio 12. Norintieji daugiau 
informacijų prašomi kreiptis: 
57 Sylvan Ave., Toronto 173, 
Ont. Tel. 534-5773.

A. ir J. Bacevičius su šeima 
ir O. Derliūnienė išskrido ato
stogų į lietuviškąjį Suvalkų tri
kampį.

PADĖKA
Toronto Maironio šeštadieni

nės mokyklos mokinių tėvų var
du nuoširdžiai dėkojame p.p. V. 
F. Urbonams už paaukotas gėles 
mokytojų pagerbimo vakarienei.

Tėvu komitetas

Mūsų kredito unijos nariui

A+A Alfonsui Greibui
mirus, jo žmonai JANEI, sūnums BEN ir KEN, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas________ 5.0%
Taupomąsias s-tas____ ___6.0%
Term. ind. 1 metams....... 6.25%
Term. ind. 2 metams 6.5%
Term. ind. 3 metams_____6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

Galės prisidėti ir kiti. Kelionės kai
na ten ir atgal $4. Norintieji va
žiuoti, kreipkitės į Sv. Onos Drau
gijos valdybos nares.

— Gegužinės pamaldos mūsų baž
nyčioje vyksta trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v. vak., sekmadieniais 
— tuojau po 11 v. Mišių.

— Užpraėjusį sekmadienį mūsų 
parapijos choras giedojo naują J. 
Gaubo sukomponuotą giesmą “Širdis 
viltim pražydo”.

— Buvo labai įdomios krepšinio 
rungtynės tarp “Tauro” veteranų ir 
jaunių.

— Montrealio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas surengė mokyk
los mokytojams vakarienę praėjusį 
ketvirtadienį. Gyvose, bet kultūrin
gose diskusijose buvo atvirai ir nuo
širdžiai pasidalinta aktualiomis peda
goginėmis problemomis.

— JAV-se mirė Akvilina Kurlians- 
kienė. Praėjusį ketvirtadienį Mont- 
realyje mirė Jonas Andriulionis-An- 
derson. Palaidotas pirmadienį, 9 v.r. 
Velionių artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą.

— P. Čepulienė, A. Čepulis, J. La- 
dyga, B. Staškevičius, J. Seidys ir P. 
Vilėniškis gražiai aptvarkė mūsų baž
nyčios šventorių.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$222.12.

Kanados Lietuvių Dienai Rengti 
Komitetas Montrealyje yra suplana
vęs išleisti leidinį apie rugpjūčio 
mėnesio vidurį, kad jį laiku būtų ga
lima išsiuntinėti apylinkėms geres
nei visų Kanados lietuvių informa
cijai. Leidinyje atsispindės mūsų 
bendruomeninis gyvenimas ir veikla, 
ypač akcentuojant Jaunimo Metus. 
Jame rasite mūsų jaunimo ansamb
lių ir sporto klubų nuotraukas bei 
trumpus aprašymus, Tautos Fondo, 
Kanados Lietuvių Fondo ir švietimo 
komisijos veiklos apžvalgas, lietuvių 
mokyklų, parapijų ir KLB apylinkių 
sąrašus. Kanados Lietuvių Dienos 
leidiniuose reikšmingą vietą užims 
mūsų profesijonalai, prekybininkai 
ir organizacijos. Iš jų dedamų skel
bimų ir sveikinimų bus matyti, kas 
ir kuriose profesijose dirba, kuriose 
šakose reiškiasi mūsų prekybininkai, 
kurios organizacijos stipriau pasi
reiškia ir t.t. Už skelbimus-sveikini- 
mus surenkamos sumos įgalina L. 
Dienos rengėjus tuos leidinius išleis
ti neapsunkinant bendros sąmatos. 
Leidinys planuojamas patrauklios al
bumo formos, 9x6 colių dydžio. 
Skclbimų-sveikinimų dydžiai ir kai
nos: a. Skelbimų-sveikinimų skyriu
je: visas puslapis 8 c. x 5 colių — 
$50, pusė puslapio 4 c. x 5 colių — 
$30, ketvirtadalis puslapio 4 c. x 2.5 
colių — -15. b. Tokio pat dydžio skel
bimas ar sveikinimas tekste kainuo
ja 20% daugiau. Rašyti: KLB Mont
realio apyl. valdyba, 1465 rue de 
Sėve, Montreal 205, P.Q.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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.


