
Kalba - ne šiukšlynas
Kalba yra vienas didžiųjų tautos turtų. Apie jį daug yra pri

rašyta, jos reikšmė Įvairiais požiūriais gvildenta. Ir turbūt niekam 
neateina į galvą mintis suabejoti šia tiesa. Girdėjome apie ją 
būdami Lietuvos gimnazijose ir stebėjomės, kad visdėlto yra žmo
nių, kurie savo tautos kalbos nebrangino. Juk daug buvo lietuvių 
praeityje, kurie mokėjo lenkiškai, rusiškai, vokiškai . . . , bet 
nebemokėjo lietuviškai. Reikėjo Sauerveino, kuris, matydamas 
nykstančią lietuvių kalbą, šūkteltų: “Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”. Gyvendami išeivijoje dar labiau jaučiame 
tų žodžių svorį, dar gyviau įžvelgiame savosios kalbos reikšmę. 
Ak, ir seniau neabejojom, kad kalba yra tautos ryšys, bet atsidūrę 
užsieniuose tai gyvente pergyvenom. Ten, kur pasigirsta savas 
žodis, atsiveria ir sava širdis, užsimezga natūrali jungtis. Deja, 
ta natūralioji tautinė jungtis silpnėja, nes menkėja ir savosios 
kalbos mokėjimas. Nėra ko stebėtis čiagimiais — jie neturėjo 
sąlygų gerai išmokti savo tėvų kalbos, bet sunku suprasti vyres
niosios kartos tautiečius. Kartais baisu klausytis jų lietuviškos 
kalbos, kuri yra jų gimtoji. Viena iš dviejų — arba jie tos kalbos 
niekad gerai nemokėjo, arba ją nežmoniškai sugadino nepaprastai 
gausiomis svetimybėmis ir nelietuviškomis konstrukcijomis, žo
džiu sakant, daugelio išeivių kalba tampa savotišku šiukšlynu.

★ ★ ★

Ir kodėl taip atsitinka? Juk dar prieš 20 metų naujieji ateiviai 
juokėsi iš senųjų gerokai sudarkytos kalbos, o dabar buvę naujieji 
beveik jau pasivijo senuosius! Bene svarbiausia kalbinio šiukšlyno 
priežastis yra pasidavimas aplinkos įtakai, kuri veržiasi per darbo
vietes, svetimą spaudą, radiją, televiziją ir pan. Nors yra lietuviškų 
terminų, bet svetimieji, dažnai girdimi, įsiveržia gimtojon kalbon 
ir išstumia savuosius. Taip atsiranda šopinimas, bakjardai, breikiai, 
strytai, garbičiai, šaueriai ir 1.1. Tokie žodžiai, vartojami kasdie
niniuose pokalbiuose, gadina lietuvių kalbą, daro iš jos šiukšlyną. 
Be to, toks kalbėjimas nedaro garbės ir pačiam pokalbininkui, 
rodo aiškią stoką lietuvių kalbos mokėjimo ir net išsilavinimo. 
Neretas tebesidžiaugia savo išeito mokslo pažymėjimais ar diplo
mais, bet jų kalbinė kultūra rodo ką kita. Gyvenant svetimoje 
aplinkoje reikia labiau domėtis savo kalbine kultūra, nes apleistoj 
dirvoj ima augti perdaug jau gausios piktžolės. Blogiausia, jog 
tokios sudarkytos kalbos tautiečiai pradeda reikalauti, kad ir jų 
laikraščiai taip rašytų, t.y. spausdintų sudarkytas pavardes, nelie
tuviškus išsireiškimus, nes, girdi, kiti nesupras. Tai apgailėtinas 
kalbinis nuosmukis, einąs kartu su bendruoju kultūriniu menkė
jimu. Viseto galima išvengti save kontroliuojant įr pataikant savo 
dvasinę kultūrą. Nesulaikomas riedėjimas pakalnėn prasideda tuo
met, kai žmogus tampa savotišku kelmu.

★ ★ ★

Savo gimtosios kalbos nuosmukį ypač pajunta tie, kurie apsi
lanko pas savuosius okupuotoje Lietuvoje. Ten lietuvių kalba, kad 
ir svetimų įtakų veikiama, dar pajėgia išlikti grynesnė, negu išei
vijoje. Tuo reikia tik džiaugtis, nors negalima nepastebėti ir tenai 
jau nemažų kalbinių šiukšlynų. Lietuvoje gyveną tautiečiai dažnai 
pasijuokia iš nugirstos išeivių kalbos, bet ir jie patys yra pasisavinę 
daug svetimos įtakos, ypač rusiškos. Tai labai aiškiai matyti iš 
Vilniaus gaunamos periodinės spaudos. Joje knibždėte knibžta 
svetimi žodžiai be jokio reikalo. Pavyzdžiui: deputatas, stendas, 
ekspozicija, asociacija, gidas, teletaipas, nacijos ir t.t. Juk yra savi 
lietuviški terminai, o jei dar nėra, reikia sukurti. Nauji žodžiai 
atsiranda visose pažangiose tautose. Ir lietuvių kalboje netrūksta 
galimybių, tik kažkodėl vis gaudomasi svetimybių. Dar blogiau, 
kai ištisi sakiniai darosi nebelietuviški. Kam tada ir berašyti neva 
lietuviškai. Pvz. kad ir šis “perlas”: “Toks maršrutas kruizinių 
reisų, kuriuos pradėjo laineris Litva” (“Tiesa” 1973. II. 7). Iš 8 
žodžių tik 3 lietuviški! O tokių sakinhi pilna sovietinėj spaudoj, 
kuri, sakoma, yra redaguojama pasiruošusių žmonių. Jei kalba yra 
vienas pagrindinių tautos ryšių, reikia jai didesnio dėmesio ir 
šiapus, ir anapus.

K a n a d o s įvykioi

KAIP IŠSIGELBĖJO LAKŪNAS?

Pasaulio įvykiai
ASTUONI ARABU TERORISTINĖS "JUODOJO RUGSĖJO” ORGANIZACI
JOS nariai Sudano sostinėje Chartume nužudė JAV ambasadorių 
C. A. Noel, jo pavaduotoją G. C. Moore ir Belgijos ambasados rei
kalų vedėją G. Eid, įsiveržę oficialaus priėmimo metu Saudi Ara
bijos ambasadom Į teroristų rankas taipgi buvo patekęs Saudi 
Arabijos ambasadorius Abdulla Malhouk su Jordanijos diplomatu 
Adly el Nasser. Kitiems diplomatams ir svečiams pavyko pabėgti. 
Teroristai, grasindami nužudyti penkis įkaitus, pareikalavo laisvės 
už senatoriaus R. Kennedžio nušovimą Kalifornijoje kalinamam S. 
Sirhanui, Baader-Meinhof gaujos nariams V. Vokietijoje, savo 
bičiuliams Jordanijos kalėjimuose. Prez. R. Niksonui atmetus 
ultimatumą, teroristai nušovė abu amerikiečius ir belgą, bet paliko 
gyvus arabų diplomatus ir pasi- • ...... . ...........................................

Po 32 dienų Kanados šiaurė
je pernai gruodžio 9 d. buvo su
rastas nukritusio lėktuvo vokie
čių kilmės pilotas Martin Hart
well. Daug kam jo išgelbėjimas 
atrodė tiesiog neįtikėtinas. Gel
bėtojai jau buvo nutraukę jieš- 
kojimą ir jį atnaujino tik dėl 
spaudoje kilusio triukšmo. M. 
Hartwell lėktuvu gabeno ligo
ninėn nėščią eskimę, apendicito 
priepuolį turėjusį eskimą pa
auglį ir juos slaugiusią medici
nos seserį Judith Hill. Dėl blo
go oro lakūnas M. Hartwell nu
krypo nuo kurso ir atsidaužė į 
2.000 pėdų augščio kalvą. Nelai
mėje žuvo J. Hill, nuo žaizdų 
mirė eskime, o lakūnui M. Hart
well buvo sulaužytos abi kojos. 
Eskimas paauglys mirė po 23 
dienų (rasta, kad jis turėjo ne 
apendicitą, o skilvio žaizdas). 
Yellowknife mieste pravestame 
tyrime paaiškėjo, kad lakūnas 
M. Hartwell, likęs vienas, devy
nias dienas maitinosi medicinos 
sesers J. Hill kojų mėsa. Šis įvy
kis tuojau visiems priminė An- 
dų kalnuose su lėktuvu nukritu
siu 16 urugvajiečiu sportininkų 
prieš Kalėdas įvykusi išselbėii- 
mą po 70 dienų, nes ir jie buvo 
priversti valgyti savo žuvusiųjų 
draugu kūnus. Kataliku Bendri
jos atstovai urugvajiečiu atveju 
pilnai išteisino iu nriverstini ka
nibalizmą. Panašiai turbūt bus 
pasielgta ir su M. Hartwell, tik 
npiqi—Ac tvrinotniai atrnHn ne
reikalaus Kanados šiaurė! skrai
dančius lėktuvus aprūpinti di
desnėmis maisto atsargomis.

Federacinis parlamentas 143: 
102 balsų santykiu patvirtino fi
nansų ministerio J. Turner pa
teiktą naująjį biudžetą. Premje
ro P. E. Trudeau liberalus savo 
balsais parėmė 28 NDP socialis
tai ir 10 kreditistų, nors jų va
das R. Caouette tą dieną nedaly
vavo parlamento posėdyje. Biu
džeto patvirtinimas tėra bendro 
pobūdžio — nesutarimų gali kil
ti, kai bus svarstomi jo atskiri 
punktai. Kvebeko radijo trans
liuotame pasikalbėjime premje
ras P. E. Trudeau pabrėžė, kad 
nė viena partija negautų reikia
mos daugumos, jeigu šiuo metu 
būtų paskelbti nauji parlamento 
rinkimai. Jis taipgi žadėjo se
kančiuose rinkimuose kovoti už 
prancūzų kilmės kanadiečių tei
ses, nes šis svarbus klausimas 
tebesąs neišspręstas

Separatistinės kvebekiečių 
partijos IV atstovų suvažiavi
mas Montrealyje partijos vadu 
vienbalsiai patvirtino jos steigė
ją R. Levesque ir jerokai su
švelnino savo radikalumą. Jeigu 
kvebekiečių partija himėtu pro
vincinio parlamento rinkimus, 
Kvebeko nepriklausomybė būtų 
paskelbta be jokio atskiro refe
rendumo šiuo klauįmu. JAV 
pavyzdžiu Kvebeke tada būtų 
įvesta prezidentinė sistema, 
krašto valdymą pavecant ne par
lamentui, bet preziefentui ir jo 
ministerių kabinetui.Nepriklau
somas Kvebekas su angliškąja 
K-’n^da norėtu tufeti tokius 
ekonominius ryšius, kokius da
bar turi Europos Bendrosios

Vasario 16 minėjime Toronte “Varpo” choras atlieka koncertinę programą. Diriguoja chorvedis A. Ambrozaitis. 
šiuo metu “Varpas” ruošiasi dvidešimtmečio koncertui kovo 10 d. Nuotr. B. Tarvydo

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

L i e tu vių są skrydis
Kiek lietuvių gyvena Švedijo

je? Jeigu taip’ staiga kas nors 
mus Čia paklausia, tai daug ne
galvodami sakome — 100. Bet 
tiesa yra ta, kad niekas negali 
nurodyti tikslaus skaičius. Šve
dai neskiria tautybės nuo pilie
tybės, o lietuviškosios pilietybės 
nepripažįsta, todėl jų statistika 
tuo klausimu nieko nesako, tar
tys lietuviai tuojau po karo, kol 
čia dar būta kiek didesnių tel
kinių, rodė daugiau noro bend
ruomeniškai veikti. Dabar jau, 
galima sakyti, antras dešimtme
tis apie juos kaip ir negirdėti. 
Tiesa, vienas antras Švedijos lie
tuvis kur nors pasireiškia, bet 
tuo būdu tik dar labiau išryškė
ja išimtys. Nors Švedija buvo 
ir abiejuose jaunimo kongresuo
se atstovaujama, tačiau patys 
delegatai iki šiol ŠLB valdybai 
nežinomi.

$ * *

Pernai naujai išrinktas ŠLB 
valdybos pirmininkas inž. Valen
tinas Vilkenas ėmėsi nelengvo 
darbo įpūsti kiek daugiau gyvy
bės bendruomeniniam gyveni
mui. Ligšiolinis silpnumas kilo 
iš to, kad pačios valdybos rinki
me, kuris vykdavo kasmet šau
kiamuose metiniuose susirinki
muose, dalyvaudavo tik Stock- 
holmo apylinkių lietuviai. Iš
rinktieji valdybos nariai papras
tai turi pakankamai darbo at
stovaudami saviesiems gausiuo
se bendriniuose baltiečių veik
los organuose ir tokiu būdu vi
sai neskirdavo laiko saviesiems 
reikalams. Juo labiau, kad ne
sant priemonių tarpusavio ry
šiui palaikyti, geografinis išsi
barstymas didelių nuotolių kraš
te nėra jokia lengvinanti veiklos

Rinkos kraštai. Angliškai kal
bantiems kvebekiečiams būtų 
paliktos jų mokyklos su propor
cingai jų skaičiui nustatyta Kve
beko respublikos finansine pa
rama, kurios ateityje nebus leis
ta didinti net ir tuo atveju, jei
gu tokių kvebekiečių skaičius 
padidėtų. Ekonominiai ryšiai su 
Otava ir angliškos mokyklos 
Kvebeke yra R. Levesque suva
žiavime išsikovotas kompromi
sas.

Maisto gaminių didžulį pa
brangimą pastarųjų metų laiko
tarpyje tiria federacinio parla
mento visų partijų komisija. 
Daržovių kainos per metus pa
kilo 18,7%, mėsos — 16,6%, o 
visų kasdieniu reikmenų — 
12,3%. Sukrečiantį pranešimą 
komisijai padarė iš Britų Ko
lumbijos atvykusi septynių vai
kų motina Marjorie Hartling, 
vadovaujanti 250.000 neturtin
gų kanadiečių organizacijai. Jos 
teigimu, dėl kainų pakilimo kai- 
kurie pensininkai ir mažesnes 
gerovės pašalpas gaunantieji as
menys jau yra priversti valgyti 
krautuvėse pardavinėjamą šu
nims skirtą konservuotą maistą. 
M. Hartling reikalavo tuojau pat 
įvesti kainų kontrole maisto ga
miniams, valdžios lėšomis parū
pinti pusryčius mokyklose ne- 

sąlyga. Keliais žodžiais tiksliai 
nusakyti priežastis ir padėtį ne
įmanoma. Užtenka to, kad tuo 
tarpu Švedijos lietuvius tenka 
laikyti viena silpniausiųjų gran
džių visoje °LB sistemoje. To
dėl sveikinti tos ir remtinos nau
jojo pirmionko vadovaujamos 
vai lybos pįgtangos. Jų dėka 
šiuo metu-Wdyba turi 93 Šve
dijos lietuvių adresus. Tai dar 
toli gražu nevisi. Tokiu būdu 
spėjamasis 100 skaičius yra ga
na tikslus. Skaičiuojant visus 
mišriųjų šeimų narius, potenci
nė bendruomenės jėga tikriau
siai viršytų 200.

:|: -.1: *
Vasario 17 Sollentunoje, prie 

Stockholmo, įvyko metinis Šve
dijos lietuvių susirinkimas, su
jungtas su Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimu. Da
lyvavo tautiečiai iš Gotlando 
salos, Landbro, Nykoepingo, 
Stockholmo ir Uppsalos. Skai
čiuojant su svečiais, apie 30 as
menų. Visi gražiai sutilpo erd
viuose ir dailiai įrengtuose inž. 
F. Tako namuose.

Minėjimas vyko švedų kalba. 
ŠLB v-bos p-kas inž. Vilkenas 
nušvietė šiandieninę nepriklau
somybės šventės prasmę. Upp- 
salietis dr. K. Čeginskas apžvel
gė naujausius įvykius krašte. 
Dabartinę Lietuvos padėtį, pa
sak jo, galima išreikšti dviem 
žodžiais: Lietuva kovoja. Tai ko
va už valstybinį savarankišku
mą, kova už žmogaus teises, ko
va už tikėjimo laisvę. Savo teigi
mus kalbėtojas parėmė žino
mais faktais. Meninėje dalyje 
ponia Anita Joenk paskaitė iš 
rašytojo Igno Šeiniaus švediškai 
parašytos knygos “Stebuklo be- 

turtingų šeimų vaikams ir spe
cialų maisto davinį neturtin
goms nėščioms moterims. Dėl 
maisto gaminiu pabrangimo nė
ra kalti ūkininkai, nes jiems su
pirkėjai moka tas pačias kainas, 
kaip ir prieš daugelį metų. Kal
tė tenka kainas pakeliantiems 
tarpininkams, maisto gaminių 
paruošėjams ir didžiosioms 
krautuvėms. Didžiuliai praban
gūs prekybos centrai suėda mi
lijonus dolerių. Juose dirbantie
ji kanadiečiai dažniausiai pri
klauso unijoms, kurios, kaip ir 
fabrikuose, reikalauja vis augš- 
tesniu atlyginimų.

Kalbų Ir mokyklų klausimu 
oficialu’sprendimą turi padaryti 
Kvebeką valdanti premjero R. 
Bourassos liberalu vyriausybė, 
jau paskelbusi Lavalio universi
teto prof. J. D. Gendrono vado
vautos komisijos rekomendaci
jas. Komisija siūlo imigrantų 
vaikams Kvebeke leisti pasirink
ti nrancūziškas arba angliškas 
mokyklas, bet sustinrinti anglų 
kalbos dėstoma prancūziškose 
mokyklose. Komisijos nuomone, 
kai imigrantai pajus, kad ju vai
kams didesne nauda atneša 
prancūzu kalba, jie natvs vaikus 
nr->dės siusti i nrancūziškas mo
kyklas, ir mokvklų klausimas 
savaime išsispręs.

sostinėje
laukiant” ištrauką, kurioje 
vaizduojama partizaninė kova 
pokario Lietuvoje. Lektorius J. 
Lingis savo įvade pristatė ir 
apibūdino I. šeiniaus kūrinį.

Po minėjimo lietuviškai kal
bantieji dalyvavo ŠLB metinia
me susirinkime, kuriam pirmi
ninkavo inž. K. Gumauskas 
(Stockholm), sekretoriavo gyd. 
O. Vyšniauskienė (Nykoeping). 
Iš valdybos pranešimo paaiškė
jo, kad pernai jos rūpesčiu Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje 
buvo pasiųsta 1.750 kronų para
ma. Drauge su Baltiečių komi
tetu ir Baltiečių bendradarbia
vimo sambūriu paruošti ir iš
siuntinėti du memorandumai ry
šium su Helsinkio parengiamai
siais pasitarimais.♦ ♦ ♦

“International amnesty” šve
dų skyrius Malmoe mieste pra
nešė apie savo pastangas padėti 
sovietų kalinamam lietuviui Al
giui Statkevičiui. Valdyba paža
dėjo tas pastangas paremti. Al
gis Statkevičius, kiek žinoma, 
yra gimęs 1927 m. Iki 1956 m. 
jis iškalėjo 9 metus įvairiose 
koncentracijas stovyklose. Pa
leistas užbaigė augštąjį mokslą, 
vėliau dirbo finansų ministeri
joje, sociologinių tyrimų įstaigo
je, 1970. V. 18 buvo suimtas Vil
niuj už tai, kad parašė 4 režimą 
kritikuojančias knygas, jų tar
pe “Komunistų manifesto kriti
ka” ir “Sociologinio tyrimo Lie
tuvoje išvados”. 1970. XI. sovie
tinio teismo pripažintas nepakal
tinamu. Paskelbtas nuosprendis 
— priverstinai gydyti kaip psi
chinį ligonį. Gautomis žiniomis, 
laikomas Lukiškėse su krimina
liniais nusikaltėliais. Ryšium su 
jo byla buvo daromos kratos pas 
pažįstamus, jų tarpe pas rašyto
ją J. Tumelį. ‘* * *

Po pirmininko pranešimo kal
bėjo ižd. A. Jovertas. Gyd. Vyš
niauskienė perskaitė pernykš
čio susirinkimo protokolą. Kont
rolierius inž. Gumauskas, patik
rinęs valdybos knygas, rado jas 
tvarkingai vedamas ir savo pra
nešime daugiau dėmesio skyrė 
apleistam lietuvių kilmės jauni
mo klausimui. Diskusiiose veik
los reikalais kalbėjo pik. O. Ur
bonas, archit. J. Pajaujis, dail. 
E. Budrys, lėkt. J. Lingis, A. 
Būgienė, E. Ceginskienė ir kt. 
Susirinkimas perrinko tą pačią 
valdybą sekantiem trejiem me
tam. Nepriklausomybės šventės 
ir susirinkimo proga Švedijos 
lietuvius sveikino didelis Balti
jos kraštų bičiulis prancūzas 
prof. J. G. H. Hoffmann, kun. 
A. Skimutis ir Švedijos lenkų 
organizacija.

Po susirinkimo p.p. Takų na
muose įvyko jaukus nobūvis. nėr 
kurj surinkta 1.130 kr. bendruo
menės reikalams. Tnž. Feliksas 
Takas, pernai atšventęs savo 
amžiaus 50-meti. yra baigęs nre- 
kvbns ir radiotechnikos moks
lus Švediioie, sėkmingai reiškia
si savo profesijoje ir yra gražiai 
įsikūręs. —

A. Lembergas

raketos, kurių nebuvo prieš ka
ro paliaubas. Raketų atgabeni
mas P. Vietnaman yra aiškus 
taikos sutarties pažeidimas. P. 
Vietnamo ir JAV atstovai jung
tinėje karinėje komisijoje rei
kalauja, kad raketų klausimą 
būtų leista ištirti taikos priežiū
ros komisijai. Priešingu atveju 
grasinama imtis atitinkamų 
priemonių joms sunaikinti, š. 
Vietnamas ir komunistai partiza
nai taipgi buvo sustabdę ameri
kiečių karo belaisvių paleidimą 
dėl Da Nange įvykusio jų atsto
vų karinėj komisijoj apmėtymo 
akmenimis.

PRALAIMĖJO RINKIMUS
Airijos premjeras J. Lynch, 

norėjęs padidinti savo atstovų 
skaičių parlamente, pralaimėjo 
staiga paskelbtus rinkimus. Jo 
“Fianna Fail” (“Likimo karių”) 
partija 144 vietų parlamentan 
tepravedė 69 atstovus. Laimė
toju su 73 atstovais tapo L. Cos- 
grave vadovaujama “Fine Gael” 
partijos ir darbiečių koalicija, 
kuriai paramą žada ir vienas iš 
dviejų išrinktų nepriklausomų 
atstovų. Pergalę į kairę linku
siai koalicijai atnešė duonos ir 
sviesto klausimas — pažadėtos 
socialinės reformos, maisto atpi
ginimas, mokesčių sumažinimas. 
Premjeras J. Lynch pagrindinį 
dėmesį rinkiminiame vajuje 
skyrė saugumo reikalams ir Š. 
Airijos problemai.

ŽUVO MINISTERIAI
Lėktuvo nelaimėje prie Szcze- 

cino, Lenkijai tekusioje Vokie
tijos dalyje, žuvo Lenkijos ir Če
koslovakijos vidaus reikalu mi
nisterial — Wieslaw Ociepka ir 
Radko Kaska. Kartu su jais žu
vo visi keleiviai ir lėktuvo įgu
la. Čekoslovakas R. Kaska Len
kijon buvo atvykęs oficialiais 
reikalais. Nelaimės priežastis ti
ria premjero P. Jarosziewicz įsa
kymu sudaryta specialistų komi
sija.

MILIJONAS KALINIU
Briuselyje posėdžiaujančiam 

tarptautiniam žmogaus teisių 
komitetui pranešimą apie sovie
tų koncentracines stovyklas pa
darė britas prof. P. Reddaway, 
laikomas šios srities žinovu. Jo 
duomenimis, Sovietų Sąjunga 
vis dar turi apie 1.000 koncent
racinių stovyklų, kuriose ne
žmoniškose sąlygose kankinama 
maždaug milijonas kalinių. Fizi
nes ir moralines kančias jiems 
teikia nuolatinis alkis, sunkus 
priverstinis darbas, nepakanka
ma medicininė priežiūra.

PROPAGANDINIS ROMANAS
Savaitraštis “Literaturnaja Ro- 

sija” Maskvoje paskelbė Juri
jaus Kolesnikovo romano “Paža
dėta žemė” recenziją. Tame “is
toriniame” romane Adolfas 
Eichmannas vaizduojamas kaip 
sionistų agentas, karo metais 
jaunus ir tvirtus žydus siuntęs į 
Palestiną, o žudęs tik paliegė
lius. Palestinon nusiųsti žydai 
vedė kovą už Izraelio nepriklau
somybę. Sionistų karinę organi
zaciją “Haganah” ginklais rėmė 
Treciasis Reichas ir skatino ko
voti su britais, kuriems Palesti
nos administravimą buvo pati
kėjusi Tautų Sąjunga. Laikraš
tis giria autorių J. Kolesnikovą 
už įdomų romaną, demaskuojan
tį sionistus, nors jo turinys yra 
pilnas absurdų. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris A. Gromyko 
pranešė Jungtinių Tautų UNES
CO būstinei, kad nuo š.m. gegu
žės 27 d. Sovietų Sąjunga įsi
jungs į autorių teises saugo j an- 
čią tarptautinę konvenciją 64-tą- 
ja valstybe. Lig šiol užsieniečių 
rašytojų, kompozitorių ir filmų 
gamintojų kūriniais Maskva nau
dodavosi be autorių sutikimo, 
nemokėdavo honoraro. Ji gau
davo tik kaikurie komunistams 
palankūs autoriai rubliais, ku
rių neleidžiama išsivežti iš So
vietų Sąjungos.

davė policijai. Vienu metu jie 
reikalavo lėktuvo skrydžiui j J. 
A. V. ir amerikiečius diploma
tus planavo nušauti JAV terito
rijoje. “Juodojo rugsėjo” tero
ristų staigi neapykanta ameri
kiečiams, matyt, turi ryšį su Iz
raelio virš Sinajaus numuštu Li
bijos keleiviniu lėktuvu ir prem
jerės G. Meir kelione į Vašing
toną. Kadangi keleivinis lėktu
vas buvo numuštas iš JAV gau
tais “Phantom” naikintuvais, 
Pentagonas ir valstybės depar
tamentas nebuvo linkę parduoti 
daugiau tų naikintuvų Izraeliui, 
bet su tokiu sprendimu nesuti
ko prez. R. Niksonas. Naujų 
lėktuvų pažadą ėmė garsinti Iz
raelio ambasada, pabrėždama, 
kad Baltieji Rūmai privertė pa
keisti savo nuomonę krašto ap
saugos sekretorių E. Richard- 
soną, JAV daro diplomatinį 
spaudimą Sudanui ir reikalauja 
teismo diplomatų žudikams. Pas
kutinėmis žiniomis, Sudanas jau 
pažadėjo juos nubausti.

MIGLOTI NUTARIMAI
Vietnamo karo paliaubas ir 

taikos sutartį patvirtino Pary
žiuje įvykusi tarptautinė konfe
rencija, kurioje dalyvavo JAV, 
abiejų Vietnamu, komunistų 
partizanų, Kinijos, Sovietų Są
jungos, Britanijos, Prancūzijos, 
Kanados, Indonezijos, Lenkijos, 
Vengrijos užsienio reikalų mi
nisterial ir Jungtinių Tautų sekr. 
K. Waldheimas. Kanados užsie
nio reikalų ministeris M. Sharp 
norėjo, kad karo paliaubų ir tai
kos komisijos nariai pranešimus 
apie sutarties pažeidimus per
duotų K. Waldheimui ir kad 
jam būtų suteikta teisė sušaukti 
naują konferenciją. Šiuos kana
diečio pasiūlymus atmetė Š. 
Vietnamas ir komunistų partiza
nų vyriausybė. Taikos priežiūros 
komisija ar jos paskiri nariai 
pastebėtus pažeidimus galės pra
nešti tik JAV, abiejų Vietnamu 
ir komunistų partizanų atsto
vams, o pastariesiem suteikiama 
teisę painformuoti konferenci
jos dalyvius ir Jungtinių Tautų 
sekr. K. Waldheimą. Naują kon
ferenciją bus galima sušaukti 
tik tada, jeigu jos norės Vašing
tonas ir Hanojus arba betkurie 
šeši pirmosios konferencijos da
lyviai. Kadangi JAV ir Š. Viet
namo vyriausybių nuomonės dėl 
taikos pažeidimo greičiausiai bus 
skirtingos, sutarimo konferenci
jos šaukimo klausimu sunku ti
kėtis. šešetuko principas taip 
pat nebus veiksmingas, nes to
kiu atveju pilnai turi sutarti ar
ba šeši komunistų, arba šeši ne- 
komunistų kraštai. Komunisti
nėje grupėje sunku bus išveng
ti Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
skirtingų nuomonių, o nekomu
nistinėje gali išsiskirti Prancū
zija. Dėl šios priežasties Kana
dos užsienio reikalų ministeris 
M. Sharp įspėjo dalyvius, kad 
Kanada taikos priežiūros komisi- 
ios nariu bus tik iki balandžio 
30 d., jeigu Vietname nepavyks 
įgyvendinti taikos bei sustabdy
ti pažeidimų.

TAIKOS NEMATYTI
P. Vietname Saigonas ir Ha

nojus vis dar stengiasi praplėsti 
savo kariuomenės žinioje esan
čias sritis. Paliaubos nesustabdė 
karo veiksmų. Iš kanadiečių, in
doneziečių, lenkų ir vengrų su
daryta priežiūros komisija netgi 
buvo priversta nutraukti skrai
dymus baltu kryžium paženklin
tais malūnsparniais, nes į juos 
šaudo komunistų daliniai ir jau 
sužeidė amerikietį pilotą. Jung
tinėje karinėje komisijoje ame
rikietis gen. mjr. G. Woodward 
pareikalavo, kad š. Vietnamas 
tuojau pat sustabdytu aviacijos 
bazės įrengimą Khe Sanh vieto
vėje, šiaurinėje P. Vietnamo da
lyje. Nuotraukos liudija, jog 
ten taisomas pakilimo bei nusi
leidimo takas ir jau yra išdėsty
tos sovietinės priešlėktuvinės
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Mirė Lietuvos žydų gelbėtojas

Visas jėgas Lietuvos laisvei!

A.a. Br. Gotautas buvo pagerbtas ir savo išgelbėtojų vainiku
Vechtos mieste, Oldenburgo 

krašte, V. Vokietijoje gyvenan
tys lietuviai seneliai St. Motuzo 
rūpesčiu Vasario 16 minėjimą 
šiemet ruošė šeštadienį, vasario 
10 d. Iš ryto, 10 v., du lietuviai 
kunigai laikė koncelebracines 
Mišias, kuriose su kitais lietu
viais seneliais bei vietiniais 
prieglaudos gyventojais dalyva
vo ir Bronius Gotautas, prieš ke
turias dienas po sunkesnės ligos 
grįžęs iš ligoninės. Po Mišių Br. 
Gotautas norėjo pasitarnauti 
raišai seselei zakristininkei ir 
ėjo prie altoriaus užgesinti žva
kių. Beeidamas sukrito ir buvo 
nuneštas į savo kambarėlį. Ga
vęs dar kartą Ligonio sakramen
tą, lydimas lietuvių kunigų mal
dų, po pusvalandžio atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Prieglaudą aptar
naujančios vienuolės seselės, 
kurios velionį dėl jo paslaugu
mo ir maldingumo labai gerbė, 
beveik visos buvo tos nuomonės: 
“Taip gražiai ir aš norėčiau 
numirti!”

Br. Gotautas buvo gimęs 1901 
m. balandžio 15 d. Tauragės 
apskr., Šilalės valsč., Pagraman
čio parapijoje, Andriejaičių kai
me. Velionies tėvas iki 50 me
tų amžiaus išbuvo nevedęs ir 
vertėsi nuomodamas ūkius. Kai 
mirė motina ir ištekėjo sesuo, 
tada nusipirko ūkį ir vedė. Pir
magimis sūnus Bronius turėjo 
tapti paveldėtoju. Bet jis nei 
ūkio perimti, nei žmonos jieš- 
koti nenorėjo. Giminių ir kaimy
nų išjuoktas, išėjo iš namų kaip 
stovi. Paskutiniais nepriklauso
mos Lietuvos metais rado arti
mesnį ryšį su Tėvais kapucinais 
ir uoliai platino jų pradėtą leisti 
mėnraštį “Lurdas , nors pats 
nemokėjo nei skaityti, nei rašy
ti. Bet gal kaip tik dėlto jis gi
liai suprato geros spaudos svar
bumą. Jis sumaniai platino ir ki
tus katalikiškus laikraščius bei 
knygas. Spaudos platinimo dar
be įgytos geografinės žinios ir 
užmegztos gausios pažintys pasi
rodė nepamainomos vokiečių 
okupacijos laikais, kai jis plačiu 
mastu pradėjo Lietuvos žydų 
gelbėjimo darbą.

Kai 1940 m. birželio 15 d. 
raudonoji armija užplūdo Lietu
vą ir kai tų metų gale velionis 
atsidūrė Šiaulių kalėjime, su žy
dais arčiau susipažino. Kai jis 
kalėjime sunkiai susirgo, tai to
je pačioje vienutėje bolševikų 
įkalintas žydų rabinas pasirūpi
no, kad Gotaūtą apžiūrėtų gydy
tojas. Komunistų dar nepašalin
ta senoji kalėjimo vadovybė pra
nešė prokuratūrai apie sunkų 
Gotauto susirgimą ir gavo lei
dimą perkelti jį ligoninėn. Kai 
jo sveikata dar pablogėjo, bol
ševikų saugumas atšaukė nuo 
jo lovos sargybinį ir nuėmė areš
tą. Ligonis po kelių dienų tiek 
pasveiko, kad galėjo būti at
leistas iš ligoninės ir sulaukti vo
kiečių okupacijos.

Kai Lietuva atsidūrė vokiečių 
kariuomenės užnugaryje, ir spe
cialūs daliniai pradėjo žydų nai
kinimo darbą, Br. Gotautas vi
sas savo jėgas pašventė žydų 
gelbėjimui. Ką ir kiek jis toje 
srityje yra padaręs, tai gana 
plačiai aprašo dvi inteligentės 
Lietuvos žydės — biologijos 
mokslų kandidatė S. Finkel- 
brandienė ir Dr. F. Gurvičienė 
knygoje “Ir be ginklo kariai”, 
kuri 1967 m. buvo išleista so
vietinėje Lietuvoje. Iš knygos 
gale įdėtos vardų rodyklės leng
vai galima įsitikinti, kad Br. Go-

tautą yra paminėję ir visa eilė 
kitų, bendradarbiavusių to svar
baus leidinio paruošime. Neži
nia dėlko, bet minėtoje knygo
je nėra aprašytas vienas pas
kutinių Br. Gotauto žygių žydų 
gelbėjimo darbe, tai 29 Lenki- 
kijos žydu grupės pervedimas iš 
Pravieniškių koncentracijos la
gerio į Kauną. (Apie tai bus at
skiras rašinys “TZ”).

Kai 1945 m. pavasarį sąjun
gininkų kariuomenė užėmė V. 
Vokietiją ir išlaisvino kacetinin- 
kus, Br. Gotauto vargai ir pa
vojai pasibaigė. Žydų organiza
cijų dėka iš karo nualintos Vo
kietijos galėjo išvažiuoti ilges
nių atostogų Anglijon, o vėliau, 
gyvendamas vienoje Miuncheno 
senelių prieglaudoje, gavo žydų 
sinagogos tvarkdario vietą. Čia 
jis mielai ateidavo vien dėlto, 
kad nebūtų taip nuobodu. O, be 
to, už lengvą darbą buvo gerai 
apmokamas.

Kai kartą Br. Gotautas Miun
chene nukentėjo eismo nelai
mėje, pradėjo ilgėtis nuošales
nės gyvenimo vietos. Nuvyko į 
Herleshausen pas Lietuvoje il
gus metus dirbusį kapuciną Tė
vą Eimoną (P. Haimo Gerats) 
atostogų ir į Miuncheną nebegrį
žo. Sv. Elzbietos prieglaudos vie
nuolėms seselėms padėjo ūkio 
darbuose, o laisvalaikiu kartais 
palydėdavo T. Eimoną pastora
cinėse kelionėse.

Apie daugelį pabėgėlių ir 
emigrantų pasaulyje sakoma, 
kad jie gimtąją kalbą pamiršta, 
o gyvenamo krašto kalbos kaip 
reikiant neišmoksta. Br. Gotau
tas būva priešingo tipo žmogus: 
visą laiką gražiai kalbėjo gimtą
ja žemaičių tarme ir nė neketi
no jos pamiršti. Kadangi Herles- 
hausene lietuviškai galėjo susi
kalbėti tik su vienu T. Eimonu, 
kuris laisvalaikio labai mažai tu
rėjo, tai su laiku pradėjo galvo
ti apie persikėlimą į tokią vie
tą, kur būtų jo amžiaus ir nusi
statymo lietuvių. Kartą per atos
togas susipažino su Vechtos Sv. 
Jadvygos (St. Hedwig-Stift) prie
glaudos lietuviais ir labai pano
ro ten persikelti. Po įvairių sun
kumų pagaliau ir pavyko. Čia su 
tautiečiais galėjo pasikalbėti rū
pimais klausimais, čia lietuvis 
kun. P. Girčius parašydavo be
raščiui laiškus, čia tos pačios 
prieglaudos gyventojas St. Mo
tuzas rimtai susirūpino knygos 
“Ir be ginklo kariai” turinio 
anglišku perpasakojimu ir išlei
dimu.

Labiausiai velionis sielojosi 
katalikų tikėjimo būkle Lietu
voje. Kiekvieną dieną ta inten
cija meldėsi ir kalbėjo Rožinį. 
Ta intencija išklausė šv. Mišias 
ir paskutinę savo žemiškos ke
lionės gyvenimo dieną.

Laidotuvių diena pasitaikė 
graži ir saulėta. Sunkiais laikais 
iš mirties išgelbėtų žydų vardu 
ant kapo vainiką padėjo iš V. 
Vokietijos sostinės Bonnos at
vykęs L. Olšvangas. Jis pirmas 
iškėlė ir tinkamo paminklo pa
statymo klausimą. Ar lietuviai 
pasaulyje Br. Gotautui ir į jį pa
našiems pilkiesiems didvyriams 
pasirūpins pastatyti rašto pa
minklą svetimomis kalbomis, 
parodys ateis. T. K. G.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

MOH AW K
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamos į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Dvejopa konstitucija

Sekant posakiu “teisė yra 
valstybės pagrindas”, tarybinė 
teisė stengiasi pilnutinai įteisin
ti ir įtvirtinti Lietuvoje tokią vi
suomeninę - valstybinę santvar
ką, kokia naudinga Maskvai. 
Nors TSR Sąjungos konstitucija 
numato, kad kiekviena sąjungi
nė respublika turi savo konstitu
ciją bei leidžia kitus įstatymus, 
tačiau jau pačiame tekste numa
to, kad esant prieštaravimui 
tarp sąjunginių ir respublikinių 
įstatymų, turi būti taikomas są
junginis. Praktiškai tokių prieš
taravimų nebūna ir būti negali, 
nes visi Įstatymai, priimti Lietu
voje, prieš priėmimą patvirtina
mi Maskvos. Tarybų Sąjungoje 
visoms teisės šakoms yra pri
imami įstatymai, vadinami “Pa
grindais”, kurie privalomi Lietu
vai ir visoms respublikoms. Tik 
remiantis jais galima priimti sa
vo pvz. baudžiamąjį ar civilinį 
kodeksus. Kodeksų ar įstatymų 
ruošimu dažniausiai užsiiminėja 
net ne teisininkai. Jie nurašinė- 
ja nuo Rusijos ruošiamų ar pa
ruoštų įstatymų. Moksliniai ar 
praktiniai darbuotojai beveik 
neprileidžianti prie šio darbo. 
Jei formaliai ir suteikiama gali
mybė susipažinti, pasvarstyti, 
tai į jokias pastabas nereaguo
jama.

Tačiau dar ir su taip “paruoš
tu” įstatymu važiuojama į 
Maskvą, kur gaunamas leidimas 
priimti. Tokie “lietuviški” įsta
tymai yra tvirtinami Lietuvos 
Augščiausiosios Tarybos, kuri 
juos visada patvirtina. Per visą 
istoriją nebuvo atvejo, kad koks 
nors įstatymas, priimtas Augšč. 
Tarybos prezidiumo ar pateik
tas tiesiog sesijai, nebūtų pa
tvirtintas.

Esant tokiai įstatymų priėmi
mo ir vykdymo tvarkai, neseniai 
įsteigta Lietuvos teisingumo mi
nisterija iš esmės yra propagan
dos ministerija, nes jau jos pa
čios struktūra, veiklos principai 
ir suteiktos teisės rodo, kad tei
singumo klausimai yra antraei
liai.
Respublikos “savarankiškumas”

TSRS konstitucija numato ir 
visą eilę kitų tariamojo savaran
kiškumo principų, kurie prak
tiškai jokiu būdu negali būti 
įgyvendinti. Pvz. Lietuva galin
ti turėti savo respublikinius ka-

Lietuvių pėdsakai Montrealyje
Brangiam vyrui

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kova Vytauto klube
Tautinė kova ypač virė Vy

tauto D. Klube, kuriame jau 
1909 m. Montrealio seminariją 
lankęs amerikietis klierikas Jo
nas Jakaitis pastebėjo “laisva
manių” veisimąsi. Tame laiko
tarpyje klube, galima sakyti, su
sibūrė įvairių “opozicininkų” 
bendras frontas. Kairioji to 
fronto dalis pakėlė triukšmą, kai 
kalbėjo klubo pakviestas VVS 
atstovas Vincas Uždavinys. Dar 
didesnis triukšmas kilo, kai kal
bėtoju buvo pakviestas iš Čika
gos “Naujienų” redaktorius Pi
jus Grigaitis, kuris triukšmada
rius pavadino “puslaukiniais in
dėnais”. Triukšmo patyrė net 
klubo narys Jonas Yla, kai grį
žęs pasakojo apie nepriklauso
moje Lietuvoje pastebėtą mūsų 
tautos kultūrinę ir ekonominę 
pažangą. Klubas apsisprendė 
(per pirm. Juškevičių) salės ne
beduoti “politiniams” kalbėto
jams. Todėl amerikiečiui Juozui 
Stilsonui - Stasiulevičiui (buvu
siam komunistui) jo vienminčiai 
iš “darbininkų draugijos” turė
jo salės jieškotis pas kitataučius.

Tautinė srovė palaipsniui ir 
klube ėmė vyrauti. Renkant 
1938 m. valdybą, kandidatai į 
sekretorius — Jonas Yla gavo 
320 balsų, Juozas Lesevičius 
(pramintas “švietimo” komisa
ru) — 80. Pirmininku išrinktas 
Jonas Vilkaitis. Amerikietis Ja
nuškevičius jau galėjo ramiai 
savo Lietuvos gyvenimo filmą 
rodyti. Tai paskatino vėliau ir 
kairėn palinkusią Lietuvos Sū
nų Draugiją pakviesti Motuzą 
su savo filmu.

Vienybės link
Lietuvos garbės konsului klu

bas davė salę bendram Mont
realio lietuvių susirinkimui su
šaukti ir tuo būdu stiprinti tau
tinę vienybę. Atėjo 150 lietuvių. 
Apie 13 jų nenorėjo įsiregist
ruoti ir išėjo iš salės. Dėlto su
sirinkimas praėjo ramiai.

Klubo valdybai pasidarė leng
viau vykdyti savo konstitucijos 
tikslą: “Vienyti visus Montrea
lio lietuvius į vieną, Kanadai iš
tikimą, piliečių draugiją”. Pas 
Plačenį susirinkę darbininkų 
kuopos nariai dar sumetė $7 “Is
panijos kovotojams”, bet 1938 
m. vasario 6 d. ir “bendrafronti- 
ninkai" prisijungė prie Vytauto 
klubo narių, nusistačiusių at
mesti prašymą aukų “Ispanijos 
našlaičiams”.

ZIGMAS BUTKUS
rinius junginius, bet to visiškai 
nėra ir, kaip žinote, visa kariuo
menė yra pavaldi TSRS gyny
bos ministerijai. TSRS teritori
ja suskirstyta karinėmis apygar
domis, į kurių sudėtis įeina po 
kelias respublikas. Taipgi pasa
kyta, kad Lietuva gali užmegzti 
tiesioginius ryšius su užsienio 
valstybėmis, net pasikeisti dip
lomatinėmis, konsulinėmis at
stovybėmis. Tačiau jau kitu įsta
tymu (1947. XII. 16 TSRS A. T. 
P. įsaku) nurodoma, kad bet- 
koks santykių užmezgimas su 
užsienio įstaigomis galimas tik 
per TSRS užsienio reikalų mi
nisteriją ir jai leidus. Tokiu bū
du Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija negali turėti jokios 
praktinės reikšmės ar savaran
kiškumo. Dėlto ši TSRS konsti
tucijos skelbiama teisė yra tik 
propagandinė.

Žodis “Lietuva” yra tiesiog 
išbraukiamas, ir mūsų tautiečiai 
užsienyje negali pasididžiuoti, 
kad pavergtojo krašto lietuviai 
atstovauja Lietuvai pvz. olimpi
nėse žaidynėse ar kituose tarp
tautiniuose renginiuose. Jie vi
sur privalo dalyvauti su TSRS 
ženklu ir yra vadinami rusais.

Ekonominis gyvenimas
Kaip politinėje, taip ir ekono

minėje srityje Lietuva neturi 
jokio savarankiškumo ir negali 
jo turėti. TSRS vyriausybė, 
skelbdama vis didėjančią šalies 
ekonominę galią, visą ekonomi
nę vadovybę tvirtai laiko savo 
rankose. Lietuva, kaip ir kitos 
respublikos, negali spręsti savo 
ekonomijos klausimų.

Iki 1965 m. Lietuvos pramo
nei vadovavo Liaudies Ūkio Ta
ryba, kuri turėjo minimalų sa
varankiškumą. Šios tarybos va
dovybė buvo lietuvių rankose. 
Tiesiogiai ji nepriklausė Mask
vai, ir Lietuvos ekonomijos 
klausimus spręsdavo šiek tiek 
laisviau. Lietuvos LŪT tvarkėsi 
gerai: pradėjo sudarinėti ir vyk
dyti ūkines — prekybines sutar
tis su užsienio firmomis ir spe
cialistais. Taip per trumpą laiką 
su Anglijos firmų pagalba buvo 
pastatyta Kaune viena stam
biausių Europojje dirbtinio 
pluošto gamykla, Jonavos azoti
nių trąšų gamykla ir kitos. Ap
lamai, Lietuva daug kuo išsiski
ria iš rusų bei kitų respublikų. 
Pvz. Lietuvos kelia: yra geriau

Vyt. Sirvydas

Nors Vytauto klubo viršūnės 
nevisuomet būdavo šimtu nuo
šimčių draugiškos Šv. Kazimie
ro parapijai ar jos klebonui, ta
čiau klubas nesykį davė stambių 
aukų naujosios bažnyčios staty
bai. klebonas nesykį klubą išve
dė iš keblumų, kai per neapdai
rumą valdybon patekdavo ryš
kus komunistas. Tokiais atve
jais susidarydavo sunkumų gau
ti leidimą iš Kvebeko alkoholi
nių gėrimų. O kunigo žodis 
anais laikais čia buvo reikšmin
gas.

Dėl savo pakantos kun. J. Bo- 
binas įgijo pagarbos net prie
šuose. Tai geriausiai įrodė Juo
zo Lesevičiaus žodžiai kunigo se
sutei Onai šermenyse. Jis maž
daug taip pareiškė: “Velionis 
žinojo, kad esu komunistas ir 
jo Bažnyčiai netikiu, bet jis ma
nęs viešai niekados neužkabi
no ir visados elgėsi korektiškai. 
Todėl negalėjau neateiti jam 
atiduoti paskutinės pagarbos.” 
Prieš persikeldamas Čikagon 
(kur mirė) kieto tipo opozicinin- 
kas A. Navickas atėjo j klebo
niją ir atsiprašė kleboną dėl 
praeityje darytų nesmagumų. 
Esą ji kurstė piktų žmonių kal- 
bos/Pagaliau patyręs, kad jos 
be jokio pagrindo.

Tautinis sąmoningumas
Lūžio metai tautiniam sąmo

ningumui ir šviesesnei parapi
jos ateičiai, galima sakyti, buvo 
1938. Tautinę sąmonę ypatingai 
pažadino lenkų ultimatumas Lie
tuvai 1938 m. kovo 18 d. Jis 
karo grėsme liepė pamiršti Vil
nių ir užmegzti diplomatinius 
santykius su Varšuva. Tuojau 
susidarė komitetas, kuris sušau
kė protesto mitingą Vytauto 
klube. Pirmininkavo VVS sky
riaus narys, buvęs nepriklauso
mos Lietuvos puskarininkis Pra
nas Jasutis. Prie jo prisidėjo ir 
kiti kariai. Priimtoji anglų kal
ba rezoliucija buvo paskelbta 
vietos spaudoje. Ji skelbė:

We, 6000 Lithuanians of Mont
real, brand the Republic of Poland 
before the eyes of the whole world 
as a pernicious violator of its pled
ged word, of treaties which its re
presentatives voluntarily signed, and 
as a bully aggressor against small 
nations.

Klebonas kun. J. Bobinas pa
sikvietė “Herald” reporterį kle- 
bonijon ir turėjo su juo pasi
kalbėjimą, nušvietusi lenku ne
garbingą elgesį. Pasikalbėjimas 

si Tarybų Sąjungoje. Garsėja 
puikūs architektūros pastatai, 
dailės kūriniai ir daugelis įvai
riausių mokslo-technikos laimė
jimų. O kiek darbštūs lietuviai 
galėtų pasiekti ir būtų pasiekę, 
jei ne sunki komunistines Mask
vos ranka, stabdanti betkokią 
pažangą tėvynėje, savanaudiš
kiems tikslams išnaudodama 
lietuvių liaudies laimėjimus! 
Propagandiniai pareigūnai, tri
mituodami apie nacionalinės 
kultūros vystymą, tiesiog už
vertė įvairiausiais priekaištais 
Lietuvą, esą kam tautiniais mo
tyvais buvo papuoštas Vilniaus 
“Neringos” viešbutis ir kavinė, 
kam restauruota garsioji Trakų 
pilis! Lietuvos senamiesčiams su 
gausiomis architektūrinių pa
minklų rekonstrukcijomis sąmo
ningai skiriama labai mažai lė
šų.

Maskviniai varžtai
Liaudies Ūkio Tarybos 1965. 

X. 2 įstatymu buvo panaikintos 
ir įsteigtos vadinamosios sąjun
ginės - respublikinės ministeri
jos. Visas Lietuvos pramonės 
planavimas ir vadovavimas atsi
dūrė Maskvoje. Kaip žinote, 
dabartiniu metu siekiama vis 
didesnio pramonės centralizavi
mo ir, svarbiausia, užsimojama 
dar daugiau nublukinti tautines 
ribas. Dėlto Maskvos vadai ku
ria stambias ekonomines gru
puotes, į kurių sudėtį įeis po ke
lias respublikas.

Nors Lietuvos pramonė paga
mina geros, tarptautiniu mastu 
pripažintos produkcijos, kaip 
plataus vartojimo prekių, lietu
viai, patys gamintojai, jų nema
to, negauna ir pamato tik paro
dose, televizijoje.

Sistemingai didinamos išdir
bio normos. Nustatomi dideli 
kiekvienam dirbančiajam pla
nai. Tai apsunkina gauti tinka
mą uždarbį vienos kurios kate
gorijos žmonėms, o tuo tarpu ki
tų katagorijų rankose, kaip par
davėjų, padavėjų, sandėlininkų 
ir visokių kitokių, galinčių už
dirbti “rublj iš šalies”, susikau
pė kontrastingai didelės pinigų 
sumos. Nors pinigą uždirbti yra 
nepaprastai sunku, jį tinkamai 
panaudoti taip pat nėra kur: na
mo, automašinos nenupirksi. 
Labai trūksta ir kitų prekių. Pa
tys tarybiniai ekonomistai ap
skaičiavo, kad valstybė gali pa
tenkinti tik 40% pirkėjų porei
kių. (Bus daugiau)

Mūsų didelio liūdesio valandoje, mylimai mamytei 
a. a. Elzbietai Geceviėienel mirus, nuoširdžiai dėkojame 
gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui už 
lankymą ir dvasinį stiprinimą velionės ligoninėje, už mal
das laidotuvių namuose, už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą ir už pareikštus užuojautos žodžius.

Taip pat su didžiausiu nuoširdumu dėkojame visiems, 
kurie lankė velionę namuose, ligoninėje, o jai mirus — 
laidotuvių namuose, dalyvavo šv. Mišiose, palydėjo į kapi
nes, nešė karstą, atsiuntė gėles, užprašė šv. Mišias, pa
reiškė užuojautas žodžiais, laiškais, spaudoje ar kitokiu 
būdu pagerbė mums brangią velionę a.a. Mamytę.

Teatlygina Jums visiems Augščiausias už Jūsų mielą 
nuoširdumą.

Nuliūdę: duktė Stasė ir žentas Jonas Beržinskai

I R. Černiauskui mirus Lietuvoje,
| seserį ONĄ KANAPKIENĘ su vyru ir jos sūnų JUO-
| ZĄ KANAPKĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

B. M. Rickevičiai V. D. Simonaičiai
| V. L. Rickevičiai M. Sv elny t ė

Romasiui Cerniauskiui
Lietuvoje mirus, jo seserį ONĄ KANAPKIENĘ ir 

jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

s- B. ir M. Raškauskai V. ir J. Leveriai

|Į A. ir I. Pūkai A. ir G. Stankai
---į.. n -;ntr niiffrmiinn rirrrriir innwnu

vėliau buvo paskelbtas. Aukų 
ginklams sumesta $200, o vienas 
lietuvis tiesiai konsului Grant- 
Suttie nusiuntė $150. Kitas lie
tuvis, gana augšto ūgio, nuėjęs 
į lenkų Tautinius Namus, nusi
kabino ten kybojusį Vilniaus pa
veikslą ir išsinešė, pareikšda
mas, kad Vilnius “jums nepri
klauso”. Jis pateko į teismą, bet 
žygiu džiaugėsi, kaip ir kiti lie
tuviai.

Pirmą kartą
Tų metų rudenį, paskutinį sy

kį minint tradicinę Spalio 9, pir
mą kartą Kanados lietuvių isto
rijoj per Kanados radiją nu
skambėjo lietuvių kalba. VVS 
skyriaus pakviestas pagrindiniu 
kalbėtoju Bostone ėjusio “Dar
bininko” redaktorius Antanas 
Kneižys vėliau rašė:

Spalių 9 d. važiuojant lankyti Mt. 
Royal kalne didingąją šv. Juozapo 
bažnyčią, klausėme per klebono Bo- 
bino automobilio radiją katalikų jau
nimo kongreso programą iš Ottawos. 
Klebonas ‘arkliuką’ sustabdė, kai 
pradėjo kalbėti įvairių tautybių at
stovai. Išgirdome montrealietį medi
cinos studentą Edvardą Andriukai
tį, kuris skambančia lietuvių kalba 
pasveikino katalikų dvasiškius ir 
kongreso dalyvius.

Lietuvių jaunimo atstovais 
kongrese buvo Edvardas And
riukaitis ir klebono brolis Pet
ras Bobinas. Sekančiais metais 
klebonas išrūpino lietuvišką va
landėlę per Montrealio CKAC 
radijo stotį kovo 5 d. paminėti 
šv. Kazimiero šventei. Vargoni
ninko K. žižiūno vadovaujamas 
parapijos choras sugiedojo Lie
tuvos himną ir keletą dainų, o 
klebonas pasakė atitinkamą kal
bą. Kita valandėlė buvo paruoš
ta birželio 17 d.

Parapijos choras gegužės 21 
d. suruošė koncertą, norėdamas 
sukelti lėšų planuojamai kelio
nei į Lietuvių Dieną pasaulinė
je parodoje Niujorke. Progra
moje pirmą kartą montrealie- 
čiams pasirodė Rūta Kilmonytė. 
Brooklyne, NY, spausdinama 
“Amerika” rašė:

Daug įspūdžio paliko maža, 4 me
tų Rūta Kilmonytė, savo šokiais ir 
dainomis.

(Bus daugiau)

t
Jonui Petraičiui mirus

gilių užuojautų žmonai ADAI šioje sunkioje ir 

skausmingoje valandoje reiškia —

HLM Dramos Grupė "Aukuras"

B

KL S-gos "Ramovė" Hamiltono skyriaus 
vicepirmininkui ats. Itn.

a. a. Jonui Petraičiui
mirus, užuojautų žmonai ir giminėms reiškia —

Hamiltono skyriaus valdyba

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
JONĄ DAINORĄ ir jo šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —
E. K. Galiauskai

R

aį.

I

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
VALERIJĄ MISEVIČIENĘ ir jos vyrų nuoširdžiai 
užjaučiame —

S. ir D. Kazlauskai

*

I

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Petrui Vilėniškiui
mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai RŪTAI ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos “Litas" valdyba

i s
NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESU
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI

I%'

Juozui Šimanskiui
mirus, žmonai ALBINAI, sūnui EDMUNDUI, motinai

J. ŠIMANSKIENEI, seseriai ELENAI ir PRANUI 

ALIŠAUSKAMS reiškiame nuoširdžių užuojautų —
S. O. Pranckūnai



Kova su rusais Turkijos teismuose
Sovietai reikalauja grąžinti Bražinskus ir vis delsia su 

dokumentų pristatymu
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AUKŲ TELKIMO KRYŽKELĖJE
AL, G1MANTAS

Ryšium su vasario 13 d. įvy
kusiu Prano ir Algio Bražinskų 
bylos svarstymu teisme turkų 
žinių agentūra “Anadolu” pa
skelbė pranešimą, kurio būdin
gesnes ištraukas čia pateikiame.

Antras augštasis kriminali
nių bylų teismas šiandien svars
tė lietuvių — tėvo ir sūnaus Bra
žinskų bylą, kurioje jie kaltina
mi ginkluota jėga nukreipę į 
Turkiją iš Batumo į Suhumi 
skridusį keleivinį lėktuvą ir su
sišaudymo metu nušovę palydo
vę ir sužeidę du įgulos narius. 
Kaltinamųjų advokatai Arif 
Čavdar ir Alyas Gurbuzer aiš
kino, kad Sovietų Sąjunga deda 
didžiausias pastangas, kad kalti
namieji būtų išduoti. Joms ne
pavykus, ėmėsi vadinamosios 
“bylos atidėliojimo” taktikos. 
To fakto akivaizdoje jų klien
tai esą turėtų būti paleisti už 
piniginį užstatą.

Kaltinamųjų advokatai įrodi
nėjo, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė, siekdama jų klientų 
išdavimo bylos pradžioje sku
biai atsiųsdavo sufabrikuotus 
dokumentus rusų kalba su jų 
vertimais į turkų’kalbą, bet da
bar, siųsdama vadinamus papil
domuosius keleivių ir įgulos na
rių parodymus, atsiuntė Augštai 
Gerbiamam Teismui rusų ir 
anglų kalbomis be vertimo į tur
kų kalbą. Tai aiškiai rodo Blogą 
intenciją, siekiančią kiek galint 
ilgiau uždelsti teismo eigą.

“Remiantis tarptautinėje plot
mėje pripažintu teisės principu 
“lex loci”, Juozo Ramanausko 
duotas pareiškimas patvirtina 
faktą, kad mūsų klientas Pranas 
Bražinskas, s. Stasio, gimė ir už
augo tame pačiame kaime ir kad 
abudu kovojo prieš sovietų oku
pacines jėgas, veikdami pogrin
džio organizacijose. Dėlto jo gi
minės kartu su Bražinsku buvo 
deportuoti į Sibirą”.

Sufabrikuoti dokumentai
Advokatai toliau aiškino: 

“Tie, kurie kalba apie laisvę ar
ba kovoja už laisvę, Sovietų Są
jungoje uždaromi į kalėjimus 
arba beprotnamius priklausomai 
nuo užimamos pozicijos. Kaip 
paaiškės iš pridedamo dokumen
to, pasaulinio masto matemati
kas Leonid Plyusch uždarytas į 
beprotnamį, nes sergąs reformų 
manija”.

“Jei bylon surinktoji medžia
ga bus kada peržiūrėta, tai pa
aiškės, kad sufabrikuotieji do
kumentai buvo paruošti loja
liausių rusų komunistų partijos 
darbuotojų,’ sovietų valdžios ir 
tenykščių teismo organų pagal 
slaptosios policijos (KGB) nuro
dymus. Surinktoji medžiaga bu
vo pagražinta jėga išgautais ar
timųjų giminių pareiškimais ir 
1970 m. spalio, lapkričio ir gruo
džio mėnesiais atsiųsta į Turki
ją. Su ja atėjo ir vertimai 
į turkų kalbą, bet vėliau papil
doma sufabrikuota medžiaga bu
vo atsiųsta rusų ir anglų kalbo
mis, bet be vertimo į turkų kal
bą. Tokių veiksmų tikslas yra 
nudelsti teismo eigą ir pakenkti 
mūsų klientams, kiek tik įmano
ma. Nors tokie politiniai ir ma- 
kiavelistiniai teisminiai manev
rai dažnai vartojami Sovietu Są
jungoje, bet Gerbiamasis Teis
mas gali būti su jais nesusipa
žinęs, todėl kaltinamųjų advo
katai rado reikalą atkreipti į tai 
dėmesį”.

“Maloniai prašome mūsų kli
entus visai paleisti arba už pini
ginį užstatą, turint galvoje So
vietų Sąjungos organų veiks
mus prieš Augščiausią Turkijos 
suverenitetą”.

Kaip įvyko?
Lietuvis Pranas Bražinskas, 

sūnus Stasio, kartu su savo sū
num 1970 m. spalio 15 d. sėdo 

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 55-sios sukakties minėjime Toronte 
dalyvavo du ministerial — dr. S. Haidasz, federacinės vyriausybės daugia- 
kultūrės veiklos ministeris (dešiniajame krašte) ir J. Yaremko, Ontario pro
vincijos teisinių reikalų ministeris. Tarp ministerių — programų pranešėja 
S. Sarkutė ir teisės studentė L. švėgždaitė Nuotr. g Tarvydo

į lėktuvą, kuris turėjo skristi iš 
Batumo į Suhumą.

Bražinskas, tėvas, kuris teis
mui įteiktame prašyme kartu su 
savo advokatu įteiktais notari- 
zuotais pareiškimais, bando įro
dyti, kad jis dalyvavo laisvės ko
votojų pogrindžio organizacijo
se Rusijoje ir kad būdamas įspė
tas, jog jis yra išaiškintas, ban
dė pasiekti laisvę, kaip jo kovos 
draugai yra padarę anksčiau. 
To siekdamas, nukreipė lėktuvą 
į Turkiją.

Kai tėvas ir sūnus pradėjo 
vykdyti savo planą ir ėjo į pi
lotų kabiną vienas asmuo (pa
gal rusų tvirtinimus tai buvęs 
keleivis, bet pagal advokatų ir 
pačių kaltinamųjų tvirtinimus 
tai buvęs policininkas) bandė 
panaudoti savo revolverį. Susi
šaudymo metu du įgulos nariai 
buvo sunkai sužeisti, o lėktuvo 
palydovė mirė Trebzono valsty
binėje ligoninėje, kur ji buvo 
nuvežta.

Pats svarbiausias šios bylos 
klausimas yra, ar lėktuvo pagro
bimas ginklų pagalba ir jo pa
sekmės, t.y. palydovės mirtis ir 
dviejų įgulos narių sužeidimas, 
įvyko Turkijos ar "Rusijos teri
torijos erdvėje? Kaltinamieji ir 
jų advokatai tvirtina, kad tai 
įvyko Turkijos teritorijos erd
vėj, bet rusų pusė tvirtina, kad 
tai įvyko Rusijos teritorijos erd
vėj.

Mirusiąją palydovę apžiūrėję 
gydytojai Trebzono valstybinė
je ligoninėje nustatė, kad kul
kos sužeidė arteriją ir plaučius 
tiek, kad po to ji negalėjo išlik
ti gyva ilgiau kaip tris minutes. 
Pagal šį gydytojų pranešimą iš
eitu, kad susidūrimas ir po jo 
sekusi palydovės mirtis įvyko 
Turkijos teritorijos erdvėje.

Iš teismo į teismą
Ši byla, kuri susilaukė pasau

linio dėmesio, pradžioje buvo 
Trebzono viešojo prokuroro ran
kose, kuris Bražinską ir sūnų 
atidavė Trebzono pirmos instan
cijos kriminalinių bylų teis
mui. Pastarasis nusprendė, kad 
lietuviai — tėvas ir sūnus buvo 
politiniai nusikaltėliai, nes nu
sikalto vykdydami politinį užda
vinį. Tada viešasis Trebzono 
prokuroras apeliavo į Trebzono 
augštąjį kriminalinių bylų teis
mą, bet ir šis sutiko su pirmo
sios institucijos kriminalinių 
bylų teismo sprendimu.

Po to. kai tėvas ir sūnus Bra
žinskai buvo pripažinti politi
niais nusikaltėliais, tuometinis 
teisingumo ministeris raštu įsa
kė vyriausiam prokurorui siekti 
teismo sprendimo pakeitimo.

Augščiausio apeliacinio teis
mo pirmos instancijos krimina
linių bylų rūmai apsvarstė vy
riausio prokuroro raštą ir du 
teisėjai buvo nuomonės, kad vy
riausybė negalėjo įsakyti raštu 
tos rūšies byloje. Vienas iš kitų 
trijų teismo narių pritarė pir
mųjų nuomonei ir patvirtino 
pirmosios instancijos nutarimą, 
priimdamas pagrindu tai, kad 
kaltinamieji buvo politiniai nu
sikaltėliai. Tada vyriausio pro
kuroro įstaiga kreipėsi su pro
testu į augščiausio apeliacinio 
teismo generalinės tarybos kri
minalinių bylų rūmus, kurie nu
sprendė, kad lietuvis tėvas ir jo 
sūnus yra eiliniai kriminalistai.

Teisingumo ministeriui reika
laujant, viešojo saugumo pa
grindu ši byla buvo perkelta iš 
Trebzono į Ankarą ir šiuo me
tu yra antrojo augštojo kri
minalinių bylų teismo Ankaro
je žinioje.

Gynėjų advokatų prašymas 
paleisti lėktuvo grobikus tėvą 
ir sūnų buvo teismo atmestas. 
Bylos svarstymas atidėtas kitai 
datai, iki bus išversti iš Rusi
jos atsiųstieji dokumentai. Rep.
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"Rara avis" — retas paukštis

Lenkiškai kalbantieji lietuviai
Išeivijos lenkų kultūros žurnalas 

“Kultūra”, mūsų “Aidų” lygio, lei
džiamas Paryžiuje ir redaguojamas 
Jerzy Giedroyc, 1972 m. 12 nr. at
spausdino dėmesio vertų straipsnį 
apie lenkiškai kalbančius lietuvius, 
lenkų ■ lietuvių santykius, Didžiųjų 
Lietuvos Kunigaikštystę ir Lenkijos- 
Lietuvos politinę santvarkų būsimo
je Europoje. Straipsnio autorius yra 
VViktor Sukiennicki, gyvenus Kalifor
nijoj. Jis yra parašęs daug straipsnių 
Įvairiais klausiniais ir keletu knygų 
apie komunizmų, buvęs Sibiro tai
gose. Straipsnis dedikuotas Lietuvo
je gimusiam lenkų rašytojui Czeslaw 
Milosz. Čia pateikiame Stp. Varan- 
kos paruoštų vertimų (kaikurios vie
tos tik atpasakotos). Tikimės, kad čia 
iškelta tema pasisakys ir mūsų poli
tikai bei istorikai. RED.

Ar Jogaila su Jadvyga kalbė
davosi lenkiškai? Ar lenkiškai 
kalbėjosi Jogaila su Sonka, Al- 
šėnų kunigaikštyte, Jogailos sū
nų motina, Jogailaičių dinastijos 
pradininke? Jeigu kas gali pasa
kyti, labai norėčiau sužinoti.

Po daugelio praleistų metų 
Krokuvoje Jogaila ir su juo at
vykę lietuviai palydovai neabe
jotinai mokėjo lenkiškai, bet 
dar nebuvo lenkiškai kalban
čiais lietuviais. Ši kategorija ar 
grupė atsirado daug vėliau, be
rods, tik XVII š. Apie tai užsimi
nė jau Jonušas Radvilas (Ja
nusz Radzwill) laiške savo bro
liui Krištopui, Lietuvos lauko 
hetmonui 1615 m.:

Lietuviu gimęs esu ir lietuviu teks 
mirti, tačiau turėsime vartoti lenkų 
kalbų mūsų tėvynėje.

Tai įvyko dėl laipsniško lo
tynų kalbos nykimo iš viešo ir 
privataus gyvenimo. Nuo XVI š. 
vidurio lenkų kalba tapo oficia
lia abiejų tautų kalba. Jos mokė
jimas tapo kaip ir būtinas. Vie
nas paskutiniųjų Žečpospolitos 
dokumentų lietuvių kalba buvo 
pranešimas Didžiosios Kuni
gaikštystės išsiųstų delegatų de
ryboms su Chmelnickiu Balto
joje Cerkvėje, šį dokumentą, be
rods, bus parašęs jaunesnysis
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teisėjas Michal Kosakowski iš 
Braclavo.

Tuo laiku lenkų kalba jau bu
vo išplitusi bemaž visoje Rytų 
Europoje. Ji buvo vartojama or
todoksų Mohilevo akademijoje 
(Wijowie), caro Fiodoro ir re
gentės Zofijos dvare Maskvoje. 
“Krymo valdovų kanceliarija 
dažnai vartodavo lenkų kalbą 
net ir diplomatiniuose rėmuose” 
—- tvirtina Povilas Jasienica. 
Lietuvoje ji taip įsigalėjo, kad 
daugeliu atveju ji tapo vienin
telė kalba ir kasdieniniame gy
venime. Tadas Kosciuška ar 
Adomas Mickevičius greičiau
siai galėjo susikalbėti rusiškai 
(gudiškai), bet ne lietuviškai. Gal 
kaikas pasakys, kad jie buvo 
lenkai, bet ne lietuviai. Mano 
supratimu, jeigu jie tuo laiku 
būtų buvę paprašyti pasisakyti 
tuo klausimu, tai greičiausiai ne
būtų supratę apie ką kalbama. 
Jų supratimu — lietuvis ar len
kas vienas kito neišskiria. Kos
ciuška savo atsišaukimuose į Di
džiąją Kunigaikštystę vartojo 
terminus Lenkija ir Lietuva. 
Poetas Adomas Mickevičius Lie
tuvą vadino savo tėvyne, bet jo 
supratimu lietuvis ir mozūras 
buvo broliai su bendra pavarde 
— “lenkai”.'

Tai įvyko dėl klaidingo politi
nio galvojimo steigėjų Žečpos
politos, aplipančios abi tautas. 
Jie nesurado atitinkamo pava
dinimo, kuris apimtų visumą. 
Sudaryta Žečpospolita’ susidėjo 
iš dviejų tautų — lenkų ir lie
tuvių, kitaip sakant, iš Karūnos 
ir Didžiosios Kunigaikštystės, 
bet neturėjo tos visus apiman
čios sąvokos, kaip pvz. “British”, 
kuri apima anglus, valus ir ško
tus. Praktikoje, nors ir nelogiš
kai, pradėta dalies pavadinimą 
taikyti visumai, ir sugalvotas 
naujas terminas “karūnininkai” 
(“koroniarze”). Dėl kieno kaltės 
tai įvyko, šiandien sunku nusta
tyti. Andrzej Lubieniecki XVII 
š. pradžioje rašė, esą lietuviai 
buvo “labai negarsi ir negarbi 
tauta”, “lankydamiesi svetimose 
žemėse paprastai lenkais vadin
davosi.”

Vėliau, nepaisant oficialaus 
pavadinimo dviejų tautų Žeč
pospolita pradėta vadinti “Rzpli- 
ta” — Lenkijos Žečpospolita. 
Šis pavadinimas įsipilietino, o 
visi jos gyventojai pradėta va
dinti lenkais, nors dalis jų, bū
tent pusė, buvo lietuviai. Toji 
terminologija taip įsigalėjo, kad 
po padalinimo Vienos sutarties 
autoriai (pirmame paragrafe, 
antrame straipsnyje) visus liku
sius už buvusios Žečpospolitos 
ribų laikė lenkais ir reikalavo 
jiems tautinių institucijų bei at
stovavimo.

* *
Po padalinimo paradoksiška 

rusų politika prisidėjo prie toli
mesnio Didžiosios Kunigaikštys
tės žemių lenkinimo. Rusais bu
vo laikomi visi pravoslavai ir 
unitai, o lenkais — visi katali
kai, ’’lenkų tikybos” išpažinėjai. 
Tad ir vėl susidarė geros sąly
gos lenkų kalbai plisti katalikiš
koje Lietuvoje, net ir Žemaiti
joje, kuri Žečpospolitos laikais 
buvo grynai lietuviška.

Iš busimojo Lietuvos respub
likos prezidento Antano Sme
tonos biografijos sužinome, kad 
kai jis mokėsi 1889-94 m. Uk
mergėje ir Palangoje, bendrabu
čiuose buvo kalbama lenkiškai 
(A. Merkelis, Antanas Smetona, 
N.Y., 1964, psl. 19-24).

Kražių skerdynės, įvykusios 
1893 m., taip pat priskaitomos 
prie lenkų martirologijos net 
tose knvgose, kurios spausdina
mos dabartinėje Varšuvoje (L. 
Bazylow, Dzieii Rosji, 1970, psl. 
260 ir 369). Bet tai buvo jau 
Lietuvos tautinio atgimimo lai
kai. Tuo metu iau daugelis lie
tuviu, kurie kalbėio tik lenkiš
kai, pradėjo mokytis jiems sun
kiai suprantamos ir iki šiol ne
žinomos kalbos. Tai vyko, tam 
kitko, demokratinio “Varpo” 
įtakos dėka. Jame 1892 m. su

abejota teze, esą “ir lenkiškai 
kalbant galima būti geru lietu
viu” ir pabrėžta, kad būtinai rei
kia grįžti prie “savo literatūrinės 
dirvos”, kuri nuo senų laikų yra 
apleista, nenaudojama (M. Ro
mer, Litwa, psl. 176).

Su literatūrinės lietuvių kal
bos atgimimu prasidėjo varžy
bos, rivalizacija su iki šiol įsiga
lėjusia kalba, ypač bažnyčiose. 
Tuo pasipiktinę lenkiškai kal
bantieji lietuviai pradėjo abejo
ti atgimstančios lietuvybės sąjū
džiu, laikyti jį rusų valdžios in
triga, laikė save tikraisiais lie
tuviais, o kitus pavadino “litwo- 
manais”. Tai nebuvo teisinga. 
Tuo laiku atgimimo sąjūdžiai 
reiškėsi ne tik lietuviuose, bet 
ir kituose iki tol neatbudusiose 
tautose.

(Bus daugiau)

Grąžinkime lapus!
Jaunimo peticijos parašų rinkimo 

vadovybė yra nutarusi parašų rinki
mą baigti iki 1973 m. vasario 28 d. 
Visus parašų rinkėjus prašome pasi
rašytus peticijų lapus kaip galima 
greičiau atsiųsti jaunimo kongreso 
komitetui peticijos lape nurodytu 
adresu. Prašome siųsti tik pasirašy
tus lapus. Tuščių lapų grąžinti ne
reikia. Atsiskaityti prašome nedel
siant, nes peticijų lapus reikia su
tvarkyti, įrišti ir paruošti įteikimui. 
Jungtinėms Tautoms peticiją įteikti 
yra numatyta balandžio mėnesio pra
džioje. Pavėluotai atsiųsti parašai 
gali nebeatsiekti savo tikslo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems LB 
organizaciniams vienetams, visoms 
jaunimo bei senimo organizacijoms, 
visiems pavieniams asmenims, spau
dai ir radijo valandėlėms, atėju
siems mums į talką ar tai renkant 
parašus, ar kaip kitaip prie šio dar
bo prisidedant. Ypatingą padėką 
reiškiame Pranui Būdvyčiui, asme
niškai surinkusiam virš 30,000 para
šų. Šio pareigingo Čikagos lietuvio 
realios pastangos tebūna mums vi
siems šviesiu pavyzdžiu, parodančiu 
kaip reikia atlikti didelius darbus.

Peticijai parašų rinkimo organi- 
zatorizatoriij vardu

Bronius Nainys

Heidelberg
Alus iš tyro šaltinio vandens

Ir tai yra tiesa!

Jungtinio ir vieno visus lietu
viškosios veiklos etapus finan
suojančio fondo mintis, nors ir 
nenauja, bet arti utopijos. Ta 
tema pasirodo viena kita min
tis mūsų periodikoje, iškyla 
koks balsas viename kitame su
sirinkime, bet visa tuo ir bai
giasi. Pasiklausius tautiečių pa
sisakymų įvairiose vietovėse, ga
lima tvirtinti, kad dauguma pri
tartų vieno jungtinio fondo įstei
gimui ir nuolatinei veiklai. At
seit, “apačia” pageidauja. Sun
kumai ir disonansai jaučiami tik 
“viršūnėse”, t. y. veiksniuose, 
kurie rikiuoja bei tvarko išeiviš- 
kąją veiklą.

Tos rietienos dėl lėšų iškyla 
JAV-se kiekvienais metais prieš 
ir per vasario mėnesį, kai eilė 
rankų jaučiasi turi teisę į Vasa
rio 16 minėjimų metu surinktas 
aukas. Visi mūšų 3 didieji jun
giniai norėtų turėti išskirtinę 
teisę gauti ir skirstyti tas aukas.

VLIKas, ALTa, JAV LB pa
skelbė atskirus atsišaukimus Va
sario 16 aukų reikalu. Visi 3 
veiksniai, tiesiogiai ar netiesio
giai, nori įtaigoti, kad jų veik
la yra pati svarbiausia, verta vi
siško tautiečių pasitikėjimo ir 
šimtaprocentinės paramos. Jei 
kiekvieną tų pareiškimų vertin
tum atskirai, galėtų susidaryti 
įspūdis, kad nebereikia daugiau 
tų visų 3 organizacijų, pilnai pa
kaktų viskam aprėpti tik tos vie
nos, pačios svarbiausios ir efek- 
tingiausios, tą atsišaukimą pasi
rašiusios ...

Kaikur buvo išsiuntinėtos in
strukcijos, kaip, ką, kur ruošti, 
kuriuo adresu surinktus pini
gus siųsti. Negausūs išeivių 
spaudos stebėtojai sovietinamo- 
je Lietuvoje turi gardaus juoko, 
stebėdami tą visą tragiškai ko
mišką kasmetinį ir vis aršesnį 
spektaklį, tą visą aukų rinkimą

TORONTO “VARPO1
“Lietuvio sielai daina — kas 

lepiai gėlei ryto rasa. Dainos 
garsais stiprinam savo dvasią ir 
ugdom viltį pergyventi tautos 
didžiąsias kančias”. Tai žodžiai 
paimti iš “Varpo” įsteigimo ak
to, kurį pasirašė krikšto tėvai: 
J. Yaremko, J. Mankuvienė, J. 
Matulionis, O. Indrelienė, J. 
Strazdas ir Pr. Radzevičiūtė. Tai 
buvo prieš 20 metų. Tada “Var
pas” turėjo 70 dainininkų ir 
naują vadovą iš Montrealio — 
muz. St. Gailevičių. Pirmas de
šimtmetis greitai’ prabėgo. 
Skambėjo “Varpas” koncertuo
se, dainų šventėse, Lietuvių Die
nose, minėjimuose bei anglų pa
rengimuose. 1964 m. įdainuota 
“Varpo” plokštelė iš lietuviškų 
dainų ir operinių kūrinių.

Per antrą dešimtmetį choras 
susilaukė naujų veidų ir diri
gentų. Muz. D. Viskontienė ir 
muz. V. Verikaitis praturtino re
pertuarą, o choristai toliau tęsė 
savo veiklą dainos srityje.

Kaip ir visoje lietuviškoje 
veikloje, šis choras turėjo ir sa
vo rūpesčius: vienu laiku trūko 
choristų, o vėliau — dirigento. 
Bet rėmėjų ir choristų užsispy
rimas bei pastangos vis neleido 

ir skirstymą, vis daugiau mums 
patiems žengiant giliau akligat- 
vin.

Bendroji situacija yra labai 
rimta. Lėšų, nuolatinių ir pasto
viai gaunamų, reikia kaskart 
daugiau, nes plečiami veiklos ba
rai ir visa įsipareigojimų apim
tis. Tuo tarpu bendroji surink
tų pinigų suma kažin ar didėja. 
Tautiečiai vis skeptiškiau pra
deda žvelgti į trejopą aukų pra
šymą, likdami mažiau duosnūs 
kiekvienai ištiestai rankai. Ap
lamai žvelgiant, po truputį tur
te j ame, bet pinigines pradaro
me ir rečiau, ir siauriau. Visada 
lengva jieškoti kaltininkų. Ne
sunku pirštą iškėlus kiton pu
sėn rodyti, bet šiuo atveju nede
rėtų tautiečių kaltinti šykštu
mu, reikalo nesupratimu, pat
riotizmo stoka. Pagrindinė prie
žastis JAV-se ar tik nebus vie
no jungtinio fondo neturėjimas, 
lėšų telkimas trimis ar daugiau 
skirtingais kanalais.

Bet ir čia padėtis nėra be iš
eities. Visa tai galima sutvarky
ti paprastai. Renkime vieną 
bendrą savojoje vietovėje Vasa
rio 16 minėjimą, bet rinkdami 
aukas leiskime pačiam aukoto
jui nuspręsti, kuriuo adresu jo 
auka turėtų būti nukreipta. Juk 
tai paprasta ir demokratiška. 
Kaikur tai juk ir praktikuoja
ma, bet dar esama daug vietų, 
kur toks aukų rinkimo meto
das neleidžiamas ir nepraktikuo
jamas. Iš šalies stebint atrodo, 
kad LB tokiam planui nebūtų 
priešinga, bet ALTa, regis, nesi
leidžia į jokius bandymus ar 
kompromisus. Tokia padėtis yra 
Jungtinėse Valstybėse. Gerai, 
kad Kanados lietuvių tarpe esa
ma daugiau lankstumo. Laikas 
ir įvykiai gal privers kaiką keis
ti ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

DVIDEŠIMTMETIS
“Varpui” nustoti skambėjus. 
Pažvelgęs į senas ir naujas nuo
traukas, kiekvienas lietuvis, 
ypač torontietis, randa pažįsta
mų ir kartu gali prisiminti 
mėgstamiausią dainą, koncertą 
arba neužmirštamą įspūdį.

Jau treji metai muzikas A. 
Ambrozaitis yra “Varpo” diri
gentas. Jis atvedė chorą į sukak
tuvinius metus. Greitai peržvel
gę choro praeitį, randame įdo
mios statistikos. Nuo pat pra
džios skaitant, iš viso buvo 1920 
repeticijų, 172 koncertai bei pa
sirodymai, išmokta ir dainuota 
174 dainos bei kantatos. Kiek 
lietuvių perėjo per “Varpo” ei
les? Apie 315. Šiandien aktyviai 
dalyvauja dar 8 choristai, kurie 
dainavo “Varpe” 20 metų. Juos 
reiktų skaityti tikrais sukaktu
vininkais.

Visų lietuvių dėkingumas var- 
piečiarns gražiausiai galėtų būti 
parodytas dalyvavimu “Varpo” 
šventėje. Tad pasimatysime ko
vo 10 dieną! Tai bus iškilus su
kaktuvinis koncertas, kuriame 
atsispindės nueitas mūsų choro 
kelias lietuviškos dainos sri
tyje.

G. Paulionienė
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A. SNIEČKUS PASAKOJA
Baltstogės vaivadijoje lankėsi vil

niškės kompartijos I sekr. A. Snieč
kus, sekr. R. Songaila ir užsienio 
ryšių skyriaus vadovas F. Strumi
las. Viešnagės įspūdžius A. Sniečkus 
paskelbė “Tiesos” 38 nr. Seinuose 
jam teko susitikti su Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Draugijos pirmi
ninku ir “Aušros” redaktorium E. 
Petruškevičium, susipažinti su lietu
vių gyvenimų, kurį A. Sniečkus pie
šia labai šviesiomis spalvomis: 
“Mums buvo malonu išgirsti, kad šia
me krašte gyvenantys lietuviai drau
ge su lenkais kuria socializmą, kad 
čia atsižvelgiama į nacionalinių ma
žumų poreikius. Punske veikia vidu
rinė mokykla su dėstomąja lietuvių 
kalba, artimiausiu metu bus pastaty
tas naujas mokyklos pastatas iš virš
planinių lėšų. Tiek lenkai, tiek lie
tuviai, gyvenantys Seinuose, pokal
biuose pabrėždavo savo siekių bend
rumą. Užmarštin nugrimzdo buržua
zinių nacionalistų kiršinama lenkų ir 
lietuvių nesantaika. Kaip žinia, ir Ta
rybų Lietuvoje reikiamas dėmesys 
skiriamas lenkų tautybės žmonėms. 
Jie mokosi mokyklose su dėstomąja 
lenkų kalba, šia kalba jiems leidžia
mi laikraščiai, plačiai vystoma me
no saviveikla. Kasmet pasikeičiama 
lenkų ir lietuvių mokytojų grupė
mis ...” Taip, okupuotoj Lietuvoj 
lenkai turi mokyklas, ansamblius ir 
netgi Vilniuje leidžiamą dienraštį, o 
Suvalkų trikampio lietuviai vis dar 
vargsta su neperiodine “Aušra” ir 
kartą į du mėnesius išeinančiu skur
džiu mėnraščiu “Varsnos”. Vieninte
lė lietuviška gimnazija Punske savo 
senomis patalpomis primena stam
besnio ūkininko kluoną. Lig šiol nau
jam pastatui vaivadija nesurasdavo 
pinigų. A. Sniečkaus prasitarimas 
apie viršplanines lėšas perša išvadą, 
kad naujasis pastatas vis dar nebu
vo įtrauktas į planus ir kad jis dabar 
bus pastatytas tik jo tiesioginio įsi
kišimo dėka, jeigu lenkai tesės duo
tą žodį ir suras tų viršplaninių lėšų.

“NEMUNAS” KEIČIA VAGĄ
Kaune leidžiamas žurnalas “Nemu

nas” su naujuoju vyr. red. L. Iniu 
jau keičia savo vagą. Tai liudija “Li
teratūroj ir Mene” paskelbtas “Ne
muno” 1973 m. 1 nr. turinys. Mask- 
viniams penkmečiams skirtame nau
jame skyriuje “Penkmečio meridia
nai” prabilo valstybės plano komisi
jos pirm. A. Drobnys, nors tie planai 
yra kaip šuniui penkta koja kultūri
nio-literatūrinio pobūdžio žurnale. 
Kitame naujame skyriuje “Leninas. 
Istorija. Dabartis” pateikiami amži
ninkų atsiminimai apie Leniną, ap
rašoma vilniškio komjaunimo dar
buotojų viešnagė Gudijoje. Kituose 
skyriuose skaitytojai supažindinami 
su žuvusioms Kaune komjaunuoliams 
baigiamu kurti paminklo projektu ir 
jo autorium S. šarapovu, Leningra
do gynimu II D. kare, pasiruošimu 
sukomunistintam pasaulinio jaunimo 
festivaliui. “Nemuno” puslapiai 
iliustruoti sovietinio žurnalo “Sme- 
na” fotografų nuotraukomis. Tiesa, 
yra ir lietuvių autorių bei lietuviškų 
lemų, bet jos jau atskiestos rusiško
mis. “Nemuno" vargai prasidėjo per
nai su 2 nr. vyr. red. Antano Drilin- 
gos paskelbtu kritiko V. Kubiliaus 
straipsniu “Talento mįslės”, pasisa
kančiu už rašytojo kūrybinę laisvę. 
Straipsnis buvo svarstytas rašytojų

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

STUDENTU ŽYGIAI
Jau kartą esu rašęs apie "Baltic 

Peoples Union” studentų sambūrį, 
įsisteigusį Illinois universitete, Ur- 
banoje. Vasario 16 proga šis baltie- 
čių studentų sambūris vėl pajudėjo: 
studentai iš anksto atspausdino eilę 
brošiūrų anglų kalbą apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją su atitinkamai pa
ruoštu žemėlapiu ir vasario 16 d. uni
versitete atidarė specialų kioską, ku
riame dalino minėtą informaciją ir 
rinko parašus jaunimo peticijai. Stu
dentų pranešimu, BPU nariai dar
bavosi visą dieną ir kai atėjo galas, 
visi sutiko, kad vaisiai buvo gausūs. 
Išdalinta apie 5000 informacinių lei
dinėlių, prisirašė naujų narių. Do
mėjimasis Pabaltijį! universitete au
ga ir tai augančio informacijos sklei
dimo dėka studentų masėje. Taip ra
šo savo pranešime spaudai BPU or
ganizatoriai, kurių tarpe randame 
Algį Rimą, Renatą Baziliauskaitę, 
Anna Lapinš ir Antaną Brizgį. Infor
maciniuose leidiniuose skelbiami ir 
šių studentų telefonai, kad norintie
ji daugiau informacijų galėtų jų 
gauti.

NOTRE DAME UNIVERSITETE
Panašus baltiečių klubas yra ir 

Notre Dame universitete, Indianos 
valstijoje. Klubo tikslas — jungti 
baltiškos kilmės studentus, palaikyti 
jų dėmesį Baltijos kraštams, atkreip
ti kitų studentų bei profesorių dė
mesį į Baltijos kraštų problemas. 
Baltiečių klubo pirmininku yra Ri
mas Čepulis, vicepirm. Rimas Sid- 
rys, ižd. Saulius Matas, sekr. Greg 
Marchuska. šalia kitų uždavinių, šio 
klubo nariai platina LB išleistą lei
dinį “Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”, surinko 
1000 parašų peticijai prieš sovietų 
okupaciją, siuntinėja laiškus valdžios 
pareigūnams ir amerikiečių laikraš
čiams, Vasario 16 proga surengė pa
rodą universiteto bibliotekoje ir sa
vo uždaviniams vykdyti Iš studentų 

ir partiečių susirinkimuose, kur "iš
pažintį” turėjo atlikti vyr. red. A. 
Drilinga. Deja, ji jam nedaug tepa
dėjo, nes “Nemuno” vyr. redakto
riaus postas nuo 1973 m. pradžios 
buvo atiduotas nei rašytojų, nei žur
nalistų sluogsniuose negirdėtam L. 
Iniui, kurio nėra net ir enciklopedi
jos tritomyje.

VILNIAUS TAKSIAI
"Tiesos” 301/72 nr. skaitytojus su 

Vilniaus taksiais ir taksistais supa
žindina Kazys Žilėnas pusiau repor
tažinio pobūdžio rašiniu “Žaliosios 
taksi ugnelės”. Visame mieste yra 
29 taksių stotelės, iš kurių taksistai 
pasiima keleivius. Bene didžiausią 
problemą sudaro reikalavimas, kad 
iš 100 nuvažiuotų kilometrų 81 km 
turi būti apmokėtas. Šis nustatytas 
koeficientas, keleivius pristačius į jų 
pageidaujamą vietą, taksistus verčia 
sukti i artimiausią stotelę, nors joje 
jau ir taip būtų keli taksiai, o ki
toje — nė vieno. Kiekvienas taksis
tas dėl to nelemto koeficiento sten
giasi išsprukti iš Vilniaus su kelei
viais, kurie nori važiuoti į kitą mies
tą ir iš ten grįžti Vilniun. Iš viso 
miesto taksistai turi 760 automobilių, 
kurių kasdien apie 200 prastovi re
monto dirbtuvėse ar kieme, nes san
dėliuose trūksta dalių: "Kol jų ne
gaus, vairuotojas sėdės be darbo, be
veik negaudamas atlyginimo. Bet jis 
nėra tuo suinteresuotas. Nėra san
dėlyje atsarginės dalies, jis ieško 
kitais keliais, pavyzdžiui, turguje. 
Kai ką galima nusipirkti “iš po 
skverno” ir čia pat, taksomotorų au
toūkio teritorijoje, ir dargi — iš sa
vų. ..” Kai pagaliau surandama at
sarginė dalis, pradedamas automobi
lio remontas, dalyvauti turi ir vai
ruotojas: “Kodėl? Man aiškina, kad 
tie kvalifikuoti specialistai prisuks 
ne tokį varžtą, kokio reikia, sukeis 
kažką ...” K. Žilėnas siūlo įvesti už
darą remonto sistemą, kad taksistas 
remonto dirbtuvėse galėtų palikti su
gedusį automobilį ir tęsti savo darbą 
nesugedusiu, bet vadovai tokią min
tį atmeta dėl patalpų stokos. 1972 m. 
balandžio 14 d. nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. 
atlikti tyrimai rodo, kad dešimtyje 
stotelių taksių laukė 3.462 keleiviai, 
o jais pasinaudojo tik 1.598. K. Žilė
nas pabrėžia, kad tyrimų metu buvo 
suskaičiuoti tik kantriausieji, nepa
bijoję ilgų eilių. O kiek gi buvo to
kių, kurie į eiles net nebandė sto
ti? Iš K. Žilėno rašinio matyti, kad 
Vilniaus taksistai savo automobiliuo
se neturi radijo siųstuvo su priimtu
vu ir jų važinėjimą koordinuojančio 
centro, kuris radijo bangomis per
duotų telefoninius vilniečių užsaky
mus. Taksius iš anksto galima už
sisakyti tik Vilniaus aerodrome, au
tobusų ir geležinkelių stotyse, šiaip
jau visi keleiviai juos turi gaudyti 
minėtose 29 stotelėse.

PATIKO SPEKTAKLIS
“Valstiečių Laikraščio” 21 nr. Kl. 

Dvelys praneša: “Panevėžio rajono 
Liberiškio tarybinio ūkio dirbantie
ji — teatro mėgėjai lankėsi Kaune, 
kur žiūrėjo J. Grušo istorinę dramą 
“Barbora Radvilaitė”. Drama visiems 
patiko ir paliko gilų įspūdį. Išvykos 
dalyviai taip pat susipažino su Kau
no istoriniais-architektūriniais pa
minklais ...” Žemdirbių ekskursija į 
spektaklį liudija šio Juozo Grušo kū
rinio populiarumą.

V. Kst.

administracijos gavo $350, nors pra
šė tik $300. Paskaitai buvo pasikvie
tę ir prof. dr. Vyt. Vardj, kuris tu
rėjo progos susitikti ir pasikalbėti su 
universiteto sporto direktoriui Ed. 
Krause-Kriaučiūnu, vienu iš popu
liariausių lietuvių kilmės amerikie
čiu, kurio vardas nuolatos minimas 
Čikagos amerikiečių dienraščių spor
to skiltyse. Gaila, kad šį vyrą dau
gelis sumaišo su jo broliu Feliksu 
Kriaučiūnu, kuris 1937 ir 1939 m. 
buvo Lietuvos krepšinio rinktinės, 
laimėjusios Europos meisterio var
dą, kapitonas. Kai maždaug prieš me
tus dienraštis “Chicago Sun-Times” 
paskyrė sporto puslapio skiltį Felik
so Kriaučiūno broliui Notre Dame 
universiteto sporto direktoriui Ed 
Krause-Kriaučiūnui, tai nuo lietuvių 
Šv. Kryžiaus bažnyčios buvo nura
šęs net ištisą lietuvišką užrašą, nes 
Ed Krause-Kriaučiūnas gimė ir augo 
toje lietuvių parapijoje. Savo lietu
viškos kilmės Kriaučiūnai neslepia, 
lygiai kaip ir dabarties studentai, 
universitetuose susibūrę į klubus.

(Nukelta į 6-tą psl.)

RODNEY, ONT.
ŠIAIS METAIS šioje apylinkėje 

nebuvo rengtas Vasario 16 minėji
mas, bet apylinkės lietuviai neuž
miršo savo tautos reikalų. Padaryta 
rinkliava Tautos Fondui davė gra
žius rezultatus. Aukojo po $20: K. 
Gaputis, V. Ignaitis, P. Jocius, Z. 
Mockus, S. Paketūras ir J. Rastap- 
kevičius; $10: V. Andrulionis, J. Ci- 
paris, A. Danėnienė, S. Gaidauskie- 
nė, H. Jasinskas ir A. šarapnickas: 
$5: O. Budrcikicnė, V. Bukota, A. 
Grigas, A. Kaupas, A. Kažemėkaitis, 
M. Kereševičius, A. Kojelaitis, J. 
Narbutienė, A. Starkus ir J. Statke- 
vičius; $2: V. Jokūbaitis, V. Naruše
vičius. Iš viso surinkta $234, kurie 
pasiųsti Tautos Fondo.atstovybei Ka
nadoj. J. Statkevlčlus, TF įgaliotinis

Vasario 16 iškilmių programos dalyviai Hamiltone. Iš kairės: KLB Hamil
tono apylinkės pirm. L. Skripkutė, sol. V. Verikaitis, soL G. Capkauskienė, 
D. Viskontienė Nuotr. M. Borusienės

S HAMILTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS prasi

dėjo vasario 11 d. 11 v. pamaldomis 
AV par. šventovėje. Iškilmingas pa
maldas atlaikė mons. J. Tadaraus- 
kas, o šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. L. Januška. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. Iškilmin
gas aktas įvyko 4 v. p.p. Scott Park 
mokyklos auditorijoje. Apylinkės 
valdybos pirm. L. Skripkutė pradė
jo minėjimą, pasakydama ilgesnį žo
dį, primindama kuriam tikslui susi
rinkom į šią salę. Invokaciją sukal
bėjo mons. J. Tadarauskas. Sveikino 
miesto burmistras Vic Copps, parla
mento atstovas L. Alexander, latvių, 
estų ir vengrų atstovai. Paskaitą skai
tė iš Otavos atvykęs darbo ministe- 
ris J. Munro. Rezoliucijas paskaitė 
V. Stanevičienė. Jos pasiųstos augš- 
tiesiems valdžios pareigūnams. Me
ninę programą atliko Delhi tautinių 
šokių grupė “Palanga”, sol. G. Cap
kauskienė iš Montrealio ir Hamil
tono “Aldas”, vad. sol. V. Verikaičio. 
Baigiamąjį žodį tarė apylinkės pirm. 
L. Skripkutė, išreikšdama visiems 
nuoširdižą padėką rengėjų vardu. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu. 
Programa buvo gana ilgoka, bet įvai
ri ir įdomi. Reikia pasidžiaugti, kad 
valdybos daugumą sudaro jaunimas. 
Pranešėja V. Stanevičienė sklandžiai 
vadovavo minėjimui.

KAUKIŲ BALIAUS, įvykusio ko
vo 3 d. Jaunimo Centre, kaukėms 
premijas paskyrė: I premiją $30 — 
medžiotojų klubas “Giedraitis”, II 
$27 vertės — T.V. Knights sav. A. 
Pilipaitis, III $20 — G. J. Kažemė- 
kai, IV $15 — A. Šilinskas, V $10 — 
J. A. Seniūnai, VI $5 — A.B.C Auto 
Body sav. A. Gudelis. Laimės staliu
kus aukojo po $30: Ottawa Meat Mar
ket sav. L. V. Kybartai, Sakas Parcel 
Service sav. E. Šakienė, TRI Realty 
LTD ir $20 — O. J. Adomauskai. Ha
miltono “Aido” tėvų rėmėjų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams už paramą jaunimui. J.P.

A.A. JONAS PETRAITS, atsargos 
Įeit., mirė vasario 22 d. Velionis buvo 
pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai savo 
plačia, stipria, lietuviška veikla. Be 
veteranų, šaulių ir “Aukuro”, velio
nis mielai talkino Hamiltono visuo
meniniam gyvenime savo patarimais 
ir korespondencijomis spaudoje. Tad 
nenuostabu, kad su velioniu atsisvei
kino beveik visa Hamiltono lietuvių 
bendruomenė, ypač vasario 25 d. lai
dotuvių namuose, kai po atkalbėto 
Rožinio velionies nuopelnus Hamil
tono ir išeivijos gyvenime atsisveiki
nimo kalbose išreiškė mons. J. Ta
darauskas, apyl. valdybos pirm. L. 
Skripkutė, veteranų pirm. K. Mikšys, 
šaulių kuopos pirm. K. Kanopa. Pa
laidotas vasario 26 d. iš AV švento
vės lietuvių kapinėse. Čia dar kartą 
veteranų ir Šiaulių vardu asisveikino 
A. Patamsis ir “Aukuro” vardu — E. 
Dauguvietytė-Kudabienė. K.B.

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc„ B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka" 

šeštadieniais uždaryta.________

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000M

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

D.L.K. ALGIRDO SAULIŲ KUO
POS visuotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 17 d., 6.30 v.v., mažo
joj parapijos salėj. Be kitų svarbių 
šauliams klausimų, bus renkama ir 
nauja kuopos valdyba. Prašome daly
vauti visus šaulius-es ir prijaučian
čius. Sekr.

KAZIUKO MUGĖ, ruošiama skau
tų, bus kovo 11, sekmadienį, Jauni
mo Centre. Ji prasidės po 9 v. Mišių. 
Bus kugelis, koldūnai, vėdarai, cepe
linai, dešros su kopūstais, riestainiai, 
tortai, turtinga loterija ir kitos įvai
rybės. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Hamiltono skautės

PAS LATVES. Baden Powel gim
tadienio proga latvės skautės pakvie
tė pas save lietuves ir estes skau
tes į bendrą sueigą. Gitaros ir kank
lių muzikai pritariant, skambėjo dai
nos visomis trimis kalbomis. Gražiai 
dainavo sesės: Vanda Dransutavičlū- 
tė, Ina Kudabaitė, Angelė Mikalaus
kaitė ir Rita Pareštytė. Sesės Rita ir 
Angelė išmokė seses latves ir estes 
lietuviškai dainuoti “Išėjo tėvelis į 
mišką”. Išmoko ir lietuvaitės estiš
kų bei latviškų dainų. Vėliau jos su
pažindino su savo šokiais bei stovyk
lų nuotykiais. Po programos sekė 
vaišės ir pasitarimai dėl bendrų suei
gų ateityje. Lietuvaitėms atstovavo 
virš 20 skaučių. Dėl blogo oro daug 
kas negalėjo atvykti. Sueiga baigėsi 
giesme “Ateina naktis” trimis kalbo
mis. Pabaigai žodį tarė Angelė Mi
kalauskaitė, išreikšdama padėką už 
gražų priėmimą ir kviesdama šį gra
žų bendravimą tęsti. L. S.

DELHI, ONTARIO
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 17, šeštadienį. Jį pradėjo apy
linkės valdybos pirm. S. Kairys. Ofi
cialioji dalis pradėta vėliavų įnešimu 
ir Tautos himnu. KLB pirm. inž. E. 
Cuplinskas kalbėjo apie išeivijos 
vaidmenį kovoje už Lietuvos laisvę, 
pabrėždamas svarbą supažindinti gy
venamo krašto žmones ir valdžią su 
dabartine tragiška Lietuvos padė
tim. Meninę programos dalį atliko 
vietos jaunimo ansamblis “Palanga” 
ir londoniškis mergaičių kvartetas 
“Rasa”. Palangiečiai entuziastingai 
pašoko 6 tautinius šokius. Mergaičių 
kvartetas dienai pritaikytom dainom 
tikrai užpylė auštančio ryto rasos 
ant mūsų apdžiūvusių tėvynės meilės 
jausmų. Programos dalyviai ir visi 
svečiai buvo vaišinami vietos kat. 
moterų dr-jos ir Bendruomenės šei
mininkių skaniais valgiais ir kavu
te. Minėjimas baigtas šokiais ir žai
dimais grojant Dimskio orkestrui. 
Džiugus reiškinys — didelė gausa 
jaunimo, ne tik programoje, bet ir 
pasilinksminime. Deja, vyresniųjų 
nebuvo taip daug, kaip tikėtasi. Vie
tos Tautos Fondo atstovas G. Rugie
nis parodė daug rūpesčio ir energi
jos, kad kiekvienas dalyvis pakliūti} 
į aukų lapus ir kad mūsų kolonija 
tėvynės laisvinimo arimuose nebūtų 
paskutinė.

Sekmadienį, vasario 18, pamaldose 
bažnyčioje organizacijos dalyvavo su 
vėliavom, o kun. dr. J. Gutausko pa
mokslas gvildeno mintį: “Galima lie
tuvį išvaryti iš Lietuvos, bet niekas 
nepajėgs išplėšti Lietuvos iš lietu
vio širdies”. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu.

Vasario 16, penktadienį, per vie
tos radijo stotį buvo duodama lietu
viškos muzikos, dainų ir informaci
jų apie dabartinę Lietuvos padėtį so
vietinėje okupacijoje. Kor.

Mokame už:
depozitus 5*4%
šėrus ir sutaupąs ____ 6!4%
už vienų metų terminuotus
indėlius________ _ ______ 7%
ir 3 metams _714%
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nckiln. turto paskolas iš 8*4 %

kiekvieno skoniui

Mėsos ir pufkūs dešros gOminioi 

Skanėstai 'enrunger Ltd

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

LONDON, ONT. -
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS šventę surengė apyl. valdyba 
ir lietuvių studentų klubas. Iškilmin
gąjį aktą pradėjo pirm. E. Petraus
kas, pasveikindamas svečius, savano
rius ir visus dalyvius. Kanados him
nas, invokacija ir tylos minutė. V. 
Ontario universiteto rektorius dr. D. 
C. Williams savo žodyje prisipažino 
netikįs į tirpdynimo katilą ir pasi
sakė už universiteto universalumą. 
R. Sakadoiskis savo paskaitoje iškė
lė lietuviškųjų apylinkių ir jauni
mo kongresų svarbą bei pokongre- 
sines problemas. Ragino visus vie
ningai dirbti, o vyresniąją kartą 
kvietė kreipti daugiau dėmesio į tu
rinį, o ne į formą. Tada esą bus leng
viau vieniems kitus suprasti. Prane
šėja buvo pakviesta Gr. Petrauskie
nė. Sveikino latvių atstovas prof. A. 
Dreimanis, estų — T. Marnott, Cham
ber of Commerce vicepirm. R. Kee
ley ir ukrainiečių — dr. E. B. Ros- 
lycky. Be to, dalyvavo visa eilė žy
mių svečių kanadiečių, kurie buvo 
pristatyti publikai. Raštu sveikino 
Londono vysk. G. E. Carter, buv. 
Kanados min. pirm. J. G. Diefen- 
bakeris, buv. užs. reik. min. senato
rius Paul Martin, fed. parlamento 
nariai J. J. Buchanan ir C. Turner 
(abu Londono liberalai) ir kt. įdo
mus buvo lietuvių studentų klubo 
pirm. G. Kęstučio Lawson pareiš
kimas, kad jis, būdamas angliškos 
kilmės, savo žmonėmis (people) pa
sirinko lietuvius. Paprastai būna at
virkščiai. Jis lietuviškai palinkėjo 
lietuviams atgauti laisvę.

Meninę dalį atliko taut, šokių an
samblis “Šilainė” iš Detroito, vado
vaujama G. Gobienės, “Baltijos” cho
ras, diriguojamas V. Petrašiūnaitės ir 
studenčių kvartetas “Rasa”. "Šilai
nės” šokėjai atliko 8 šokius ir be
veik visus nematytus. Juos šoko ba- 
letiniu lengvumu, o vietomis ir su 
visai gera išraiška. Kartais gal kiek 
trūko jaunatviško entuziazmo pačiam 
šokiui, šokėjai susilaukė gausių plo
jimų, ir paskutinis šokis Žingsninis 
buvo prašytas pakartoti. Gražūs jų 
taut, drabužiai. “Baltijos” chore vy
ravo skambūs mergaičių balsai. Par
tizano daina, kaip ir paprastai, turė
jo didžiausią pasisekimą. "Rasos” 
kvartetas dar sykį pademonstravo, 
kad jis yra pasiekęs augštą meni
nį lygį. Jo dainos priskirtinos prie 
stipriausių programos dalykų. Pa
grindiniai kalbėtojai ir programos 
dalyviai apdovanoti dovanomis ar 
gėlėmis. Dalyvavo lietuvių ir iš kitų 
apylinkių ir beveik visa Rodnės apy
linkė, kurios talka šį kartą buvo la
bai reikalinga ir naudinga. Ačiū. Iš 
viso buvo apie 400 asmenų. Aukas 
Tautos Fondui rinko V. Gudelis, iš
laidoms padengti — L. Eimantas. 
Gražiai atspausdinta minėjimo pro
grama.

Nežiūrint kaikurių nežymių šešė
lių, šis minėjimas liks gražus prisi
minimas ateičiai: pirmą sykį tokioje 
puikioje salėje ir su tiek daug kana
diečių svečių! (Kritiškos pastabos — 
kitame "TŽ” nr.).

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTOVĖ
JE Vasario 16 buvo taip pat pami
nėta. Kun. B. Pacevičius prasminga
me pamoksle ragino visus, ypač jau
nimą, būti mažos tautos didžiais am
basadoriais. Pažymėtinas kaikurių 
“Šilainės” šokėjų šviečiantis pavyz
dys. Būdami pavargę ir alkani, kaiku- 
rie ir kaikurios jų nesusigundė jiems 
paruoštais pusryčiais ir tiesiai iš au
tobuso atvyko į pamaldas. Gražia lie
tuvių kalba įsijungė į giesmes, mal
das, priėmė Komuniją ir t.t. Gražu, 
kad jaunimas neleidžia kilniems prin
cipams palūžti.

J. GUDAVIČIŲ ATSISVEIKINUS. 
Vasario 13 d. Viktorijos ligoninėje 
mirė sunkios ligos iškankintas Juozas 
Gudavičius, sulaukęs 73 m. amžiaus 
ir per paskutinius kelerius metus tu
rėjęs net 12 sunkių operacijų. Velio
nis buvo kilęs iš Šaukėnų valse., Šiau
lių apskr. Porą metų dirbo miškų de
partamente Kaune. Didžiąją savo gy
venimo dalį pašventė kooperaciniam 
darbui. Jis buvo ilgametis žemės 
Ūkio Kooperatyvo “Dirva”, Kėdai
niuose, direktorius. Po II D. karo įsi
kūrė Rodnės apylinkėje, kurioje kar
tu su P. Paškevičium nusipirko nedi
delį ūkį ir nuolat rėmė Lietuvoje li
kusią šeimą. Sveikatai sušlubavus, 
abu su savo bičiuliu atsikėlė arčiau 
Londono ir apsigyveno gretimame 
Lambeth bažnytkaimyje. Kol sveika
ta leido, velionis buvo dažnas sve
čias Londono renginiuose. Laidotu
vių apeigas atliko kun. B. Pacevi
čius. Taip pat dalyvavo ir kun. dr. 
J. Gutauskas. Buvo atvykęs ir mons. 
Flannerf, kuris gyveno jų kaimynys
tėje. Be to, šventovėje dar kalbėjo 
L. Eimantas, apibūdinęs velionies 
veiklą Lietuvoje, ir rodniškis V. Ig
naitis, palietęs jo išgyvenimus Rod- 
nėje. šv. Petro kapinėse visų lietuvių 
vardu atsisveikino Londono apyl. 
pirm. Edm. Petrauskas. Visiems ar
timiesiems Londono ir Rodnės lietu
vių nuoširdi užuojauta, o tau, mie
las Juozai, linkėjimas surasti užtar
nautą poilsį amžinoje tėviškėje. D.E.

VIETOJ GĖLIŲ, mirus A. Mačiui, 
J. Gudavičiui ir V. Uždraviui, Petras 
Dragūnevičius paaukojo Tautos Fon
dui $50.

Tai graži iniciatyva, nes aukos nu
kreiptos prasmingesniam tikslui.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
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© LIETUVIAI PASAIJ1YJE
J. A. Valstybės

DIENRAŠTIS “The New York Ti
mes” vasario 16 d. laidoje paskelbė 
vedamąjį “The Baltie States”, kuris 
pradedamas Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 55-tąja sukaktimi. 
Rašydamas apie 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos tarybos aktą, dienraštis 
šią istorinę instituciją pateikia jos 
lietuvišku vardu, pridėdamas angliš
ką vertimą. Esą Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos nepriklausomybės sukakčių 
minėjimai modernių laikų dabarti
niams realistams primena svajonę, 
nes Baltijos kraštai prieš jų tautų 
valią yra įjungti į Sovietų Sąjungą. 
Vedamasis primena, kad tokie “rea
listai” yra užmiršę ir stengiasi igno
ruoti teberusenantį laisvės troškimą 
Baltijos kraštuose. Pavyzdžiu patei
kiamas Romo Kalantos susidegini
mas, masinės lietuvių jaunimo de
monstracijos ir 17.009 Lietuvos kata
likų raštas Jungtinių Tautų sekr. K. 
Waldheimui. Tiesa, galimybės atgau
ti laisvę nėra šviesios, bet pasaulis 
negali užmiršti Sovietų Sąjungos ne- 
ncisėtų veiksmų prieš savo mažuosius 
kaimynus. Kitą vedamąjį Vasario 16 
proga paskelbė "Nashua Telegraph” 
dienraštis, parūpintą Vyt. Sirvydo. 
Jame šalia istorinių duomenų pabrė
žiama, kad Nashua lietuviai šventės 
proga miesto bibliotekai įteikė 22 
knygas anglų kalba apie Lietuvą ir 
lietuvius. Iš minėto laikraščio anks
tesnės laidos pranešimo paaiškėja, 
kad bibliotekoje buvo surengta tų 
knygų ir tautodailės paroda, o pa
skaitą “History of Lithuania” skaitė 
žurnalistas Adolphe Bernotas, dir
bantis “Associated Press” žinių agen
tūroje ir vietinėje spaudoje. Paskai
tą su paroda suorganizavo bibliote
kos direktorius V. Servello, jos dar
buotojai ir Vytautas Sirvydas.

ALTOS INFORMACIJOS duomeni
mis, Vasario 16 proga ligi vasario 
21 d. JAV kongrese pranešimus apie 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį 
padarė 14 senatorių ir 45 atstovų 
rūmų nariai. Tiems minėjimams AL- 
Ta skyrė pagrindinį dėmesį: senate 
jai atstovavo pirm. dr. K. Bobelis 
su J. Geniu, atstovų rūmuose — vice
pirmininkai kun. A. Stašys, dr. K. 
Šidlauskas ir J. Micutaitė.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA, 
prieš Vasario 16 minėjimus išleidu
si dokumentinį leidinį anglų kalba 
“The Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania”, savo 
atstovus buvo nusiuntusi į Baltuo
sius Rūmus ir JAV valstybės de
partamentą. Centro valdybos narę 
specialiem reikalam A. Mačiulytę- 
Zerr ir ryšininką su valstybės depar
tamentu A. Gurecką Baltuosiuose 
Rūmuose priėmė prez. R. Niksono 
patarėjas M. P. Balzan, tarpininkau
jant respublikininkų partijos cent
riniam komitetui. Jam buvo įteikta 
perduoti prez. R. Niksonui anglų 
kalbon išversta dokumentinė medžia
ga su atitinkamu lydraščiu apie Ka
talikų Bendrijos persekiojimą Lietu
voje 1971-72 m. Patarėjas M. P. Bal
zan buvo paprašytas ir sutiko su 
šia medžiaga supažindinti prez. R. 
Niksoną, II. Kissingerį bei jo štabo 
narius. Valstybės departamente taip 
pat lankėsi A. Gurcckas su etninių 
reikalų koordinatorium A. Barzduku. 
Departamento pareigūnų Y. Rich
mond ir E. Hurwitz dėmesys buvo at
kreiptas į birželio mėnesį įvyksian
čias San Francisco simfoninio or
kestro gastroles Sovietų Sąjungoje. 
Keturi šių gastrolių koncertai bus 
Vilniuje. Valstybės departamento mi
nėtieji pareigūnai užtikrino, kad J. 
A. V. vyriausybės politika Lietuvos 
klausimu nėra pasikeitusi ir kad jos 
nepakeis tie koncertai. Jais tik sie
kiama neizoliuoai Lietuvos žmonių 
nuo Vakarų pasaulio kultūrinio ir 
politinio gyvenimo įtakos. Buvo gau
tas pažadas, kad valstybės departa
mento pranešimuose apie šias gastro
les Vilnius nebus suplaktas su so
vietų miestais, o Lietuva — su So
vietų Sąjunga.

Kolumbija
BOGOTOS LAIKRAŠTIS “EI Sie- 

glio” paskelbė straipsnį “Ką rusai 
šiandien slepia”, apžvelgdamas I D. 
karą pralaimėjusios Vokietijos kelią 
iki Trečiojo Reicho ir Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties. Nemaža vietos 
skiriama Vokietijos vėl pralaimėtam 
H D. karui bei anuometinei politi
nei būklei, o taip pat ir Lietuvos, 
Latvijos, Estijos bei kitų sovietų pa
vergtų tautų likimui. Laikraštis pa
taria negyventi iliuzijomis ir netikė
ti, kad Sovietų Sąjunga suteiks lais

ST. CATHARINES, ONTARIO,
VASARIO 16 MINĖJIMAS buvo 

surengtas vasario 17. įnešus vėliavas, 
minėjimą pradėjo apylinkės pirm. K. 
Šukienė. Invokaciją skaitė kun. Juve
nalis Liauba, OFM. Nepriklausomy
bės kovų dalyviai ir organizacijų 
atstovai buvo susodinti pirmuose 
suoluose ir pagerbti gėlių prisegi- 
mu. Svečio ii Toronto V. Tasecko 
paskaita buvo palydėta ilgu ploji
mu. Jis palygino stovyklinį gyveni
mą su dabartimi ir priminė, kad 
pvz. Toronte tautinėje veikloje da
lyvauja tik trečdalis lietuvių. Kiti 
sako, esą jaunimas blogas. Iš tikrų
jų jis nesąs Mogas, tik reikia jį ge
rai informuoti apie Lietuvos praeitį. 
Meninę programą atliko sol. A. Pa
kalniškytė ir taut, šokių grupė “Ne
munas”, vad. st. Zubrickienės ir N. 
Gverzdytės. Pirm. K. Šukienė padė
kojo visiems, prisidėjusiems prie 

vę pavergtoms tautoms, nes komunis
tai laisvės apraiškas ir protestus už
gniaužia žiauriausiomis priemonėmis.

KOLUMBIJOS LIETUVIAI jauni
mo peticijai tikisi surinkti apie 40.- 
000 parašų. Šioje akcijoje ypač veik
lus yra Jonas Kascliūnas, parašus 
rinkęs su katalikų parapijų klebonų 
ir religinių sambūrių vadovų talka. 
Surinktus parašus įteikti Jungtinėms 
Tautoms planuojama per Kolumbijos 
ambasadorių. Kolumbiečiams klebo
nams ir organizacijų vadams už tal
ką bus įteikti specialūs padėkos raš
tai.

Izraelis
JERONIMAS PETRAUSKIS, pran

ciškonas misijonierius, vėl yra pa
skirtas pastoviam darbui Jeruzalėje. 
Jo adresas: Rev. Fr. Hieronymus, 
OFM, Terra Sancta Convent, Box 
186, 91000 Jerusalem, Israel.

Britanija
GLASGOVO KARALIŠKOJ MU

ZIKOS AKADEMIJOJ įvykusiame 
jaunųjų muzikų koncerte labai sėk
mingai dalyvavo lietuvaitė Olivia Sin- 
clair-Sinkevičiūtė. Vietinė spauda ne
pašykštėjo pagyrimų jos talentui. 
Muziką Olivija studijuoja Londone, 
o jos tėvai gyvena Bellshill mieste.

Prancūzija
B. ŠLEPETYTĖ • VENSKUVIENĖ, 

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organi
zacijų Sąjungos atstovė tarptauti
niams ryšiams, išsiuntinėtais prane
šimais supažindino net 65 kraštų ka
talikių moterų organizacijų vadovy
bes su 1972 m. įvykiais sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir 17.000 Lietuvos 
katalikų memorandumu Jungtinėms 
Tautoms. į šiuos pranešimus jan gau
ta labai jautrių atsiliepimų.

Vokietija
HAMBURGO VLB APYLINKĖS 

VALDYBOS miesto muzikos salėje 
vasario 10 d. surengtas Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėjimas 
pradėtas įvadiniu žodžiu, kuri tarė 
kun. V. Šarka, VLB krašto valdy
bos įgaliotinis prie Hamburgo vy
riausybės. Atsistojimu pagerbę žuvu
sius už Lietuvos laisvę, minėjimo da
lyviai sugiedojo Tautos himną. Kon
certinę programos dalį atliko solis
tai dainininkai — Marija Panse iš 
Bonnos, Izabelė ir Herbertas Schroe- 
deriai, pianistė Sakaitė. Pranešėjo
mis buvo T. Lipšienė ir stud. D. Za- 
charaitė. Programoje taipgi dalyva
vo mišrus lenkų choras, ukrainiečių 
ir lenkų tautinių šokių grupės. Po 
oficialiosios minėjimo dalies konce- 
lebracines Mišias Šv. Teresės bažny
čioje atnašavo tbs parapijos vokie
tis klebonas, kun. V. Šarka ir ukrai
niečių kapelionas. Vasario 16 minė
jimas užbaigtas pobūviu ir vaišėmis 
parapijos salėje.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ Bad Go- 
desberge, Annabcrgo pilyje, vasario 
17 d. surengė Koeln-Bonn VLB apy
linkės pirm. M. Kiužauskas, talkina
mas Belgijos lietuvių ir vietinių 
bendradarbių. Trumpą, bet įdomią 
paskaitą po pamaldų pilies koplyčio
je skaitė stud. A. Smitas apie V. 
Vokietijos lietuvių susipratimą bei 
savigarbą. Programą atliko “Balti
jos” vyrų kvintetas, Belgijos lietu
vių tautinių šokių grupė ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusi deklamatorė. 
Programai pasibaigus, prasidėjo Mo
terų Klubo surengtos vaišės ir šo
kiai. Dėl sniego ir slidžių kelių iš 
toliau atvykusiems buvo parūpinta 
vakarienė ir nakvynė. Minėjimo da
lyviai turėjo gerą progą susitikti su 
seniai matytais tautiečiais, pasikalbė
ti su neseniai iš okupuotos Lietuvos 
atvykusiais repatrijantais.

KUN. JONAS DĖDINAS, Vasario 
16 gimnazijos katalikų moksleivių 
kapelionas, lietuvių kalbos, biologi
jos ir tikybos dėstytojas, sausio 15 
d. su mokytojais ir gimnazijos per
sonalu paminėjo savo amžiaus pen
kiasdešimtmetį. Kilme jis yra sin- 
tautiškis, baigęs gimnaziją Lietuvo
je. Eichstaetto kunigų seminariją 
baigė ir kunigų įšventintas 1949 m. 
Politinių ir socialinių mokslų licen
ciato laipsnį įsigijo Liuveno univer
sitete 1959 m. ir nuo tų pačių metų 
rudens pradėjo dėstytojo darbą Va
sario 16 gimnazijoje. Sukaktuvinin
kas per 1—2 metus lietuviškai nemo
kančius vaikus išmoko laisvai susi
kalbėti savo tėvų gimtąja kalba, o 
tai, žinoma, pareikalauja daug pa
stangų ir dar daugiau kantrybės. Mo
kytojų taryba sukakties proga jam 
įteikė kuklią dovanėlę.

šios šventės surengimo. Vasario 18, 
sekmadienį, atlaikytos pamaldos, ku
rių metu pamokslą pasakė kun. J. 
Liauba, OFM. Prie Laisvės pamink
lo žodį tarė savanoris Stp. Ulbinas. 
Žuvusioms pagerbti padėta gėlių. Iš
kilmės baigtos Tautos himnu.

Apyl. v-ba
A.A. ANTANAS ŠVAŽAS, 63 m., 

staigiai mirė vasario 16 d. Palaido
tas vasario 19 d. Victoria Lawn kapi
nėse. Gedulingas pamaldas atlaikė 
mons. J. Tadarauskas ir kun. J. 
Liauba, OFM. Velionis buvo veiklus 
lietuvių bendruomenėje ir ramovė- 
nuose. Jo karstas buvo apdengtas 
tautine vėliava, o ramovėnai stovėjo 
garbės sargyboje. Velionis buvo gi
liai religingas, rėmė parapijos veik
lą ir prisidėjo prie mūsų koplyčios 
statybos. Likusiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą, bv.



LIETUVIŲ AKADEMIKŲ DRAUGIJA
Prieš beveik dešimtį metų 

įsteigta Toronto Lietuvių Aka
demikų (Alumnų) Draugija šį 
rudenį savo veiklą pertraukė. 
Draugija reiškėsi intelektuali
nių renginių — viešų paskaitų 
bei diskusijų vakarų ruošimu. 
Paskaitininkai daugiausia buvo 
kviečiami iš kitur. Tuo būdu bu
vo sudaromos progos akivaiz
džiai susipažinti su mūsų iški
lesniais mokslininkais, meninin
kais ir intelektualais. Devyne- 
rių metų laikotarpyje surengtos 
keturiasdešimt šešios paskaitos, 
trys simpoziumai, trys dailės pa
rodos.

Dalyvavimą šioje akademikų 
draugijoje turėjo skatinti nė 
pareiga, o įdomumas. Kurį laiką 
paskaitose klausytojų būdavo 
bent tiek, kad iš toliau atvykęs 
ir tam tikslui pasiruošęs paskai
tininkas nekalbėdavo apjduščiai 
auditorijai. Paskaitų temos buvo 
labai įvairios — lietuvių ir bend
rinės literatūros, meno, mokslo 
klausimais. Taigi, jos turėjo pa
tenkinti plačią klausytojų inte
resų skalę. Tačiau ilgainiui jų 

Išraiškos šokio entuziastės Montrealyje

Kai Montrealio “Neringos" tuntas 1972 metais ruošėsi skautoramos 
vakarui, vyr. skautės norėjo kaip nors “kitaip”, truputį originaliau pasiro
dyti. Tad ir šovė joms mintis į galvą — kreiptis talkos į čia gyvenančią 
žinomą šokio menininkę Birutę Vaitkūnaitę-Nagienę. Meistrės patirtis ir 
įgūdžiai, vyr. skaučių jaunatviškas veržlumas ir abipusis entuziazmas pasi
rodė labai vaisingu junginiu. “Neringos” tunto vyr. skaučių išraiškos šokių 
grupė jau baigia išsivystyti į naujausią, bet bene patį įdomiausią Kanados 
lietuvių atlikėjų meninį vienetą. Po nedrąsaus debiuto minėtame skautora
mos vakare, grupė su savo neeliniu choreografiniu pastatymu “Ciklas” 1972 
m. rudenį atkreipė publikos ir spaudos dėmesį. S.m. vasario 18 d. koncerte 
minimoji grupė montrealiečiams parodė jau visiškai kitokių nuotaikų išraiš
kos šokį "Obelėlė”, kuriame žiūrovus domino ne tik grakščiosios šokio en
tuziastės, bet ir labai originali muzikinė palyda. Grupė susilaukia kvieti
mų pasirodyti ir kituose mūsų telkiniuose (Otavoje jau sėkmingai gastro
liavo), bet grupės meno vadovė, choreografė ir jos siela Birutė Vaitkū- 
naitė-Nagienė uoliai ruošia dar vieną choreografinį pastatymą, idant grupė 
galėtų pasirodyti su visą vakarą užpildančiu spektakliu. Mūsų nuotraukoje 
grupės šokėjos iš kairės: Gabija Bendžiūtė, Laima Skučaitė, Lilija Bendžifltė, 
Jacintą Gustainytė ir Lilija Jonelytė. Z. Am.

BANAIČIO

"JŪRATE IR KASTYTIS’’
TRIJŲ VEIKSMŲ OPERA TRIJOSE PLOKŠTELĖSE 

Dainuoja
DANA STANKAITYTĖ, STASYS BARAS, 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, MARGARITA MOMKIENĖ 
Čikagos Lietuvių Operos choras 

Diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šių operų 

plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles iš anksto — 

iki balandžio 1 d., jas gali įsigyti už 15 dol., vėliau 

jų kaina — 17 dol.

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu: 
LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 So. Artesian Ave., 
Chicago, Illinois 60629, U. S. A.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglint on) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Piano - Grand Piano specialistas
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atteka 
-----------  visokius remonto bei stygavimo darbus.-----------
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

skaičius ne tik neaugo, kaip ti
kėtasi, bet, ypač pastaraisiais 
metais, ėmė mažėti. Prieita iš
vados, jog intelektualiniai reiš
kiniai Toronto visuomenei nėra 
nei įdomūs, nei svarbūs. Ypač 
pasigesta alumnų, kurie univer
sitetus baigė jau prieš 5-10 me
tų. Praėjusį pavasarį įvykusia
me simpoziume apie tolimesnę 
veiklą pasisakyta, kad akademi
kų draugija tebesanti reikalin
ga tik keistina jos veiklos kryp
tis. Šiuo metu ir jaunesni alum- 
nai rodo dėmesio draugijos tęs
tinumui.

Kovo 12, sekmadienį, 12.15 
v.p.p., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje šaukiamas akademikų 
draugijos susirinkimas, kur bus 
sprendžiama alumnų veikla atei
tyje. Į jį kviečiami visi baigę 
universitetus ar kitas augštąsias 
mokyklas.

Reikia tikėtis, kad į vienokio 
ar kitokio lietuviškai reikšmin
go pobūdžio veikimą įsijungs 
kiek galint didesnis skaičius mū
sų alumnų. O jų jau yra nema
žas būrys. A. Banelis

Jau suplanuotas II Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas Čikagoje 1973 m. lapkričio 22—25 d. d. Nuotraukoje — Li
tuanistikos Instituto atstovai, sudarę humanitarinių - socialinių mokslų programą. Iš kairės I eilėje: dr. A. Fla
teris, dr. J. Purinas, dr. V. Maciūnas; stovi: dr. K. Ostrauskas, dr. T. Remeikis, V. Trumpa, dr. R. Šilbajoris, dr. B. 
Vaškelis, L. Dambriūnas

Plokštelės iš Montrealio ir Montevideo
Pastaruoju metu taip pagau

sėjo lietuviškai rinkai skirtos 
patefono plokštelės, kad jų visų 
net neįmanoma plačiau aptarti. 
Ilgo grojimo plokšteles išleidžia 
chorai, dainininkai, oktetai, kvin
tetai, radijo valandėlių vedėjai. 
Ypač gausus plokštelių derlius 
— muzika iš okupuotos Lietu
vos, nes leidėjai už ją nemoka 
honoraro nei kompozitoriams, 
nei atlikėjams, įrašui panaudo
dami iš ten gautas plokšteles ar 
magnetofono juostas. Tokias 
plokšteles mielai perka išeivijos 
lietuviai dėl skambių melodijų, 
gražaus teksto ir dažniausiai 
profesinio lygio atlikimo.

Naujausiųjų plokštelių gru
pėje dėmesį atkreipia paskuti
nieji Montrealio ir Montevideo 
gaminiai: montrealietės Ginos 
Čapkauskienės debiutinė plokš
telė ir Urugvajaus lietuviu iš
leistos trys lietuviškos muzikos 
plokštelės. Pastaruosius tenka 
sveikinti jau vien dėlto, kad jų 
plokštelės yra gerokai pigesnės 
už dolerinių kraštų panašius ga
minius. Taigi, jas galės įsigyti 
ir kitų P. Amerikos kraštų lie
tuviai, kuriem doleriais matuo
jamos plokštelių kainos būdavo 
peraugstos.

Montrealietės debiutas
Sol. G. Butkutė-Čapkauskienė 

per labai trumpą laiką susilau
kė plataus pripažinimo bei įver
tinimo Kanados ir JAV lietuvių 
kolonijose dėl savo gražaus bal
so, puikios dainavimo technikos, 
Įsijautimo į atliekamą kūrinį. Į 
lietuviškų koncertų sales ji at
ėjo kaip subrendusi dainininkė, 
nes profesinį dainavimą yra pra
dėjusi jau 1962 m. Jos debiuti
nė plokštelė “Gina Capkauskie- 
nė dainuoja”, gerai įrašyta ir 
gražiai išleista, ženklina pirmąjį 
profesinio darbo dešimtmetį.

Debiutui G. Čapkauskienė pa
sirinko 13 dainų. Lietuviams 
kompozitoriams atstovauja A. 
Kačanausko “Lakštingalėlė”, K. 
V. Banaičio “Oi nėra niekur”, 
“Už balto stalo sėdėjau”, G. Gu
dauskienės “Oi, tu, kregždute”, 
Br. Budriūno “šauksams”, V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalos gies
mė”, VI. Jakubėno “Gėlės iš šie
no”, nelietuviams — A. Campra 
“Viliojanti peteliškė”, C. Saint- 
Saens “Lakštingala ir rožė”, M. 
Sandoval “Be tavo meilės”, H. 
R. Bishop “Vyturėlio daina”, E. 
Griego “Solveigos daina” ir J. 
Strausso “Mėlynasis Dunojus”.

Dainų pavadinimuose užtinka
mos lakštingalos, peteliškės ir 
vyturėliai liudija G. Capkaus- 
kienės polinkį į koloratūrą, pra
siveržiančią net ir lietuvių kom
pozitorių dainose, ypač Viktoro 
Kuprevičiaus dar nepriklauso
moje Lietuvoje sukurtoj “Lakš
tingalos giesmėj”. Antroji plokš
telės pusė beveik ištisai yra skir
ta koloratūrai, pradedant C. 
Saint-Saens ispanišką atspalvi 
turinčia “Lakštingala ir rože”, 
baigiant J. Strausso “Mėlynuo
ju Dunojum”, kuri nevienas lie
tuvis dar turbūt prisimena iš 
Ernos Sack įdainavimų. Jeigu 
vokiečiai ją vadino savo lakštin
gala, tai G. Capkauskienę mes 
visai pagrįstai turėtume vadin
ti lietuviškąja lakštingala. Klau
sytoją stebina koloratūrinėse 
trelėse perėjimas į visišką pia
nissimo, pasiektas geros daina
vimo mokyklos, didelio darbo ir 
patirties dėka. G. čapkauskie
nė sugeba įsijausti į atliekamų 
kūrinių skirtingas nuotaikas ir 
jas perteikti klausytojams. To
kius kontrastinius šuolius bene 
labiausiai išryškina “Gėlėse iš 
šieno” nuaidėjęs romantiškas 
žaismingumas, kurį “Solveigos 
dainoje” pakeičia skandinaviš
ku granito kalnų, gilių fiordų, 
šalto dangaus skambanti rimtis.

Plokštelėn įrašytus kūrinius 
G. čankauskienė yra dainavusi 
savo koncertuose, kuriuose ją 
girdėjo tūkstančiai lietuviu. 
Jiems ši stereofoninė plokštelė 
bus malonus tu koncertų suve
nyras. G. čankauskienei akom
panavo su lietuviu choru Mont
realyje dirbanti prancūzų kil

mės pianistė Madeline Roch. 
(Dainų plokštelę“Gina čapkaus
kienė dainuoja” (nr. BS-420) iš
leido Les Entreprises BELLE- 
ARTI Enrg., P. B. 122, LaSalle 
650, Que. Kaina: $6, su persiun
timu — $6.75).

Sol. Gina Čapkauskienė-Butkutė, 
išleisdinusi savo įdainuotą įvairių 
melodijų plokštelę

“Laimės Nemunėlis”
Montevideo lietuviai Urugva

juje lietuviškų plokštelių rinką 
papildė “Laimės Nemunėliu”, 
“Devynbalse” ir “Klonių aidų” 
II laida. Visų trijų plokštelių 
įrašai — muzika iš' okupuotos 
Lietuvos. Iš šios trijulės muzi
kiniu požiūriu vertingiausias 
“Laimės Nemunėlis”, nes jo lig 
šiol neturėjome išeivijoje. “Lai
mės Nemunėlis” yra VI. Bartu
sevičiaus vadovaujamo “Lietu
vos” ansamblio vestuvinių apei
gų montažas, atliktas daugelyje 
koncertų. Plokštelėn įtrauktos 
montažo dainos — “Seserėlė”, 
“Šėriau bėrą žirgelį”, “Sėjau 
rūtelę”, “Atjojo bernužėlis”, 
“Gieda gaideliai”, “Žirgeliai pa
kinkyti”, “Valio jauniesiems”, 
“Kartus alutis”, “Jaunystė ir 
meilė”, “Apynėlis”, “Pasikalbė
jimas”, “Uliojo mergelė”, “Svo
čia”, “Gieda raibi gaideliai”, 
“Egzaminai” ir “Laimės Nemu
nėlis”. Aplanke minimi kompo
zitoriai V. Klova, R. Žigaitis, V. 
Baumilas ir V. Kuprevičius, ku
riems, atrodo, teko harmonizuo
ti ir ansambliui paruošti vestuvi
nes dainas. Keliose vietose yra 
trumpi žodiniai intarpai, atsto
vaujantys vaidybinei pusei. De
ja, plokštelėn nebuvo įmanoma 
perkelti vaizdinės šio montažo 
dalies — vestuvinių šokių kon
certų salėse.

Techniniu požiūriu “Laimės 
Nemunėlio” dainos skamba ne
blogai, tik vaidybiniuose trum
puose intarpuose girdisi nežy
mus burzgimas. Plokštelei gero
kai pakenkė papildas “Laimės 
Nemunėliui”, Įvestas vien dėlto, 
kad montažo vestuvinės dainos 
neužpildė visos plokštelės. Čia, 
matyt, paskubomis iš senų 
plokštelių buvo pridėti Konrado 
Kavecko romansai “Susitikt ta
ve norėčiau”, “Kaip tavęs ne
mylėti” ir harmonizuota liaudies 
daina “Oi kas sodai”, šnypštimo 
neįstengė nuslėpti įrašo apara
tūra. Tiesa, jis nėra didelis, bet 
visdėlto girdimas.

“Klonių aidai”
Šioje pramoginės muzikos 

plokštelėje yra jau daugelio lie
tuvių turimas B. Grincevičiūtės 
ir V. Mištaitės duetas “Tu pri
simink”, J. Baravykaitės įdaina- 
vimas “Pirkite žibuokles”. Tas 
dainas papildo K. Kavecko“Van- 
dens lelija”, “Tyliu balsu”, “Vil
niuj žydi liepos”, nepažymėtų 
kompozitorių — “Paskutinė pa
moka”, “Mylimos akys”, “Už
dek, močiute, ugnelę”, “Rugie
nom nubėgs takas”, “Gęsta ža
ros”, “Vaivorykštė”. Atlikėjų 
eilėse yra solistai A. Bilevičius, 
E. Saulevičiūtė, V. Blažys, J. Gi- 
rijotas, mišrus choras ir vokali
nis oktetas. Sprendžiant iš diri
gentų K. Kavecko, B. Gorbuls- 
kio, J. Barausko, N. Vaitkevi
čiaus pavardžių, jie greičiausiai 
diriguoja savo kompozicijas. 

Plokštelė užbaigiama J. švedo 
rapsodija liaudies instrumen
tams “Klonių aidai”. Leidėjai 
prie plokštelės yra pridėję rota
torium atspaustus dainų teks
tus, sudarydami galimybę jauni
mui išmokti plokštelėn įrašytas 
dainas. “Klonių aiduose” taip 
pat pasitaiko viena kita daina 
su nežymiu traškėjimu.

“Devynbalsė”
Naujausioji Montevideo lie

tuvių plokštelė “Devynbalsė” 
turi 15 lietuvių kompozitorių su
kurtų dainų: A. Bražinsko — 
“Tėvynė Lietuva”, “Lieptas”, J. 
Gaižausko — “Pavasariu žemė 
gyva”, A. Raudonikio — “Oi, 
griežle, griežle”, “Medžiotojai”, 
“Ištark mano vardą”, Z. Venc
kaus — “Skrisk, dainele”, V. 
Telksnio — “Kada mirties nė
ra”, “Jaunystė — pavasaris”, 
“Išleistuvės”, M. Noviko — “De
vynbalsė”, V. Bagdono — “Pra
žydo liepaitė”, “Plaukė žąselė”, 
V. Baumilo — “Berneli mielas” 
ir N. Vaitkevičiaus dainą “Jau
nystė”. Daugumas šių dainų 
patiks ir senimui, ir jaunimui 
dėl gražaus teksto, lengvos me
lodijos, valso ritmo antrojoje 
plokštelės pusėje. Gaila, kad šį 
kartą leidėjai nepridėjo dainų 
tekstų, nes jas būtų lengvai iš
mokęs jaunimas savo pobūvių 
repertuarui papildyti.

“Devynbalsės” dainas atlieka 
Edmundo Kuodžio ir Jono Giri- 
joto duetas, sol. Rimas Siparis, 
Vilniaus televizijos ir radijo vo
kaliniai moterų ir vyrų oktetai, 
Jurgio Gaižausko vadovaujama 
kaimiška kapela, instrumentinis 
trio — A. Loceris, Z. Žukas, Jr 
Masauskas ir Prano Budriaus 
vadovaujamas “Lietuvos” an
samblio birbynių kvintetas. 
Techniniu požiūriu ši plokštelė 
yra pakankamai augšto lygio, 
įrašyta iš naujų plokštelių ar 
magnetofono juostos.

Leidėjų adresas: Urugvajaus 
lietuviai, 2313-Cerro, Montevi
deo. Uruguay. Už plokšteles 
gautas pelnas yra skiriamas 
Montevideo lietuvių poilsio na
mų statybai. Kanadoj šios plokš
telės gaunamos “T. žiburių” ad
ministracijoj. V. Kst.

VYTAUTAS ČĖSNA

Vėl atsiskirti
Į saulę žvelgia akt/s tvirtos, 
Nebijo saulės ir žaibų ... 
O kai reikia atsiskirti — 
Tu nerimauji, aš drebu.
Nurimk, neverk ir nekalbėki. 
Dangus dar mūs nepavilios — 
luk mūsų sielvartas palieka 
Nakties žvaigždžių

plačiuos keliuos. 
Ir mes nebetikim į mirtį. 
Ir netikim, kad reiks užmigt . .. 
— O reikia, reikia atsiskirti 
Širdis gi dreba nerami.
Vilkaviškis 1943.

Krito rasos
Krito rasos nuo žiedų 
Kas sušaldė rasą, kas? 
Kas snaiges išbarstė?
Tau papasakot žadu 
Baltą snaigių pasaką 
Iš anapus karsto.
Vilkaviškis, 1944

Atsiųsta paminėti
Į Laisvę nr. 56(93), 1972 m. gruo

dis. Lietuvių Fronto Bičiulių leidžia
mas politikos žurnalas, gaunamas pas 
administratorių Aleksą Kulnį, 3 Sil
ver Eagle Rd., Rolling Hills Estates, 
Cal. 90274, USA.

Juozapas Vaišnora, LIETUVIAI 
MISININKAI SIBIRE. Atspaudas iš 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos “Suvažiavimo darbų” VII tomo 
269-289 psl. Roma, 1972 m.

Juozas Stankūnas, DAINOS su for
tepijono palyda:: Kalneliais — solo 
pagal liaudies dainą. Minutės — 
vienam arba dviem balsam. Humo
reska — vienam, dviem arba trim 
moterų balsam. Galima gauti “Mu
zikos Žiniose”, 209 Clark Place, Eli
zabeth, N.J. 07206, USA.
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O KULTIIRIfiE VEIKIOJE
LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 

Akademijos sudaryta vertintojų ko
misija — pirm. dr. Petras Kaladė, 
sekr. Bronius Paliulis, nariai mons. 
dr. Vytautas Balčiūnas, prof. dr. 
Juozas Navickas ir Antanas Mažiulis 
Bostone įvykusiame posėdyje pir
mąją $1.000 mokslinę premiją pa
skyrė autorių kolektyvui už Lietuvos 
istorinių šaltinių I tomą “Relationes 
status diocesium in Magno Ducatu Li- 
tuaniae". šį leidinį paruošė kun. lie. 
Rapolas Krasauskas, kun. dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM, kun. dr. Paulius 
Jatulis, prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC, re
dagavo kun. prof. dr. Paulius Rabi
kauskas, SJ. KLK Akademijos admi
nistruojamos ir skiriamos mokslinės 
premijos mecenatas yra čikagietis 
žurnalistas ir “Draugo” red. kun. dr. 
Juozas Prunskis. šį mėnesį jis šven
čia trigubą sukaktį — 65 metų am
žiaus, 40 metų kunigystės ir 25 metų 
darbo “Draugo” redakcijoje.

CESAR LaMONACA ORKESTRO 
KONCERTAS Floridos Miami mies
te, Bayfront Park amfiteatre, vasa
rio 16 d. vakarą buvo skirtas Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
55-tosioms metinėms. C. LaMonaca 
diriguojamas orkestras programą 
pradėjo paties dirigento sukurtu 
maršu “Sveikinimas lietuvių tautai”, 
A. L. Scarmolin “Lietuviška rapso
dija nr. 1” ir Br. Jonušo maršu “Leis
kit į tėvynę”. Sopranas Dana Stan- 
kaitytė, viešnia iš Čikagos, padaina
vo A. Ponchielli operos “La Gio- 
conda”, G. Verdi “Likimo galios”, 
“Aidos” arijų ir S. Šimkaus “Oi grei
čiau, greičiau". Programą papildė 
dirigento C. LaMonaca orkestmi pri
taikyta uvertiūra iš A. Ponchielli 
operos “I lituani” ("Lietuviai”), ku
rios libretas yra sukurtas pagal Ado
mo Mickevičiaus “Konradą Valenro
dą”, E. Brazausko “Vestuvinis mar
šas”, J. Gaižausko “Valsas-fantazi- 
ja”, Jonkelis iš J. Pakalnio baleto 
“Sužadėtinė”. Koncertas užbaigtas 
dirigento C. LaMonaca “Lietuviš
kuoju festivaliu”, Lietuvos ir JAV 
himnais.

PROF. DR. ANTANO SALIO mi- 
nėjimą-akademiją kovo 15 d. Niujor
ke, Kultūros židinyje, rengia Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos 
Niujorko židinys.

METINIUS KONCERTUS vasario 
24-25 d.d. surengė smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianistas Vyte
nis Vasyliūnas. Pirmajam koncertui 
buvo pasirinkta Carnegie Recital Hall 
salė Niujorke, antrajam — Jordan 
Hall mažoji salė Bostone. Abiejuose 
koncertuose buvo atlikti tie patys 
kūriniai — W. A. Mocarto, W. Pis
tono sonatos ir pirmą kartą Ameri
koje suskambėjusi Balio Dvariono 
sonata-baladė.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ XX 
SAVAITĖ Europoje bus surengta 
Vasario 16 gimnazijos patalpose 1973 
m. rugpjūčio 19-26 d.d. šis nutarimas 
buvo padarytas pernai Romu
voje įvykusiame pasitarime, kuriame 
dalyvavo 14 veikėjų, atstovavusių Vo
kietijos LB valdybai, ELF Bičiu
liams, ateitininkams sendraugiams ir 
studentams, evangelikų jaunimo ra
teliui. Iš 14 dalyvavusių tik 5 pasi
sakė už savaitės rengimą Romuvoje, 
bet kiti neprotestavo, nes savaitės 
data ir vieta jau buvo sutartos XIX 
savaitės užbaigoje. Sukaktuvinės XX 
savaitės moderatorium vienbalsiai 
kviečiamas dr. K. J. Čeginskas iš 
Švedijos. Rengėjų komisijon išrink
ti: J. Barasas, A. Griniuvienė ir M. 
Landas. Meno reikalais rūpinsis muz. 
V. Banaitis ir dail. A. Krivickas, fi
nansiniais — kun. V. Damijonaitis, 
dr. J. Grinius ir teisininkas J. Luko
šius. Sukaktuvinį XX savaitės leidi
nį paruoš redakcinė komisija: dr. K. 
J. Čeginskas, dr. J. Grinius, kun. Br. 
Liubinas ir V. Natkevičius. Jo ap
imtis priklausys nuo gautos medžia
gos ir sutelktų lėšų.

NAUJĄJĮ LITUANISTIKOS INS
TITUTO prezidiumą JAV sudarė: 
pirm. dr. Jurgis Gimbutas (119 
Woodside Lane, Arlington, Ma. 
021741), vicepirm. prof. Simas Su
žiedėlis, sekr. Vladas Kulbokas, at
stovas Čikagoje ir ižd. dr. Tomas 
Remeikis, narys specialiem reikalam 
ir atstovas Vašingtone dr. Aleksand
ras Flateris.

ŠVEDU AKADEMIJOS NOBELIO 
PREMIJŲ komitetas pakvietė prie 
Niujorko gyvenantį rašytoją ir dra
maturgą Algirdą Landsbergį pasiūly
ti kandidatą 1973 m. Nobelio litera
tūrinei premijai. Tokius kvietimus 
kasmet gauna pora šimtų rašytojų, 
literatūros kritikų ir istorikų. Mc
Graw-Hill leidyklos 1972 m. Niu
jorke išleistai pasaulinei dramos en
ciklopedijai “Encyclopedia of World 
Drama” A., Landsbergis yra parašęs 
apie 80 straipsnių, kurie, atrodo, ir 
atkreipė Nobelio premijų komiteto 
dėmesį.

KLEVELANDO DAILININKU koo
peratinėje galerijoje, 12210 Wood
land Ave., vasario 16 d. atidaryta iki 
kovo 17 d. truksianti dail. Nijolės 
Palubinskienės grafikos darbų paro
da. Tuo pačiu metu galerijoje yra 
ir dail. William Martin Jean paroda.

KAZIMIERO BARĖNO “Skrynin
gą” ir "Mūsų laikų didvyrį” iš pre
mijuotos knygos “Dvidešimt viena 
Veronika” Amerikoj leidžiamam lat
vių literatūros žurnalui “Treti Var- 
ti” išvertė Janis Zarinš. “Skrynin
gas” jau yra paskelbtas žurnalo 
1972 m. paskutiniame numeryje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO LĖLIU TEATRAS rengia 

literatūrinius pirmadienius. Vasario 
mėnesį poezijos mėgėjai turėjo pro
gą susitikti su vilniečiais aktoriais 
S. Nosevičiūte, A. Rosenu, M. Didž- 
petryte, kauniete aktore T. Macke
vičiūte ir pasiklausyti jų skaitomos 
poezijos.

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE 
Vilniuje buvo atidaryta iki kovo vi
durio truksianti Pabaltijo buitinės 
keramikos paroda, kuriai šimtus ro- 
dinių parūpino Lietuvos, Latvijos, 
Estijos pramonės įmonės ir “Dailės” 
kombinatai. Visi parodoje išstatyti 
dailiosios keramikos darbai yra ga
minami serijiniu būdu. Kaikurie eks
portuojami ne tik į komunistinius 
kraštus, bet ir į laisvąjį pasaulį — 
Suomiją, Prancūziją, Japoniją, Tur
kiją. Ši baltiečių paroda vėliau bus 
perkelta į Rygą ir Taliną.

PAMINKLŲ APSAUGOS IR 
KRAŠTOTYROS Draugijos kalbos 
skyrius Vilniuje įvykusiame susirin
kime paminėjo latvių kalbininko Ja
nio Endzelyno šimtąsias gimimo me
tines. Pagrindinius jo gyvenimo mo
mentus atskleidė Vilniaus universite
to docentas J. Kabelka, klausęsis J. 
Endzelyno paskaitų Rygos universi
tete. J. Endzelyno nuopelnus litua
nistikai nušvietė Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto darbuotojas A. Saba
liauskas. Atsiminimais dalijosi A. 
Raulinaitis ir K. Nastopka. Dabarti
nės latvių poezijos vertimus skaitė 
poetai S. Geda, M. Martinaitis ir J. 
Strielkūnas.

TARPTAUTINĖS STANDARTI
ZACIJOS ORGANIZACIJOS (ISO) 
komiteto “Techniniai brėžiniai” pa
komitečio posėdis buvo sušauktas 
Vilniuje. Jame dalyvavo Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Vengrijos 
ir JAV delegacijos, stebėtojo teisė
mis — V. Vokietijos delegacija. Pen
kias dienas delegatai svarstė tarp
tautinių standartų projektą suvie
nodinti grafiniam elementų žymėji
mui kinematinėse schemose.

“VAGOS” LEIDYKLOS “Versmių” 
seriją papildė 1972 m. pabaigoje iš
leistas Antano Jackaus Klemento 
(1756—1823) eilėraščių rinkinys 
“žemaitiška giesmelė”. Su šio že
maičio bajoro gyvenimu ir kūryba 
skaitytojus supažindina V. Vanago 
įvadas. Leidinin įtraukti A. J. Kle
mento lietuviškai ir lenkiškai rašyti 
eilėraščiai. Pastaruosius į lietuvių 
kalbą vertė A. Žukauskas.

DAINĄ! IR OPERŲ ARIJŲ REČI
TALI R- Vokietijoje, Erfurto drau
gystės rūmuose, turėjo Vilniaus ope
ros tenoras Virgilijus Noreika su 
pianiste žmona Žaneta. Birželio mė
nesį Erfurto operos teatre bus su
rengtas antras V. Noreikos koncer
tas su simfoniniu orkestru.

M. K. ČIURLIONIO vidurinė me
no mokykla Vilniuje paminėjo 25 
metų sukaktį. Po gausių sveikinimų 
meninę programą atliko meno mo
kyklos mokiniai ir buvusieji jos auk
lėtiniai.

MILANO LA SCALA TEATRO 
primabalerina Liliana Kozi Vilniaus 
operos ir baleto teatre atliko pa
grindinius vaidmenis P. Čaikovskio 
“Gulbių ežero” ir A. Adamo “Žizel" 
baletų spektakliuose.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS mu
zikologų sekcijoje viešėjo estų kom
pozitorius ir menotyros mokslų kan
didatas Leo Normetas. Svečias skai
tė paskaitas apie dabartinę estų mu
ziką ir suomių kompoz. J. Sibelijaus 
kūrybą.

LEIDYKLA “CHUDOŽESTVENA 
JA LITERATŪRA” Maskvoj išleido 
poezijos rinkinį “Sovietų Sąjungos 
tautų poezija IV-XVIII amžiais”. Lie
tuvių tautai jame atstovauja K. Do
nelaičio “Metų” poemos “Rudens gė
rybės”, pasakėčios “Lapės ir gandro 
čėsnis”,“Rudikis jomarkininks”,“šuo 
Didgalvis” ir “Vilks provininks”. 
šiuos K. Donelaičio kūrinius į rusų 
kalbą išvertė D. Brodskis, trumpus 
paaiškinimus paruošė P. Katinaitė.

J. HAYDNO ORATORIJĄ “Metų 
laikai” beveik po metų pertraukos 
vilniečiams vėl atliko vokiečių kal
ba H. Perelšteino vadovaujamas ber
niukų choras “Ąžuoliukas”, solistai 
G. Kaukaitė, V. Česas, P. Kasperavi
čius ir J. Aleksos diriguojamas Vil
niaus filharmonijos simfoninis or
kestras. Recenzentas G. Želvys gi
ria oratorijos atlikėjus, ypač dirigen
tą J. Aleksą, kurio dėka beveik tris 
valandas trukęs kūrinys neprailgo 
klausytojams ir buvo užbaigtas ilgo
mis ovacijomis. Priekaištų susilaukė 
tik Vilniaus operos tenoras V. če
sas dėl balso nelygumo, nepakanka
mai ryškaus žemojo registro ir augš- 
tų gaidų forsavimo.

PER BULGARIJOS RADIJĄ buvo 
perskaitytas V. Bubnio apsakymas 
“Lūžusi slidė”, iš rusų kalbos verstas 
Drogano Ničevo.

PRANCŪZŲ KOMPOZITORIŲ var
gonų muzikos koncertą paveikslų ga
lerija paverstoj Vilniaus katedroj su
rengė kompoz. Konradas Kaveckas, 
pradėdamas XVII š. kompozitorium 
ž. Titlūzu ir baigdamas O. Mesia- 
nu. Vilniaus operos sol. M. Aleške- 
vičiūtė koncertą papildė G. Faure ir 
M. Ravelio dainom.

LATVIŲ DIENRAŠTIS “CINĄ” 
paskelbė Juozo Grušo apsakymą “Ke
lias į nieką”. Latvių kalbon jį išver
tė R. Bertulis.

V. Kst.



UNITED TRUST ^SPORTAS
BABY POINT, $25,900, 5 kamba
rių, mūrinis vieno augšto namu
kas, vienas kambarys įrengtas rū
syje. Gerai prižiūrėtas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių.
SWANSEA, $6,000 įmokėti. Mū
rinis, vieno augšto, 5 kambarių 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Vandeniu-aiyva šildomas. 
Pilnai įrengtas rūsys su virtuve 
ir prausykla.
HIGH PARK, 12 kambarių dvibu- 
tis (d u p 1 ex ) su įvažiavimu ir 
dviem garažais. Vandeniu-aiyva 
Šildomas, modernios virtuvės, di
deli kambariai. Viena skola.
NORSMEN HIGHTS, $47,800 pra
šoma kaina. Vieno augšto, 6 kam
barių mūro namas su privačiu 
įvažiavimu ir dviem garažais. 
Moderniai įrengtas rūsys su židi
niu. Arti mokyklų ir susisiekimo.

BLOOR — KEELE, $37,900 pra
šoma kaina. Mūrinis 9 kamba
rių atskiras namas su geru įva
žiavimu. Dvi modernios virtuvės 
ir dvi prausyklos. $265 pajamų 
mėnesiui ir butas savininkui.
JANE — BLOOR, $7,500 įmokėti 
ir viena skola. 6 kambarių, atski
ras, mūrinis namas su garažu ir' 
įvažiavimu. Moderni virtuvė, dali
nai įrengtas rūsys.
LAKE SHORE, 6 butų mūrinis 
pastatas su garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Patogus nuomojimui 
rajonas arti krautuvių ir susisie
kimo. iVena skola balansui.
KINGSWAY, įmokėti, viena sko
la. 7 didelių kambarių vienaaugš- 
tis mūro ir akmens namas su dvi
gubu garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Moderniai įrengtas rūsys su 
židiniu ir visais patogumais.

BALYS SAKALAS 
762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos: MOKA:
Pirmad...........10 - 3
Antrod. ....._ 10-3
Trečiad. uždaryta

Ketvirtad......... 10-7
Penktad...........10-8
Seštad............9 - 12
Sekmad......9.30 - 1

už tennininius indėlius —
trejų metų ................................ 7%
dvejų metų .............. ...............7%
vienerių metų ..........................
už taupomąsias (savings) s-tas 6Va%
už depozitų-čekių sąskaitos . 53/4%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000.................8%
nekiln. turto iki $50.000 ........... 8%

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. 

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
ANNETTE — HIGH PARK AVE. Mūrinis, atskiras namas, 8 kamba
riai per du augštus. Platus šoninis įvažiavimas, vieta garažui. Įmokėti 
$8.000. Namas be skolų.
QUEBEC AVE. — BLOOR. Arli susisiekimo ir mokyklų. 7 kambarių 
namas. Dideli kambariai, moderni virtuvė. Namas be skolų. Prašo 
įmokėti apie $10-15.000.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Verslo pastatas: krautuvė 
ir du butai su atskirais įėjimais. Gera betkokiam verslui vieta. Įmokėti 
prašo apie $15-20.000
BLOOR — RUNNYMEDE. Arti Bloor gatvės, prie puikaus susisiekimo 
ir apsipirkimo. 13-kos kambarių, atskiras, mūrinis namas. 5 kambariai 
pirmame augšte, alyva-vandeniu šildomas. Didelis sklypas, privatus 
įvažiavimas, du mūriniai garažai. Įmokėti apie $20.000.
HOWARD PARK — RONCESVALLES. Du mūriniai verslo pastatai. 
480 sėdimų vietų kino teatras, Išnuomotas už $1.000 mėnesiui, parduo
damas su visais įrengimais. Įmokėti $20.000. Be to, krautuvė ir 5 
kambarių butas gali būti parduotas atskirai (priklauso tam pačiam 
savininkui). $is pastatas išnuomotas už $400 mėnesiui. Turint atlieka
mo pinigo — geras investavimas.

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

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

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
Kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite. 

Robert Soucie, d. i. photography, 
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. >»■_«
(Worden 4 Ellesmere)____ —------ Tel’ 445-6031
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

SPORTAS LIETUVOJ
1972 m. Lietuvos lengvaatlečiai pa

siekė gerų pasekmių: 100 m. bėgikės 
M. Treinytė 11,6 ir V. Petrulytė 11,8; 
800 m. — N. Sabaitė 1:58,2; šuolis 
į augštį — A. Lukoševičiūtė 1,73 ir 
B. Gudžinskaitė 1,71; rutulio stūmi
mas — R. Makauskaitė 17,32; jietles 
metimas — J. Putinienė 55,62. Vyrų 
pasekmės: 100 m. R. Aukštuolis 10,3 
ir V. Visockis 10,5; 3000 m. R. Bitė 
8:07,2 ir A. Gedminas 8:09,0.

Statybos krepšininkai, kurie žai
džia antros lygos pirmenybėse, lai
mėjo 4 rungtynes iš eilės ir įsitvir
tino II vietoje.

Kauno Žalgiris augščiausios lygos 
pirmenybių rungtynėse Taline pralai
mėjo vietos Kalev komandai 72:77.

Pasaulio studentų stalo teniso pir
menybės įvyko Hanoveryje. Rusių 
komanda laimėjo III vietą. Šioje ko
mandoje žaidė ir Asta Giedraitytė.

Vilniaus Kibirkšties moterų ko
manda augščiausios lygos pirmeny
bėse įveikė Maskvos Spartaką 80:68. 
VYČIO ŽINIOS

Vyčio krepšininkę Dalią Balsytę ir 
Miką Valadką, sukūrusius lietuvišką 
šeimos židinį, sveikiname ir linkime 
darnaus gyvenimo.

Jonas Nešukaitis, Kanados studen
tų rinktinės treneris, lankėsi Hano
veryje, kur įvyko studentų pasaulio 
stalo teniso pirmenybės. Ten jis su
sitiko su Lietuvos studente Asta 
Giedraityte, kuri dalyvavo Sov. Są
jungos studentų rinktinėje. Jonas 
įteikė jai Vyčio ženkliuką.

Slidinėjimo pirmenybėse sėkmin
gai dalyvavo Vyčio slidininkai ir lai
mėjo lietuvių tarpklubinėse pirme
nybėse I vietą bei Vyt. Jokūbaičio 
vienkartinę taurę. Gerai pasirodė vy- 
tiečiai ir individualinėse pirmenybė
se. Jonas Jonaitis senjorų klasėje bal- 
tiečių pirmenybėse didžiajame slalo
me laimėjo II v. Vincas Paulionis 
veteranų baltiečių pirmenybėse lai
mėjo I v. slalome ir II v. didžiaja
me slalome. Lietuvių pirmenybėse V. 
Paulionis buvo geriausias ir vyrų 
klasėje vėl laimėjo Toronto medžio
tojų ir žuvautojų klubo “Kirvis” per
einamąją taurę, kurią buvo laimėjęs 
1971 m. Gerai slidinėjo ir jaunieji 
Vyčio slidininkai Linas Stripinis, Ri
čardas Lapas ir Vida Stripinytė. L. 
Stripinis baltiečių pirmenybėse ber
niukų iki 13 metų klasėje laimėjo 
II vietas slalome ir d. slalome Ir bu
vo III lietuvių vyrų pirmenybėse. R. 
Lapas 17 m. grupėje lietuvių pirme
nybėse laimėjo I v. V. Stripinytė bal
tiečių d. slalome laimėjo III v. ir 
buvo geriausia lietuvių moterų slidi
ninke. Jai atiteko dr. J. A. Sungai- 
lų dovana. Tarpklubinėse lietuvių 
pirmenybėse dalyvavo: Toronto Vy
tis, Aušra, Detroito Kovas ir Kleve- 
lando žaibas.

2 5 metų sukaktuvinis iškil
mingas Vyčio balius įvyks spalio 27 
d. puošnioje Seaway Towers viešbu
čio Confederation salėje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
6. Amerikos stalo teniso pirmeny

bėse Detroite ruošiasi dalyvauti: J. 
Klevinas, P. Klevinas, B. Plučaitė. 
Birutė ir Paulius yra Kanados rink
tinės žaidėjai. Nors jų pavardės ir 
laimėjimai dažnai linksniuojami lie
tuviškoj ir Kanados spaudoj, mažai 
kam iš mūsų teko gėrėtis jų geru žai
dimu. Norėdami lietuvišką visuomenę 
supažindinti su jais ir jų augšto ly
gio žaidimu, ruošiame parodomąsias 
rungtynes Prisikėlimo salėje kovo 11, 
sekmadienį, 12 v.

Moterų krepšinio komanda sėkmin
gai pradėjo pusbaigmius. Laimėjo 
pirmąsias rungtynes 47:30. žaidė: 
J. Stonkienė 2, D. Klimaitė 9, J. 
Simonaitytė 2, L. Jull-Kėkštaitė 0, 
S. Ranonytė 8, D. Norkutė 12, R. 
Radžiūnaitė 2, S. Simutytė 12. Auš- 
rietes tikimės matyti stipriausios To
ronto lygos baigmėje.

Prasideda CYO krepšinio lygos 
pusbaigmiai. Jaunieji krepšininkai 
pirmąsias rungtynes žais kovo 7 d. 
Jauniai D — prieš Vytį, jauniai C — 
prieš St. John. Antros rungtynės — 
kovo 11 d. prieš tas pačias koman
das. Jauniai B be pusbaigmių pateko 
į baigmines rungtynes ir žais kovo 
16 d. King Edward mokykloje.

Vyrų krepšinio komanda laimėjo 
prieš Andys 119:91. Gerų metimų ne
stokojo Kaknevičius ir Stonkus. Abu
du laimėjo po 30 taškų. Sekančios 
rungtynės — Prisikėlimo salėje ko
vo 8, ketvirtadienį, 8 v.v., prieš estus.

HAMILTONO KOVAS
Jauniai A lietuvių krepšinio pir

menybėse Toronte nesunkiai išsiko
vojo I v. Baigminėse rungtynėse 
prieš Aušrą be 2 pagrindinių žaidėjų 
Tirilio ir Žilvičio laimėjo 69:23. Žai
dė: Kalvaitis 4, Butkevičius 26, Gra
jauskas 17, Rusinavičius 7. Adomaus- 
kas 12, Lukošius 3, Urbonavičius 3, 
Navickas. Prieš tai įveikė Montrea- 
lio Taurą 67:20.

Mergaitės A taip pat išsikovojo I 
v., nugalėdamos Aušrą ir Vytį. Žai
dė: Zubaitė, Riekutė, Lukošiūtė, So
low, Narbutaitė, Grajauskaitė, L. ir 
R. Kareckaitės. Ypatingai gerais me
timais išsiskyrė L. Zubaitė, per dve
jas rungtynes laimėjusi 37 taškus.

Vyrai, lengvai laimėję prieš Mont- 
realio Taurą ir Vyčio II komandą, 
baigmėje negalėjo išlaikyti prieš fi
ziškai patvaresnius ir geriau žaidžian
čius Toronto aušriečius. Pralaimėjo 
78:108.

Jauniai C krepšininkai dalyvavo 
Pietų Ontario vad. “Invitation” tur
nyre tarp katalikų mokyklų, kur lai
mėjo IV v. Žaidė: Kybartas, Riekus, 
Grajauskas. Budininkas, Žilvitis, An
tanaitis, Sadauskas, Stungevičius.

A.G.

MAŽA GARBĖ SVETIMA 
KALBA KALBĖTI, DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

1 
t

^lĮ;'y NUO LOINOS IKI OANGORAI1IOI H G VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS
T lRENG,MAI' PRIEŽIŪRA ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS 1
Pel. 489-542S Petras Prakas i
4amų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Speciali komisija Ontario provincijos 
Dirbančiųjų Kompensacijos Tarybos 

veiklai studijuoti
Speciali komisija, kuri yra sudaryta Ontario 
provincijos vyriausybės, turi išstudijuoti ir padaryti 
išsamų pranešimą, liečiantį Dirbančiųjų Kompensacijos 
Tarybos administracinę veiklą. Si komisija kreipiasi 
į plačiąją visuomenę, atsiklausdama jos nuomonių, 
kurias sritis jinai turėtų lobiausiai paliesti.
Komisijos studijų sritims priklauso sekantys dalykai:
• Dirbančiųjų Kompensacijos Tarybos vadovybė, 

jos administracinė struktūra bei veikla, įskaitant 
metodus, darant kompensacijos sprendimus.

• Ar patarnavimai ryšium su rehabilitacija, įskaitant 
Dirbančiųjų Kompensacijos Tarybos ligoninę bei 
darbo jieškojimo programą, turėtų būti parūpinti, 
sudarant sutartis su pašalinėmis 
organizacijomis?

• Tarybos santykis su darbo ministerija.
• Tarybos ir darbo ministerijos funkcijos darbo 

saugumo srityje.
• Pačios Tarybos sudėtis, jos dydis ir atsakomybė.
• Dirbančiųjų asmenų patarėjų vaidmuo.
• Tarybos narių ir jos tarnautojų pensijų išmokėjimai 

bei kreditai, užtarnauti pagal išdirbtą laiką.
Speciali komisija kviečia visuomenę įteikti raštiškus 
pasiūlymus. Raštiškų pasiūlymų įteikimo laikas 
baigiasi kovo 30 d., tačiau komisija labai 
pageidauja, kad tokie raštiški pasiūlymai būtų 
įteikti kiek galint anksčiau. Visi, kurie yra 
suinteresuoti raštišku pasiūlymų įteikimu minimai 
specialiai komisijai (Task Force), prašomi kreiptis dėl 
tokių memorandumų paruošimo metodo 
šiuo adresu:

The Secretary, 
Task Force, 
Workmen's Compensation Board, 
P.O. Box 140, Station "A", 
Toronto, Ontario M5W 1A2 
Telephone: 363-8457, ext. 66

A. R. Aird, 
Chairman.

Skautų veikla
• Tradicinė Kaziuko mugė kovo 

4 d. Prisikėlimo salėse praėjo su 
dideliu pasisekimu. Gausūs jos lan
kytojai išpirko viską, ir tėvų k-to 
valgykla nebegalėjo visų pamaitin
ti. Ačiū talkininkams, rėmėjams, tė
vams ir svečiams. Dėkingi skautai- 
tės R. Geležiūnui, atidariusiam mugę.

• LS Sąjungos 55 metų jubilėji- 
nė stovykla bus rugpjūčio 19-20 d. 
amerikiečių skautų Beaumont stovyk
lavietėje prie Klevelando.

• Akademikių skaučių spalvas ga
vo tikrosios narės J. šeškutė, G. Va
siliauskaitė, J. Kobelskytė ir S. 
Sarkutė. Sveikiname.

• V. Gotceitas išlaikė egzaminus 
į I pat. 1. ir priimtas kandidatu į 
sk. vyčių Romo Kalantos būrelį.

• Į jaun. skaučių, “Rūtos” drau
govę įstojo D. Tarnai tytė. Draugo
vės sueiga — šį šeštadienį, 1 v.p.p., 
Lietuvių Namuose. Taipgi tuo pačiu 
laiku ten šaukiama ir vilkiukų su
eiga.

• G. Žukauskaitė ir L. Žukauskai
tė įstojo į jūrų skautes. C. S.

Studentų žinios
— Lietuvių - ukrainiečių numatyti 

šokiai neįvyks.
— Atsiuntė aukas: A. Grusys iš 

Wawos, Ont., $5, K. Gaputis $5, E. 
Vėgelis iš Hudson, N.Y., knygų už 
$5 (atiduotos universiteto bibliote
koms), A. Gustaitis iš Hollywood, 
Calif., 3 knygas, Z. Girdauskas $20, 
I. Kandrotienė $10, T. Bačėnienė 
$10. Nuoširdus ačiū už paramą.

— Lietuvių Diena universitete 
praėjo gana sėkmingai Dėkojame 
Ramonai Girdauskaitei, Ritai Raz- 
gaitytei, Angelei Abromaitytei ir Vi
dai Vaitiekūnaitei už atliktą sunkų 
darbą virtuvėje ir organizuojant pa
rodą. Didelė padėka dail. T. Valiui 
ir dail. Dagiui už leidimą pasinaudo
ti jų kūriniais parodoje. Taip pat 
ačiū Bendruomenei ir parapijoms už 
pagalbą. Smagu buvo matyti daug at
silankiusių tėvų. Nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie Lietuvių Dienos 
proga aukojo lėšų studentų veiklai.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

“ANTRASIS KAIMAS”
Savo laiku JAV visuomenę žavėjo 

vadinamoji “Second City”, humoro 
plotmėje pagavusi bėgančias dienų 
aktualijas. Į tai nusižiūrėjo ir jauni 
lietuviai studentai, iki tol be jokių 
pretenzijų attikdavę linksmesnes pro
gramas studentų ir kitų jaunimo or
ganizacijų pobūviuose bei suvažiavi
muose. “Second City” davus impul
są, 1963 m. Čikagoje tie įvairias pro
gramas atliekantys studentai susibū
rė į teatrinį vienetą ir pavadino 
“Antruoju kaimu”, kurio Širdis bei 
vadovas per pirmus 3-4 gyvavimo 
metus buvo rašyt. K. Almenas. Dau
giausia jis pats parašydavo vaidybi
nius škicus, su visu kolektyvu juos 
išvesdamas į sceną. “Antrojo kaimo” 
teatrinis vienetas, paruošdamas taik
lias, satyra ataustas programas, greit 
susilaukė dėmesio ir iš jaunimo, ir 
iš senimo. Jų spektakliai nedidelėje 
“Menės” salėje visuomet būdavo pil
ni žiūrovų. Kai rašyt. K. Almenas 
išvyko studijų tęsti, “Antrojo kai
mo” egzistencija buvo kiek sušluba
vusi, bet 1968 m. ją išgelbėjo litera
tūros kritikas A. T. Antanaitis, su
tikęs būti “Antrojo kaimo” prievaiz
da. A. T. Antanaičio vadovaujamas 
“Antrasis kaimas” švenčia savo dar
bo dešimtmetį ir ta proga ši savait
gali, kovo 10 ir 11 d.d., Jaunimo 
Centre įvyksta sukaktuviniai spek
takliai, kuriuose pasirodys ir eilė šio 
teatrinio vieneto veteranų, dabar gy
venančių įvairiose JAV vietose, ir 
nauji veidai. Sukaktuvinės progra
mos pirmoje dalyje iš geriausių se
nųjų škicų bus sudaryta ištisa minė
jimo programa su gyvu satyriniu pa
mušalu, gi antroje dalyje praslinks 
visa eilė naujų mūsų rašytoji! sce
ninių gabalų, nes “Antrojo kaimo” 
dabartinis prievaizda A. T. Antanai
tis per paskutinius kelerius metus 
kviečia lietuvius dramaturgus, kad 
jie savo plunksnos duoklę atiduotų 
ir “Antrajam kaimui”. Sis teatrinis 
vienetas su gastrolėmis yra aplankęs 
daug lietuvių kolonijų. Jei kas iš 
Kanados lietuvių domėtųsi sukaktu
viniais spektakliais ar norėtų “Ant
rąjį kaimą” pasikviesti, teskambina 
tel HE4-7004, Chicago, Ill.

APIE ŠOKIŲ ŠVENTŲ
Rašant šią apžvalgą, paskambino 

dr. L. Kriaučeliūnas, buv. IV tauti
nių šokių šventės rengėjų pirminin
kas. Jis pranešė žinią, kad sutikus 
JAV LB cv pirm. inž. V. Voiertui, 
IV taut, šokių šventės meno vadovei 
G. Breichmanienei ir kitiems, yra nu
matytas išleisti meniškas IV taut, 
šokių šventės albumas su žodiniu 
tekstu bei iliustracijomis. Tai bus 
dovana šventėje šokusiam bei daly
vavusiam jaunimui, jų tėvams, visai 
lietuvių visuomenei ir taip pat išei
vijos lietuvių kultūros istorijai. 
Šventė buvo istorinė ir ta prasme, 
kad joje dalyvavo ir ją atidarė paties 
JAV prezidento žmona. Tuo reikalu 
kovo 10 d. Čikagoje, po “Antrojo 
kaimo” premjerinio spektaklio, nu
matomas posėdis, Į kurį kviečiama 
G. Breichmanienė, V. Volertas ir kiti. 
IV taut, šokių šventės pelnas bus 
viešai paskelbtas kovo 11 d., kai 
šventės rengėjų pirmininkas Įteiks 
pelno čekį JAV LB cv pirm. inž. Vyt. 
Voiertui. Vasario 28 d. pasilikom 
specialioje spaudos konferencijoje iš 
P. Amerikos grįžusius “Grandies” 
taut, šokių grupės šokėjus. Anie tai 
plačiau parašysiu kitos savaitės ap
žvalgoje.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wtsl
PRINCE EDWARD — KINGSWAY, $44.000 prašoma kaina, 6 kam
barių vienaaugštis, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, didelis kiemas, arti susisiekimo ir krautuvių. Tuo
jau galima užimti.
MOTELIS — 10 VIENETŲ, apie $30.000 įmokėti, modernus, su elekt
riniu šildymu, apie 12 metų senumo, visuose vienetuose modernios 
prausyklos, 10 kambarių namas, užkandinė (snack bar). Apie $22.500 
metinių pajamų, prie Transcanada greitkelio, puiki ir judri vieta, 
neaugšta kaina.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir užkandinė prie Barrie miesto ribų. 
Sklypas 370’x300’. Vietos pakanka statyti 20 vienetų moteliui. Gazo
lino parduodama 170.000 gal. Prašoma kaina $125,000 grynais. Labai 
gražiai įrengtas 10 kambarių namas, garažas ir dvi kabinos.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-aiyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ii- butas šeimininkui.
HIGH PARK AVE., 10 originalių dvibučių (duplex), prašoma kaina 
už kiekvieną $42.000, apie $8.000 įmokėti. Modernios virtuvės, kili
mai, šildymas vandeniu, platus įvažiavimas ir vieta automobiliams.

AL. GARBENIS PR. KERBERIS ST. DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584 Tel. 536-2738

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m n A Ji JI /t 
TORONTO LIETUVIŲ FAKm/VIA
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5^4% už depozitus 

6% už šėrus 
6% už taupymo s-tas 

6Ųį% už 1 m. term. dep. 
7Ų4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius pagal 
valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. Visų narių 
gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
ROGERS RD. — CALEDONIA, $2.000 įmokėti, atskiras, 6 kambariai, 
2 virtuvės, garažas, pagrindinis planas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR I— OAKWOOD, pajamų namas, $15.000 įmokėti, 14 kam
barių, atskiras plytinis. Savaitinės pajamos — $169.00. Be to, 4 kam
bariai sau, 3 prausyklos, 4 virtuvės, šoninis įvažiavimas, didelis skly
pas su ekstra sklypu už namo.
ROYAL YORK RD. vienaaugštis (bungalow), atskiras plytinis, van
deniu šildomas, sklypas 45 x 190’. Palikimas. Priimami pasiūlymai. 
INDIAN RD. — SUBWAY, $7.000 įmokėti, atskiras, plytinis, 9 kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, vandeniu šildomas. Garažas. 8% % 
mortgičius.
PARKDALE rajone, $2.500 įmokėti, 6 kambarių plytinis namas, nau
ja šildymo krosnis, moderni virtuvė, įvažiavimas. Prašoma $21.900.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

1113 Dundas St. W., _ _TelToronto 3, Ont.
Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

DANISH
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

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

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megrtinių ir kitų dalykų* 

OARCELS TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai: leidiniai, 
programos,

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI S p a u d i n J O J
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

® SKAITYTOJI PASISAKO

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avė., — ■ r«r iaj-a
TORONTO, ONTARIO I 61. UvD’IZuO

• (vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai •

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •

• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

TAIP NĖRA, KAIP RAŠO
RAMOJUS

Š.m. “TŽ” 2 nr. apžvalgoje apie 
Čikagos lietuvių gyvenimą Vladas 
Ramojus užsimena, kad Čikagos Lie
tuvių Opera gyvuojanti šešioliktus 
metus. Toliau rašydamas ne apie Či
kagos Lietuvių Operą, bet apie Chi
cago Opera Co. rašo, kad buvo pa
informuoti laikraštininkai. Jis ten 
sako: “Esą Čikagos Lietuvių Opero
je vis tie patys solistų veidai, kar
tojamos net seniau pastatytos ope
ros, kad tik turimieji solistai turėtų 
ką veikti. Tuo tarpu lietuvių tautinė
je bendruomenėje esą gražaus daini
ninkų prieauglio, kuriam pasirodyti 
reikalinga platforma”.

Šiuo atveju, štai ką tenka pasakyti:
1. Čikagos Lietuvių Opera jau įpu

sėjo septynioliktą savo kultūrinės 
meninės veiklos sezoną.

2. Čikagos Lietuvių Operos pasta
tymuose jau dainavo 48 dainininkai 
solistų partijose, tad jokiu būdu ne
gali būti tie patys veidai. Opera vi
sad laikėsi principo, kurio tebesilai
ko ir dabar, kad būtų įvedamos jau
nos ir naujos pajėgos į operų daina
vimus, tačiau mūsuose dėl esamo 
riboto dainininkų skaičiaus to didelio 
prieauglio, kaip teigia V. Ramojus, 
deja, nesimato. Be to, dažnu atveju 
būna taip, kad vieversiukas nori gie
doti lakštingala.

3. Kad to prieauglio mūsuose tik
rai trūksta, rodo ir neseniai buvę 
“Bohemos” spektakliai, kur solistų 
sudėtyje turėjo dainuoti net 5 nelie
tuviai. žinoma, priekaišto negalima 
daryti, kadangi ir pati vadinamoji 
bendrovė nesivadina lietuvių opera, 
nors lietuvių spaudoje plačiai skel
bėsi.

4. Visame pasaulyje kartojamos 
operos. Jeigu tad ir Lietuvių Opera 
kartoja kartais prieš 12 ar 15 metų 
statytą kūrinį, nėra nieko blogo, nes 
tai yra visiškai naujas pastatymas su 
visa eile naujų solistų.

“Tž” 6 nr. V. Ramojus vėl rašo 
apie Čikagos Lietuvių Operą, pava
dindamas tai net nemaloniais reiš
kiniais, sakydamas, kad Opera iš re
žisūros asistentės pareigų atleido Ži
vilę Numgaudaitę, kad pažadėtos ro
lės negavęs Vyt. Nakas ir tik todėl, 
kad jie dalyvaują ir naujai įsteigto
je operoje. Ir tuoj po to rašo, kad 
“kažkokiu keistu sutapimu vienam 
didžiųjų operos entuziastų — sol. 
Alg. Grigui j automobilio motorą bu
vę pripilta cukraus. Anoniminį laiš
ką gavo ir rašąs šią skiltį...” ir tt. 
čia lengvai galima suponuoti, kad tai 
taikoma Operai.

J tai tenka pareikšti, kad Vladas 
Ramojus tikrai prasilenkė su tiesa. 
Tikrovė gi yra tokia. Živilė Numgau- 
daitė buvo kviesta dar praėjusią va
sarą režisūros padėjėja “Fausto” ope
rai. Vytas Nakas buvo pakviestas

dainuoti “Carmen" operos spektak
liuose, ir šis pakvietimas niekados 
nebuvo atšauktas. Jis visą laiką da
lyvauja repeticijose. Būdamas Ope
ros vadovybėje ilgus metua, tikrai 
gerai pažįstu visus Operos narius ir 
drąsiai teigiu, kad panašūs veiksmai, 
kaip cukraus pylimas į automobilį ar 
rašymas anoniminio laiško Vladui 
Būtėnui, mūsų Operos vienete netu
ri vietos, ir tie dalykai nė vienam 
iš Operos narių nerūpi.

Gaila, kad kartais į įdomią šio laik
raščio skiltį patenka netikslių užuo
minų, juo labiau, kad jos autorius, 
gyvendamas tame pačiame mieste, 
apie viską gali labai lengvai pasiin- 
formuoti iš kompetentingų Operos 
šaltinių.

Vytautas Radžius,
Čikagos Lietuvių Operos 
valdybos pirmininkas

Kuris svarbesnis?
— Mama, — klausia Valiu

kas motiną, — turbūt sąskaiti
ninko pareigos žymiai svarbes
nės, negu ministerio?

— Kodėl taip galvoji?
— Tėtis kasdien i darbą ne

šasi tokį storą portfelį.
— O gal ministeris nešasi dar 

storesnį, — šypteli motina.
— Ką jis nešios, jei neturi. 

Aš pats girdėjau, kaip vakar tė
tis garsiai laikraštyje perskaitė: 
“Ministeris be portfelio’’.

Pas direktorių
Į didelę įstaigą atėjo lanky

tojas.
— Kaip man surasti jūsų di

rektorių? — paklausė Jis sek
retorę. Si mechaniškai paaiš
kino:

— Eikite tiesiai koridoriu
mi, kol pamatysite užrašą “Įei
ti draudžiama’. Atidarykite tas 
duris ir pasukite į kairę. Ne
trukus išvysite kitą užrašą: “Įei
ti griežtai draudžiama”. Ten ir 
rasite mūsų direktorių.

sypsenos

ČESNAKAS-
geras vaistas 

česnakas (garlic) yra natūralus krau
li valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti, apsasrgoįa nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterllų bei )as 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLE1" 
turi savyie rolkaUages tešneko atyvae, 
kuri medicinoje įeu seniai vartojama. 
Per litini! ilmtmeihra milijonai žmo
nių vartojo tesnokų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stlprinomgjo 
galia. Stenkis bOti stiprus k sveikos. 
Dar iiandion nusipirk "ADAMS GARUC 
PEARLES" dėtutg vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. ties tešneko kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Atsikirto
Viršininkas stebi, kaip sekre

torė knebinėjasi prie rašomosios 
mašinėlės.

— Tiesiog netikiu, — paga
liau sako jis, — kad jūs nemo
kate net juostelės Įdėti.

— Na, ir kas čia tokio! — 
patrauko pečiais sekretorė. — 
Gal jūs manote, jog Rubinštei- 
nas mokėjo suderinti savo pia- 
niną? Nelaimė

Ant laiptų pasigirsta triukš
mas.

— Kas atsitiko? — klausia 
motina.

— Tėvas nešė pusbonkį ir 
parpuolė ant laiptų.

— Išliejo?
— Ne, juk krisdamas burnos 

jis neatvėrė.

Rašytojo patarimas
Įkyri ponia paklausė Bernar

dą Shaw, kaip geriausia rašyti, 
kad taptum žymiu rašytoju.

— Iš kairės į dešinę, — atsa
kė Shaw.

Parinko Pr. Alš.
• šiaurinės Australijos vietiniai 

gyventojai, norėdami jietimis pasi
medžioti kengūrų, uždega ganyklose 
sausą žolę, pataikydami taip, kad 
kengūros būtų priverstos bėgti per 
dūmus. Kadangi kengūrų akys labai 
jautrios, tai jos, išbėgusios ii dūmų, 
tuojau sutupia ir ima valyti ašaro
jančias akis. Gyventojai tuo momen
tu pribėga ir jietimis nudobia ken
gūras. Australijos baltieji kengūros 
mėsos nevalgo, bet nepaprastu ska
nėstu laiko kengūros uodegą, kuri, 
atitinkamai paruošta, tikrai skani.

tel. 277-0814
14, Ontario 

NARYS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

Tel. 532-7733

----  TV-HI-FI ----
Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street West

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

RADIO & TV
* Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus *

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

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531*6165

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 persiuniiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siundome Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r>_Ix.;_ Pvtmi-žind rv 4,0 RONCESVAU.il AVI., 
ĮSTAIGA oaltlC Exporting to. TORONTO s,-Ontario 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 ‘sav. p. utbaii.

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas
Bloor Autorite Garage *96nB*0<?KP__________ _______________________ (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorife sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDnrbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

NEIŠMESKITE!
A&B TAILORS

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

LAIKRAŠČIU SURINKIMO
Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš

meskite jų — suriškite į ryšulius ir padėkite ant gatvės kampo 
7 valandą ryto. Miesto sunkvežimiai surinks juos

ketv. KOVO 15 penkt. KOVO 16 (<
jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
pirmadienis ir ketvirtadienis
Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra

darbiavimo. Informacijų teiraukitės
LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

367-7742

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai

o Mortgičfai

• Ūkiai

• Žemės 

sklypai

FRANK 
BARAUSKAS, 
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE 

38 28 Bloor St. W„ ISLINGTON 

231-6226 231-2661

TRAC CITY of TORONTO
TORONTO RECYCLING H. F. Atyeo, P. Eng., David E. Crombie, 

ACTION COMMITTEE Commissioner of Streets. Mayor
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Štai kq turite žinoti apie
pajamų mokesčius Kanadoje
Kanadoje pajamų mokesčiais apdedami visi gyventojai, nežiūrint 
jų pilietybės, čia gyventojai turi pranešti visas pajamas, net ir gaunamas 
iš už Kanados ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, Jūsų 
darbdavys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi Jums išduoti T4 
raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuriame surašyta, kiek 
uždirbote ir kiek pajamų mokesčio atskaityta. Vieną T4 raštelio 
kopiją turite pridėti prie užpildytos pajamų mokesčių formos.
Jei dirbote praėjusiais metais keliose darbovietėse, turėsite kelias T4 
kopijas pridėti. Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu mokesčių 
mokėjimo formas. Jos yra atspausdintos su mokėtojų pavardėmis, 
adresais ir socialinės draudos (Social Security) numeriu. Naujai atvykę 
į šį kraštą pirmą kartą turi pasiimti šias formas iš pašto įstaigos. 
Informacinė brošiūra yra pridėta prie kiekvienos formos, joje yra 
atsakymai beveik į visus jūsų klausimus. Jeigu Jums dar būtų 
problemų, galite gauti nemokamai informacijų iš kiekvienos 
apylinkės mokesčių įstaigos. Galite apsilankyti, parašyti ar paskambinti. 
Telefono numeris ir adresas jūsų apylinkės įstaigos yra įrašytas 
pridėtoje brošiūroje. Užmiestiniams telefono skambinimams reikia 
išsukti "operator" ir prašyti ZEO-4000. 
Nemokamai. Daug mūsų tarnautojų 
kalba įvairiomis kalbomis, bet jei 
norite, galite atsivesti savo 
draugą, kuris padėtų 
Jums susikalbėti.

National
Revenue,
Taxation

Revenu 
national, 
ImpOt

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros Išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvlečiant gimines

dienos metu arba vakarais

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETItKOS MtSOS IR SKANtSTŲ 
---------------------------- KRAUTUVtS KANADOJE ---------------------------- 

= tip-topMEATS 
kas savaite-------------------------------------r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST (PRiu keele požeminio stoti) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY’S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth i, jt kelia.) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir 5 kelios)

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų —241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, OnL 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St, Toronto 4, OnL
Eagles Nest

Telefonas 534-0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

AP1ILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas Ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6.30 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitariu 
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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
W ik t oria BUKOWSKA, R.O 
874 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
vto iki 9 vai. vak.; šeštadle 
’•»!« nūn 10 v rvto iki 6 V.V

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

RONCESVAU.il


Varpui" vadovauja muzikas A. Ambrozaitis
• Chorui talkins—solistai G. Čapkauskienė, V. Verikaitis, muzikai — St. Gailevičius, ilgametis ir pirmasis choro 

Bilietu* platina virpleiiai, “Varpo" rėmėjų būrelis Ir parapijų spaudos kioskai. dirigentas, D. Viskontienė ir J. GovėdūS.
(ėjimas — $3.00 suaugusimes, $2.00 — pensininkams ir moksleiviams.

X Toronto Lietuviu Choro “VARPAS” dvidešimtmečio sukaktuvinis
BJT įį į f| naujųjų Lietuvių Namų didžiojoj auditorijoj

llUlvvtll I Av 10’ ^šiadienį, 7vai.vakaro

Visus kviečiame Į KLEVELANDO tautinių šokių ansamblio

"Grandinėlės
------------ DVIDEŠIMTMEČIO----------

KONCERTĄ
RYERSONO TEATRO SALĖJE
41 Gerrard St. E. (Yonge ir Carlton) Toronte

balandžio 1, sekmadienį, 3 v.p.p
Vietos numeruotos; $5, $4, $3 ir $2
Pensininkams Ir studentams — pusė kainos

Bilietai Raunami: pas Nck. Pr. Marijos seseles, Sv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo parapijose bei jų knygynuose, 
Hamiltone — pas J. Pleinj ir, jei liks — 
prie (ėjimo.

Rengia — Lietuvių Vaikų Namų rėmėjų būrelis

f
K
1’

$ TORONTE
Sv. Jono Kr. par. iinios
— Praėjusią savaitę Anapilio so

dybos aukomis ir paskolomis ii pri
vačių asmenų sutelkta $80 000.00 
Ypatinga padėka dr. J. Egan, kuris 
labai geromis sąlygomis statybai pa
skolino $30000. Jau užbaigti salės 
gelžbetonio darbai — pirmojo augšto 
sienos, balkonai, laiptai. Šią savaitę 
antrojo augšto statybai montuojamas 
plienas.

— Sj trečiadieni prasideda Gavė
nia. Trečiadieni, Pelenų Dieną, pa
maldos 7.30 v. vakaro.

— Praėjusią savaitę lietuvių kapi
nėse palaidota: a.a. Pranas Kirklys ii 
Klevelando. a.a. Petras Vilėniikis ii 
Montrealio. a.a. Jonas Petraitis ir 
.Marija Pilkauskienė ii Hamiltono. 
Velionių artimiesiems gili užuojauta.

— Praėjusi sekmadieni paminėta 
Tikinčiosios Uetuvos Diena. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. Spe
cialioje rinkliavoje surinkta $308.75.

— Sj sekmedienj po 10 v. pamaldų 
įvyks tėvų pasitarimas pirmosios Ko
munijos iškilmių reikalu.

— Nuoširdžiai sveikiname Joną 
Matulionį atšventusi 75 m amžiaus 
sukaktj, Ir Konstanciją Bačėnienę 
sulaukusią 80 metų.

— Pamaldas: šj šeštadieni. 8 v.r., 
už a.a. Juozą Valeiką; sekmadieni: 
10 v.r. P. Rutkauskų šeimos intenci
ja. 11 v. už a a Ksaverą Borisevičie- 
nę. 12 v. Katelių šeimos intencija

— Susituokė: Mikas Valadka ir 
Dalia Balsytė.

Prisikėlimo par, iinios
— Nuolirdžial užjaučiame M. Ba

salykiene ir Jos šeimą, mirus bro
liui a a. Pranciškui Klriliul. Palaido
tas Toronte kovo 3 d.

— Pr sekmadieni specialiu žodžiu 
ir pamaldomis paminėtos Tikinčio
sios Lietuvos Diena ir Iv. Kazimiero 
šventė. Uetuvos Bažnyčios šalpai su
aukota $700. Mišiose 10 v. dalyvavo 
abu skautų tuntai.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
šeimos mirusius, užpr. L. E. Norvai
šų: 8.20 v. — už a.a. Magdaleną. Kos
tą ir Teresą. užpr. V. Pranckevičiaus; 
ketvirtad.. 8 20 v — už a a. Vincą. 
Veroniką ir Kazj. užpr. V. Pranckevi
čiaus; penktad., 8 40 v. — už a.a. 
Mariją. Adomą ir Vytautą, užpr. A.A. 
Kuolų; 9 v. — už a.a. A. Šapoka, 
užpr. E. A. Sudiltų; šeštad., 8 v. — 
už a a. M. Žilinską. užpr. J. B Mazi
liauskų: 8 20 v. už a.a. Gvaldą, užpr. 
V. Z. Gvaldų; 8 40 v. — už a a. S. 
Vaitiekūną, užpr. J. Vaitiekūnaitės: 9 
v. — už a.a. J. Sudlklenę, užpr. E. 
A. Sudlkų: sekmad , 8 v. — už a a. 
J. A. Sinkevičius, užpr. V, Sinkevi
čiaus; 9 v. už a a. J. Vainą, užpr. L 
V. Balaišių; 10 v. — už a.a. P. Siek), 
užpr. E. K. Siekių; 11.18 v. — už a. 
a. M. Dervini, užpr. S. Dervinlenės: 
12.15 v. — už a.a. K. Grigaravičių, 
užpr. O. Grigaravičienė*.

— Metinė parapijos vakarienė — 
i| sekmadieni, 5.30 v.p.p., parapijos 
auditorijoje. Geras maistas, vynas, 
aptarnavimas, tortai su kava, meninė 
programa. Kvietlmai-bilietai įsigyja

mi iki šio ketvirtadienio; nuo garbės 
bilietų susilaikoma. Pelnas skiriamas 
par. skoloms sumažinti. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

— Sj trečiadienj — Pelenų Diena 
ir Gavėnios pradžia; Mišios, išpažin
tys, Komunija ir paženklinimas pele
nais — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Gavėnios metu kviečiama su
silaikyti nuo šokių ir triukšmingų su
eigų.

— Mėnesinė rinkliava par. skoloms 
sumažinti iš praėjusio sekmadienio 
atkelta j šj.

— Pirmosios Komunijos ir religi
jos pamokos vaikams, choro repeti
cija ir lit. seminaras — įprasta tvar
ka.

— Parapijos metinės 20-mečio su
kakties rekolekcijas bendrai vyrams 
ir moterims bus balandžio 8-15 d.d. 
Vedėjas — kun. A. Tamošaitis, jė
zuitas.

— Tėv. Rafaelis, po kelionės Aust
ralijon. j par. darbą įsijungia šj ket
virtadieni.

— Prie šios parapijos prisiglaudės 
pensininkų klubas planuoja persior
ganizuoti. Norima apjungti visus mū
sų kolonijos vyresniuosius be parapi
jinio ar religinio skirtumo, sudaryti 
formalią organizaciją ir išsirinkti val
dybą. Taip susitvarkiusiom vyresnių
jų organizacijom federacinė ir pro
vincinė valdžia stengiasi visokeriopai 
padėti: apmoka autobusus ekskursi
joms, padeda jsirengti bendrus re
kreacijos kambarius ir t.t. Kiek teko 
nugirsti, latvių "senior citizens” iki 
šioj jau yra gavę apie $39,000 pana
šiems reikalams.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka.
— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 

lankiusiems ligoninėje: kun. A. Pra- 
kapui, OFM. kun. J. Staškui. p.p. dr. 
A. Pacevičiui, J. žiurinskui, J. Urbo
nui. J. Stanaičiui. J. Vaitkui, Iz. 
Antanaičiui. K. Žebrauskui, A. Pelec- 
kiui, J. Kasakaičiui. Vektoriui, že- 
koniul, Pyragių!, St. Pociūnui, J. J. 
Šarūnams. Šukiui, J. Cicėnui. M. Ra
čiui. St. Jakubauskui, VI. Jagclavi- 
čiui ir Užupiams. Jūsų lankymas man 
buvo didžiausia moralinė dovana, ku
ri pasiliks mano širdyje iki mirties. 
Tad dar kartą Jums visiems nuošir
dus ačiū. A. Kvedaras

BARONESSA
Beauty Salon

Sovininkė Alė Kcrberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
(vairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir LL Prieinamos kalno*.

Savanorių veikla. Vasario 24 
d. LK Kūrėjų-Savanorių S-gos 
Toronto skyriaus narių metinia
me susirinkime išrinkta valdy
ba iš St. Paciūno, A. Zubrio ir 
St. Banelio. Pastarajam atsisa
kius, jo vieton, kaip kandidatas, 
įėjo VI. Kazlauskas. Naujoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: A. 
Zubrys — pirm., St. Paciūnas — 
ižd., VI. Kazlauskas — sekr. Iš 
pradžioje skyriuje buvusių virš 
30 narių, keliems persikėlus ki
tur gyventi ir 14 mirus, šiuo me
tu skyriui priklauso 17 narių. 
Skyrius iš anksčiau ruoštų pa
rengimų pelno ir suteiktų lėšų 
kariuomenės švenčių progomis, 
lietuvių šventovėse Toronte da
rytų rinkliavų virš $5,000 yra 
išleidęs savišalpos reikalams. Iš 
jų $3,450 teko Vokietijoje pasi- 
likusiems laisvės kovų invali
dams ir sunkioje būklėje atsidū- 
rusiems kūrėjams-savanoriams 
šelpti, $532 lietuviškiems visuo
meniniams reikalams paremti ir 
virš $1000 ligų paliestų sky
riaus narių paramai. Šiuo metu 
Vokietijoje yra šelpiamų 9 k.- 
savanoriai ir invalidai, kuriems 
per vietinį k.-savanoriu skyrių, 
vadovaujamą majoro J. Krikš
čiūno, kiekvienų metu Kalėdų ir 
Velykų švenčiu progomis buvo 
siunčiama po $100. Šelpiamųjų 
skaičiui sumažėjus, dabar siun
čiama po $80. S. B.

Senosios kartos ateivis Cibuls
kis kovo 3 d. buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje. Ligoninėje 
amputuota koja. Guli Colling- 
woodo ligoninėje prie Wasagos.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOT,X 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 - ROOR.

PARDUODAMAS BLOOR—INDIAN 
RD. 14 kambarių pajamų namas; at
skiras, plytinis, atskiras įė'imas | I 
augšto 5 kambarius ir prausyklą, at
skiras įėjimas | II augšto 5 kamba
rius Ir prausyklą; 4 kambariai ir 
prausykla III augšte; šiltu vandeniu 
šildomas; dvigubas garažas. 515 000 
įmokėti. Kreiptis: J. Gawrys, tel. 537- 
5431, Young a. Biggins Ltd.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gra
žioje vietoje, prie gero susisiekimo. 
Tel. 239-7287.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tvhos remontus, naujus prlstatvmus, 
išvalymus rūsiu, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329
ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
Ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4”. durų, faneros. 
Tel. 8394894. KAZYS CIBAS.

Min. pirmininko P. E. Tru
deau priėmimas rengiamas ko
vo 7, trečiadienį, Royal York 
viešbučio salėse — Canadian 
Room ir Concert Hall.

“Ką dėvėti min. pirmininko 
priėmime?” Tokiu šūkiu praėju
sią savaitę Folk Art Council bu
vo suruošęs įvairių tautybių tau
tinių drabužių modeliavimą. Lie
tuvių taut, drabužius modeliavo 
Rita Lapaitė, gintarietė, specia
liai atskridusi iš Londono, kur 
studijuoja žurnalistiką. Ji dėvė
jo dail. A. Tamošaitienės austus 
augštaičių krašto drabužius. Sve
čių tarpe buvo kelių ministerių 
žmonos, kurios labai domėjosi 
kruopščiu ir gražiu spalvų deri
niu lietuvių tautiniuose drabu
žiuose.

Sukaktuvinis “Varpo” koncer
tas — kovo 10, šį šeštadienį, 7 
v.v., Liet. Namų salėje.

Akademikų draugijos susirin
kimas — kovo 11, sekmadienį, 
12.15 v., Prisikėlimo par. mu
zikos studijoje. Jame bus spren
džiama alumnų veikla ateityje. Į 
susirinkimą kviečiami visi baigę 
universitetus ar kitas augštąsias 
mokyklas. Valdyba

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas — šį sekma
dienį, kovo 11 d., 1.30 v.p.p., sa
lėj virš “TŽ” redakcijos. Visi 
nariai prašomi būtinai dalyvau
ti. Valdyba

Anapilio statybai paremti ren
giami pietūs kovo 18, sekmadie
nį, šv. Jono Kr. par. salėje. Ren
gėjos — katalikės moterys. Jos 
kviečia visus dalyvauti ir tuo 
prisidėti prie lietuviams svarbių 
planų vykdymo. Pakvietimai 
gaunami pas: p. Aneravičienę 
tel. 766-7984, n. Norkienę — 
767-6247, p. Ottienę — 654- 
4961; pas valdybos nares ir šv. 
Jono Kr. par. knygyno vedėją 
V. Aušrotą.

“Gintaro” metinis koncertas 
įvyks kovo 24 d. Programoje: 
trys šokių grupės ir mergaičių 
choras “Aidas”, vad. sol. V. Ve- 
rikaičio, iš Hamiltono.

Garsiosios tautinių šokių gru
pės “Grandinėlė” koncertas To
ronte — balandžio 1, sekmadie
nį, Ryersono instituto teatro sa
lėje. Visos vietos numeruotos. 
Rengėjai kviečia jsievti bilietus 
iš anksto, nes tai bus plataus 
masto renginys. Plačiau žiūr. 
skelbime.

Dail. Jurgio Račkaus akvare
lių paroda vyksta “Picture 
Loan” galerijoje. Jo anodizuoto 
aluminiaus tapyba buvo mato
ma grupinėje parodoje O’Keefe 
teatro kavinėje.

Jonas Matulionis, buvęs KLB 
ir VLIKo pirmininkas, sulaukė 
75 m. amžiaus. Jaukios pagerb- 
tuvės įvyko kovo 2 d. jo bute. 
Susirinkę gausūs bičiuliai pa
linkėjo jam sveikatos ir ilgiausių 
metų.

Vyt. Meilus, ilgus metus dir
bęs Ispanijoj ir Japonijoj kaip 
imigracijos pareigūnas Kanados 
atstovybėse, kurį laiką dirbo 
centre Otavoj. Šį pavasarį, ge
gužės pradžioj, tom pačiom par
eigom persikels Švedijon. kurią 
gana gerai pažįsta, nes joje gy
veno pirmaisiais pokario metais.

Lietuviškos vestuvės. Kovo 3 
d. Šv. Jono Kr. šventovėje su
situokė Mikas Valadka, dr. Alek
so ir Aldonos Valadkų sūnus, su 
Dalia Balsyte, inž. Vytauto ir 
Valentinos Balsiu dukra. Vaišės 
įvyko Howard Johnson viešbu
tyje, kur dalyvavo anie 200 sve
čių: plačioji sutuoktinių giminė 
ir daug jaunimo. Oficialioje da
lyje. kuriai vadovavo iš Otavos 
atvykęs V. Meilus, palinkėta jau
niesiems laimingo gyvenimo ir 
sėkmės studiiose. Oficialioji da
lis užbaigta cadute. Mat, jaunie
ji yra tautiniu šokių ffrunės 
“Gintaras” nariai ir skautai. 
Abu studijuoja Toronto univer
sitete.

“Gintaras” nuoširdžiai dėko
ja už parama A. J. Bakšiui — 
$100 ir Kredito Kooperatyvui 
“Parama” — $100.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 55-ji sukaktis buvo pa
minėta vasario 24-25 d.d. Estų 
Namuose surengtu priėmimu ir 
iškilmingu aktu Massey Hall. 
Priėmime dalyvavo 200 asme
nų, daugiausia kitataučių. Lietu
viams atstovavo KLB pirm. E. 
Čuplinskas. Iškilmingame akte 
dalyvavo 2500 asmenų (Toronte 
estų yra apie 10.000). Pagrindi
nes kalbas pasakė kun. A. Taul 
ir G. Allen. Meninę programą 
atliko jungtinis Toronto ir Ha
miltono choras (giedojo naujai 
sukurtą muz. Toi patriotinę kan
tatą) ir Ročesterio un-to simfo
ninis orkestras, kurio dirigentu 
yra estas. Programa užtruko 3 
valandas.

“Latvija - Amerika”, Kanados 
latvių savaitraštis, Vasario 16 
proga 7 nr. pirmajame puslapy
je įdėjo dviejų lietuvaičių nuo
trauką, o antrajame — straipsnį 
apie Lietuvą. Toronto lietuvių 
surengtą Vasario 16 minėjimą 
aprašė 9 nr. ž. Zentinš ir kitas 
korespondentas. Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga uk
rainiečių savaitraštis “Vilne 
Slovo” 8 nr. įdėjo Vilniaus ka
tedros nuotrauką su platesniu 
paaiškinimu.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvai — “Parama” ir Pri
sikėlimo sukakčių proga išleis- 
dino specialius informacinius 
leidinius. Juose ryškiai matyti 
savųjų institucijų finansinė veik
la. Ypač pabrėžtina šių koopera
tyvų finansinė pagalba lietuviš
kajai veiklai. “Parama” per 10 
metų (1963-1972) jai paskyrė 
$25.400, o Prisikėlimo — $23.- 
200.

Nauja knyga. Torontietis Pet
ras Cesnulis, kilęs iš Vilniaus 
krašto, parašė knygą “Nužemin
tieji” — savo atsiminimus iš 
lenkų okupacijos laikų. Juos iš
leido Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, spausdino “Rūtos” 
spaustuvė Hamiltone. Viršelį 
piešė dail. T. Valius.

Kanadiečių karių tarpe, pri
žiūrinčių taikos paliaubas, yra 
ir lietuvių. “The Globe a. Mail” 
kovo 3 d. laidoje įdėjo nuotrau
ką, kurioje buvo matyti ir Roy 
Navikėnas karininko uniformoj.

Pirmgimės dukrelės sulaukė 
Ragna ir Vasaris Bersėnai.

Kiwanis klubo surengtame 
muzikos festivalyje sėkmingai 
dalyvavo ir lietuviai: Jonas Vaš
kevičius, Anita Pakalniškytė, Li
lija Klibingaitytė ir kt. Jie visi 
gerai pasirodė.

Visuotinio “Paramos” narių susi
rinkimo, įvykusio š.m. vasario 25 d., 
nutarimu paskirtos aukos: N. Pr. 
Marijos seserims $50, chorui “Var
pas” $100, sporto klubui “Vytis” 
$100, sporto klubui “Aušra” $100, 
skautams $100, ateitininkams $100, 
stovyklavietei “Romuva” 100, taut, 
šokių grupei “Gintaras” 100, an
sambliui “Birbynė” 100, studentų 
klubui 50, Tautos Fondui 200, Lietu
vių Fondui $200, Toronto šeštad. Mai
ronio mokyklai $800, Vasario 16 gim
nazijai 500, studento stipendijai 500. 
Iš viso 3.100. Specialiam Fondui pa
likta $15,000, garantijos fondui $3,- 
852. Iš viso $21,952. Likutis pajamų 
mokesčiams. Vedėjas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBC

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas  5.5%
Taupomąsias s-tas________ 6.0%
Term. ind. 1 m.___________ 6.5%
Term. ind. 2 m.___________ 7.0%
Term. ind. 3 m.___________ 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— M. Kleizienė, kuri visuomet 

daug padėdavo parapijai, Kazimieri- 
nių vakarienėje nedalyvavo, nes ko
vo 2 d. buvo paguldyta St. Cabrini 
ligoninėje. Linkime jai greitai pa
sveikti.

— Jau laikas įsigyti pakvietimus j 
Velykų ryto pusryčius, kurie yra pir
mi mūsų parapijos istorijoje. Visi 
parapijiečiai kviečiami atsilankyti į 
juos ir įrodyti, kad esame tikrai vie
na ir didžiulė šeima.

— Kazimiera Petrulienė vasario 
24 d. išvyko į Bostoną pas savo vyrą 
ir artimuosius, kur praleis ilgesnį lai
ką. Išvykdama ji nepamiršo ir savo 
parapijos —.Kazimierinių vakarienės 
proga paaukojo $50. Nuoširdus 
ačiū.

— Visi parapijiečiai kviečiami gau
siai atsilankyti į rekolekcijas, kurias 
ves kun. L. Andriekus, OFM — gar
sus poetas ir lietuvių rašytojų dr-jos 
pirmininkas. Rekolekcijos užtruks 
tris vakarus, t.y. balandžio 12-13-14 
d.d. Pamokslai — 7.30 v.v., o po to 
Mišios. Rekolekcijas užbaigsime Ver
bų sekmadienį 11 v. pamaldomis ir 
bendra Komunija. Po to par. k-to 
narių žmonos suruoš svetainėje bend
rus pusryčius. Visi atsilankykime.

— Serga Red Memorial ligoninėje 
mūsų choro seniūnas J. Susevičius.

K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Kovo 4 d. visose Kanados lietu

vių parapijose — Maldos Diena už 
tikinčiąją Lietuvą.

— Kovo 4 d. įvyko Vlado Pūtvio, 
Šaulių Sąjungos įsteigėjo, šventė. 11 
v. Mišiose šauliai dalyvavo su vėlia
vomis. Šiais metais sueina 100 metų 
nuo VI. Pūtvio gimimo.

— Praėjusi savaitė buvo labai 
skaudi daugeliui mūsų parapijiečių. 
Vasario 24 d. staiga mirė Petras Vi- 
lėniškis, mūsų parapijos komiteto na
rys. Palaidotas Šv. Jono kapinėse 
Toronte. Vasario 28 d. mirė Juozas 
Adakauskas ir Emilija Kelerienė. 
Lietuvoje mirė Br. Lukoševičienės 
motina Pranciška Čepaitienė ir A. 
Čepulio motina Marijona. Reiškiame 
gilią užuojautą artimiesiems ir gimi
nėms.

— Sekmadienį, kovo 11, tuojau po 
pamaldų parapijos salėje Šv. Onos 
Draugija ruošia Juozapines. Nuošir
džiai kviečiame visas Juzės ir Juozus 
bei jų draugus atsilankyti.

— Vaikučių pirmoji Komunija bus 
per Atvelykį, balandžio 29 d. Vysk. 
V. Brizgys suteiks Sutvirtinimo sak
ramentą.

— Šeštad. mokyklos Vasario 16 
minėjime paskaitą skaitė stud. Vyt. 
Kudžma, o ne R. Navikėnas.

Tautinės parapijos Kvebeke. Dvi 
italų katalikų tautinės parapijos ry
tinio Montrealio Papineau ir St. 
Michel rajonuose pasinaudojo spe
cialiu Kvebeko provincijos įstatymu 
ir, šventyklų statybos išlaidoms pa
dengti, savo parapijiečius namų sa
vininkus apmokestino. 1965 m. išleis
tas vadinamasis “fabrique” įstaty
mas (“fabrique” įstatymo tekste va
dinama parapijos vadovybė) Kvebe
ke leidžia parapijiečius apmokestinti

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. 

pagal nekilnojamo turto vertę, ir to
kie mokesčiai gali būti išreikalauja
mi teismo keliu. Notre Dame de la 
Consolata ir Notre Dame de Pompei 
italų tautinės parapijos 1971 m. savo 
parapijiečius apmokestino po $1 nuo 
$1.000 nekilnojamojo turto 12-kai 
metų. Parapijiečiams prieš apmokes
tinimą protestuojant, Pompei para
pija mokesčių nebereikalavo, bet 
Consolata parapija neapsimokėjusie
siems išsiuntė advokatij laiškus, ku
riuose buvo grasinama teismu.

Spaudos žiniomis, apie 1500 nepa
tenkintų italų parapijiečių susior
ganizavo į “Mouvement Progressiste 
Italo-Quebeqois” organizaciją, kuri 
parapijos mokesčius vadina “feoda
lizmo liekanomis” ir reikalauja vy
riausybę “fabrique” įstatymą panai
kinti. Anot protestuotojų, apmokes
tinimo nutarimai buvę padaryti pa
rapijiečių susirinkimuose, kurie bu
vę teisėti tik su 10% kvorumu. Be 
to. susirinkimai buvę šaukiami tik 
iš sakyklos, ir dėlto daugumai para
pijiečių nebuvę iš anksto žinomi. 
Už Kvebeko italų sielovadą atsakin
gas vyskupas Andre-Marie Cimichel- 
la pareiškęs, kad “įstatymo reikia 
klausyti”.

Nėra aišku, ar ir Montrealio lietu
vių katalikų abi tautinės parapijos 
galėtų pasinaudoti “fabrique” įstaty
mu slegiančiom šventyklų statybos ir 
remontų skolom mokėti. Reikšmės 
gali turėti faktas, kad italai Papi
neau ir St. Michel apylinkėse gyve
na kompaktiškai, tuo tarpu lietuviš
kųjų parapijų nariai gyvena išsibars
tę po visą didįjį Montreal} ir už jo 
ribų. Antra vertus, lietuviai parapi
jiečiai savo parapijas visdėlto iki 
šiol visiškai gražiai išlaikė savano
riškomis aukomis. Z. Am.

Madų parodą kovo 18, sekma
dienį, 3 v.p.p., AV salėje rengia 
“Neringos” jūrų šaulių kuopos 
moterys. Parodoje dalyvaus 15 
moterų su savo sukurtais mode
liais. Bus rodomi įvairūs mode
liai — nuo maudymosi kostiu
mų iki vestuvinių suknelių. Su
darytoji komisija atrinks geriau
sius modelius ir paskirs atitinka
mas premijas.

Montrealio imigracijos cent
ras, minėdamas savo 25 metų 
sukaktį, vasario 23 d. vokiečių 
salėje surengė vakarienę. Daly
vavo apie 600 įvairių tautybių 
svečių. Prie garbės stalo sėdėjo 
kardinolas Leger iš Afrikos, 
Kvebeko imigracijos ministeris, 
du kiti Montrealio vyskupai, fe
deracinės imigracijos ministeri
jos atstovas ir kiti. Ta proga bu
vo įteikti kaikuriems nusipelniu
siems asmenims specialūs pažy
mėjimai. Tokį pažymėjimą gavo 
ir kun. St. Kulbis, SJ, už išskir
tini darbą su etninėmis grupė
mis. Pažymėjimą pasirašė: pirm. 
Fr. Laporte (buv. darbo ministe- 
rio žmona), T. Benguerel, direk
torė, ir J. Bienvenue, Kvebeko 
imigracijos ministeris.

“Gintaro” ansamblį š.m. pa
rėmė Kanados Lietuvių Fondas 
$75, XVIII-sios Kanados Lietu
vių Dienos komitetas $300, Žve
jotųjų - Medžiotojų Klubas “Ni
da” $20. Didelis dėkui.

“Gintaras” turi didelių planų. 
Pavasarį numato koncertuoti 
Delhi ir Sudbury, o vasaros pa
baigai planuojamos gastrolės 
Europoje. Numatoma išleisti 
iliustruotą leidinį trimis kalbo
mis. Vedamos derybos išleisti 
“Gintaro” plokštelę. Visiems 
tiems darbams reikia daug dar
bo ir lėšų. A. A.

Asmeninės ir nekilnojamo 
turto paskolos “Lite” gauna
mos iš 8,5%, Įskaitant gyvybės 
draudos premiją iki $10,000 sko
los balanso, pagal turimą CUNA 
draudos polisą. Narių paskolų 
paklausa nėra pakankama, to
dėl pradėtos duoti paskolos pa
galbiniams nariams — nelietu
viams. Neverta skolintis, jeigu 
nebūtina, bet jeigu jau kas sko
linasi, tai pirmiausia turėtų tei
rautis “Lite”, nes mažesniu pa
lūkanų nuošimčiu ir lengvesnė
mis išsimokėjimo sąlygomis nie
kas paskolų neduoda.

“Lito” valdyba nutarė už ei
namąsias sąskaitas nuo vasario 
1 d. mokėti po 5.5% palūkanų, 
priedu duodant nemokamą če
kių patarnavimą. Už taupomą
sias sąskaitas su gyvybės drau
da garantuojami 6% palūkanų, 
tačiau priklausomai nuo metinio 
pelno tas nuošimtis gali būti ir 
didesnis. 1972 m. “Litas” išmo
kėjo už taupomąsias sąskaitas 
6.5%, vietoje žadėtų ir skelbtų 
6%. Per š.m. sausio mėnesį “Li
tas” padidėjo $103,330 ir pasie
kė $3,797,794 balansą. Pr. R.

15,1% niontrealiečių savo gim
tąja laiko neanglų arba nepram 
cūzų kalbas, kai tuo tarpu prieš 
10 metų tokių tebuvo 9,1%. Ši
tie ir eilė kitu duomenų yra pa
skelbta tik ką atppaiisdintoje 
334 psl. knygoje “Les Minorites 
Ethniques”, kurią išleido Le 
Bureau de Consultation Jeu- 
nesse. Knyga yra pilna įvairiau
sių informacijų ir statistikos, 
naudingos ne tik ateiviams, bet 
ir “seniesiems” kanadiečiams, 
kurie domisi Montrealio tauti
nėmis mažumomis. Z.


