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Nauji keliai
Lietuvos laisvinimo darbuose nuolat jieškoma naujų kelių, 

kad sovietų pavergtos Tėvynės klausimas ne merdėtų, o nuolat 
judėtų ir būtų gyvas tarptautiniame gyvenime. Tai ne tik VLIKo, 
bet ir visų laisvėje gyvenančių lietuvių problema. Naujų kelių 
jieškojimas ypač pagyvėja ryšium su Vasario šešioliktąja. Jei 
daugumoje vietovių laikomasi trafaretinio metodo, stengiamasi 
nenukrypti nuo išminto tradicinio kelio, tai judresnėse vietovėse 
daroma priešingai — stengiamasi rasti naujų kelių. Ir, reikia 
pripažinti, sėkmingesni yra tie, kurie pajėgia išsiveržti iš trafareto 
bei atrasti naujus kelius. Savo naujumu jie atkreipia dėmesį ne tik 
savųjų tautiečių, bet ir kitataučių. Tais atvejais ir pati Lietuvos 
laisvės problema pasidaro nauja, nebetenka išdilusios plokštelės 
nuobodulio. Pvz. vienas Kanados ministeris, dalyvavęs net 23 
kartus Vasario 16 minėjimuose, ne tik pats kartoja tą pačią svei
kinimo kalbą, bet ir mato labai panašią kasmetinę lietuvių progra
mą. Kai betgi pastebi mūsų minėjimuose naujos dvasios ir formų, 
pats atgyja ir gėrisi lietuvių dinamiškumu. Naujų vėjų papūtimas 
visus atgaivina. Dėlto reikia sveikinti visus tuos, kurie jieško naujų 
kelių, proveržių ir juos atranda, šioje srityje kiekviena kolonija 
turi būti išradinga pagal vietos sąlygas. Pvz. kaikurios kolonijos 
paveda Vasario 16 šventę surengti jaunimui. Kitur bandoma tą 
šventę rengti viešbučiuose ar panašiose puošniose patalpose kana- 
diškų banketų forma ir pan. Tai vis girtinos pastangos, nes duoda 
gerus rezultatus.

★ ★ ★
Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švente šiais metais 

Kanadoje įvyko net du plataus masto proveržiai naujų kelių jieš- 
kojime, būtent, drama “Milžinų replėse” CBC radijo tinkle ir 
baltiečių vakaras parlamento rūmuose Otavoje. Tai proveržiai Į 
plačiąją Kanados visuomenę. Jie buvo laimėti organizacijų vardu, 
tačiau tikrieji jų autoriai yra paskiri asmenys, sutelkę apie save 
ir kitus. Proveržiui į CBC radiją reikėjo ištisų penkerių metų. 
Faktiškasis jo autorius yra Vakarų Kanadoje gyvenąs A. Dudara- 
vičius. Jis atrado savo idėjai ir lėšas, ir autorių, ir visą reikalingą 
talką. Kelias nebuvo lengvas, tačiau rezultatai pasigėrėtini. Pana
šų proveržį suorganizavo estas W. Pent, talkinamas senatoriaus P. 
Yuzyko ir kitų. Pirmą kartą istorijoje gyvą baltiečių balsą išgirdo 
Kanados parlamento atstovai savo rūmuose Otavoje. Tiesa, tame 
baltiečių vakare dalyvavo nevisi parlamento nariai, tačiau jų skai
čius buvo pakankamai gausus ir reprezentatyvus. Visam vakarui 
teikė orumo net kelių ministerių dalyvavimas, ypač užsienio reikalų 
ministerio, nuo kurio daug priklauso Kanados politika Baltijos 
kraštų atžvilgiu. — Trečiu originaliu proveržiu naujų kelių jieš- 
kojime laikytina Miami (Floridoj) lietuvių iniciatyva įsiterpti vie
šųjų koncertų programom Su lietuvių muzikų talka jie pajėgė 
Įpiršti visą eilę lietuviškų kūrinių ir solistų. Tuo būdu plačiai 
nuskambėjo ne tik lietuviškoji muzika bei lietuviška tema, bet ir 
pačios Lietuvos vardas, nes koncerto pranešėjas pasistengė atitin
kamai informuoti susirinkusią auditoriją. Tai irgi naujas proveržis, 
galbūt prieinamas ir kitiem.

★ ★ ★

Besigėrint naujaisiais proveržiais, kyla klausimas, ar veržia
masi gera linkme? Ligšioliniai mūsų jieškojimai ribojosi daugiau
sia politine sritimi, kaip ir visi Vasario 16 minėjimai. Sakyti, kad 
tai klaidinga linkmė, nėra pagrindo, nes Lietuvos laisvinimo klau
simas pirmiausia yra politinio pobūdžio. Dėlto ir visuose mūsų 
Vasario 16 minėjimuose yra orientuojamasi ta linkme. Pagrindi
niais kalbėtojais kviečiami politikai, laukiama sveikinimų iš par
tijų vadų, vyriausybių ir t.t. Jų visų talka mums reikalinga, bet ir 
mes (lietuviai ir kitos tautinės grupės) jiems esame reikalingi balsa
vimo metu. Iš dalies gal ir dėlto lengviau yra susilaukti politinių 
žmonių dėmesio Lietuvos bylai. Toji galimybė mums yra naudinga 
ir tęstiną, tačiau negalima ribotis ja viena. Jau laikas pažvelgti 
plačiau ir pamatyti, kad šalia politikų yra ir kitų reikšmingų asme
nų. Pagrindiniais kalbėtojais reikėtų kviesti ir žymiuosius gyve
namo krašto kultūrininkus. O ir patys minėjimai galėtų būti įvai
rinami — vienais metais duoti daugiau kultūrinį atspalvį, kitais 
— politinį. Politiniai Lietuvos faktai jau yra plačiau žinomi nei 
kultūriniai. Jau vien dėlto derėtų atkreipti didesnį dėmesį į kultū
rinį pasauli. Ypač nereikėtų palikti nuošalyje universitetų. Juose 
ruošiami ateities visuomenės vadai. Ne be pagrindo i juos taip 
atkakliai veržiasi marksistinės grupės. Ir lietuviai, rengdami savo 
iškiliąsias šventes, turėtų kviesti universitetų žmones, kultūrinin
kus, užmegzti ryšius su jais, informuoti gyvu žodžiu apie Lietuvos 
būklę ir paklausyti jų samprotavimų. Kultūrinė talka mums yra 
nemažiau svarbi kaip politinė. Pr. G.

I Pasaulio įvykiai I 

š. AIRIJOS GYVENTOJAI SPECIALIU REFERENDUMU ATSISAKĖ PRI
SIJUNGIMO prie Airijos respublikos 591.820:6.463 balsų santykiu. 
Referendumą boikotavo apie 400.000 balsuoti teisę turėjusių as
menų, kurių didžiąją dalį sudarė katalikai. Kadangi protestantų 
Š. Airijoje yra du "kartus daugiau nei katalikų, pastariesiems iš 
anksto buvo žinomi referendumo rezultatai. Dėl protestantų ryšių 
su Britanija negali būti nė kalbos apie prisijungimą prie Airijos 
respublikos. Referendumas tik atnešė naują teroro bangą, kuri šį 
kartą pasiekė net ir Britaniją. Londono centrinėje dalyje, prie 
žemės ūkio ministerijos ir Old Bailey kriminalinio teismo rūmų, 
IRA pogrindininkai susprogdino du dinamito prikrautus automo
bilius. Sprogimuose žuvo vienas asmuo, o sužeistų buvo net 259. 
Policija aerodrome suėmė 7 vy- •----------------------------------------

K a n ados įvykiai

JEI NORI, TERIZIKUOJA
Montrealio burmistro J. Dra

peau duomenimis, pasaulinei 
olimpiadai 1976 m. Montrealyje 
surengti reikės $310 milijonų. 
Dalį šios sumos padengs federa
cinės vyriausybės statybos pro
grama. Jokių kitų finansinių įsi
pareigojimų' šį kartą nesutiko 
prisiimti nei premjeras P. Tru
deau, nei Kvebeko premjeras R. 
Bourassa. Burmistras J. Drapeau 
užtikrino, kad deficito nebus ir 
kad likusią išlaidų dalį pilnai 
padengs loterija, olimpiadai 
skirti pašto ženklai bei monetos, 
įėjimo bilietai, transliacijų lei
dimai. Premjero P. E. Trudeau 
federaciniame parlamentui pa
teiktais duomenimis, olimpiados 
išlaidos gali net $200 milijonų 
prašokti pajamas. Šiai minčiai 
pritaria ir Montrealio dienraš
čio “Le Devoir” vyr. red. Claude 
Ryan specialiame vedamajame. 
Jis primena burmistrui J. Dra
peau, kad 1964 m., kai buvo pla
nuojama nasaulinė 1967 m. pa
roda Montrealyje, išlaidu buvo 
tikėtasi turėti $167 milijonus, 
o jų buvo susilaukta net $430 
milijonų. Susidariusio deficito 

beveik devynis dešimtadalius 
padengė Kvebekas ir Otava. Šį 
kartą Montrealio miestas ir jo 
burmistras J. Drapeau tokios ga
rantijos neturi. Pasak Claude 
Ryan, didžiulio deficito galimy
bę gali atmesti tik visiškai ak
las žmogus. Premjero P. E. Tru
deau parlamentui pateiktame 
pranešime teigiama, kad bur
mistras J. Drapeau geriausiu at
veju pajamų iš olimpiados turės 
tik apie $160 milijonų, ši suma 
nepadengs dabar jo planuoja
mų $310 milijonų išlaidu, ku
rios tikriausiai bus beveik dvi
gubai didesnės, šis pranešimas 
buvo atviras premjero P. E. 
Trudeau įspėjimas Montrealio 
burmistrui J. Drapeau ir Kve
beko premjerui R. Bourassai. 
Paskelbęs savo ekspertų paruoš
tus duomenis, premjeras P. E. 
Trudeau prie jų pridėjo tik vie
ną sakinį: “Jeigu jie hori, tegu 
rizikuoja . . .”

Užsienio reikalų ministeris M, 
Sharp išskrido į Vietnamą susi
pažinti su taikos priežiūros ko
misijos darbu ir nuolatiniais 

(Nukelta j 8-tą puslapį)

Kanados baltiečių atstovai pas generalinį gubernatorių R. Michener Otavoje. Lietuviams atstovavo KLB pirmininkas 
inž. E. čuplinskas (pirmas iš kairės). Viduryje — gubernatorius su žmona. Jiems buvo Įteikta estų rašytojo A. Viir- 
laid knyga “Graves Withouth Crosses” Nuotr. J. Kreilio

Baltiečiai Kanados parlamente
Specialus pranešimas iš Kanados sostinės Otavos

“TŽ” 9 nr. jau buvo trumpai 
pranešta apie baltiečių vakarą 
Kanados parlamento rūmuose 
Otavoje. Kadangi tai buvo neei
linis įvykis, dera išsamiau ap
rašyti.

Otavos dienraštis šventės iš
vakarėse (vasario 20) paskelbė:

Baltiečių 55-ją nepriklausomybės 
sukakti paminės 85 parlamento at
stovai, 6 ministerial ir 180 baltiečių 
vadų parlamento rūmuose.

Dienraštis taipgi paminėjo 
planuojamą estų rašytojo kny
gos įteikimą ir pranešė iškilmių 
programą.

Pas gubernatorių
Vasario 21 vidudienį iŠ Toron

to Otavon atvyko specialus auto
busas su estaičių choru ir bal
tiečių veikėjais. Lietuviams at
stovavo KLB krašto valdybos 
pirm. inž. E. Čuplinskas ir vice- 
pirm. J. R. Simanavičius. Pa
aiškėjo, kad planuotas bendras 
vizitas pas gen. gubernatorių R. 
Michener su prakalbom ir meni
ne programa negalės įvykti dėl 
kitiem reikalam užimtų patalpų. 
Dėlto sudaryta mažesnė delega
cija, kuri 3 v.p.p. nuvyko pas 
gen. gubernatorių. Estų rašyto
jas Arved Viirlaid jam įteikė 
specialiai dedikuotą savo roma
ną “Graves Without Crosses”, 
kuris vaizduoja tautos kovą už 
laisvę.

Iškilmių salėje
Svarbiausia iškilmių dalis bu

vo banketas parlamento rūmų 
iškilmių salėje (Confederation 
Room), kurioje Kanados vyriau
sybė ruošia pokylius užsienio 
svečiams. Pirmiausia 6 v.v. daly
viai susirinko Railway Commi- 
tee Room salėje kokteiliui. Įvai
rių Kanados politinių partijų 
parlamento atstovai ir senatoriai 
buvo labai draugiški, šnekūs. 
Daugelis jų palaiko santykius su 
etninėm grupėm. Pvz. žemės 
ūkio min. Whelan ir sen. A. 
Thompson yra vedę estes, kiti
— ukrainietes, lenkes, vengres 
ir t.t.

Iškilmių salėje prie garbės 
stalo sėdėjo: užsienio reikalų 
min. M. Snarp, daugiakultūrių 
reikalų min. S. Haidasz, žemės 
ūkio min. E. Whelan, valstybės 
gynėjas W. Allmand, susirgusį 
J. Diefenbakerį pavadavęs p. n. 
L. Alexander, sen. P. Yuzyk, 
baltiečių vakaro globėjai — sen. 
C. W. Carter, parlamento nariai
— R, Roy, D. Rowland, V. Jelli- 
nek, baltiečių atstovai ir rašy
tojas A. Viirlaid. Tostą karalie
nės garbei pasiūlė inž. E. Cup- 
linskas. Įžangini žodį tarė sena
torius ir istorijos prof. P. Yu
zyk. Jis, kaip banketo šeiminin
kas, kalbėjo apie baltiečių lais
vės kovas ir padėkojo parlamen
to atstovams už atsilankymą. Pa
grindinę kalbą apie pavergtus 
Baltijos kraštus pasakė Kana
dos Baltiečių Federacijos pirm. 
U. Petersoo,’ drąsiai nušviesda
mas estų, latvių, lietuvių kan
čias ir apeliuodamas į parlamen
tarus padėti naikinamoms tau
toms. Kanados estų centrinės ta
rybos pirm. J. Lupp apibūdino 
A. Viirlaid romana “Graves 
Without Crosses”, kuris esąs 
išverstas į 7 kalbas. Autorius šį 
leidinį, specialiai autografuotą. 

įteikė garbės stalo svečiams, o 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios estės — visiem kitiem par
lamento atstovam.

Meninė programa
Kanados parlamento atstovai 

turėjo progos susipažinti ne tik
tai su baltiečių problemomis, 
bet ir jų vokaliniu bei folklo
riniu menu. Sol. G. Čapkauskie- 
nė iš Montrealio. akompanuoja
ma D. Fidleritynės iš Deep Ri
ver, atliko šias dainas: “Mano 
sieloj šiandien šventė” — J. Tal- 
lat-Kelpšos, “Mėlyni varpeliai” 
— VI. Jakubėno, “Lakštingalos 
giesmė” — V. Kuprevičiaus, 
“žvaigždutė” — B. Dvariono ir 
“Oi nėra niekur” — K. V. Ba
naičio. Visi dalyviai, sužavėti so
listės dainavimu, jos tautine ap
ranga, sustoję ilgai plojo.

Otavos latvių tautinių šokių 
grupė “Riteni'tis”, įsisteigusi 
prieš dvejus metus, pasirodė su 
savo šokiais ir kanklėmis. To
ronto esčių skaučių choras, va
dovaujamas G. Laikvee, puikiai 
padainavo 4 estų liaudies dai
nas ir vieną anglišką.

Pareigūnų kalbos
Tarp meninės programos da

lykų augštieji pareigūnai buvo 
kviečiami kalbėti. Užsienio reik, 
min. M. Sharp pareiškė, kad Ka
nada niekad nesutiks su sovietų 
tvirtinimu, esą Estija, Latvija ir 
Lietuva laisvai įsijungė Sov. Są
jungom Kanada taipgi niekad 
nesutiksianti su tų kraštų oku
pacijos įteisinimu." Helsinkyje 
Kanados delegacija esą laikysis 
nusistatymo, kad visai išnyktų 
geležinė uždanga ir kad išskir
tos šeimos galėtų laisvai susi
jungti. Sen. A. Thompson kal
bėjo ugningai, tartum būtų es
tas (jo žmona estė). Konservato- 
rių partijos vadui R. Stanfieldui 
atstavovęs Fairweather pa
reiškė:

šiandieną esame liudininkai gra
žiausios invazijos — baltiečiai už-

Dvidešimtmečio perlai
Toronto choras “Varpas” pir

muosius žingsnius pradėjo 1953 
m. gegužės 9 d. Taip rodo doku
mentai. Kadangi pavasario sau
lutė sukaktuviniams koncertams 
nėra palanki, varpiečiai ryžosi 
paminėti savo dvidešimtmetį 
turtingu koncertu kovo 10 d. 
Lietuvių Namų salėje. Apie tris 
valandas trukusio koncerto pro
gramą atliko: mišrus “Varpo 
choras, vyrų choras, moterų cho
ras, sol. G. Čapkauskienė’ sol. 
V. Verikaitis, dirigentai — muz. 
St. Gailevičius, muz A. Ambro- 
zaitis, akompaniatoriai — D. 
Viskontienė ir J. Govėdas. Tai 
buvo tikra meno šventė, kuria 
gėrėjosi pilna LN salė. Progra
ma nebuvo trumpa, tačiau nie
kas ne nuobodžiavo, nes ši kartą 
apsieita be kalbų, išskyrus vie
nintelį “Varpo” pirmininko J. 
Račio padėkos žodi, kuriame jis 
teisingai pastebėjo, kad šios 
šventės kalba buvo daina.

Koncertą pradėjo varpiečiai 
įprastiniu J. Vanagaičio “Lais
vės varpu", diriguojamu pirmo
jo choro vadovo St. Gailevičiaus, 
ir pastarojo komnozieiia “Oi tn.

rus ir d moteris, ima organiza
cijos provizorinis sparnas pa
skelbė, kad tuos sprogdinimus 
atliko 18 pogrindininkų grupė, 
kurios 8 nariams pavyko pabėg
ti. Pranešime pabrėžiama, kad 
sprogdinimai buvo atlikti be IRA 
vadų pritarimo ir žinios. Britani
jos konservatorių partijos prem
jeras E. Heath veda sunkią kovą 
su nuolatiniais streikais. Darbo 
unijoms nepatinka parlamento 
patvirtinta kainų ir atlyginimų 
kontrolė infliacijai sutramdyti. 
Londono savaitraštis “Econo
mist” nuogąstauja, kad tie strei
kai gali palaidoti parlamentinę 
demokratiją Britanijoje ir gali 
privesti prie tokių reformų, ko
kias Prancūzijoje turėjo įgyven
dinti gen. De Gaulle. Įvairių 
unijų vadai, skelbdami streikus, 
nori nuteikti visuomenę prieš 
kainų bei atlyginimų kontrolę ir 
premjero E. Heath konservato
rių vyriausybę. Ilgesni ir trum
pesni Britanijos unijų streikai 
paralyžuoja visą krašto gyveni
mą.

LAIMĖJO GAULLISTAI
Prancūzijos parlamento dvie

jų dalių rinkimus laimėjo pre
zidento G. Pompidou gaulistai 
ir jų sąjungininkai, nors perga
lė buvo pranašauta F. Mitteran- 
do socialistų ir G. Marchais ko
munistų jungtiniam frontui. Pir
mąjį rinkimų sekmadienį komu
nistų ir socialistų koalicija ga
vo 46% balsų, gaulistai — 38%. 
Pagal Prancūzijos rinkiminę sis
temą pirmajame balsavime lai
mėtojais užskaitomi tik daugiau 
kaip 50% balsų surinkę kandi
datai. Antrajame balsavime, se
kantį sekmadienį, laimėtojui nu
statyti pakanka paprastos balsų 
daugumos. Antrajam balsavimų 
ratui, matyt, nemažos įtakos tu
rėjo per televiziją tarti prezi
dento G. Pompidou ir premjero 
P. Messmer įspėjimo žodžiai, 
kad socialistų-komunistų koali
cijos išrinkimas baigtųsi Pran
cūzijos politiniais griuvėsiais. 
Negalutiniais duomenimis, gaul- 
listai su savo sąjungininkais 490 
vietų parlamente turės apie 60 
atstovų daugumą. Rinkimus pra
laimėjo du žymieji gaullistų 
partijos veikėjai — užsienio rei
kalų ministeris M. Shumannas 
ir teisingumo ministeris R. Ple
venas. Socialistai ir komunistai 
parlamente turėtą savo atstovu 
skaičių padidino 90. Gaullistų 
pozicijas sustiprino centro refor
matorių grupės įsijungimas koa- 
licijon prieš pat antrąjį balsavi
mu rata. ši J. Lecanuet ir J. 
Servą n-Schreiber vadovaujama 
grupė naujajame parlamente tu
rės apie 30 atstovu. Nors atsto
vų skaičiumi rinkimus laimėjo 
Gaullistų koaliciia. balsu nuo
šimčiu abi pagrindinės grupės 
buvo lygios. Ir gaullistu koali
cija. ir socialistu-komunistn 
bendrasis frontas gavo po 46% 
balsu.

RINKIMAI ČILĖJE
Gilės parlamento ir senato rin

kimai neatnešė jokių žymesnių 
pasikeitimų. Marksisto prez. S. 
Allende kairioji grupė gavo 
43,4% balsų, demokratinės kon
federacijos koalicininkai — 
54,7% balsų. Prez. S. Allende 
šalininkai savo atstovų skaičių 
parlamente padidino šešiais, se
nate — dviem, bet jiems dar la
bai tolimas kelias iki parlamen
to ir senato kontrolės. Krikščio
nių demokratų suorganizuota 
demokratinės konfederacijos ko
alicija taip pat nepasiekė savo 
tikslo — senate negavo dvieių 
trečdaliu vietų, kurios yra bū
tinos Įstatymo keliu sustabdyti 
marksisto prez. S. Allende re
formoms.

TEIS TERORISTUS
Sudano prez. J. Nimeiiy per 

radiją ir televiziją tartu žodžiu 
pranešė, kad Chartume bus tei
siami policijai pasidavę “Juodo

ėmė parlamentą! Jūs esate išradingi. 
Jei tą knygą siųstumėte paštu, ji su
lauktų reklaminių leidinių likimo ir 
niekam nebūtų naudos. Dabar mes 
pažinom jus ir jūsų problemas, tu
rėjom labai gražų vakarą. Tikimės, 
kad baltiečiai šią gražiai pradėtą 
tradiciją ant Parlamento kalvos tęs 
ir toliau.

Pabaigoje baltiečių vardu iš
reiškė padėką dalyviams, kalbė
tojams, rengėjams ir programos 
atlikėjams Kanados Latvių Fe
deracijos pirm. T. Kronbe'rgs.

Sekančią dieną “Ottava Jour
nal” atspausdino iškilmių apra
šymą ir vieną nuotrauką. Vasa
rio 23 d., 11 v., vietos televizija 
parodė nufilmuotas iškilmes ir 
keletą minučių skyrė informaci
niam paaiškinimui.

Pagirtina iniciatyva
Šis baltiečių vakaras parla

mento rūmuose įvyko estų ini
ciatyva, remiama sen. P. Yuzy
ko. Pastarojo patarimu, sumany
tasis estų renginys buvo pra
plėstas ir padarytas baltiečių 
vakaru. Ypač daug pasidarbavo 
estas W. Pent, remiamas Cent
rinės Estų Tarybos Toronte. 
Parlamento patalpomis gali nau
dotis tiktai parlamento nariai. 
Bet jie turi teisę jose priimti 
bei vaišinti piliečius, kuriems 
jie atstovauja. Ta teise pasinau
dojo sen. P. Yuzyk, ukrainietis, 
sudarė iš parlamento narių glo
bos komitetą, kuris ir ėjo šeimi
ninko pareigas. Aplamai, sen. 
Yuzyk jaučiasi atstovaująs se
nate visom etninėm grupėm Ka
nadoje. Jis aktyviai darbuojasi 
senate ir už jo ribų, siekdamas 
visom mažumom lygių teisių ne 
tik teorijoje, bet ir praktikoje. 
Vokiečiai jam pagerbti surengė 
specialų pokylį ir įteikė medalį. 
Ir lietuviai turėtų atkreipti di
desnį dėmesį Į šį senatorių, tu
rinti daug simpatijų lietuvių tau
tai. Tai paskatintų ir jį patį dau
giau domėtis lietuviais. M. R.

Ii toli”.Publika, prisimindama il
gametį “Varpo” vadovą, šiltai 
plojo, dėkodama už jo praeities 
intesyvų darbą. Po to dirigavi
mą perėmė dabartinis choro va
dovas A. Ambrozaitis, kuris, 
anot J. Račio, “nedrebėjo, bet 
prakaitavo”, nes turėjo atlaikyti 
ne tik sunkią dirigavimo naštą, 
bet ir koncerto paruošimo. Vežė 
jis energingai. Jo mostai valdė 
ir choristus, ir solistę, ir akom
paniatorių. Jei pirmoje dalyje 
choras ribojosi lietuvių kompo
zitorių kūriniais, tai antroje 
perėjo į operinius dalykus. At
skirai pasirodęs vyrų choras at
liko Wagnerio Piligrimu dainą 
iš operos “Tannhaeuser”. Beet- 
hoveno “Naktį” ir T. Makačino 
“Pilki keleliai". Daugiausia ka
tučių susilaukė už pastarąjį, ku
ris iš tikrųjų geriausiai pavy
ko. Moterų choras įspūdingiau
siai padainavo A. Bražinsko 
“Nemunėlį” — turėjo kartoti. 
Be kitko, imponuojanti buvo 
chorisčių apranga (ilgos baltos 
suknios). Sol. G. Cankauskienė, 
padainavusi porą dainų su cho-

i R-ta iwalaruA 

ir dviejų amerikiečių diplomatų 
nužudymą. Pagrindiniu šių žu
dynių organizatorium jis laiko 
arabų partizanų “El Fatah” gru
pės atstovą Chartume F. Yassi- 
ną, prieš teroristų įsiveržimą 
Saudi Arabijos anibasadon iš
skridusį iš Sudano Libijos kelei
viniu lėktuvu. Prez. J. Nimeiry 
reikalauja, kar arabų kraštai jį 
grąžintų Sudanan. Jis taipgi pa
žadėjo uždaryti visas palestinie
čių organizacijų būstines Suda
ne. JAV vyriausybė paprašė 
arabų kraštus sustiprinti Ame
rikos ambasadų bei atstovybių 
apsaugą ir planuoja padidinti sa
vo sargybinių skaičių. Izraelio 
vyriausybė nutarė atsilyginti 
virš Sinajaus numuštame Libi
jos lėktuve žuvusių asmenų Šei
moms. Joms bus išmokėta po 
$30.000, o penki sužeisti, bet 
gyvi išlikę keleiviai taip pat 
gaus nuo $10.000 iki $30.000 
pagal jų sužeidimo laipsnį.

ĮTAMPA KIPRE
Naują įtampą Kipro saloje ga

li sukelti Graikų Ortodoksų 
Bendrijos sinodo nutarimas pa
šalinti iš dvasininkų eilių arki
vyskupą Makarios, trečią kartą 
išrinktą penkeriem metam Kip
ro prezidentu. Sinodą sudaran
čių trijų vyskupų nuomone, 
Graikų Ortodoksų Bendrijos 
dvasininkai neturi teisės prisi
imti jokių politinių pareigų vie
šame gyvenime. Iš tikrųjų Šis 
sinodo nutarimas taip pat yra 
grynai politinio pobūdžio, nes jį 
sudarantieji vyskupai yra gen. 
G. Grivo šalininkai, o jis Kiprą 
nori prijungti prie Graikijos. 
Arkivyskupas Makarios sinodo 
sprendimą laiko nelegaliu. Jį 
remia didžioji dalis Kipro salos 
Graikų Ortodoksų Bendrijos 
dvasininkų.

KEIČIA PAVADINIMUS
Komunistinės Kinijos žinių 

agentūra apkaltino sovietų kom
partijos vadą L. Brežnevą carų 
imperialistinės politikos tęsimu. 
Kiniečius užrūstino Kremliuje 
padarytas sprendimas kinietiš- 
kos kilmės miestų ir rajonų pa
vadinimus Sibire pakeisti rusiš
kais. Mingo dinastijos įsteigtas 
Imanas pavadintas Dalnerečens- 
ku, Suchanas — Partizansku 
Siaurinis Suchanas — Ugleka- 
mensku. Lifudzinas dabar jau 
vadinamas Rudnij, o čungaris 
— Gurskoje. Gaila, kad šia pro
ga kiniečiai nepastebėjo žymiai 
didesniu mastu Maskvos atlikto 
lietuviškos kilmės vietovardžių 
pavadinimu pakeitimo Rytprū
siuose, kurie dabar yra prijung
ti prie Rusijos federacinės res
publikos. Vietovardžiams ten 
parinkti rusiški pavadinimai ne
turi nieko bendro net su pirmi
nio pavadinimo žodine prasme. 
Geriausias pavyzdys — K. Do
nelaičio Tolminkiemis, rusų pa
verstas čystyje Prudy.

PIRMOJI PERGALĖ
Bengalijai nepriklausomybę 

iškovojęs šeikas M. Rahmanas 
susilaukė triumfinio laimėiimo 
pirmuosiuose parlamento rinki
muose. Jo vadovaujama Avamio 
Sąjungos partija 300 vietų par- 
lamentan įsileido tik 6 opozici
jos narius. Premjeras M. Rah
manas, paskatintas tokios di
džiulės pergalės, paprašė Jung
tines tautas suorganizuoti ben
galu ir bihariu pasikeitimą tarp 
Pakistano ir Bengalijos. Pakis
tane vra apie 400 000 bengalu, o 
Bengaliioi — 600.000 bihariu 
kilmės mahometonu. Karo įaud
rintos nuotaikos labai nenalan- 
kios šiom mažumom abiejuose 
kraštuose. Indi’oie dar tebėra 
apie 90.000 pakistaniečiu karo 
belaisviu, kuriuos tain pat rei
kėtų gražinti Pakistanui. Prem
jeras M. Rahmanas snaudns at
stovams narei škė. kad tuoiau 
bus pradėti dabartinėje Benga
lijoje žudynėmis pasižvmėiusiu
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Lietuviai eucharistiniame kongrese
Rašo mūsų bendradarbis, dalyvavęs kongreso iškilmėse

Visas jėgas Lietuvos laisvei! I

Į eucharistinį kongresą Aust
ralijon nuvyko grupė lietuvių 
iš V. Europos ir S. Amerikos. 
Jų tarpe buvo vysk. V. Brizgys, 
vysk. A. Deksnys, Sv. Kazimie
ro kolegijos rektorius apašt. pro- 
tonotaras L. Tulaba, apašt, prot.
J. Balkūnas, kun. S. šantaras, 
kun. R. Šakalys, OFM, Pasaulio 
Lietuvių Kat. Federacijos pirmi
ninkas K. Kleiva su žmona, prel. 
P. Celiešius ir kiti — iš viso 28 
asmenys.

Pasinaudodami atvykusiais 
svečiais, Australijos lietuviškų 
misijų kapelionai pakvietė vysk. 
V. Brizgi, vysk. A. Deksnį, prel. 
L. Tulabą ir prel. P. Celiešių 
vesti susitelkimo dienas arba re
kolekcijas jų kolonijose. Vysk. 
A. Deksnys vedė rekolekcijas 
Sydnėjuje ir Adelaidėje, vysk. 
V. Brizgys — Kanberoj, prel. L. 
Tulaba — Hobart ir Perth, prel. 
P. Celiešius — Brisbanėj ir Gee- 
longe. Vysk. A. Deksnys, baig
damas rekolekcijas, suteikė Su
tvirtinimo sakramentą lietuvių 
kalba 28 Sydnėjaus kolonijos 
lietuviams.

“Šuolis Į laisvę”
Tarptautinio eucharistinio kon

greso išvakarėse (vasario 17 d.) 
Melburno lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minė
jimą pradėjo iš vakaro lietuvių 
klubo salėje vaidinimu “Šuolis į 
laisvę”, kurį parašė ir režisavo 
V. Baltutis. Vaidinimo turinys 
išreiškia Simo Kudirkos rezis
tenciją Lietuvos okupacijai ir jo 
bandymą pabėgti į laisvę. Ka
dangi pats autorius buvo to vei
kalo režisorius ir vienas iš vei
kėjų, sceninis apipavidalinimas 
buvo labai darnus. Veikėjai bu
vo giliai įsigyvenę į savo vaid
menis ir publiką jaudino iki 
ašarų. Ypač giliai išgyveno savo 
vaidmenį N. Skidzevičius, vaiz
davęs Simą Kudirką. Taip pat 
pilnai įtikino žiūrovus A. Gus
tas — lietuvis komunistas ir V. 
Baltutis — rusas karininkas. 
Mieli buvo žiūrovams G. Kubi
lius — ukrainietis jūrininkas, 
J. Neverauskas — amerikietis 
karininkas h' B. Rainys — rusas 
jūrininkas. Silpniau buvo pavaiz
duoti amerikiečiai — kapitonas 
ir jūrininkas. V. Opulskio sukur
tos dekoracijos pilnai atitiko vei
kalo paskirti. G. Grigonio garsų 
efektai gerai derinosi su veika
lo visuma.

“Šuolį į laisvę” pastatė Aust
ralijos lietuvių teatras “Vaidi
la” iš Adelaidės. Ši grupė gali 
drąsiai rodytis betkurioje lietu
vių scenoje.

Vasario 16
Melburno lietuviai minėjo 

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį vasario 18 d. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje. Mišias laikė vysk. A. 
Deksnys, pamokslą sakė vysk. 
V. Brizgys. Mišių metu giedojo 
didžiulis jungtinis choras, suda
rytas iš parapijos ir “Dainos 
sambūrio” chorų. Vadovavo A. 
Celna. Choras yra augšto meni
nio lygio ir gali lygintis su di
džiuliais JAV lietuvių chorais. 
Oficialioji ir meninė minėjimo 
dalis įvyko Melburno lietuvių 
klubo salėje.

J minėjimą atsilankė svečiai 
iš š. Amerikos ir V. Europos. 
Salė buvo pilnutėlė tautiečių. 
Minėjimui vadovavo Australijos 
Liet. Kat. Federacijos pirm. V. 
Laukaitis. Pagerbus Lietuvos ir 
lietuviškų organizacijų vėliavas 
bei mirusius už Lietuvos laisvę, 
sveikino vysk. V. Brizgys, lin
kėdamas išlaikyti lietuviams tar
pusavio vienybę, prieš kurią kė
sinasi Lietuvos okupantas, sėda
mas įvairiomis progomis išeivi
joje nesantaikos sėklą. Vysk. A. 
Deksnys savo sveikinimo žodyje 
išreiškė savo pirmuosius įspū
džius Australijoje, linkėjo jau
nimui išlikti ištikimu savo tau
tai, nepaisant kurios generacijos 
iie bebūtų. Australijos vyriausy
bės vardu sveikino senatorius 
F. McManus. Pasaulio Lietuvių 
Kat. Federacijos vardu sveikino
K. Kleiva, primindamas, kad 
miršta tik žmonės, bet ne tau
tos. jei jos nenori mirti.

Po oficialios minėjimo dalies 
sekė tautiniai šokiai ir dainos. 
Šokius atliko dvi grupės. Vado
vavo H. Statkuvienė ir V. Strau- 
kus. Akordeonu grojo Aranaus- 
kas. Dainavo moterų sekstetas, 
vyrų oktetas ir mišrus choras.

Be to, meninėje dalyje Mel
burno poetė M. Malakūnienė pa- 
4ftWaiNaW!.. S8-V.Q. kūrybos šven- 
nrograma. Kvietimai-bilietai įsigyja- 

tės nuotaikai pritaikytų eilėraš
čių. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Melburne yra apie 2000 
lietuvių.

Australijos sostinėje
Kanberos lietuviai minėjo 

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį vasario 17 d. puikioje savo 
klubo salėje. Susirinko per 60 
lietuvių. Jį pradėjo vietos LB 
pirm. P. Pilka. Pasveikino iš už
jūrio atvažiavusius svečius, pa
reikšdamas, kad šis minėjimas 
suorganizuotas paskubomis ir 
kad jo programą atliks patys 
svečiai. Vysk. A. Deksnys savo 
sveikinimo žodyje pagyrė Aust
ralijos lietuvių darbštumą bei 
vieningą veiklą, pasidžiaugė jų 
pastangomis įsigyti tokį gražų 
lietuvių klubą su puošniomis sa
lėmis, kaip kad dera Australijos 
sostinės tautiečiams. Pagrindi
nei minėjimo paskaitai buvo pa
kviestas šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos Romoje rektorius prel.
L. Tulaba. Jis nušvietė lietuvių 
tautos dvasinį atsparumą tiek tė
vynėje, tiek išeivijoje, atskleidė 
mūsų tautai gresiančius pavojus, 
okupanto pastangas palaužti lie
tuvių dvasią bei vieningumą, ra
gino jungtis religiniais bei kul
tūriniais ryšiais, kad galėtume 
fiziškai ir dvasiškai išlikti stip
ri tauta.

Milžiniškas kongresas
Keturiasdešimtasis tarptauti

nis eucharistinis kongresas bu
vo surengtas Melburno meiste. 
Atidarymas įvyko Šv. Patriko 
katedroje, o kitos bendros pa
maldos — Cricket Ground sta- 
dijone, koncelebracinės Mišios 
įvairiose bažnyčiose, paskaitos 
universiteto salėse, seminairai 
bei konferencijos — palotinie- 
čių misijonierių kolegijoje.

kongreso atidaryme dėl vie
tos stokos galėjo dalyvauti tik 
kviestiniai asmenys. Jis įvyko 
vasario 18 d., 3 v.p.p., kated
roje. Susirinkus 11 kardinolų, 
114 vyskupų, keliem šimtam ku
nigų bei vienuolių ir pasaullie- 
čiarns, atvyko popiežiaus atsto
vas Baltimorės kardinolas Law
rence Shehan. Užėmęs jam skir
tą prie altoriaus vietą, perskai
tė Pauliaus VI oficialų raštą. Po
piežiaus atstovą pasveikino Mel
burno arkivyskupas J. R. Knox. 
Visus atidarymo iškilmių daly
vius sveikino katedros dekanas 
mons. F. Chamberlin. Po to se
kė kongreso atidarymo pamal
dos: Švento Rašto skaitymas, 
giesmės, kurių vieną dalį atliko 
katedros choras, o kitą — visi 
dalyviai, palaiminimas ir užbai
gos giesmė. Lietuvos Bažnyčiai 
atstovavo vysk. V. Brizgys ir 
vysk. A. Deksnys.

Ateivių pamaldos
Vasario 20 d. Cricket Ground 

stadijone įvyko Australijos atei
vių (imigrantų) bendros pamal
dos, kurias koncelebravo popie
žiaus atstovas kard. L. Shehan 
su 14 įvairių tautų vyskupų. Iš 
lietuvių buvo pakviestas vysk. 
A. Deksnys. Mišių tekstai buvo 
skaitomi lotyniškai, angliškai ir 
lenkiškai. Evangelija buvo gie
dama tik angliškai. Pamokslas 
— irgi angliškai. Po tikėjimo iš
pažinimo tikinčiųjų maldas skai
tė atstovai iš eilės 18 kalbų. Lie
tuviškai skaitė Melburno kolo
nijos lietuvis P. Vaičaitis. Atna
šavimo metu įvairios tautos ne
šė dovanas Mišių aukai ir celeb- 
ruojančiam. Lietuvių tautai at
stovavo S. Petraitytė, įteikusi 
dovaną — paveikslą. Giedojo 
naujų ateivių choras, sudarytas 
iš maltiečių, olandų, prancūzų, 
lenkų, lietuvių ir kroatų. Mi
šias “De angeiis” giedojo loty
niškai. Pamaldose dalyvavo 25.- 
000 asmenų. Po Mišių popie
žiaus atstovą kard. L. Shehan 
atvirame karališkame automobi
lyje lydėjo raitoji miesto poli
cija. Kardinolas apvažiavo visą 
aikštę, laimindamas maldinin
kus. Minia jį lydėjo nuolatinė
mis ovacijomis. Taip pasitaikė, 
kad pamaldų metu oras buvo la
bai gražus, 6 baigus Mišias tuo
jau prapliupo lietus.

(Bus daugiau)

.. Šv. Sostas, kaip savo įnašą 
dabartiniam status quo, pasiūlė so
vietams išskirti šiaurinę Rytprūsių 
dalį, dabar sovietinę, iš naujosios 
Ermlando vyskupijos ir (drauge su 
buvusia Klaipėdos sritimi) prijungti 
prie lietuviškos Kauno vyskupijos.

Hansjakob Stehle, “Die Zcit”, 
1972. XI.
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(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Rublis ir kitos valiutos
N. Chruščiovas, 1960 m. pra- 

vesdamas piniginę reformą ir 
keisdamas pinigus santykiu 1:10, 
faktinai nuvertino rublį 10 kar
tų. Tačiau negana to — per 
paskutiniuosius 12 metų rublio 
vertė krito maždaug 10 kartų. 
Prekių kainos auga pasakišku 
tempu, o nenorint to oficialiai 
parodyti, jieškoma būdų apgau
ti visuomenę. Vienas iš būdų 
yra GOSTo (valstybinis standar
tas) pakeitimas. Pvz. pakeičia
mas prekės pavadinimas ir jau 
pakeliama kaina, nors iš esmės 
kokybė lieka ta pati arba net pa
bloginta. Iš viso tarybinėje ga
myboje vyrauja kiekybės, o ne 
kokybės principas. Galų gale ir 
pati valstybė nevertina savo pi
niginės valiutos — rublių. Pvz. 
už dolerius ar kitą Vakarų valiu
tą galima gauti visokių geriausių 
prekių. Joms yra specialios par
duotuvės, į kurias savo piliečių 
net neįleidžia. Nevertinama ir 
kitų komunistinių šalių valiuta. 
Pvz. Rytų Vokietijos pilietis už 
savo markes nieko gero neįsi- 
gys, kai tuo tarpu turistui iš Va
karų Vokietijos visos durys at
viros.

Esama visuomeninė - ekono
minė būklė sudaro sąlygas nusi
kaltimams, girtuokliavimui, nar
komanijai ypač kalinių tarpe.

Biurokratijos tinklas
Okupantai Lietuvoje sukūrė 

naują valdžios ir valdymo apa
ratą, administracinius organus 
ir didžiulį partinių organų tink
lą. Tarybiniai santvarkai būdin
gas be saiko išplėstas biurokra
tinis aparatas. Kiekviena ma
žiausia apylinkė turi savo apmo
kamus darbuotojus, o eiliniame 
rajone yra labai didelis tarnau
tojų skaičius. Pvz. rajono parti
jos komitetas ir rajono vykdo
masis komitetas su didžiausia 
daugybe skyrių, valdybų ir pan. 
iš esmės dvigubina vienas kito 
darbą. Be to, toks rajoninis 
miestelis turi ir savo valdžią. 
Tokiu būdu susidarė privilegi
juota klasė, turinti savo žinioje 
viską — individualias mašinas

(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
Kanados Lietuvių Sąjunga 
Dėl lenkų ultimatumo Lietu

voje uždarius VVS, Montrealio 
skyrius 1939 m. sausio 29 d. nu
sprendė persiorganizuoti į Ka
nados Lietuvių Sąjungą ir dirb
ti tą patį tautinį bei kultūrinį 
darbą. Penkerių metų laikotar
pyje (1937-1942) negausus būre
lis tautiškai ir katalikiškai nusi
teikusių sąjungiečių rengė Vasa
rio 16 minėjimus, Vilniaus Die
nas, vaidinimus, vakarienes ir 
vaikučiams Kalėdų eglutes. Vi
sai šiai veiklai ji visados gauda
vo stiprią klebono kun. J. Bo- 
bino paramą. Vasario 16 proga 
1938 m. buvo suvaidinta Mari
jos Aukštaitės “Tėvynės išdavi
kas”, 1939 m. — V. Sirvydo “Sa
vanorio pastangomis”, 1939 m. 
— A. Kryžanausko ir V. Sirvy
do “Po 20 metų”.

žymieji svečiai
Kalbėtojais būdavo kviečiami 

amerikiečiai. Parapijos salėje 
yra kalbėję redaktoriai: Juozas 
Tysliava, J. B. Laučka, Ant. 
Kneižys, S. E. Vitaitis ir pasku
tinis — Jonas Valaitis (1954 m.). 
Iš kunigų kalbėtojais buvo: 
prel. J. Balkūnas, prel. Pr. Ju
ras, kun. J. Svagždys, kun. Nor
bertas Pakalnis. Be to, kun. J. 
Bobinas užmezgė draugiškus 
santykius su daugeliu kunigų 
amerikiečių: Tėvais marijonais, 
kun. J. Vaiantiejumi (Waterbu
ry, Conn.), kun. A. Bružu (Na
shua, N.H.) ir kitais. Juos kvies
davo misijoms, 40 vai. pamal
doms ir kitais panašiais atvejais.

1938 m. lapkričio 13 d. pašventinus naują Montrealio šv. Kazimiero parapijos kleboniją. Stovi: Montrealio miesto 
tarybos narys Belanger Ir jo žmona, Vyt. Sirvydas, kun. prof. Bergeron, klierikas J. Jutkevičius, klierikas Br. 
Mažukna, kun. dr. J. Pauliukonis; sėdi: kun. J. Valantiejus, miesto tarybos narys Rieiil, klebonas kun. J. Bobinas, 
Ona širvydienė, kun. J. Petrauskas
Tel. 839-4894. KAZYS uibab.

ZIGMAS BUTKUS
su šoferiais, geriausius butus, sa
vo parduotuves, tik sau telefo
nus, ligonines, vilas ir kita. Dėl 
to jie visiškai nenori turėti ką 
nors bendro su liaudimi. Su pa
grindu kalbama, kad dabar Lie
tuvoje daug daugiau ponų, ne
gu jų buvo iki tarybų valdžios. 
Jeigu eilinis pilietis nori patekti 
pas tokius milicijos saugomus 
viršininkus su skundu, pareiški
mu ar kitais reikalais, sunkiai 
begali prieiti. Susidaręs biurok
ratinis aparatas visiškai nepaju
dinamas ir klauso tik viršininkų 
nurodymų.

Rusų antplūdis
Vienas tragiškiausių mūsų 

tautos istorijos puslapių — oku
pantų vykdomas sistemingas ir 
laipsniškas rusinimas. Komunis
tiniai Maskvos vadovai vykdo tą 
pačią politiką, kokią, kaip minė
jau, vykdė carinė Rusija dar 
prieš šimtą metų. Iškėlę šūkius 
— laisvė, lygybė, brolybė, oku
pantai skelbia viena, o daro ki
ta. Jie stengiasi apgauti pasau
lio viešąją nuomonę, sudaryti 
vaizdą, kad tautos jų valdžioje 
gali visapusiškai ir savarankiš
kai vystytis. Tačiau jau pirmai
siais pokario metais prasidėjo 
rusų ir baltarusių antplūdis į 
Lietuvą. Per palyginti trumpą 
laiką daugybė Molodečno ir ki
tų artimesniųjų Baltarusijos sri
čių gyventojų persikraustė į Lie
tuvą, daugiausia į Vilnių ir jo ra
joną. Neturėdama išeities, Lie
tuvos vyriausybė sudarė delega
ciją su M. Šumausku priešaky
je ir nuvyko į Maskvą pas Stali
ną. Pastarasis nieko konkretaus 
nepažadėjo, tik pasakė — tvar
kykitės patys, juk Vilnius jūsų 
sostinė. Nors masinis rusų per
sikraustymas ir buvo apstabdy- 
tas, tačiau jie ir iki šių dienų at
randa būdų apsigyventi, kaip 
jie vadina, “užsienyje”. Iš tik
rųjų charakteringa, kad lietu
viai labai mėgsta ir išnaudoja 
kaip galėdami turistinius kelia
lapius į Vakarų Europą ir kitas 
užsienio šalis, o Baltarusija 
ypač dažnai perleidžia Lietuvai 
jiems skirtus limitus. Aš pats

1937 m. netikėtai Montreal į 
lankė vyskupas M. Reinys. Kle
bonas jį gražiai priėmė, aprodė 
miesto įžymybes ir vėliau susi
laukė vyskupo nuoširdžios pa
dėkos laiško, kurį labai bran
gino.

Nauja klebonija
1938 m., kurie, galima sakyti, 

buvo daugeliu atžvilgiu “lūžio” 
metai, prasidėjo ir naujoji sta
tyba šv. Kazimiero parapijoj. 
Komitetas pirmiausia nuspren
dė pastatyti naują, nors laikinę, 
kleboniją, nes senojon pro pa
matus jau lindo vėjai ir sniegas, 
pasišvaistydavo ir žiurkių. Sta
tyba pradėta birželio 13 d., o 
lapkričio 13 d. įvyko naujos kle
bonijos pašventinimas. Kainavo 
$13,000.

Pašventinimą atliko vyskupas 
Deschamps, asistuojant ameri
kiečiams klierikams Broniui Ma- 
žuknai ir J. Jutkevičiui. Iš Ame
rikos į iškilmes atvyko Mariana- 
polio kolegijos mokytojas kun. 
dr. J. Pauliukonis, Waterburio 
klebonas kun. J. Valantiejus ir 
Brocktono parapijos vikaras 
kun. J. Petrauskas. Naujoj kle
bonijoj klebonas suruošė vys
kupui, svečiams amerikiečiams 
ir kaimynams klebonams pran
cūzams pietus, į kuriuos atėjo ir 
klebono geras draugas kan. 
Whalen.

Iškilminga vakarienė
Vakare parapijos komitetas 

parapijos salėje suruošė vaka
rienę, į kurią tegalėjo priimti 
300, nes daugiau vietų nebuvo. 
Atėjo pasveikinimai iš Lietuvos

rdldiua 

girdėjau, kaip augšti rusų parei
gūnai teigė: “Ko jūs važiuojat į 
užsienį, jei pas jus pačius užsie
nis?” Rusai visom progom, jei 
ne apsigyventi, tai bent atosto
gauti iš visų Rusijos kampelių 
traukia į Pabaltijį, ypač Lietu
vą. Palangos kurortas, galintis 
per vasarą priimti apie 300.000 
poilsiautojų, Birštonas, Druski
ninkai, Lazdijų rajonas ir kt. 
būna perpildyti, kaip mes vadi
name, “vyresniaisiais broliais”.

Net ir smulkesnės vasarvie
tės, kaip Kauno Lampėdžių po
ilsio namai, padaryti visasąjun
giniais, ir kelialapius į juos 
skirsto pati Maskva. Lietuviai į 
juos patenka tik retais atvejais. 
Tarybinis “Aeroflotas” net ati
darė oro liniją Maskva-Palanga, 
kur poilsiauti atvyksta augšti 
pareigūnai — Kosyginas, Veng
rijos Kadaras ir kt. Tai padaro 
dar didesnę reklamą.

“Mūsų Palanga”
Rusams, baltarusiams Lietu

voje sudaromos geriausios sąly
gos. Jie pirmoje eilėje gauna 
butus, gerus darbus. Jiems stei
giamos rusiškos mokyklos, vai
kų įstaigos ir vis dažniau girdė
ti kalbant rusiškai ten, kur anks
čiau to nebūdavo. Beveik visos 
įstaigos, įmonės ir organizaci
jos sudarinėja darbo planus, 
praveda gamybinius ar kt. susi
rinkimus rusų kalba. Rusų kal
bos privalomai moko mokyklo
se, pradedant ketvirtąja klase. 
Rusai visuomet jaučiasi išdi
džiai, iššaukiančiai. Jie pabrė
žia, kad viskas jiems priklauso. 
Pvz. sako “mūsų Palanga” ir 
pan. Tuo sukelia lietuvių reak
ciją ir dar didesnę neapykantą.

* * *
Nežiūrint engimo bei prie

spaudos ir rusų vykdomos nu
tautinimo politikos, lietuvių 
tauta, jos augšta kultūra tebėra 
gyva. Ji gyvuoja ir gyvuos! Mi
nėdami šią visiems brangią datą 
ir mintyse praeidami tuos 55 
metus, nueitus mūsų tėvynės 
nuo jos paskelbimo, turime dar 
glaudžiau susiburti ir atiduoti 
visas jėgas jos laisvės bei ne
priklausomybės atstatymui.

Čikaga, 1973. II. 15 

konsulo pik. Grant-Suttie, mies
to burmistro Raynault, Kanados 
parlamento atstovo Deslauriers, 
Amerikos Kunigų Vienybės pir
mininko prel. J. 'Balkūno, kun. 
N. Pakalnio (Brooklyn, N.Y.) ir 
prel. Pr. Juro. Arkivyskupijos 
vardu parapijiečius pasveikino 
žodžiu kan. Whalen, trumpai už
sukęs į salę. Vakaro vedėju bu
vo V. Sirvydas.

Svečių tarpe buvo Kvebeko 
seimelio atstovas Candide Ro
chefort, Montrealio miesto tary
bos nariai Riehl ir Belanger. 
Ypatingą entuziazmą sukėlė kle
bono pareiškimas, esą arkivys
kupas pagyrė lietuvius už nuo
širdų rūpestį parapijos ateitimi. 
Kai pareiškė, kad dabar galėsi
me drąsiau žengti prie kito svar
baus darbo — naujos bažnyčios 
statybos, vakarienės dalyviai il
gai plojo.

(Bus daugiau)

či'Š'N. A KW'OJ
geras vaistas 

česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos češnako alyvos, 
kuri medicinoje jcu seniai vartojama. 
Per Ištisus Šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. žios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

PADĖKA
Mūsų mylimai morinai Marijai Liškauskienei mirus, reiš

kiame giliausių padėkų visiems artimiesiems ir pažįsta
miems už gausias aukas šv. Mišioms, gėles ir pareikštą 
užuojautų liūdesio valandoje. Taipgi dėkojame karsto nešė
jams ir visiems lankiusiems laidotuvių namuose, bažnyčioje 
ir palydėjusiems į lietuvių kopines.

Ypatingų padėkų reiškiame mons. dr. J. Tadarauskui už 
jo gilų rūpestį velionės religiniais reikalais ir ypatingai li
gos metu; taipgi už gedulingas pamaldas ir pritaikintų 
pamokslų.

Nuoširdžiai dėkojame dr. O. Valaitienei už jos rūpestį, 
per eilę metų, mūsų motinos sveikata.

Ačiū visiems lankiusiems velionę ligos metu, o labiau
siai p.p. Mažulaičiams ir p. J. Astui už jų neišsemiamų 
paslaugumų palengvinti jos žemiško gyvenimo dienas.

Sūnūs: Bronius, Alfonsas ir Valentinas
%

AfA

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto skautininkės ir

Mečiui Senkevičiui
mirus, sūnų v. s. ČESLOVĄ SENKEVIČIŲ su šeima

skautininkai

S

Mečiui Senkevičiui
mirus, mūsų mielų komiteto narj, sūnų ČESLOVĄ 
SENKEVIČIŲ, jo šeimų bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Tautinių šokių grupė 
"Gintaras" ir tėvų komitetas

Broniui Kavaliauskui
mirus, jo broliams JUOZUI, VLADUI, jų šeimoms

bei giminėms liūdesio valandoje reiškiame

nuoširdžių užuojautų —

E. Vabalienė S. J. Vaitkevičiai

M. V. Dagiliai S. P. Gotceitai

šauliui JONUI PETRAIČIUI
mirus, jo žmonų ADOLFINĄ, brolį STASj ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

D. L. K. Algirdo Šaulių Kuopa Hamiltone

Vladui Skilandžiūnui
mirus, 

PRANUI

Lietuvoje

broliams — kun. dr. VIKTORUI, JUOZUI ir 
bei jų šeimoms, seseriai MARYTEI su šeima 

ir jų giminėms reiškiame gilių užuojautų —

Viktorija ir Augustinas Jašiūnai,
Florida

A+A Pranui Kirliui
mirus, seserį MARIJĄ BASALYKIENĘ iy jos vyrų bei

jų artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Niunevų šeima

MYLIMAI MAMYTEI

Marijai Liškauskienei
mirus, sūnums BRONIUI, ALFONSUI, VALENTINUI ir
jų šeimoms reiškiame gilių užuojautų —

L. Vyšniauskas
R. J. Piciniai

A±A Juozui Simanskiui
mirus, motinų JUZĘ ŠIMANSKIENĘ, velionies šeimų, 

ELENĄ ir PRANĄ ALISAUSKUS nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime —
St. ir A. Sukaičiai Hamiltone

Romualdui Černiauskui
Lietuvoje mirus, jo seseriai ONAI KANAPKIENEI su 
šeima nuoširdžių užuojautų reiškia —

Viktorija Dranginienė
Emilija Kvederienė



Ontario provincijos ministeris J. Yaremko ir federacinės vyriausybės min. St. Haidasz tarp lietuvaičių Vasario 16 
minėjime Toronte B. Tarvydas

LAIŠKAI IŠ ALŽERIJOS
INŽ. KOSTAS ASTRAVAS

"Rara avis" — retas paukštis

Lenkiškai kalbantieji lietuviai
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Pagal senosios Žečpospolitos 

tradicijas, lenkai pradžioje į vi
sa tai žiūrėjo labai teigiamai ir 
rėmė tautinius sąjūdžius. Tai 
buvo matyti ir emigrantuose 
Amerikoje, kur 1894 m. Tauti
nės Lenkų Sąjungos seimas Kle- 
velande įvedė lietuvių atstovą 
dr. Kuodį (Kodis) į centrinę va
dovybę ir nutarė, kad Sąjungos 
organas “Zgoda” (“T a i k a”) 
spausdins straipsnius ir lietuvių 
kalba. Apie tai 1895 m. lenkti 
laikraštyje “Przegląd Wszech- 
polski” Roman Dmovski rašė:

1. Nėra dviejų patriotizmų — len
kiško ir lietuviško, yra tik vienas 
bendras, kaip ir viena bendra visų 
tėvynė.

2. Lietuvių tautos civilizacijos pa
žanga yra naudinga visai Lenkijai, 
dėlto lietuvių kalbos gynimas bei lie
tuvių literatūros vystymosi rėmimas 
yra vienas iš lenkiškų patriotizmo 
principų. Lietuvių kalba, kaip viena 
iš mūsų tautų kalbų, turi būti puose
lėjama taip, kaip ir lenkų kalba (Pis- 
ma, t. III, psl. 41).

Deja, tolimesni įvykiai Ameri
koje vystėsi taip, kaip ir Lenki
joje. Kovos vyko bažnyčiose. 
Kai lietuvis kunigas Aleksand
ras Burba perėmė “lenkų” baž
nyčią Plymouthe, Pensilvanijoj, 
buvo nutrauktas bendradarbia
vimas.

Vėliau ir Dmowskio pažiūros 
visiškai pasikeitė. Jis metė daug- 
tautystės idėjas ir įsisavino gry
nai nacionalistines. Pradėjo 
skelbti visiškai kitas mintis, sa
kydamas, kad lenkų tauta susi
deda iš grynai lenkiško kraujo 
ir kad visos tautos veda ekspan
sijos kovą. “Kova yra gyvenimo 
pagrindas”. Lenkų tauta neturi 
daryti lietuviams jokių nuolai
dų, privalo su jais kovoti, kaip 
ir su rusais, prūsais, žydais ir 
kitais. Savo knygoje Dmovskis 
dėstė, esą, jeigu esi gimęs len
ku. tai jokiu būdu negali būti 
kitataučiu, nes tai būtų išdavys
tė, nusikaltimas.

* * *
Tą teoriją pilnai priėmė nau

jieji lietuviai ir ją pradėjo nau
doti praktikoje. Prieš I D. karą 
lietuviai tiktai įtikinėjo, o 1904 
m. išleistoje lenkų kalba bro
šiūroje “Lietuvių balsas jauna
jai kartai, šlėktoms, bajorams 
ir magnatams Lietuvoje” kuni
gas Al. Dambrauskas (slapyvar
dis A. Jakštas) kreipėsi į lenkiš
kai kalbančius lietuvius, kad pa
liktų “tautinio išdavimo” kelią 
ir grįžtų i savo “tautinį ka
mieną”.

Vokiečių okupacijos metu 
(1915-1918) lietuviai, laikyda
miesi anksčiau minėtos teorijos, 
nesutiko su sudarytais gyvento
ju sarašais. kuriuose gyventojų 
gimtoji kalba buvo užrašyta len
ku. ir jie, kaipo tokie masiškai 
laikomi lenkais. Kadangi tada 
vokiečiai turėjo intencijų arba 
bent galvojo apie galimvbę pa
dalinti okunuotos Didžiosios Ku
nigaikštystės sritis, prijungiant 
ir Suvalkų plotus prie Vokieti
jos, o lenkiškai kalbančias sritis
— prie besikuriančios Lenkijos,
— lenkiškai kalbantieji lietu
viai buvo išstatyti sunkiam ban
dymui.

Susidarius navojui istorinės 
Lietuvos padalinimo ar atjungi
mo nuo Lenkijos bei atidavimo 
Vokietijai, lietuviai atsidūrė 
prieš dilemą — atsižadėti lietu
vybės arba lenkvbės. Kaikurie, 
karo Mvkolas Roemeris. buvo 
nuomonės, kad padalinimas vi
sais atžvilgiais vra blogiausia iš
eitis. Kiti karštai gvnė ealima 
Didžiosios Kunigaikštystės at- 
statvma daugiau ar mažiau 
tamnrioi sąjungoj su Lenkija, 
tačiau nalon sutiko su nadalini- 
mu kain neišvengiamu blogiu 
esamose salveose. Jie laikė save 
tikraisiais lietuviais, neigė tei
se vadintis lietuviais tiems, ku
rie išsižadėto D. Kunigaikštys
tės tradiejiu ir nuėjo bendradar
biauti su vokiečiais. Tokius jie 

vadino “lietuvisami” (Tokią ter
minologiją, tarp kitų, vartojo 
prof. Liudwik Janowski kari
niuose leidiniuose Šveicarijoj ir 
vėliau tapęs ministeriu profeso
rius Wladyslaw Zawadzki savo 
raštuose apie Vilnių okupacijoj).

$ $ $
Vokietijai pralaimėjus karą, 

lenkiškai kalbantiems lietuviams 
jautė daug simpatijos Jozef Pil
sudski, Lenkijos valstybės va
das. Jo remiami, tie lenkiškai 
kalbantieji lietuviai, susitarę su 
grupe lietuviškai kalbančių lie
tuvių, ryžosi surengti perversmą 
1919 m. prieš Kaune valdan
čius “lietuvius”. Kadangi lietu
viškai kalbantys lietuviai pasku
tinę minutę atšaukė savo para
mą, paruoštas sukilimas ne
įvyko.

1920 m. rudenį lenkiškai kal
bantieji lietuviai vėl bandė at
statyti istorinę Lietuvą. Politi
nėms sąlygoms susidarius, Vil
niuje buvo įkurta “Litwa Srod- 
kowa” — Vidurio Lietuva, kal
banti lenkiškai srityse tarp Kau
no ir gudiškai — tarp Minsko. 
Buvo manoma, kad trys Lietu
vos naujose sąlygose įgalins at
kurti buvusią daugiataute ir 
daugiakalbę istorinę Lietuvą. 
Tačiau dėl kieto Kauno užsispy
rimo ir Rygos sutarties, kuria 
Minskas buvo atiduotas rusams, 
viskas nuėjo niekais.

Padalinimas D. Kunigaikštys
tės žemių tarp trijų valstybių 
lenkiškai kalbantiems lietuviams 
buvo didelis smūgis. Tragiškoji 
jų dilema iš teorijos perėjo į 
praktinę plotmę. Jie atsidūrė 
politinėje tikrovėje, kur “len
ko” ir “lietuvio” sampratos įga
vo naują prasmę, skirtingą nuo 
senosios tradicijos, ir pasidarė 
neįmanomos jungti.

Minsko srityje 1935 m. buvo 
išplėsta sovietų pasienio sritis 
iki 70 km. gilumom Dėlto visi 
tos srities gyventojai, kurie vie
šai kalbėjo lenkiškai, buvo per
kelti į rytus, ypač Azijon. Kau- 
nijoj “naujieji lietuviai”, įgy
vendami teoriją, kad lenkiškai 
kalbantieji lietuviai yra tauti
niai išdavikai, griebėsi stipres
nių priemonių nei įtikinėjimas. 
Jos galbūt nebuvo tokios dras
tiškos kaip Minsko srityje, bet, 
aplamai, veiksmingos, ir taip 
Kaune, kur prieš I D. karą ne
lengva buvo susikalbėti lietuviš
kai, prieš II D. karą lenkiškai 
kalbėjo tiktai vyresnio amžiaus 
žmonės (ir tai daugiausia na
muose). kurie neturėjo ko lai
mėti nei prarasti, visuomenės at
matos — “Žaliakalnio apgavikai 
ir gatvės merginos”, kaip kaž
kas man aiškino 1939 m.

Lenkiškai kalbančių lietuvių 
kategorija beveik visai išnyko. 
Dauguma nustojo lenkiškai kal
bėjusi, o mažuma, kuri laikėsi 
kas dieną niekinamos kalbos, nu
stojo save laikiusi lietuviais. 
Prie retų išimčių priklausė My
kolas Roemeris (Michal Romer). 
Jis išvyko iš Lenkijos 1920 m. 
balandžio mėnesį. įsijungė Lie
tuvos valstybės tarnybon, tapo 
augščiausio kasacinio teismo tei
sėju, universiteto rektorium, 
valstybės tarybos vicepirminin
ku, tačiau nenustojo jautęsis 
lenku ir lietuviu. Dienoraštvje, 
kuris dabar yra centrinėje Lie
tuvos Mokslu Akademijos biblio
tekoje, M. Roemeris irašė pa
staba 1922 m. balandžio 23 d., 
kurioie sako nedalyvausias ba
landžio 25 d. Kaune rengiama
me mitinge, protestuojančiame 
prieš Vilniaus įjungimą Lenki
jon, nes 
kaip lenkui man nemalonu klausy
tis lyenkijos ir lenkų puldinėjimų, 
vpač nekritiikoj formoj, aistringai 
išreikštų, nors Lietuvos-Lenkijos gin
če dėl Vilniaus kategoriškai esu Lie
tuvos pusėje.

* * *
Lenkiškai kalba lietuviai tain- 

gi išnvko tose buvusios D. Ku
nigaikštystės žemėse, kurios po 
I D. karo buvo įjungtos Len

kijon. Tose srityse, kol jų liki
mas nebuvo aiškus ir grėsė pa
vojus likti už Lenkijos ribų, 
esant de facto vokiečių arba ru
sų valdžiai, prolenkišk’asis jaus
mas pergyveno ypatingą įtam
pą. “Ypač norime būti drauge 
su Lenkija. Toks yra Lietuvos 
lenkų solidarus balsas” — rašė 
1916 m. vasarą iš Vilniaus Wac- 
law Studnicki. Po šešerių metų, 
kai įvyko susikirtimas dėl Vi
durio Lietuvos likvidavimo tarp 
valstybės vado (Pilsudskio, Red.) 
ir Varšuvos vyriausybės bei Vil
niaus seimo delegacijos daugu
mos, W. Studnicki buvo besiren- 
kąs paradoksalų perversmo ke
lią — ėmė organizuoti Vilniuje 
priešvyriausybinę sąjungą Vil
niui prijungti prie Lenkijos 
(“Związek Obrony Woli Ludnos- 
ci Przynaležnosci Wilna do Pols- 
ki”).

Taip pat prijungti Vilnių prie 
Lenkijos be jokių apribojimų 
bei sąlygų reikalavo masiniai mi
tingai ir gyventojų peticijos. Ka
dangi lietuviai priešinosi sąjun
gai su Lenkija, antilietuviškos 
nuotaikos augo, ir daugelis len
kiškai kalbančių lietuvių atsiža
dėjo lietuvybės, tapdami ne tik
tai Lenkijos piliečiais, bet ir 
lenkais “tout court”. Daugelis 
jų vadų, kaip Wladyslaw Za- 
wadski, Witold Staniewicz, Alek
sander Meysztowicz ir, kiti, J. 
Pilsudskio pavyzdžiu, užėmė pa
čias augščiausias vietas tautinė
je lenkų valstybėje. Tiktai kele
tas priešinosi visuotinei kon
junktūrai bei lenkiškai nuotai
kai.

Liudvikas, Abramavičiaus bro
lis, kuris kartu su ašmeniškiu 
Lucijum želigovskiu organiza
vo Vidurio Lietuvą, vokiečių 
okupacijos metu Varšuvoje bu
vo uolus “aktyvistas”, kovojąs 
už atstatymą Lenkijos valstybės, 
sujungtos su Lietuva. Kai poli
tinė tikrovė neleido realizuotis 
aniems siekimams, Liudwik Ab- 
ramowicz nerado vietos oficia
liame Lenkijos gyvenime, kuris 
darėsi vis labiau nacionališkes- 
nis pagal “naujųjų lenkų” sam
pratą. Būdamas “senosios datos” 
demokratu ir patriotu — lenku 
ir lietuviu, apgailestavo senosios 
krašto sostinės degradavimą į 
provincinį vaivadijos miestą ir 
pramatė visiems nepageidauja
mus padarinius. Jo redaguoja
mas laikraštis “Przegląd Wi- 
lenski” tapo rezervatu senųjų 
lenkiškai kalbančiu lietuvių, sie
kiančiu krašto nedalomumo bei 
jo atskirumo sąjungoje su Len
kija. Nors buvo gana augšto ly
gio, “Przegląd Wilenski” netu
rėjo plačios auditorijos ir, kaip 
šiandieną pripažįsta Czeslaw Mi
losz, dauguma dabartinės Len
kijos gyventoju niekad nėra gir
dėjusi apie lenkiškai kalbančius 
lietuvius.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius. 
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes su
mažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų au
dinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams, įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

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

Aš jau trečia naktis Alžyro 
miesto puikiame viešbutyje. 
Niekaip negaliu išsimiegoti. 
Mat, ką tik atvykau iš Ameri
kos. Ir ko nepatyriau per tas 
kelias dienas! Kelionė džypu iš 
Bostono į Torontą. Iš ten lėk
tuvu į Los Angeles, atgal į To
rontą, vėl džypu į Bostoną. Po 
kelių dienų atsidūriau Alžyre. 
Žinoma, sustojau vieną naktį 
Paryžiuje. Aplankiau kasiulio 
galeriją, išgėriau su Kasiuliais 
alaus ir patraukiau į Paryžiaus 
aerodromą. Su miegu vargas, 
kai pakeiti laiko zonas — visa
da jautiesi pavargęs ir negali 
išsimiegoti.

* * s|s

Baisūs sapnai pjauna. Rodos, 
girdžiu vis stiprėjantį balsą, šau
kiantį pilna gerkle pagyvenu
sios moters: “B-a-a-a-l-u-u-u-t, 
balut, balut...” Tai prakeiktas 
balsas, kuris primena man kaž
ką, kuo baisėjausi nekartą. Tai 
filipinietės moters balsas, parda
vinėjančios delikatesus. “... ba
lut, balut, balut!” Ji, rodos, ar
tėja prie manęs. Aš negaliu nu
busti. Sunkiai nubundu. Mieste 
girdisi avių balsai. Mat, rytoj 
(vasario 16’d.) muzulmonai val
gys velykinį avinėlį, tad veža į 
miestą avis, ir rytoj visur prasi
dės jų pjovimas. Keista, kad šio 
dydžio mieste gali girdėti avių 
balsus. Jie palengva išstumia iš 
mano vaizduotės tą baisų “Ba
lut, balut, balut” šauksmą.

kas yra tas “balut”? Tai fili
piniečių delikatesas paruoštas 
keisčiausiu būdu. Tai anties ar 
vištos kiaušinis. Ančiai ar vištai 
jį gerokai paperėjus, jis yra pa
imamas iš lizdo ir apie 3 savaites 
laikomas saulėje ant smėlio. Po 
to mirkomas kelias dienas karš
tame druskos skiedinyje ir .po to 
vėl dvi savaites saulėje. Po šio 
užgrūdinimo pagyvenusios mote
rys šaukia “balut, balut, balut”, 
parduodamos gatvėse aną deli
katesą.

* * *

Atsikėlęs išeinu į gatvę. Alžy
ro miestas labai gražus savo geo
grafine padėtimi. Jis pastatytas 
prancūzų. Jiems iš čia pasitrau
kus, vaizdas pasikeitė. Kraštas 
staiga tapo vargingu. Bet šian-

PABALTIJO PAŠTO
Retai kur galima pamatyti pilnus 

lietuviškų pašto ženklų bei pinigų 
rinkinius. Tokią progą padaro lietu
vių, latvių ir estų filatelistų bei nu
mizmatikų Toronto klubai, ruošdami 
BALTPLEX IV, t.y. ketvirtą Toron
te baltiečių pašto ženklų parodą. Ji 
bus kovo 17-18 dienomis Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Atidarymas 
— kovo 17 d., 12 v. Dalyvaus Kana
dos ir kitų valstybių bei organizaci
jų atstovai. Sekmadienį, kovo 18 d., 
11, 12 ir 1 v. bus rodomi du filmai: 
Lietuva ir Lietuvos pašto ženklai. 
Filmus rodys C. Motūzas iš Niu
jorko.

Kanados Lietuvių
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
535. Bakūno, Juozo atm. $100
536. Kun. dr. Skilandžiūnas.

Viktoras 100
537. J. B. S„ Toronto 100
538. Krygerio, Vytauto atm. 275
539. Vaitiekūno, Stasio atm. 140

Įnašus papildė: 
191. Montvilas, Vytautas iki 700 
48. Lietuvių kredito kooperaty

vas “Parama” iki 1000
A.a. J. Bakūno atminimui ir įam

žinimui Lietuvių Fonde įnašą davė 
sūnus Vladas, gyv. Pembroke, Ont. 
Kun. dr. V. Skilandžiūnas — nuo 
1954 m. lietuvių kapelionas Otavoje. 
Jis yra ne tik pagarbus dvasiškis, ga
vęs arkivyskupo paaugštinimą bažny
tinėse pareigose, bet kartu ir didelis 
patriotas bei aktyvus visuomeninin
kas. A.a. Vyt. Krygerio, tragiškai žu
vusio, atminimui ir įamžinimui L. 
Fonde įnašą vietoje gėlių sudėjo po 
$20: R. E. Wilenbrechtai, II. B. Smi
tai, Z. M. Laurinavičiai, O. I. Delkai, 
E. A. Kyzeliai, M. Tenikaičiai; po 
$15: O. Z. Stasiuliai, W. Z. Paleikiai, 
W. I. Dauginiai; po $10: V. E. Sta
naičiai, E. Jankai, M. Jankai, W. Wi
lenbrechtai, J. A. Dauginiai, M. S. 
Putrimai, J. Morkūnai; po $5: J. E. 
Grimai, W. I. Drcšeriai, K. Lember- 
tai, S. Puikiai, N. Fediw, M. Rūdyk, 
M. Naujokienė ir A. Simkevičienė. 
Neseniai Toronte mirusio a.a. St. 
Vaitiekūno Įamžinimu L. Fonde pa
sirūpino Prisikėlimo parapijos tary
bos nariai ir artimieji jo draugai, 
įteikdami per Miką Petrulį savo įna
šą. Nuoširdžiu reprezentantu laikyti
nas Vyt. Montvilas, kuris nuo įstoji
mo dienos rūpinasi L. Fondo augimu 
ir per jį lietuviškos veiklos stipri
nimu. Ypatingai gražiu žodžiu reikė
tų paminėti lietuvių kredito koopera
tyvą “Paramą”, kuri, reguliariai di
dindama savo įnašus, Įėjo j L. Fon
do narių tūkstantininkų eiles. Vi
siems savo geradariams Kanados Lie
tuvių Fondas nuoširdžiai dėkoja.

P. BASTYS, ižd.

ATLIEKU GRTn D Ų~ 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805. 

dien niekas apie tai negalvoja. 
Gatvėse matosi kraujo žymės 
pjautų avių. Ant balkonų džiūs
ta ką tik nulupti kailiai. Gatvė
se jaučiamas šašliko kvapas, at
matų dėžės pilnos avių pilvų. 
Oras šiltas, šiukšles veš tik už 
5 dienų, mat, dabar didelė šven
tė. Tad nenuostabu, kad su šaš
liko kvapu ir kitas kvapas atsi
ras. Laimė, į viešbutį pučia vėjas 
nuo jūros, ir aš jo nejausiu.

Klaidžioju gatvėmis. Retkar
čiais sutinku žmones, vedančius 
avis į puotą. Praeiviai įdomūs 
savo aprangomis. Daugumas čia 
dėvi vakarietiškas eilutes. Mato
si klajoklių iš dykumų apsiren
gusių turbanais. Įspūdingai at
rodo. Pats galvos viršus yra rau
donos spalvos, šonai — baltos. 
Nemažai matyti moterų, apsi
siautusių baltomis skraistėmis 
su uždengtais veidais. Tik akys 
atdaros, kad matytų kur eiti. 
Kažin ar jos gali taip laisvai 
pletkavoti su uždengtomis bur
nomis? — pagalvojau.

* * *
Visą dieną praleidau vaikščio

damas siaurais mozaika papuoš
tais šaligatviais. Daugumas šali
gatvių niekados nematę saulės 
— apsaugoti nuo lietaus ir sau
lės kaitros stogu, paremtu kolo
nadomis. Čia niekados neužlyja 
lietus, todėl visur purvas, šiukš
lės, nes žmonės čia viską meta 
ant šaligatvių. Alžyro miestas 
pilnas žmonių ir sunku gatvėse 
judėti. Visi eina be tikslo. Alaus 
barai, kavinės ir pigūs restora
nai pilni žmonių. Kainos augš- 
tos, ir dėlto mažai atvyksta čia 
turistų, o atvykę trumpai vieši.

Pasukau viešbučio link šalu
tinėmis gatvėmis. Prie uosto ant 
suolo sėdėjo nemažai klajoklių 
(beduinų) moterų. Jos entuzias
tiškai diskutavo dienos aktuali
jas ir čia pat kepė šašliką. Kas 
tai per miestas? — pagalvojau. 
Pastatytas prancūzų. Gyventojai 
beveik visi muzulmonai pagal 
religiją, bet turi krikščionišką 
kultūrą. Mečetės, nors čia Ala
cho kraštas, yra labai nuskurdu
sios ir nesimato gatvėse besi
meldžiančių muzulmonų. Grįžau 
anksti viešbutin, tikėdamasis šią 
naktį gerai išsimiegoti.

ŽENKLŲ PARODA
Pašto ženkluose atsispindi valsty

bės istorija, kurią paryškina parodos 
rengėjai. Parodoje dalyvauja lietu
viai filatelistai iš Čikagos, Filadelfi
jos, Klevelando, Niujorko ir Kana
dos. čia bus galima kaikuriuos ženk
lus įsigyti savo rinkiniams.

Kanados paštas pagamino specialų 
antspaudą vokams atžymėti. Kas no
rėtų turėti tokiu antspaudu atžymė
tus vokus, turėtų laiškus palikti pa
rodoje.

šie filatelistų klubai nesiekia jokio 
pelno ir parodą rengia tik visuome
nės informacijai bei Lietuvos garsi
nimui kanadiečių tarpe. Parodos ruo
šimui paaukojo $50 Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas ir $25 
“Parama”. Be to, Prisikėlimo parapi
ja leidžia nemokamai naudotis sale. 
Būtų gera, kad visuomenė bei jauni
mo organizacijų nariai atsilankytų į 
parodos atidarymą ar betkuriuo kitu 
parodos metu pasidžiaugti bei prisi
minti Lietuvos ir kitų baltiečių paš
to ženklus bei pinigus. Įėjimas ne
mokamas. M.

Kiekvienam būtinas
savisaugos

Geriausios priemonės apsisaugoti 
nuo nelaimių darbovietėse yra 
jūsų akys, jūsų ausys, jūsų 
smegenys.

Būki visuomet budrus, saugokis 
darbe ir niekad jo neprarasi.

menas
Savisauga yra saugumo paslaptis. 

Dėl daugelio dalykų turi gyventi. 
Dirbki atsargiai ir džiaukis gyvenimu.

Tikras kelias 
į saugumą 
yra savisauga

Your Workmen’s Compensation Board 
and The Safety Associations, Ontario
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Stasys Motūzas (kairėje) ir kun. dr. Konstantinas Gulbinas, kapucinas, 
surengę platų Vasario 16 minėjimą V. Vokietijoje, Vechtos senelių 
prieglaudoje, kur yra keliolika lietuvių.

Pasauliečio balsas

Vieniems kardinolai, kitiems prelatai
AL. GIMANTAS

Su nemažu pasitenkinimu vi
same katalikiškame pasaulyje 
buvo sutikta žinia apie naujų 30 
kardinolų paskyrimą. Televizi
ja, radijas, vietinė spauda šį fak
tą minėjo pirmųjų ir svarbiau
sių žinių skiltyse. Vienur bu
vo' trumpesni, kitur ilgesni ko
mentarai. Juose buvo pabrėžia
ma, kad kardinolų kolegija da
bar turi visų rasių ir tautų atsto
vus. Palaukite, visi tie komen
tatoriai, tyčia ar ne, greičiausiai 
nežinodami reikalo, gal tik spė
liodami, gerokai prašovė pro ša
lį, tvirtindami apie visas tas tau
tas. Yra dar viena, tegu ir ne- 
taip didelė, bet pakankamai iš
tikima bei atsidavusi savajai re
ligijai ir Apaštalų Sostui tauta, 
kuri dar vis nėra atstovaujama 
Katalikų Bendrijos viršūnėje. 
Norėtųsi klausti, ar lietuviai ne
bus vienintelė katalikiška tau
ta, kuri neturi savojo kardino
lo? Afrikiečiai ir azijiečiai, ku
rių nemaža dalis katalikybę pri
ėmė žymiai vėlesniais laikais, 
jau turi savo atstovus. Mūsų kai
mynai lenkai gavo jau net trečią 
kardinolą, o mūsiškių tarpe, at
rodo, dar vis nerandama (ar ne
norima rasti) vertų asmenybių 
kardinolo skrybėlei Tai yra tie
sa, paprasta, karti, bet negin
čijama. Ir nėra jokio tikslo ją 
dangstyti vienokiais ar kitokiais 
spėliojimais, švelninimais ar 
menkavertiškumo prisipažini
mais. Stebint visą tą kardinolų 

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti H. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-14242501 W. 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629. 
čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ’ 
-----------  Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

skyrimo eigą, nejučiomis pir
moj eilėj ateina mintis, kad tie 
visi skyrimai daromi remiantis 
ne tiek tikinčiųjų interesais bei 
jų įvertinimu, kiek nuoga tikro
ve, prisitaikymu, atsižvelgiant 
ir į politinius reikalus.

Galbūt todėl dar niekad netu
rėjome tiek daug įvairiais titu
lais prelatų. Tai, aišku, džiugi
nanti aplinkybė, bet ar tai ne
bus apraminimo vaistas lietu
viams? Nors žingsnis tarp prela
to ir kardinolo, tegu jau ir ne- 
taip didelis, bet labai labai il
gas! Jono XXIII laikais turėta 
vilties, kad vienas lietuvis nu
matytas kardinolu (in pectore), 
bet išeivių lenkų spaudos teigi
mais tai buvęs lenkų tautybės 
dvasiškis.

Šiaip taip tebeveikianti (gal 
daugiau tik toleruojama) Lietu
vos pasiuntinybė Vatikane, de
ja, nebeturinti pilno ministerio 
poaugščio, vargu ar galėtų rim
čiau pareikšti nepriklausomos 
valstybės vardu nepasitenkini
mą ar bent nustebimą dėl kardi
nolų skyrimo. Nuolankumas, iš
tikimybė, prisirišimas ir pana
šūs mūsų deklaravimai Apašta
lų Sostui, regis, neša gana men
kus vaisius. Bruzdėjome, protes
tavome anuo metu, kai buvo 
bandoma siaurinti ir degraduoti 
Lietuvos pasiuntinybės veiklą. 
Tuo, aišku, papildomų draugų 
Vatikane nelaimėįom, tačiau 
mūsų balsas buvo išgirstas.
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RYŠININKŲ POSĖDIS
Kultūrinių ryšių su užsienio lietu

viais komiteto ataskaitinis-rinkiminis 
posėdis buvo sušauktas vasario 20 d. 
Vilniuje. Jam yra skirti net du pusla
piai “Gimtojo Krašto" kovo 1 d. lai
doje. Komiteto pirm. V. Karvelio tei
gimu, posėdyje dalyvavo “daugiau 
kaip 100 žmonių iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Sakių, Šilalės, Panevėžio 
ir kitų vietų“. Svečių eilėse minimi 
panašių komitetų atstovai: P. Frolo
vas iš Gudijos, L. Kumm iš Estijos, 
E. Berkis iš Latvijos, I. Martirosia- 
nas iš Armėnijos ir, žinoma, centri
nio ryšininkų komiteto darbuotojas 
E. Baškirovas iš Maskvos. Komiteto 
prezidiumo narys V. Kazakevičius pa
darė pagrindin) pranešimą, revizijos 
komisijos ataskaitą — S. Kregždė. 
Komiteto naujan prezidiumai! išrink
ti (vairioms organizacijoms, įstai
goms, spaudai atstovaujantys veikė
jai: J. Baltušis, R. Jakučionis, V. Kar
velis, V. Kazakevičius, K. Korsakas, 
J. Lukoševičius, S. Macikaitė, R. Ma
liukevičius, J. Nekrošius, R. Petraus
kas, V. Pranaitis, V. Reimeris, J. Sta
siulionis, A. Sutkus, L. ^Iškauskas 
ir V. Zenkevičius.

MASKVOS KONTROLĖJE
Kad vilniškis ryšininkų komitetas 

yra Maskvos kontrolėje, liudija V. 
Kazakevičiaus nušviesti bendravimo 
principai: “Mūsų šalis (Sovietų Są
junga — V. Kst.) vykdo tautų bend
radarbiavimo bendrais žmonijos ir 
pažangos interesais politiką, ji siekia 
skirtingų visuomeninių santvarkų 
taikaus sambūvio. Tačiau niekados 
tai nereiškia taikaus priešingų ideo
logijų santykiavimo, mūsų klasinių 
pozicijų susilpninimo, idealų atsisa
kymo ar Idėjinių kompormlsų. Todėl 
mes savą, tarybini, patriotizmą dar
be su emigracija bekompromisiškai 
priešpastatome imperializmo intere
sams tarnaujančiam buržuazinės emi
gracijos antitarybiškumui, todėl mes 
savą, pabrėžiame, tautinį pasididžia
vimą suprantame leninine dvasia ir 
laikome j) nesuderinamu su konser
vatyviu ar moderniu emigraciniu na
cionalizmu, todėl mes draugiškus ta
rybinių tautų ir žmonių santykius 
laikome nesuderinamais su visuome
niniais santykiais, kuriuos gimdo re
akcinės emigracijos dievinama kapi
talo visagalybė ir moralė ..V. Ka
zakevičius šią maskvinę tezę grindžia 
L. Brežnevo Sovietų Sąjungos pen
kiasdešimtmečio iškilmėje tartais žo
džiais apie bendradarbiavimą. Jo pa
teiktoje citatoje pabrėžiamas nesiki
šimas Į vieni kitų reikalus, atsisaky
mas šaltojo karo pozicijų. Taigi, 
bendradarbiauti leidžiama tik su tais, 
kurie Sovietų Sąjungą laiko norma
lia socialistine valstybe, nemato jos 
tikrojo veido, imperialistinės rusiš
kos politikos ar bent nutyli sovietinio 
komunizmo negeroves ir silpnąsias 
puses. Koks bendradarbiavimas šiuo 
metu Įmanomas, atskleidžia tolimes
nis V. Kazakevičiaus prasitarimas: 
“Argi nenaudinga mūsų kultūrai, kad 
Literatūros institutas gauna nežino
mus J. Janonio rankraščius, kad 
Teatro ir muzikos muziejų pasiekia 
nauja teatrologinė literatūra, kad 
Vilniaus universiteto biblioteka pa
sipildo vertingomis mokslinėmis kny
gomis? Štai kada norisi pasakyti iš
eivijai: tokĮ darbą Tarybų Lietuva 
didžiai vertina ir toks turi būti pat

riotizmo išeivijoje supratimas. Pat
riotinio darbo dalimi turėtų būti ir 
vertingų lietuviškai kultūrai archyvų 
perdavimas Tarybų Lietuvai...” V. 
Kazakevičius taipgi primena ir išei
vijos jaunimui sudarytas sąlygas stu
dijuoti Vilniaus universitete, Lietu
vos Mokslų Akademijos ir Vilniaus 
universiteto ryšius su lietuviais 
mokslininkais išeivijoje.

DISKUSIJŲ ŽODŽIAI
Po V. Kazakevičiaus pranešimo 

įvykusiose diskusijose Vilniaus kon
servatorijos prof. Juozas Gaudrimas 
kalbėjo apie sunkiose sąlygose ku
riančius išeivijos kompozitorius. Jo 
nuomone, reikėtų jieškoti kelių, kad 
talentingesnių kompozitorių muzika 
iš JAV galėtų pasiekti klausytojus 
tėvynėje, galbūt net išleisti mono
grafiją apie išeivijos kompozitorius. 
Istorikui Rokui Maliukevičiui rūpėjo 
tik komunistinė išeivijos spauda, pa
rama jos “pažanguoliams”, jų veiklos 
Įamžinimas veikaluose. “Inturisto” 
Vilniaus skyriaus valdytojas Albinas 
Sutkus džiaugėsi turistų pagausėji
mu ir pageidavo, kad jo įstaigai “dau
giau talkininkautų Lietuvos pramo
nės įmonės, organizacijų, ūkių va
dovai, kurių pagalbos dėka turistai 
išsivežtų iš Lietuvos dar pilnesnius 
Įspūdžius”. Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo 
administratoriaus pagalbininkas vys
kupas dr. Romualdas Krikščiūnas, iš
vardinęs okupuotoj Lietuvoj išleistas 
labai negausias katalikiškas knygas, 
džiaugėsi dar spaustuvės dažais tebe
kvepiančiu Sv. Rašto Naujuoju Tes
tamentu. “Gimtojo Krašto” redakci
jos šioje vietoje Įdėti trys taškai 
skliausteliuose liudija nežinia kokiu 
tikslu padarytą citatos sutrumpinimą. 
Toliau vėl cituojami vysk. dr. R. 
Krikščiūno žodžiai: “Nors išeivijoje 
leidžiamos savos liturginės knygos, 
tačiau rūpinamasi, kad tiek Lietu
voje gyvenantys, tiek užsienyje esan
tys lietuviai katalikai suvienodintų 
reformuotus lietuviškus liturginius 
tekstus ir tuo pačiu palaikytų vieny
bę su savo kraštu, kuriam priklauso 
dabartis ir ateitis.” Vysk. dr. R. 
Krikščiūno pareiškimas baigiamas 
okupuotoje Lietuvoje apsilankiusių 
ir užsienyje viešėjusių kunigų pavar
dėmis. “GK” vyr. red. V. Reime
ris kalbėjo apie išeivijos skilimą, 
primindamas pijonierių stovykloje 
atostogavusius vaikus ir po to kilusį 
triukšmą. Istorijos instituto filoso
fijos, teisės ir sociologijos skyriaus 
vadovas Jonas Macevičius prasitarė, 
kad "moksliškai nagrinėjamos užsie
nio lietuvių veiklos kryptys", rašomi 
darbai, rengiamos konferencijos, čia, 
matyt, turėta galvoje komunistine 
ideologija grįsta "mokslinė” veikla. 
Mokslų akademijos fizikos ir mate
matikos instituto direktorius prof, 
dr. Vytautas Statulevičlus, dažnai ke
liaujantys užsienyje, nušvietė ryšius 
su išeivijos mokslininkais, jų tobuli- 
nimąsi Vilniuje. Užsiminė ir apie ga
limybes skelbti bendrus okupuotoj 
Lietuvoj ir užsieny gyvenančių lietu
vių mokslininkų darbus.

VILIJAMPOLĖS “VILNIS”
Kauno Vilijampolėje buvo atidary

tas naujas plačiaekranis kino teatras 
"Vilnis”, turintis daugiau kaip 400 
vietų, aprūpintas modernia aparatū
ra. “Vilnis” yra keturioliktas kino 
teatras Kauno mieste. V. Kst.

Ročesterio šeštadieninės mokyklos mokiniai, dalyvavę Vasario 16 šventės meninėje programoje
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OTTAWA,
LIETUVOS ŠVENTĖ. Šiemet Va

sario 16 iškilmėms, pamaldoms ir 
minėjimui pasamdyta didelė salė, 
kurią ukrainiečiai išnuomojo už pusę 
kainos. Sv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas. Apyl. valdybos pirm, mokyt. 
V. Priščepionka, pradėjęs minėjimą, 
vadovauti pakvietė valdybos narj kul
tūros reikalams mokytoją A. Elvikj. 
Pagrindinę kalbą pasakė KLB kraš
to valdybos jaunimo sekcijos pirm. 
Gediminas Breichmanas. Raštą Kana
dos užs reikalų ministeriui M. Sharp 
paskaitė apyl. vicepirm. B. čepon- 
kus. Sveikino žodžiu: latvių bendruo
menės vardu dr. V. Linis, estų — 
R. Piirvee. ukrainiečių — pik. B. 
Yarymowich; raštu — sen. P. Yuzyk.

Meninę dalį atliko montreaiiečių 
lietuvaičių grupė, vadovaujama Bi
rutės Vaitkūnaitės-Nagienės. Sunega
lavus dr. H. Nagiui, ji paskaitė jo 
kūrybos. Jos paruoštos "Neringos" 
tunto vyr. skautės — Gabija ir Lili
ja Bendžiūtės, Lilė Jonelytė ir Lai
ma Skučaitė atliko du originalius iš
raiškos šokius. Joms talkino dvi Ota-

Blrutė Vaitkūnaitė - Nagienė skaito 
poeto H. Nagio eilėraščius Vasario 
16 minėjime Otavoje

ONTARIO
vos latvaitės — Andrea ir Margarita 
Alutis. Ypač dėmesio vertas antrasis 
šokis “Obelėlė”, sukurtas pagal seno
vės lietuvių dainą "Obelėlė čiuta". 
Minėjimo metu Tautos Fondui su
rinkta $115. Ant miesto valdybos rū
mų plevėsavo Lietuvos trispalvė.

SUSIŽIEDAVO apylinkės valdybos 
sekr. Regina-Diana Barisaitė su vi
cepirmininku Benediktu čeponkumi. 
Sveikiname! M. R.

Sudbury, Ontario
KAZIMIERAS PODERIS atšventė 

70-tąjį gimtadienį savo šeimos ir ar
timųjų kaimynų tarpe. Jis yra vienas 
tų pirmutinių šulų, kurie rūpinosi 
įsteigimu lietuvių kolonijos ir šešta
dieninės mokyklos. Jų šeimos visi 
vaikai kalba lietuviškai. Taip pat jam 
nesvetimi buvo ir lietuvių bendruo
menės reikalai. Jis keletą metų iš ei
lės buvo apylinkės vaidybos pirmi
ninku. minėjimams paruošdavo įdo
mias programas. Sudburiškė

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NA buvo atšvęsta pamaldomis už 
Lietuvą su pritaikytu pamokslu ir 
specialia rinkliava. Surinkta $200. 
Kun. Ant. Sabas aukojo $25, J. M. 
Kriaučeliūnai ir L. J. Kulniai po $15, 
kiti — po mažiau.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS “Ra
munėlės" vadovei buvo suruoštos pa- 
gerbtuvės vaišingojoj St. E. Tolvai
šų pastogėj, jos gimtadienio proga. 
Kun. Ant. Sabas sveikino visos pa
rapijos vardu, o J. Kručas KLB Sud- 
būrio skyriaus vardu, iškeldami jos 
nuopelnus mūsų kolonijai ir išreikš
dami linkėjimą pas mus pasilikti ir 
sukurti lietuvišką šeimą. Aldona Kru- 
čaitė įteikė dovanų. Gyvų gėlių buvo 
atsiųsta net iš Hamiltono ir Flori
dos. Ilgiausių ir laimingiausių metų 
mūsų Silvijai Martinkutei Sudburio 
padangėj!

— Atlaikytos šv. Mišios mirimo 
metinių proga už a.a. Vinco Grigučio 
vėle (užprašė Birutė Stankienė), už 
a.a. Jono Staškevičiaus vėlę (užpra
šė Elena Tolvaišienė), už a.a. Anta
no Raškevičiaus vėlę (užprašė Ida 
Raškevičienė). K. A. S.

Niagaros pusiasalis
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS, 

Klaipėdos atvadavimo sukaktis, Vasa
rio 16 šiemet visame pusiasalyje pra
ėjo ypatingai sėkmingai. Žmonių bu
vo pilna, gausiai dalyvavo jaunimas 
programose. Vasario 16 minėjime 
Buffalo mieste matėsi gausūs kata- 
riniečiai, o St. Catharines Vasario 16 
minėjime gausiai dalyvavo tautiečiai 
iš Toronto, Wellando ir Hamiltono. 
Dvi “Nemuno" tautinių šokių grupės 
siautė salėje kaip vėjas, o Buffalo 
mieste visus žavėjo ročesteriečių tik
rai puikus vaidinimas J. Jankaus 
“Uogelės ir žirnelio”. Buvęs Kauno 
valstybės teatro grimuotojas Ilgūnas 
irgi dalyvavo, duodamas veikalui 
stiprius charakterius. Iš viso minė
jimas, jo paruošimas bei svečių pri
ėmimas buvo be priekaištų.

Prie St. Catharines miesto rotušės 
plevėsavo Lietuvos vėliava pora die
nų, o vietinė radijo stotis davė 15 
min. gerai paruoštą Vasario 16 pro
gramą sekmadienio vakarą. Džiugu 
matyti naują St. Catharines apylin
kės valdybą su pirmininke ponia K. 
Šukiene, sugebančią gerai dirbti lie
tuvybės darbą ir puikiai atstovauti 
mūsų bendruomenei. Berželis

HAMILTON, ONT.
KAUKIŲ BALIUS, ruoštas choro 

“Aidas” tėvų komiteto kovo 3 d., 
praėjo su labai dideliu pasisekimu. 
Buvo atvykusių ir iš toliau. Dr. J. 
Baltrušaitis su ponia buvo atvykę 
net iš North Bay. Laimės staliukus 
laimėjo: TRI Realty — K. Meškaus
kienė, Sakas Parcel Service — J. 
Deksnys, Ottawa Meat Market — H. 
Norkienė, J. O. Adomauskų — S. 
Andrulienė iš Toronto. Kaukių pre
mijavimo komisiją sudarė: E. Kuda
bienė, A. Volungienė, K. Pareštytė, 
dr. J. Baltrušaitis ir A. Trumpickas. 
I premija teko nykštukui — A. Cho- 
romanskiui, II kaminkrėčiui — L. 
Stungevičienei ir G. Repčienei (jos 
savo premiją radijo priimtuvą, auko
tą A. Pilypaičio, perleido “Aidui”), 
III—žiemai teko D. Dent, IV ir V— 
Bandūroms, VI—pavasariui—V. So- 
pytei — Dent. Sis kaukių balius ne
pasižymėjo kaukių gausumu. Šio ba
liaus pelnas bus turbūt rekordinis.

SPAUDOS KIOSKAS Gavėnios 
metu veiks kiekvieną sekmadienį pa
rapijos salėje po 10 ir 11 v. pamal
dų. Norintieji galės įsigyti lietuviš
kų knygų bei plokštelių. Šiuo metu 
kioske galima gauti gen. St. Rašti
kio knygą “Įvykiai ir žmonės”, Vyt. 
Alanto romaną “Šventaragis” I d., 
dvidešimt antrąjį premijuotą “Drau
go” romaną “Abraomas ir sūnus" 
ir kitokių knygų.

A. A. MARIJA LIŠKAUSKIENĖ, 
81 m., mirė vasario 26 d. Sv. Juo
zapo ligoninėje. Paliko giliame skaus
me tris sūnus su šeimomis. Palaido
ta lietuvių Sv. Jono kapinėse iš Auš
ros Vartų bažnyčios. J. P.

LAIMĖS RATAS visiems, kurį ruo
šia žūklautojų ir Medžiotojų Klubas 
“Giedraitis” kovo 31, šeštadienį, lie
tuvių parapijos salėje. Pradžia — 7 
v.v. Laimėjimai — kumpiai ir kit. 
Įvairūs gėrimai, kavutė. Valdyba

ROCHESTER,
VASARIO 16 paminėta iškilmin

giau nei betkada. Vasario 16 d. mies
to burmistras St. May priėmė lietu
vių delegaciją, kuriai vadovavo AL 
Tos skyr. pirm. J. Jurkus. Burmist
ras, didelis lietuvių draugas, pasvei
kino delegaciją ir įteikė raštą, ku
riuo jis paskelbė Lietuvių Dieną Ro- 
česteryje,- kviesdamas amerikiečius 
pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę 
ir prašydamas juos paremti lietuvių 
pastangas atgauti Lietuvai laisvę. 
Vaizdai iš atsilankymo pas burmist
rą buvo rodomi per televiziją WR0C 
vakare per žinias 6 ir 11 v. Tą dieną 
buvo iškabinta Lietuvos vėliava prie 
burmistro rūmų.

Ročesterio burmistras Stephen May 
Vasario 16 minėjime skaito raštą, 
skelbiantį Lietuvių Dieną.

Vyt. Vaškevičius

Minėjimą vasario 18 d. per radi
ją WV0R, FM, labai gražiai prave
dė lietuvių ir anglų kalbomis su ge
rai parinkta muzika Nijolė ir Vaide
vutis Draugeliai. Prieš savaitę per 
šią stotį kalbėjo dr. VI. Lelis, ALTos 
skyr. garbės pirmininkas, raginęs vi
sus Ročesterio lietuvius dalyvauti 
šventėje. 11 v. Sv. Jurgio par. bažny
čioje pamaldas už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus atnašavo J. E. vysk. 
J. Hogan, kuris 1972 m. liepos 16 d. 
buvo paskelbęs Maldos Dieną už 
kenčiančią Lietuvą visoje vyskupijo
je. Savo pamoksle jis prisiminė lie-

NEW YORK
tuvių kančias už laisvę ir tikėjimą, 
kėlė viltį, kad Dievas pasigailės drą
sios lietuvių tautos, kuri yra šviesus 
pavyzdys kovoje prieš bedievišką ko
munizmą. Pamaldų metu giedojo lie
tuviškas Mišias ir giesmes vietos L. 
B-nės choras, vad. J. Adomaičio. Var
gonais grojo R. Obalis. Visos organi
zacijos, kurioms vadovavo Amerikos 
Lietuvių Veteranų Gudyno posto le- 
gijonieriai, dalyvavo su vėliavomis. 
Po pamaldų vysk. J. Hogan parapijos 
salėje pasisvečiavo su parapijiečiais, 
kuriuos jam kiekvieną asmeniškai 
pristatė klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius. 3 v. p.p. įvyko iškil
mingas minėjimas parapijos salėje. 
Legijonieriams įnešus Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, buvo sugiedoti 
himnai. Jautrią invokaciją paskaitė 
kun. Augustinas Simanavičius. Minė
jimui labai vykusiai lietuvių ir ang
lų kalbomis vadovavo prof. dr. A. 
Klimas. Perskaitęs eilę sveikinimų 
ir pristatęs amerikiečius svečius 
(burm. St. May, kongreso atstovą 
Arthur Kelly, D. Llvadą...), pa
kvietė pagrindinį kalbėtoją inž. Eug. 
Čuplinską, Kanados Lietuvių B-nės 
pirmininką, kuris savo gerai paruoš
toje kondensuotoje kalboje išryškino 
išeivijos vaidmenį lietuvių tautos li- 
kiminėje kovoje. Jo paskatinanti kal
ba dirbti ir sielotis tautos ateitimi 
buvo nuoširdžiai palydėta klausytojų 
ilgais plojimais. Jūratė Krokytė per
skaitė rezoliuciją, kurioje yra prašo
ma Amerikos vyriausybė kelti Lie
tuvos suverenumo klausimą Europos 
taikos konferencijoje, J. Tautose bei 
kituose tarptautiniuose forumuose. 
Susirinkusiųjų ji buvo vienbalsiai 
priimta. Pertraukos metu aukų su 
rinkta $1340. Aukos renkamos ir to
liau.

Meninę dalį atliko solistai: Birutė 
Čypienė ir Leonas Baltrus, padaina
vę po trejetą naujų negirdėtų dai
nų, kurias publika labai šiltai pri
ėmė. Solistams akompanavo K. Sala- 
džius ir G. Yong. Taip pat gražiai 
pasirodė šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami Vyt. Žmuidzino, 
mokyklos vedėjo, ir mokyt. Jūratės 
Krokytės. Po minėjimo apatinėje sa
lėje prie bufeto buvo pasidalinta 
įspūdžiais. J. J.

“NEMUNAS” PLAUKIA Į BUFFALO
Kanados lietuviai televizijos programoje

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank. Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Paprastai per šv. Juozapą Nemu
nas dažniausiai jau būna pakilęs, iš
laužęs ledus ir pilnu greičiu skuba 
Baltijos link. Šiemet ankstyvą šv. 
Juozapo rytą “Nemunas” iš St. Ca
tharines skuba į Buffalo pralaužti 
pirmųjų ledų lietuvių kultūriniame 
pasirodyme per vietos televiziją.

Prieš porą savaičių per “TŽ” Buf
falo lietuvių klubas kreipėsi į Nia
garos apylinkių lietuviško jaunimo

MIAMI, FLORIDA
VIENAS PIRMŲJŲ lietuvių čia 

pastoviai įsikūrė J. Sharp-Sarpaus- 
kas. Jis atvyko prieš 33 metus iš 
Čikagos, kai čia tyvuliavo džiunglės. 
Kiek vėliau atsikėlė A. D. Kaula- 
kis ir nusipirko didoką žemės plo
tą. Jis pradėjo auginti vaisius. Pir
masis yra dzūkas nuo Alytaus ir 
nuolat triūsia savo sodyboje apie bi
teles, grikius, o antrasis yra atkak
lus žemaitis ir nuolat rūpinasi lietu
vybės reikalais. Pastaruoju metu į 
Miami Beach atvyksta vis daugiau 
lietuvių. Vieni atvažiuoja, pasišildo, 
paatostogauja ir grįžta namo į šiau
rę, kiti bando pasilikti ilgesniam 
laikui bei įsikurti. Tokių tarpe yra 
ir torontiečių, kurie seniau telkėsi 
tik Ontario Wasagoje. A.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

depozitus ______ 5’/z %
Šerus ir sutaupąs _____ 614% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius __________ 7%
ir 3 metams __________ 7%%
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 814%

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

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros

Skonės tai

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

'enninq.er Ltd

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

sambūrius, primindamas, kad yra ga
limybių pasirodyti per vietos televi
ziją su lietuviškom programom. Grei
čiausiai dar nė vienas tų sambūrių 
apie tai rimtai ir nepagalvojo, o jau 
gautas televizijos stoties pasiūlymas 
kovo 19 d. pasirodyti su lietuviškos 
kultūros programa. Buffalo lietuviai 
dėkingi Stasei Zubrickienei, “Nemu
no” jaunųjų šokėjų grupės vedėjai, 
kad ji sutiko atplukdyti savo “Nemu
ną” į Buffalo ir pademonstruoti lie
tuviškus šokius bei parodyti iš kokių 
atžalų išauga mūsų “Gyvatarai”, 
“Grandinėlės” ir kiti puikieji viene
tai. Sis lietuviškos kultūros pusva
landis bus parodytas kovo 19 d. 7-7.30 
v. rytą per televizijos stotį WKBW 
— 7-jį kanalą “The morning show” 
programoje, kurios vedėja yra Ja- 
neen Maxwell. Į klausimus atsaki
nės dr. Denis Mažeika.

Visi, kurie šią televizijos stotį ga
li pagauti, prašomi stebėti, ypač šei
mininkės, kurios neišeina į darbus, 
ir savo pastabas siųsti šiuo adresu: 
Buffalo Lietuvių Klubas, 56 Lovering 
Ave., Buffalo, N.Y. 14216, USA. Svar
bu, kad mačiusieji šią programą pa
rašytų televizijos stočiai trumpus pa
dėkos laiškučius. Televizijos stoties 
adresas: WKBW- TV — Channel 7, 
1420 Main St., Buffalo, N.Y. 14209, 
USA. Lietuvių klubo sekretorius

J. A. Valstybės
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS iš

leistas leidinys “Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied Li
thuania” buvo plačiai paskleistas J. 
A. V. kongrese, laikraščių redakcijo
se, universitetų bibliotekose ir 500 
egz. perduota Lietuvos diplomatinei 
tarnybai Amerikoje. Leidinys ypač 
aktualus šiuo metu, kai Helsinkyje 
vyksta paruošiamieji darbai Sovietų 
Sąjungos peršamai Europos saugu
mo konferencijai. Šiuo metu leidi
nio tekstas Čikagoje jau verčiamas į 
vokiečių kalbą, kad jį būtų galima 
įteikti Vokietijos, Austrijos ir Švei
carijos parlamentų nariams. Galvo
jama apie laidas prancūzų ir ispanų 
kalbomis, bet šiem sumanymam rei
kia lėšų ir kitų kraštų LB valdybų 
talkos.

JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ KLUBĄ 
prie Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Detroito skyriaus įsteigė jo pirm. 
Vladas Selenis. Kluban jau įstojo 
aštuoni jaunuoliai, bendradarbiau
jantys lietuviškoje spaudoje. Priima
mi visi jaunuoliai, kurie rašo ar ruo
šiasi pradėti rašyti, iš Detroito ir 
kaimyninio Windsor© miesto Kana
doje. Registruotis prašoma pas pirm. 
VL Selenį tel. 293-4611.

INŽ. RIMVYDAS UTENIS, bosto- 
niškio Broniaus Utenio sūnus, dir
bantis orinio susisiekimo “Eastern 
Air Lines” bendrovėje, išlaikė ke
leivinių lėktuvų vyr. lakūno egza
minus ir gavo kapitono laipsnį.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTI
NĖS SĄJUNGOS seimas bus gegužės 
26-27 d.d. Detroito priemiestyje Troy, 
Mich. Programa bei jos pravedimu 
rūpinasi ALT Sąjungos centro val
dyba, vadovaujama pirm. T. Blinst- 
rūbo, techniniais seimo reikalais — 
Detroito tautininkai.

Urugvajus
VASARIO 16 MINĖJIMAS Monte

video mieste buvo surengtas vasario 
10 d. Cerro priemiesty esančioj Lie
tuvių Kultūros Draugijos salėj. Kai- 
kuriems tautiečiams dalyvavimą su
kliudė dėl politinių nesutarimų vy
kęs kariuomenės judėjimas, atkirtęs 
Cerro priemiestį nuo sostinės. Pa
grindinį žodį tarė Lietuvos atsto
vas A. Grišonas, sveikino LK Drau
gijos pirm. E. Andriuškevičius. Pro
gramą atliko deklamatorė R. Ma- 
čianskienė, choras “Aidas” ir tauti
nių šokių ansamblis “Ąžuolynas”. 
Vasario 16 d. Lietuvos atstovas pa
dėjo gyvų gėlių vainiką prie lais
vės kovotojo Artigas paminklo, da
lyvaujant lietuviams ir urugvajie- 
čiams. Šioje iškilmėje Urugvajaus 
prezidentui J. M. Bordaberry atsto
vavo jo adjutantas Athalbe, užsie
nio reikalų ministerijai — parei
gūnė Peria Bartani. Tą vakarą Lie
tuvos atstovo A. Grišono rezidenci
joje surengtame tradiciniame pri
ėmime dalyvavo diplomatinio korpu
so dekanas Vatikano nuncijus arkiv. 
A. Sepinski, Šveicarijos, Ispanijos, P. 
Afrikos respublikos, Kolumbijos, Pa
ragvajaus, Bolivijos, tautinės Kinijos 
ambasadoriai, JAV, Britanijos, P. 
Korėjos atstovai, Urugvajaus kariuo
menės šefas gen. Christi, eilė urug
vajiečių pareigūnų ir būrys lietuvių. 
Jėzuitų bažnyčioje Mišias už Lietuvą 
vasario 18 d. atnašavo kun. St. Griga
liūnas. Lietuvos laisvės siekiams pa
lankų straipsnį paskelbė dienraštis 
“El Pais”.

Brazilija
P. AMERIKOS LIETUVIŲ V KON

GRESAS Sao Paulo mieste buvo pra
dėtas penkių kunigų koncelebracinė- 
mis Mišiomis ir kun. J. Kidyko pa
mokslu V. Zelinos lietuvių bažnyčio
je • vasario 22 d. Seselių pranciškie- 
čių gimnazijos salėje oficialiai kon
gresą atidarė rengėjų komiteto pirm. 
P. Ragažinskas, prezidiuman pakvies
damas Brazilijos bei kitų kraštų at
stovus, pirmininku — Joną Valavi
čių. Po sveikinimų buvo renkama 
kongreso lietuvaitė iš septynių dau
giausia bilietų pardavusių ir lėšų 
kongresui sutelkusiųjų, ši garbė te
ko Klaudijai Pratelytei, kurios tėvas 
yra italas, o motina — Brazilijoj gi
musi lietuvė. Nors Klaudija beveik 
nemoka lietuvių kalbos, lietuviška 
nuotaika ją uždegė pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas Čikagoje. Ji 
dabar aktyviai dalyvauja lietuviško
je veikloje ir savo pastangomis šiam

Rosario, Argentinoje, Lietuvių Bendruomenės 1973-74 m. valdyba. Iš kairės: 
M. Klimas — revizijos komisijos pirm., A. Kalainienė — narė, P. Daugis — 
vicepirm., E. Gužienė — narys, J. Papečkys — pirm., T. Klimaitė-Rautobaul 
— sekr. pavad., V. Seniūnas — sekr., J. Plepienė — narė, T. Plepys — ižd., 
O. Papečkienė — narė; stovi: A. Matulis, N. Kabalčiukas, K. Kiškis, J. Guzas, 
A. Latvėnas Nuotr. J. L. Alice

kongresui pralenkė kitas lietuvaites. 
Meninę programą atliko “Aušros” ir 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
jungtinis choras, vadovaujamas mnz. 
Viktoro Tatariūno. Pirmoji kongreso 
diena užbaigta vaišėmis Jaunimo Na
muose prie žvakių šviesos dėl įvy
kusio elektros sutrikimo.

KUNIGŲ SEKCIJOS POSĖDŽIUO
SE buvo nutarta įsteigti lietuvių ku
nigų sielovados centrą P. Amerikoje. 
Taip pat buvo gyvai svarstytas lie
tuvio kardinolo klausimas, nes kaip 
tik tuo metu popiežius Paulius VI 
buvo paskelbęs eilę naujų kardinolų 
net mažiau už Lietuvą katalikų tu
rintiems kraštams. Nemažesni© dė
mesio susilaukė ir lietuvių vyskupo 
P. Amerikai klausimas. Būdinga, 
kad už lietuvį vyskupą P. Amerikai 
pasisakė ir politinės sekcijos daly
viai. Kunigų sekcija, priimdama re
zoliuciją, atsižvelgė j dabartines ga
limybes politinėse aplinkybėse. Po
piežius Paulius VI prašomas paskelb
ti visame pasaulyje maldos dieną už 
Lietuvą ir kreiptis į Jungtines Tau
tas, kad būtų sustabdytas religinis 
persekiojimas ir tautžudystė sovietų 
okup. Lietuvoje. Taipgi nutarta 
kreiptis į atitinkamus Vatikano 
sluogsnius, kad jie paspartintų arkiv. 
J. Matulaičio-Matulevičiaus paskelbi
mo palaimintuoju ir šventuoju bylą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALY
JE Sao Paulo sporto aikštėje dėl 
politinių neramumų ir nepalankių 
ekonominių sąlygų negalėjo dalyvau
ti Urugvajaus “Ąžuolynas”. Progra
mą atliko vietinė "Nemuno” grupė ir 
čikagiškė “Grandis”, vadovaujama I. 
Smieliauskienės. Pagrindinis koncer
tas, susietas su Vasario 16 minėjimu 
ir kongreso užbaiga, buvo vasario 24 
d. japonų salėje. Čia "Grandžiai" te
ko pagrindinis programos krūvis. Jai 
talkino Brazilijos “Nemunas”, jung
tinis "Aušros” ir Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choras, čikagietė sol. 
Audronė Simonaitytė. Kongresas už
baigtas vasario 25 d. V. Zelinos baž
nyčioj devynių kunigų koncelebruo- 
tomis Mišiomis ir svečio iš Romos 
kun. V. Rimšelio, MIC, pamokslu. 
Prie Brazilijos nepriklausomybės pa
minklo buvo padėtas vainikas. Čia 
žodį lietuviškai tarė Z. Juknevičius, 
portugališkai — J. šermukšnis. Poli
cijos dūdų orkestras sugrojo Lie
tuvos ir Brazilijos himnus.

Argentina
ROSARIO LIETUVIŲ BENDRUO

MENĖS valdybos surengtas Vasario 
16 minėjimas pradėtas kun. J. Mar
gio, MIC, atnašautomis Mišiomis, žu
vusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimu 
prie kryžiaus parapijos kieme. Ofi
cialioji dalis įvyko dar nebaigtoje 
įrengti parapijos patalpoje, kur bu
vo pasiklausyta muzikinių ir kalbi
nių įrašų. Iš jų minėtinos kalbos — 
dr. V. Dambravos, argentiniečių F. 
Manrique, dr. J. Saavedra, R. Fraga, 
žodį taipgi tarė kun. J. Margis, MIC, 
ir Rosario LB valdybos pirm. J. Pa- 
pečkys, apibūdindami Vasario 16 
reikšmę. Po minėjimo buvo sureng
ti bendri pietūs po atviru dangumi 
parapijos kieme.

Italija
PADĖKOS MIŠIOMIS Šv. Kazimie

ro lietuvių kolegijos koplyčioje va
sario 11 d. buvo paminėta Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio ir Vincen
tos Lozoraičių auksinė vedybų su
kaktis. Mišias atnašavo Vatikano sak
ramentų kongregacijos prefektas kar
dinolas A. Samore, asistuojamas ko
legijos vicerektoriaus mons. P. Jatu- 
lio ir Italijos LB valdybos pirm, 
inons. V. Mincevičiaus. Apaštališką
jį popiežiaus VI palaiminimą perskai
tė kardinolas A. Samore, iškeldamas 
sukakties reikšmę ir apibūdindamas 
sukaktuvininkų gyvenimą, susijusį 
su Lietuva.

Vokietija
VECHTOS SENELIŲ PRIEGLAU

DOJE Vasario 16 minėjimas buvo 
surengtas vasario 10 d. Stasio Mo
tuzo iniciatyva, talkinant kun. P. 
Girčiui ir kun. dr. K. Gulbinui. Jie
du laikė koncelebracines Mišias prie
glaudos koplyčioje. Pamokslą pasakė 
kun. dr. K. Gulbinas. Oficialioje mi
nėjimo dalyje įvadinį žodį tarė kun. 
P. Girčius, pagrindinį vokiečių kal
ba — kun. dr. K. Gulbinas, supa
žindindamas dalyvaujančius vokie
čius su religijos persekiojimu, ku
nigų teismais sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, Romo Kalantos bei kitų jau
nuolių susideginimu. Minėjimo pro
ga buvo surengta Stasio Motuzo 55 
naujų medžio drožinių paroda, o po 
minėjimo atšvęsta jo amžiaus 75 me
tų sukaktis. Minėjimo aprašymus su 
nuotraukomis paskelbė du dienraš
čiai “Nordwest Zeitung” ir “Olden- 
burgische Volkszeitung”. Pastarasis 
ir porą savo ankstyvesnių numerių 
papuošė St. Motuzo drožinių nuo
traukomis, supažindino skaitytojus 
su šiuo lietuviu kūrėju.

Švedija
DABARTINE ŠVEDIJOS LB VAL

DYBĄ sudaro: pirm. inž. Valentinas 
Vilkenas, vicepirmininkai — lekto
rius Juozas Lingis ir architektas Jo
nas Pajaujis, sekr. dr. Kajetonas J. 
Čeginskas, ižd. Alfonsas Jovertas- 
Jocevičius, nariai — gydytojai Gin
tautas Būga ir O. Vyšniauskienė. 
Valdybos būstinė yra Stockholme. 
Pirmininko adresas: Civ. ing. V. Vil
kenas, Froevigaten 2, S-124 45 Band- 
hagen, Sweden.
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Aukos Tautos Fondui Toronte
$200: “Paramos” bankas, Prisikė

limo parapijos bankas;
$100: Jurgis Astrauskas, B. S. Z. 

Jackai, A. Kantvydas, V. Martinaitis, 
V. Sinkevičius, A. Skrebūnas;

$50: kun. P. Ažubalis, J. Barakaus- 
kas, A. Firavičius, A. V. Lukai, A. 
Masionis, V. Montvilas, dr. S. Pace- 
vičius, P. Sidaras, dr. J. Sungaila, 
Stepas Stonis, J. U., E. J. Vitartas;

$40: O. Delkus;
$35: Jonas Vitkūnas;
$30: dr. J. Yčas, inž. H. Lapas, P. 

S. Morkūnai;
$25: J. Baltakys, Br. Girčys, Vyt. 

Gudaitis, Pr. Kudreikis, Aug. M. Kuo
lai, Litho-Art Litographers & Print
ers, inž. V. Liuima, J. Pikelis, J. Pri- 
sas, V. Skrebutėnas, A. Smigelskis,
J. Varkavičius;

$20: J. Augustinavičius, L. Bilkš- 
tys, J. Budrys, B.B. čepauskai, kun. 
Pr. Gaida, V. Giedraitis, V. K., I. 
Kandrotienė, P. S. Liačas, Alb. Ma
šalas, R. Medelis, dr. A. Pacevičius, 
J. Palys, J. Petravičius, J. R., P. Rau
dys, J. A. Rinkūnai, V. Rutkauskas, 
B. Sakalas, T. A. Sekoniai, kun. J. 
Staškevičius, A. Statulevičius, A. Sta- 
tulevičienė, E. Vaicekauskas, J. Vai- 
čeliūnas, dr. A. Valadka, P. A. Vilu- 
tis, S. A. Viskontai, A. S. Žaldokai;

$15: V. Bačėnas, J. Bleizgys, H. 
Butkevičius, L. J. Cesėkai, P. O. Dab- 
kai, A. A. Juciai, B. Pabedinskienė, 
A. H. Stepaičiai, S. Treigys, B. Vai
dila, T. Valius;

$12: M. J. Dambavai;
$10: E. A. Abromaitis, M. Abro

maitis, E. Ališauskienė, dr. M. V. 
Anysai, A. P. Augaitis, J. Aukštaitis, 
J. Ažubalis, J. Bakšys, V. G. Balčiū
nai, J. O. Balsiai, VI. Balsys, F. Barz
džius, M. A. Basalykas, P. Bastys, 
Bubulis, S. Čepas, St. Čepas, J. Dab
rowski, V. E. Dailydžiai, P. D., J. S. 
Danilevičius, St. Dargis, K. Daulens- 
kis, J. J. Dauniai, M. Dausa, M. Dik
čius, A. Diržys, E. Dubinskas, L. Dū
da, P. Gaidelis, Z. Girdauskas, Z. J.,
A. J. Jankaičiai, S. Jaseliūnas, J. V. 
Jasinevičiai, E. V. Jaškevičiai, V. 
Juodišius, J. Kaknevičius, P. O. Ka
raliūnas, J. Karka, F. Kasperavičius,
B. V. Keruliai, P. Kirstukas, J. O. 
Kirvaičiai, S. Kneitas, L. V. Koly- 
čiai, V. Kubilius, P. Lapinskas, V. 
Liačas, K. Manglicas, V. Marcinke
vičius, A. Marcis, V. M., A. J. Matu- 
lioniai, A. Mazlaveckas, M. Meiliū
nas, J. Mockevičius, J. Mockus, J. 
Morkūnas, L. Novogrodskienė, P. N. 
P., A. Paškevičius, A. B. Petrylos, 
J. J. Pilipavičius, A. J. Plioplys, J. 
Poška, T. pranciškonai, S. Pranckū- 
nas, Punkris, M. Račys, A. Raslanas, 
M. D. Reginos, Renkauskas, A. Sa
kus, G. A. Sakus, Br. Saplys, B. Sau- 
lėnas, A. Saulis, V. Saurwell, L. V. 
Sendžikai, V. Siminkevičius, St. J. 
Sinkevičiai, E. Smilgis, J. R. Sonda, 
V. Sonda, A. Stankus, T. Stanulis, P. 
Stauskas, L. A. Stulginskas, A. P. 
Ščepavičius, D. V. Šaltmirai, E. Šle
kys, P. Štuopis, VI. Sukis, L. Tamo
šauskas, V. M. Tamulaitis, J. B. Ta- 
mulionis, J. Tonkūnas, J. Uleckas. 
V. B. Vaičiūnas, B. J. Vaidotai, B. 
Vaišnoras, V. M. Vaitkus, A. Vasi
liauskas, J. Vaškela, E. L. Vaštokai, 
M. Vitartaitė, J. Zenkevičius, A. Zub
rys, J. B. Žekas, G. Žilys;

S8: A. Arūnas, B. K. Žutautai:
$7: B. Bakevičius, J.O. Rinkevičiai;
$6: A. Bajorinas, A. V. Klupšas, S. 

M. Šenferai, T. Užupis;
$5: J. Aleksa, J. Andrulis, V. O. 

Anskis, K. Apcravičius, K. Asevičius, 
V. Aušrotas, VI. Bačėnas, Gr. Bal
čiūnienė, J. Baltaduonis, N. Baltakie
nė, K. Baltramaitis, G. Baltrūnas, S. 
Banelis, B. Baranauskas, P. Baronas, 
M. Barškėtis, J. Barzevičius, J. Be- 
netis, M. Beraitis, O. P. Berentas, A. 
Beresnevičius, J. Beržinskas, J. Bir- 
giolas, A. D. Brazys, P. Bražukas, A. 
Bričkus, M. A. Bumbuliai, M. Bušins- 
kas, P. Butėnas, A. Ciplijauskas, P. 
čečys, K. B. Čepaičiai, P. Čeponkus, 
J. Černauskas, P. S. Čiurlys, S. Dač- 
kus, J. V. Dagiliai, A. Dailydė, W. 
Dauginis, J. Didžbalis, P. Dranginis, 
J. Dvilaitis, I. Ehlers, M. A. Empa- 
keris, O. Gailiūnaitė, B. Galinis, K. 
Gaputis, M. L. Garbačiauskai, A. Gei
dutis, M. Girčys, L. E. Gotceitas, J. 
Govėdas, Grajauskienė, S. Grizickas, 
P. Gulbinskas, V. Gumauskas, Just. 
Hirsha, J. Ignatavičius, J. J., V. J., 
A. Jagėla, S. Jagėla, S. Jakaitis, A. 
Jakimavičius, P. Jakubauskas, E. Jan
kutė, P. Jaunius, J. Jonikas, P. Z. 
Jonikai, P. L. Jurėnas, I. Juzukonis, 
A. K., J. Kairys, S. Kalytis, A. S. Ka- 
lūza, K. K. Kaminskai, K. Kareckas,
J. Karpis, J. Kasakaitis, Br. Kaspo- 
nas, G. J. Kaulius, V. A. Kazlauskas, 
V. V. Kecorius, A. D. Keršiai, S. Kir
šinąs, I. Krasauskas, V. M. Kriščiū
nas, E. V. Kulys, A. Kuniutis, Aloyz. 
Kuolas, A. Kuzmarskis, A. Lajukas, 
A. Langas, B. Laučys, A. Laurinaitis,
K. Lembertas, J. Macijauskas, B. 
Mackevičius, A. Martišius, V. Matu
levičius, G. Maurušaitis, Z. Mažonas, 
V. Melnykas, M. S. Meškauskas, A. 
M. Mikšys, Br. Mikšys, E. Miliauskas, 
V. Miškinis, P. L. Murauskas, M. N., 
Br. Narbutas, V. Naruševičius, V. 
Nausėda, V. Normantas, K. Otto, O. 
Pabedinskaitė, S. Paciūnas, K. Pa
jaujis, R. G. Paulionis, O. Povilonie- 
nė, A. Peleckis, A. S. Petraitis, J. D. 
Petronis, M. Petrulis, L. Pilipavičius, 
A. Piragis, V. J. Pečkaitis, P. Prei- 
bys, S. Pusvaškis, A. J. Puteris, M. 
S. Putrimas, N. L. Racevičius, EI. 
Radavičiūtė, L. Radzevičius, Br. Ra
kauskas, A. V. Ramanauskai, J. Rat- 

kus, J. O. Ražauskas, S. Remeikaitė, 
K. Rusinas, A. Sapijonis, A. Senkus, 
VI. Simanavičius, A. Simanavičius, 
P. Skablauskas, B. J. Sriubiškis, A. 
Z. Stančikai, T. Stanulis, I. H. Sta- 
siulis, E. J. Staškevičius, V. Stočkus, 
J. Stravinskas, J. Šarūnas, A. Šerga- 
lis, L. Šeškus, V. štreitas, V. Tama
šauskas, J. A. Trinkūnas, B. Truka- 
navičius, A. Ulba, E. Ulickienė, B. 
Urbelis, V. F. Urbonai, A. Urnavi- 
čius, I. Vadauskienė, K. Vaicekaus
kas. A. Vaičiūnienė, V. Vaidotas, A. 
M. Vaišvila, Vaitkus, J. Vaitkus, V. 
Vaitkus, E. Valeška, J. č. Valiukas, 
O. Venskaitienė, A. Vinskas, B. Vit
kus, J, Zabulionis, J. Žakas, V. Ža
kas, A. Zarembaitė, M. J. Žekas, A. 
žemaitis, A. Žičkus, kun. A. Žilins
kas;

$4: S. Bekeris, J. Birgelis, V. A. 
Bubelis, P. Grigaravičius, O. T. Kra
sauskas, V. Krikščiūnas, S. Marijo- 
šienė, V. Puodžiūnas, O. Svarinskas;

$3: P. Alšėnas, B. Ambakas, J. Ba
cevičius, J. Dičpetris, O. Dobaitienė, 
J. Drąsutis, V. Dubickas, O. Indrelie- 
nė, S. Jakubauskas, A. Jokūbaitis, V. 
Jurgelienė, B. V. Misevičius, P. Mi
sevičius, J. Normantas, Z. Olekienė,
R. Paškauskas, V. Pazukaitė, O. Rim
kus, J. Rovas, J. Rugys, E. F. Sen
kus, V. A. Stulgys, A. šelmys, J. Ši
leikis, L. Valiukas, M. Zabulionis;

$2: J. Adams, V. Akelaitis, Ališaus
kas, L. Andriūnienė, Iz. Antanaitis. 
M. Antanaitis, K. Augaitis, B. Augus- 
taitė, Aukštakalnienė, L. Balaišis, G. 
Barcevičienė, P. Barškėtis, V. Beres
nevičius, P. Besąsparis, V. Birštonas.
I. V. Biskys, J. Brajus, K. Budreckis, 
T. Burokas, A. Z. C., K. Cibas, A. B. 
Cirūna, A. Čepaitis, B. Dicevičienė, 
G. Dičpetrienė, J. Dementavičius, R. 
Draudvila, J. Dunčikas, P. Eidukai- 
tis, Iz. Gataveckas, J. Gataveckas, V. 
Gataveckas, V. A. Genčius, J. Genu
tis, K. Gilman, O. Grigaravičienė, K. 
Ivanauskas, J. Jablonskis, J. Jocikas,
J. Jagėla, P. Janauskas, I. B. Jony
nai, E. Jonunienė, S. K. Juknevičiai, 
F. P. Juodis, O. Juodviršienė, Jurkš- 
tienė, M. L. Kalinauskas, V. Karni- 
lavičius, D. Karosas, J. Karaliauskas,
S. A. Kavaliauskai, A. Kazanavičius, 
J. Kazlauskas, A. Kemežienė, B. Ki- 
šonas, A. Kizas, V. Knyvaitė, P. Kri- 
pas, J. Kriščiūnas, Jonas Kriščiūnas,
J. Kušleikis, Kvietys, A. P. Ledas,
K. Lukošius, A. Lukošius, A. Luko
šius, M. Y. M. F., E. Mačionienė, 
J. Mardosas, J. Matuliauskas, B. M. 
Matusevičius, V. Morkūnas, J. Mur- 
kūnas, A. Neverauskas, Br. Norkus,
L. Oleka, B. Pačkauskas, V. Pačkaus- 
kas, J. Paškevičius, V. Pečiulis, 
Pakštas, A. Patašius, M. Pečiulienė, 
V. Petkevičius, J. Petrauskas, B. Poš
ka, V. Poškus, A. Povilaitis, G. Po
vilaitis, A. Povilonis, A. Pranckevi- 
čius, A. Pūkas, P. L. Radzevičius, J. 
Rackevičius, K. Rašymas, J. Repečka,
J. Rėvas, L. Rudaitis, J. Rugys, O. 
V. Rušas, S. Ruibys, B. Savickas, A. 
Seliokas, J. M. Senkai, V. Skukaus- 
kas, V. Skukauskas, V. Šlenys, R. V. 
Stabačinskai, J. Stankaitis, J. K. Ste
ponas, M. Šakalienė, A. Šalkauskis, 
A. Šiaudinis, R. G. Šimkus, S. Škėma,
K. . Šukevičienė, B. T., P. Tumpa, V. 
Urbonas, S. J. Vaitkevičius, M. Va
laitis, S. Valickis, J. Valiulis, A. Va
nagas, S. Valiukas, A. J. Vaškevičiai, 
J. Vaškevičius. A. Venskus, B. Zub- 
rickienė, J. Žiurinskas;

$1: G. Atkočiūnas, A. Bacevičius, 
J. Barišauskas, J. Barysas, S. Budre- 
vičienė, A. Burdulienė, K. činčikas, 
A. Dilkus, G. Dranginis, M. Guoba,
O. Yčas, S. Jagėlienė, F. Jukna, P. 
Kevalaitis, J. Kuprevičius, Pr. Kuš- 
likis, A. Limnickas, P. Lukošius, M. 
Matulaitytė, J. Maniuška, A. O. Mar- 
kutienė, A. Masys, Mažulaitis, E. 
Merkovičius, M. Norkienė, B. Nor
kus, S. Prakapas, P. Preikšaitis, Pu- 
niškienė, J. Račys, G. Rauth, E. Ro
vas, M. Senkevičienė, seselė M. Lo
reta, Stankus, S. Telšinskas, A. J. V., 
A. Vaivada, A. Vaitkevičienė, M. Va
liulienė, Valiuškienė;

Organizacijos:
$25: KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono 

Kr. par. skyrius; $15: L. Ev.-Liut. Iš
ganytojo par. moterų dr-ja, SLA 236 
Kuopa.

Keliose kortelėse pavardės buvo 
neišskaitomos. Buvo ir neužpildytų 
kortelių. Jeigu rasite netikslumų, 
prašome pranešti atstovybei.

Nuo š.m. sausio 1 d. iki kovo 5 d. 
iš viso gauta aukų $5,509.12. Nuošir
di padėka visų trijų lietuvių parapi
jų klebonams už leidimą rinkti šven
tovėse ir už paskatinimą duosniau au
koti. Nuoširdi padėka talkininkams: 
A. Aušrotienei, A. Ramanauskienei,
P. Puidokui, A. Vanagui, A. Sauliui, 
V. Kazlauskui ir P. Butėnui. Nuošir
di padėka visiems aukojusiems.

Kurie nesuspėjote ar negalėjote at
likti pareigos Vasario 16 minėjime, 
lengvinkite rinkėjų darbą ir siųskite 
savo aukas, rašydami čekius Tautos 
Fondo vardu: “Paramai” (ein. sąsk. 
nr. 763), Prisikėlimo parapijos ban
keliui (ein. sąsk. nr. 1255) arba pir
mininkui A. Firavičiui, 6 Constance 
St., Toronto 154, Ont. Tel. 535-9864.

Tenelieka nė vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse, neatlikusio tautinės 
pareigos savajam kraštui — Lietuvai.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

Auka Tautos Fondui 
yra auka

LIETUVOS laisvei

EDMONTON, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, su

rengtas apylinkės valdybos ir L. Na
mų direktorių pastangomis, įvyko 
Lietuvių Namuose vasario 17 d. Mi
nėjimą atidarė ir trumpą įžanginį žo
dį tarė apylinkės valdybos pirm. dr. 
J. Pilipavičius. Latvių organizacijos 
“Imanta” vardu lietuvius sveikino G. 
Cinats, estų bendruomenės vardu — 
A. Pilt. Baigus oficialią dalį Tautos 
himnu, sekė meninė dalis, kurią at
liko Edmontono lietuvių jaunimas, 
talkinamas dr. P. Gudjurgio. Malonu 
bei džiugu buvo matyti mūsų šaunų 
atžalyną. Gaila tik, kad šis, taip gra
žiai pasirodęs atžalynas buvo suda
rytas tik iš mergaičių, išskyrus sve
čią iš St. Paul, Altą. — Jurgį Vait- 
kūną. Tikiuosi, kad mūsų jaunieji 
vyrai, nors ir negausūs skaičiumi, 
taip pat pasirodys scenoje ar kitoje 
lietuviškoje veikloje.

Programos pradžioje mergaitės — 
Lidija, (programos vadovė) Daina ir 
Rūta Gudjurgytės, Rita Pilipavičiū- 
tė, Lina Morris, Veronika šeikutė, 
Irena Balutytė, Vida Žolpytė ir Da
na Popikaitytė padainavo keturias 
lietuviškas dainas ir pašoko Dainos 
Gudjurgytės lietuviškais motyvais 
paruoštą šokį. Po to buvo rodomos 
skaidrės apie kelionę į jaunimo kon
gresą, įspūdingą programą Čikago
je bei nepamirštamas dienas stovyk
loje. Gražius ir įdomius skaidrėse 
matytus vaizdus, vietoves bei stovyk- 
los dalyvių darbus, pramogas ir veik
lą vaizdžiai apibūdino bei komenta
vo Lidija Gudjurgytė, Veronika šei
kutė ir Jurgis Vaitkūnas (visi trys 
dalyvavo jaunimo kongrese). Dide
lį įspūdį paliko skaidres rodant spe
cialiai pritaikinta ir skoningai pa

rinkta muzika bei dainos, kurios pa
gyvino ir dar labiau išryškino ma
tytus vaizdus bei stovyklaujančių 
veiklą. Baigiantis programai, gausūs 
publikos plojimai išreiškė visų pasi
tenkinimą. Dr. J. Pilipavičius, apy
linkės valdybos pirm., rengėjų var
du nuoširdžiai padėkojo visiems pro
gramos dalyviams ir talkininkams, 
taip pat svečiams už atsilankymą. 
Po meninės dalies sekė šokiai, gro
jant gerai muzikai. Veikė bufetas, 
šeimininkės bei tautiniais drabužiais 
apsirengusios mergaitės vaišino sve
čius pačių gamintais sumuštiniais ir 
kavute. Buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui. Surinkta $186. Padėka 
aukų rinkėjams — O. Drūteikienei 
ir T. Uogintui. Minėjime dalyvavo 
apie 120 asmenų.

Sekančią dieną, vasario 18, kun. 
Iz. Grigaitis Lietuvių Namų koply
čioje atlaikė iškilmingas pamaldas 
ir pasakė tai dienai pritaikintą pa
mokslą.

NAUJŲ VALDYBŲ rinkimai įvy
ko sekmadienį, vasario 18, tuojau po 
pamaldų. Dauguma praėjusių metų 
valdybos narių sutiko pareigas eiti 
dar vienerius metus. Kaikurie jų 
įvairias pareigas eina jau eilė metų 
iš eilės ir mielai norėtų metus — 
kitus pailsėti, bet... ta pati besikar
tojanti istorija. Atsilankantieji į su
sirinkimą dėl įvairių priežasčių at
sisako valdyboje padirbėti, o kaiku
rie individai bei intelektualai visiš
kai nesiteikia nė minėjime, o juo 
labiau susirinkime, pasirodyti, šių 
metų Lietuvių Namų direktoriai: K. 
Žolpis, dr. M. Urbonas, J. Pašuko
ms, V. Popikaitis, J. Popikaitis. Apy
linkės valdybon išrinkti — dr. J. 
Pilipavičius ir J. Kantautienė. Svei

PAKEISTI KANADOS 
. . . « ■■■ * •

IMIGRACIJOS 
NUOSTATAI

Nuo 1973 metų sausio I dienos 
visi atvykstantieji Kanadon priva
lo turėti darbo vizę, jeigu ketina 
čia dirbti, arba registruotis pas 
imigracijos pareigūnę, jei nori 
pasilikti ilgiau kaip tris 
mėnesius.

Tie, kurie atvyko prieš 1973 metų 
sausio 1 dienę, privalo registruotis 
Kanados imigracijos centre, jeigu 
ketina pasilikti Kanadoje po kovo 
31 dienos. Kaikurie jau turi legalų 
leidimę čia dirbti arba paslikti 
ilgiau kaip tris mėnesius. Tokie as
menys neprivalo registruotis, kol 
tas leidimas galioja.

Išimtys
Minėti nuostatai netaikomi 

Kanados piliečiams ir imigrantams.
Jie taip pat nėra taikomi diplo

matams ir besilankantiems karinių 
pajėgų oficialiems atstovams, 
atliekantiems savo pareigas.

Užsienio žurnalistams, besilan
kantiems verslininkams ir profesi- 
jonalams atletams darbo viza 
nereikalinga, tačiau jie privalo 
registruotis, jeigu pasilieka ilgiau 
kaip tris mėnesius.

Yra ir daugiau išimčių. Smulkes
nės informacijos gaunamos 
kiekviename Kanados imigracijos 
centre (Canada Immigration 
Centre).

■ Manpower
I and Immigration

Robert Andras, Minister

Atvykstate Kanadon dirbti?
Lankytojai, kurie ketina jieškoti 

darbo Kanadoje, nebus įleidžiami.
Parūpinti darbo vizę užsienio 

darbininkui geriausiai gali pats 
kanadietis darbdavys Kanadoje. 
Jis turėtų kreiptis į artimiausię 
darbo jstaigę (Manpower Centre), 
kuri nuspręs, ar norimam darbui 
gali gauti kanadiečių darbininkų. 
Darbo viza bus duodama tiktai tais 
atvejais, kai norimam darbui nėra 
kvalifikuoto Kanados piliečio 
arba imigranto.

Baudos
Betkoks naujųjų nuostatų pažei

dimas laikomas nusikaltimu. 
Nusikaltęs asmuo gali būti nubaus
tas pinigine bauda iki $500.00 ir/ 
arba kalėjimu iki šešių mėnesių 
ir ištrėmimu iš Kanados.

Išvada
Nuo šiol visi Kanados lankytojai 

privalo turėti darbo vizę, leidžian- 
čię dirbti Kanadoje, arba regist
ruotis pas imigracijos pareigūnę, 
jeigu ketina čia pasilikti ilgiau 
kaip tris mėnesius.

Platesnė informacija
gaunama kiekviename Kanados 

imigracijos centre (Canada 
Immigration Centre) ir daugelyje 
Kanados darbo įstaigų (Manpower 
Centres) nemokamai.

Main-d’ceuvre 
et Immigration
Robert Andras, Ministre
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kinu jaunosios kartos atstovą Vikto
rą Popikaitį, kuris sutiko metus pa
sidarbuoti L. Namų valdyboje iždi
ninko pareigose. Padėka praėjusių 
metų valdyboms už sklandžiai atlik
tą darbą, geriausios sėkmės šių me
tų valdyboms visuose užsimotuose 
darbuose. Dobilas

CALGARY, ALTA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES ŠVENTĖ. Miesto burmistro R. 
Sykes įsakymu vasario 16 d. prie 
miesto rotušės plevėsavo Lietuvos ir 
Kanados vėliavos. Tai jau antri me
tai burmistras rodo tokį nuoširdu
mą lietuviams. Vasario 17 d. įvyko 
iškilmingas Vasario 16 minėjimas 
YWCA banketų salėje. Dalyvavo virš 
165 asmenų. Buvo kuo pasigėrėti — 
vėsinama salė, išklota raudonais ki
limais, baltom staltiesėm uždengti 
stalai, puošniai apsirengusios patar
nautojos. Pirmą kartą kalgariečiai 
tokioje aplinkoje šventė Vasario 16. 
Prie salės puošnumo derinosi iškil
minga ypač lietuvaičių apranga. Gar
bės svečius pristatė apyl. pirm. A. P. 
Nevada. Be to, jis savo kalboje pri
minė Lietuvos praeitį, pabrėždamas, 
kad teisine prasme ji egzistuoja ir 
dabar, turi savo atstovybes. Prof. K. 
Lederis pasakė kalbą lietuvių ir ang
lų kalbomis, išreikšdamas viltį, kad 
Lietuva gali greičiau sulaukti laisvės, 
negu mes tikimės. Sveikino miesto 
burmistro atstovė L. Finley ir piliety
bės tarybos pirmininkė A. Munro, 
latvių pirm. Bumanis ir estų pirm. 
Lamann. Prakalbos baigtos Lietuvos 
himnu, kurį sugiedojo visi dalyviai. 
Po to buvo šokiai, grojant orkestrui.

AUKAS TAUTOS FONDUI rinko 
apylinkės valdybos narys K. Du

bauskas. Iki šiol surinkta $120, įskai
tant aukas ir iš Brooks seniūnijos. 
Jos perduotos apyl. valdybos ižd. • 
Gluoksniui. Aukų vajus tęsiamas to
liau. Jį baigus, aukos bus persiųs
tos Tautos Fondo atstovybei Kana
doje.

VASARIO 16 ŠVENTĖS rengėjai 
— apylinkės valdyba yra labai dė
kinga už talką p. Gluoksnienei, p. 
Nevadienei, Vikt. Matučiui, Juliui 
Tomui, K. Slavinskui, G. Elviui, B. 
Jaugai, Pr. Gluoksniui, A. Liukevi- 
čiui, broliams Šukiams ir visiems bei 
visoms, kurie kuo nors prisidėjo 
prie sėkmingos šventės surengimo.

PASKUTINIS ŠIOS VALDYBOS 
parengimas numatomas birželio mė
nesį. Nauji rinkimai bus taipgi bir
želio mėnesį. Mūsų apylinkės ribos 
eina nuo Red Deer iki JAV sienos. 
Kitur gyveną tautiečiai nepatenkinti, 
kad viską tvarko kalgariečiai. Nori
ma rasti būdus, kurie patenkintų vi
sos apylinkės tautiečių pageidavimus. 
Gal tuomet atsiras pajėgesnių ir jau
nesnių darbuotojų.

Korespondentas

LONDON, ONT.
PASTABOS APIE MINĖJIMĄ. Va 

sario 16 minėjimas įvykęs vasario 18 
d. gimnazijos mokytojų kolegijos, ži
nomos Althouse vardu, puikioje sa
lėje, galėjo būti pavyzdiniu lietuviš
kos reprezentacijos renginiu, jei ke
letas šešėlių nebūtų šiek tiek pri- 
temdę šių iškilmių aureolės. Pats 
didžiausias šešėlis — dalyvių vėla
vimas. Tokiais atvejais vykstantieji 
į minėjimą turėtų atsiminti ne tik 
save, bet ir rengėjus, ir dar svar
besnį dalyką — lietuviškąją repre
zentaciją, kuri kitataučių yra laiko

ma mastu lietuviams vertinti. Buvo 
skelbta, kad minėjimas prasidės- 
punktualiai 4 v.p.p., bet tuo laiku 
600 vietų salėje kitataučių buvo tik
rai didelis būrys ir tik saujelė lie
tuvių. Antras kitataučių nesykį pa
stebėtas lietuvių renginių trūkumas 
yra bereikalingas jų ištęsimas pasi
vaikščiojimais po sceną, uždangos 
nuleidinėjimas ir t.t. Šį kartą už
dangos nebuvo, bet pranešėjų, pri- 
statinėjimų ir apdovanojimų skaičių 
buvo galima žymiai sumažinti. Kliu
dė ir dviejų kalbų neišspręsta pro
blema. Iš vienos pusės tai buvo tei
giamas reiškinys, kai šiuose kraštuo
se mokslus išėjęs ir subrendęs apyl. 
pirm. Edm. Petrauskas ir prelegen
tas antrojo jaunimo kongreso pirm. 
R. Sakadolskis atidavė pirmenybę 
lietuvių kalbai. Tai buvo geras įro
dymas, kad lietuviai nėra lengvai 
virškinami, ir tai gali padėti išsklai
dyti betkokius kėslus sutirpdyti et
nines grupes bendrame katile. Bet... 
neigiamoji šio reikalo pusė gali grei
čiau įvykti: būsimuose renginiuose 
mes galime tų svečių ir nebematyti. 
Tokiais atvejais, atrodo, yra tiksliau
sia minėjimą skirstyti j tris dalis: 
lietuviškąją, svečiams skirtą oficia
liąją dalį ir meninę programą. Sve
čius kviesti tik antrai ir trečiai da
liai. Tuo atveju nė lietuvių vėla
vimas nebus pastebėtas. Tenka su
abejoti, ar reikalingas ir taut, šokių 
apibūdinimas, lietuvių kalba. Po po
rą sakinių anglų kalba apie kiekvie
ną šokį yra naudinga, bet ir čia 
sutaupoma laiko, jei 2-3 šokiai ar dai
nos pranešama iš karto ir jei tai 
atlieka ta pati pagrindinė pranešėja, 
kurios pareigose šį kartą buvo augš- 
tų kvalifikacijų, tam uždaviniui ne
pamainomas asmuo. D. E.



Sault Ste.Marie, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA yra ga

vusi U KLB valdybos ir lietuvi&kos 
enciklopedijos anglų kalba leidėjo 
J. Kapočiaus laiAką, prašanti suras
ti naujų prenumeratorių. Pakanka
mam skaičiui jų neatsiradus, šios ver
tingos enciklopedijos leidimas bus 
sustabdytas. Ligi šiol yra išėję du 
tomai, o iš viso bus išleista 6 tomai,

kurių kaina — $00 (vienas tomas 
$1S). Lietuviška anglų kalba enciklo
pedija rekomenduojama ypatingai 
tiems tautiečiams, kurie turi besi- 
mokslinančią (ar net mokslą baigu
sią) jaunąją kartą. Dar prieš gautą 
paraginimą mūsų kolonijoj buvo du 
šios enciklopedijos prenumeratoriai 
(V. Staškūnas ir J. Skardis), o da
bar savo jaunoms atžaloms lietuvišką 
enciklopediją anglų kalba užsakė:

J. Duoba, SL Grigelaitis ir A. Vana
gas. Reikia tikėtis, kad mūsų nedi
delė kolonija lengvai perviršys nu
matytą kvotą, nes turime nemažą 
skaičių pasiturinčių ir sąmoningų 
tautiečių.

KITOS NAUJIENOS. Kazimieras 
Sližys savo šeimos ir artimųjų drau
gų ratelyje šauniai atšventė varda
dienį. Lena ir Valteris Jakumaičiai 
išvyko keliom savaitėm atostogų į

Floridą. — “TŽ” vasario 8 d. kores
pondencija pasirašyta “Tas pats“ nė
ra šio korespondento.

Korespondentas

GLEN MEYER, Ont.

Štai ka, 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 
j 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

PADĖKA
Nuoširdus ačiū gerbiamam klebo

nui kun. dr. J. Gutauskui už manęs 
aplankymą ligoninėje staigiai susir
gus. Didelis ačiū Alfonsui Waitkewi- 
čiui ir K. Lukošiui, kurie tiek daug 
padėjo žmonai tvarkyti ūkį. Ačiū me
džiotojų klubui už gėles ir draugams 
už lankymą, dovanas ir gėles: L. B. 
Rutkauskams, K. B. Lukošiams, Al
fai, J. M. Vieraičiams, B. O. Čaikoms, 
S. O. Olekams, P. Petraičiui, J Ru- 
zokams, V. V. Šalkauskams, V. E. 
Astrauskams ir šeimai, J. Joneikai, C. 
Pociui, G. E. Rugieniams, M. Norkų 
šeimai, A. Ambraziejui, J. Laurec- 
kui, A Rudokui, A. Augustinavičiui,
K. Ratavičiui, S. Augustinavičiui, F.
L. Gurkliams, V. Zadurskiui, V. Svi- 
lui. Dar kartą tariu didelį ačiū.

Z. Obelienius

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

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 Revenu
Revenue, national
Taxation bmpOt

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ONTARIO ,
KOVINEI OF OmiTUNITY

Government 
Information

MES BANDOME IŠSPRĘSTI PROBLEMAS 
ANKSČIAU NEI JOS TAMPA PROBLEMOMIS
Pastaruoju metu buvo sudarytos 
galimybės indėnų vaikų grupei lan
kyti viešąją mokyklą viename 
šiaurės Ontario mieste. To miesto 
mokyklos vedėjas, žinodamas, kad 
indėnų vaikams kartais sunku 
pakelti vietinių mokinių elgesį, ir, 
norėdamas išvengti tokios situacijos, 
pakvietė žmogaus teisių komisijos 
patarėją prabilti į mokinius. 
Patarėjas klausė vaikus, ar kuriam 
nors iš jų teko kada nors persikelti 
kiton mokyklon, ir kaip jie jaustųsi 
būdami svetimi. Tuo būdu jis 
padėjo mokintoms suprasti, kaip 
jausis indėnų vaikai, atvykę šion 
mokyklon, ir integracija, palyginti, 
vyko gana sklandžiai.

Patarimų teikimas bendruomenei 
yra viena pagrindinių Ontario 
žmogaus teisių komisijos pareigų. 
Mes rengiame seminarus bei 
diskusijas su policija tose srityse, 
kur atsiranda komunikacijos stoka 
tarp jos ir mažumų, stengdamiesi 
šalinti įtampą ir lyginti tarpusavio 
santykius. Mes lankomės ateivių 
ir čiagimių mažumų grupių 
susirinkimuose, aiškiname jų teises 
bei pareigas kaip šios provincijos 
piliečių.

Mes taip pat padedame žmonėms 
surasti vietines agentūras, kaip pvz. 
namų bei mokyklų organizacijas, 
bendruomenės ir vyriausybės 
įstaigas, bažnyčias, kurios yra 
pasiruošusios pagelbėti, tačiau dau
geliui žmonių nežinomos. Ten, kur 
atsiranda nesusipratimai dėl rasės, 
kalbos, spalvos ar tikybos, — 
žmogaus teisių komisija rengia 
diskusijas ir skatina žmones vieni 
kitus suprasti bei respektuoti 
kitų pažiūras.

Mūsų uždavinys — burti žmones 
ir skatinti geresnius santykius 
tarp visų grupių.

Human Rights Commission

Ontario

Ministry of
Labour

Finansų, ekonomijos, tarp
vyriausybinių reikalų ir 
mokesčių ministerija

Pranešimas apie 
mokesčių kreditę 
KAIP PRAŠYTI MOKESČIŲ 
ATSKAITŲ PAGAL NAUJĄ 
ONTARIO NUOSAVYBĖS 
MOKESČIŲ KREDITO 
PLANĄ
Pagal naują Ontario vyriau
sybės programą, mokesčių 
kreditus gaus beveik visi šios 
provincijos gyventojai, turį 
nuosavus ar nuomojamus na
mus, apartamentus ir net 
kambarius. Jums ir yra svar
bu žinoti, kaip pasinaudoti 
šia galimybe, teikiama naujo
jo Ontario nuosavybių mo
kesčių kredito plano.
Kartu su federacinių pajamų 
mokesčių formomis gausite ir 
ružavą Ontario nuosavybių 
mokesčių kredito formą. Dau
guma žmonių jas gaus auto
matiškai. Bet jei dar nebūtu
mėte jų gavę, pasiimkite jas 
iš vietinės pašto įstaigos.
Jei norite gauti mokesčių kre
ditą, būtinai turite užpildyti 
tą ružavą formą.
Jei ir neturite apmokestina
mų pajamų, vistiek užpildy
kite mokesčių kredito formą 
ir suteikite reikalingas infor
macijas 1, 2 ir 4 federacinių 
pajamų mokesčių formos pus
lapiuose.
Daugiausia naudos iš šio pla
no turės mažai uždirbančios 
šeimos, pensininkai, ūkinin
kai ir nuomoją kambarius — 
galės gauti mokesčių suma
žinimo čekį, nors ir nemokėtų 
jokių pajamų mokesčių. 
Naujasis Ontario nuosavybių 
mokesčių kredito planas yra 
geresnis už buvusį ir galiojusį

METINIS 
IŠPARDAVIMAS 
VISOJE KANADOJE

Daug sutaupysite pirkdami dabar 
plačiai žinomos kokybės CGE 
namų apyvokos reikmenis
Pastebėsite, kad kiekvieno gaminio kaina yra labai pigi, 
nes dabar vyksta CGE metinis išpardavimas visoje Kana
doje. Todėl galite sutaupyti daug pinigų. Šis išpardavimas 
truks tik ribotą laiką. Nedelskite. Pirkdami dabar rasite 
didelį įvairių gaminių pasirinkimą.

PIRKITE DABAR . . . DAUG SUTAUPYSITE!
INDŲ PLOVĖJAS, 
tinkamas įrengti sienoje

ELEKTRINĖ, IŠSIVALANTI 
KROSNIS 30"
Model J33SH .......  $349.95

su visais pagerinimais
Model W701H .....  $269.95

AUTOMATINĖ
SKALBIAMOJI MAŠINA

Automatinei skalbiamojo! 
mašinai pritaikintas 
džiovintuvas su automatine 
kontrole
Model D712H .......  $189.95

MOHAWK FURNITURE LTD.
• ABIEJOSE KRAUTUVĖSE:

per paskutiniuosius ketverius 
metus. Pagal senąją sistemą, 
namų savininkai gaudavo mo
kesčių atskaitas, mokėdami 
savivaldybėms nuosavybių 
mokesčius, o nuomininkai 
gaudavo atskaitas iš savinin
kų. Naujasis planas yra daug 
teisingesnis—jis padidina at
skaitas tiems Ontario gyven
tojams, kuriems yra labiausiai 
reikalinga pagalba mokesčių 
srityje.
Ontario nuosavybių mokesčių 
kredito planas yra pirmas 
žingsnis į teisingesnės federa
cinės - provincinės - savival- 
dybinės mokesčių struktūros 
įgyvendinimą.
Dauguma žmonių ras reika
lingas informacijas, kaip ap
skaičiuoti Ontario nuosavybių 
mokesčių kreditą ružavose 
formose. Čia pateikiame klau
simus ir atsakymus, kad jums 
lengviau būtų suprasti.
KAS GALI PRAŠYTI?
Kiekvienas Ontario gyvento
jas, gyvenęs provincijoj 1972 
gruodžio 31 d. ir per 1972 
metus mokėjęs nuosavybės 
mokesčius ar nuomą už pa
grindinę gyvenvietę, gali pra
šyti mokesčių kredito.
KAS YRA "PAGRINDINĖ 
GYVENVIETĖ"?
Ružavoj formoj tai yra smul
kiai išaiškinta. Kiekvienas 
gyvenamas vienetas, nuosavas 
ar nuomojamas individo ar jo 
žmonos, gali būti laikomas 
pagrindine gyvenviete. Gali
ma gauti atskaitą tik už vie
ną gyvenvietę tam tikrame 
laikotarpyje. Pavyzdžiui, ne
galite gauti atskaitas už gy
venamą namą ir vasarvietę 
tuo pačiu metu.
KAIP TUO ATVEJU, JEI 
IŠVYKAU 1972 METŲ 
LAIKOTARPYJE?
Galite gauti mokesčių kredi
tą už kiekvieną pagrindinę 
gyvenvietę Ontario provinci
joj, pagal tai, kiek joje atitin
kamu laiku gyvenote.
KURIS TURI TEISĘ PRAŠYTI
— VYRAS AR ŽMONA?
Kur vyras ir žmona gyvena 
toje pačioje pagrindinėje gy
venvietėje, turi tas prašyti, 
kurio yra didesnės apmokesti
namos pajamos. Jei apmokes
tinamos pajamos yra lygios 
arba nė vienas jų neturi ap
mokestinamų pajamų, — bet- 
kuris jų gali prašyti, bet ne 
abu.

Model SC431N ........ $299.95

NEŠARMOJANTIS 
ŠALDYTUVAS
• Atskiras nulio zonos mėsai 

laikyti skyrius; telpa iki 
100 svarų mėsos

• Pienui laikyti skyrius
• Kiaušiniams duryse laikyti vieta
• Perstatomos lentynos ir kt.

Model L13JRJ ........ $319.95

vakaruose— 137 Roncesvalles Avė. — Tel. 537-1442 
rytuose — 2448 Danforth Ave. — Tel. OX 9-4444 
----------Krautuvės atidarytos nuo 9 v.r. iki 9 v.v. ------------

AR GALI PRAŠYTI 
STUDENTAI?
Studentai, 21 metų amžiaus 
ar vyresni, turi teisę prašyti 
mokesčių kredito; nesvarbu 
ar jie gyvena namuose ar ne. 
Studentai, neturį 21 metų am
žiaus, gali gauti atskaitą už 
tą negyventą laikotarpį na
muose ,nors juos tėvai ir būtų 
prirašę kaip išlaikomus prie 
savo pajamų mokesčių. Kiek
vienas studentas, gyvenęs ko
legijos, universiteto ar gailes
tingųjų seserų mokyklos bend
rabutyje, gali prašyti $25 
metinės atskaitos už pragy
venimo išlaidas. Be to, mo
kesčių kreditui gauti galima 
priskaityti ir sumokėtą nuomą 
už pagrindinę gyvenvietę už 
mokyklos ribų.
KIEK ŽMONIŲ GALI 
PRAŠYTI UŽ TĄ PAČIĄ 
NUOSAVYBĘ?
Paprastai kiekviena pagrindi
nė gyvenvietė gali turėti tik 
vieną mokesčių mokėtoją ir 
vieną mokesčių kredito prašy
toją, tačiau yra dvi išimtys: 
tiems, kurie turi kambarį su 
maistu, ir tiems, kurie bend
rai dalinasi gyvenviete.
KĄ TURIU DARYTI, JEI DA- 
LINUOS GYVENVIETE?
Du ar daugiau nevedusių 
žmonių, kurie nuomoja ar tu
ri bendrai nuosavą pagrindinę 
gyvenvietę, turi du pasirin
kimus:
a) Jie gali pasirinkti vieną iš 

savo tarpo kaip pagrindinį 
mokesčių mokėtoją, kuris 
prašytų viso kredito.

b) Jie visi gali prašyti kaip 
pagrindiniai mokesčių mo
kėtojai ir pasidalinti mo
kesčių sąskaitas ar nuomą 
pagal savo norą. Tačiau 
bendra prašomoji suma ne
gali prašokti iš tikrųjų su
mokėtos nuosavybių mo
kesčių ar nuomos sumos. 
Svarbu, kad kiekvienas šio 
kolektyvo asmuo antroje 
ružavo blanko pusėje nu
rodytų visų kitų mokėtojų 
pavardes ir adresus.

KAIP SU TAIS, KURIE 
GYVENA VISUOMENI
NIUOSE NAMUOSE?

Ontario gyventojai, teisėtai 
gyveną visuomeniniuose na
muose (public housing), gali 
prašyti mokesčių kredito nor
maliu keliu už sumokėtą nuo
mą 1972 metais.

KAIP SU VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMIS?
Tie, kurie turi nuosavas pri
vačias gyvenvietes, gali pra
šyti atskaitos tuo pačiu būdu, 
kaip ir visi kiti gyventojai. 
Gyvenantieji prieglaudose,po
ilsio, priežiūros, specialaus 
slaugymo namuose ir labdary
bės institucijose, kurios mo
ka nuosavybės mokesčius, ga
li prašyti mokesčių kredito už 
sumokėtą nuomą.
KAIP APSKAIČIUOTI
MOKESČIŲ KREDITĄ?
1972 metų Ontario nuosavy
bių mokesčių kredito apskai
čiavimo formulė yra visai pa
prasta:

$90, plius 10% 1972 me
tais išleistos sumos už bu
tą, minus 1% nuo apmo
kestinamų pajamų, (atskai
ta negali būti didesnė kaip 
$250).
Namų savininkams — IŠ
LAIDOS UŽ BUTĄ (occu
pancy cost), t.y. 1972 me
tų nuosavybės mokestis, 
sumokėtas iki 1972 m. 
gruodžio 31 d. už pagrin
dinę gyvenvietę, kurioje 
gyvenama.
Nuomininkams — BUTO 
IŠLAIDOS (occupancy cost) 
yra 20% sumokėtos nuo
mos 1972 metais už pa
grindinę gyvenvietę.
Asmenims, sumokėjusiems 
mažiau nei $90 nuosavy
bės mokesčių arba nuo
mos mažiau nei $450 
1972 metais, nuosavybės 
mokesčių kreditas bus: 
BUTO IŠLAIDOS, minus 
1 % apmokestinamų paja
mų.

KOKIE NUOSAVYBIŲ MO
KESČIAI PRIPAŽĮSTAMI?
Galite prašyti atskaitos tik 
už mokesčius, sumokėtus sa
vivaldybių, mokyklų ir vietos 
pagerinimo reikalams 1972 
metais.
SMULKESNIŲ INFORMACI
JŲ TEIRAUKITĖS SAVO 
APYLINKĖS MOKESČIŲ 
ĮSTAIGOJE
(Atkreipkite dėmesį į priedą, 
siunčiamą kartu su mokesčių 
forma. Ten rasite reikalingus 
adresus ir telefonų nume- 
rius).

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PREMIER OF ONTARIO



---------- NAUJI FILMAI ----------
ALGIRDAS GUSTAITIS

"Vėjo brolis"
Su didele viltimi ėjau pažiūrė

ti Sun International Produc
tions, Inc. filmo “Brother of the 
Wind” (Vėjo brolis). Filmuota 
gražiose Kanados Rockies apy
linkėse. Filmui vadovavo ir iš 
dalies finansavo Dick Robinson, 
turintis laukinių gyvulių ūki ne
toli Kalgario, Kanadoje? Ten jis 
laiko apie 125 įvairius gyvulius, 
kurių didžiausia yra Kodiak sa
los meška, sverianti 1.200 sva
rų. Mažiausieji gyvena po me
džių šaknimis.

Filmas pradedamas gražiai, 
labai humanistiškai, bet pikti 
medžiotojai, atskridę lėktuvu, 
nušauna vilkę, ramiai vaikštinė
jusią pievoje. Paršliaužusi į sa
vo olą, baigia gyvenimą tarp 
kaukiančių keturių mažų, jaunų 
vilkiukų. Juos pasiima kalnų gy
ventojas, parsineša namo, maiti
na pienu ir kitokiu maistu. Vil
kiukai sparčiai auga. Savininkas 
moko juos gaudyti gyvius, bet 
nesiseka. Tada jis nušauna gra
žų ožį ir jo mėsa maitina vilkus. 
Toliau dar blogiau: užaugę ke
turi vilkai pamiškėje užtinka

• sveiką, gražų ožiuką ir Įveja 
vandenin. Vargšas plaukia į vie
ną pusę — ten laukia vilkai. Vie
nas jų vejasi iš paskos plaukda
mas. Nelaimingasis plaukia į ki
tą pusę — ten irgi jau laukia 
vilkai. Taip gainiojamas pa
vargsta, besivejantis vilkas įsi
kanda į nelaimingojo nugarą. 
Baisi baimė nelaimingojo ozelio 
akyse. Pagaliau vilkai papjauna 
gražųjį gyvį.

Vėliau tie keturi vilkai miške 
užtinka ramiai besiganantį pui
kų, sveiką, gražų bei žvalų brie
dį, tikrą miško karalaitį, plačiais 
ragais, blizgančia oda, pilną gro
žio, džiaugsmo, judrumo. Jie 

k pradeda jį gainioti, vaikyti po 
mišką. Po kiek laiko jį nuvargi
no, įbaugino. Vienas vilkas nu
tvėrė už kojos. Galas nelaimin
gajam.

Ne, ne tam buvo išgelbėti vil
kiukai! Atgrasantis žiaurumas ro
domas visai šeimai skirtame fil
me. Be to, Dick Robinson, žie
mos šalčiams užėjus, miškuose 
stato metalines gaudykles. To
kios rūšies gyvių gaudymas yra 
visuotinai pasmerktai brakonie
riavimas, griežtai draudžiamas 
įstatymų.

Sis filmas parodo ne tik vilkų, 
bet ir žmonių žiaurumą. Kur tad

* jų skelbiamas humanizmas?
"Išgelbėk tigrę"

Paramount Pictures, A Film- 
ways-Jarem-Cirandinha Produc

BANAIČIO

"JŪRATĖ 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 šię operą 

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.

tion išleido spalvotą, virš pus
antros valandos ilgumo filmą 
“Save the Tiger” (Išgelbėk tig
rą). Parašė Steve Shagan. Direk
torius — John G. Avildsen.

Filmas neturi nieko bendro su 
tigrais ir džiunglėmis bei jose 
gyvenančiais gyviais. Turtingas 
drabužių gamintojas Jack Lem
mon iki įnirtimo kovoja su kie
tomis gyvenimo kliūtimis, ban
dydamas uždirbti dar daugiau 
pinigų, nors jau viską turi. Jis, 
kaip paprastai, yra puikus. Tik
ras šedevras ir jo verslo partne
ris (Jack Gilford). Ir kiti artistai 
geri.

Filmas įdomus, gyvas, parodo 
nepasotinamą žmogaus troški
mą turtų, net nesiskaitant su 
priemonėmis. Turtuolis siuvė
jas (Jack Lemmon) pasamdo pa
tyrusį gaisrų specialistą savo 
įmonei sudeginti, kad gautų di
delius draudos pinigus.

* * ♦
Puikiai pasirodžiusi 1972 m. 

olimpiadoje Miunchene jauna 
gimnastė Olga Korbutaitė sudo
mino amerikiečius filmų gamin
tojus. Laukiama Sovietų Sąjun
gos sutikimo. Ji, gyvenanti lie
tuviškose, dabar komunistinės 
Gudijos administruojamose že
mėse, labai norėtų pakliūti į 
amerikiečių filmą.

Atsiųsta paminėti
Juozapas Vaišnora, LIETUVIAI 

MISININKAI SIBIRE. Atspaudas iš 
L.K.M. Akademijos “Suvažiavimo 
darbų” VII tomo 269-289 psl. Roma, 
1972 m.

MAŽOSIOS PASAKOS. Iš lietuvių 
liaudies pasakų lobyno mažiems vai
kams parinko ir skaityti paruošė A. 
Giedrius. Iliustravo D. Rėklytė-Alek- 
nienė. Didelio formato 82 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina $2. JAV LB 
švietimo tarybos 1972 m. leidinys Či
kagoje. Tiražas 1.000 egz.

Jurgis Gliaudą, SUNKIAUSIU KE
LIU. Romanas. 252 psl. kietais virše
liais. Kaina $5. Dr. Kazio Griniaus 
fondo 1973 m. leidinys. Leidėjų adre
sas: Dr. K. Griniaus fondo valdyba, 
c/o J. Urbelis, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill. 60160, USA.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA. 
Jaunystės atsiminimai. Išleido Čika
gos Lietuvių Literatūros Draugija 
1972 m. 170 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina nepažymėta. Galima gauti 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111., 60608, USA.

Jonas Juodvalkis, MANO DIENOS. 
Atsiminimai. 212 psl. minkštais vir
šeliais. Kaina nepažymėta. Tiražas 
500 egz. Redagavo Bronius Kviklys. 
Išleido 1973 m. Anatolijus Kairys, 
2955 W. 71st St., Chicago, Ill. 60629,

Lietuvių tautodailės paroda, surengta St. Motūzo rūpesčiu Vechtoje, V. Vokietijoje. Visų drožinių autorius — 
St. Motuzas. Šią parodą aprašė ir vietiniai vokiečių laikraščiai

Dvasiniai lobiai nenyksta
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukaktis

1922. VIII. 12 yra LKM Aka
demijos įsikūrimo diena, nes tą 
dieną jos Įstatai buvo užregist
ruoti Kauno miesto ir apskrities 
viršininko raštinės, draugijų re
gistre nr. 217.

Pagal LKMAK įstatus, jos 
tikslas yra “sutelkti lietuvių ka
talikų mokslininkus, sudaryti 
jiems patogesnių sąlygų moks
lui tirti ir vaisingai dirbti moks
lo srityje, ruošti ir gaminti nau
jų mokslo jėgų; platinti ir kelti 
mokslingumą ir krikščioniškąją 
kultūrą lietuvių tautoje” (§ 1).

Trečiame įstatų paragrafe bu
vo pasakyta, kad' LKMA “susi
deda iš garbės narių, narių 
mokslininkų, narių ir narių 
mokslo rėmėjų; be to, Draugija 
gali turėti narių koresponden
tų.” Penktasis įstatų paragrafas 
nustato: “Draugijos nariai 
mokslininkai gali būti tie lietu
viai katalikai, kurie tebėra ar 
yra buvę aukštųjų mokyklų pro
fesoriai arba yra pasižymėję 
mokslo darbais ...” Paragrafe 
43 pasakyta, kad “Draugija yra 
juridinis asmuo.”

Pirmieji pareigūnai
Pirmasis LKMA susirinkimas 

įvyko 1922 m. spalio 22 d. Val- 
dybon išrinkti — pirm. vysk. J. 
Skvireckas, vicepirm. prof. Pr. 
Dovydaitis ir prof. S. Šalkaus
kis, sekr. kun. dr. M. Reinys, ižd. 
adv. L. Noreika, knygininku dr. 
A. Sennas. 1926 m. LKMA pir
mininku buvo išrinktas prel. A. 
Dambrauskas-Jakštas (vicepirm. 
prof. BĮ. Česnys). Prel. A. Damb
rauskas vadovavo Akademijai 
ligi 1938 m. vasario 19 d. (t. y. 
jo mirties). Po jo Akademijos 
pirmininku buvo prof. S. Šal-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau. 
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
Galite siųsti, kiek norite 
PRAŠYKITE MOŠŲ NEMO 
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai 

tik trumpam laikui 
skubiausias pristatymas 

“ŽIGULIS” VAZ 2101____
____________ $3520.00

“MOSKVIČIUS” 412 IE —... į 
(Export model) $3570.00 
“MOSKVIČIUS” 408 IE ___

$3285.00 E
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 
_____  $2250.00 
Prašykite mūsą specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis I 
VARTOTI DRABUŽIAI 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ I 

BIULETENIŲ

Mes turime 23 metų patyri- I 
mą ir daug tūkstančių paten- I 

kintų klientų.
■nMHHMMNMVMWWK.'

DR. S. A. BAČKIS 

kauskis iki sov. okupacijos, kai 
LKMA buvo uždaryta, kaip ir 
visos kitos draugijos. Prisiminti
na, kad paskutiniąją LKMA val
dybą sudarė, greta prof. S. Šal
kauskio, I vicepirm. prof. P. Ma- 
lakauskis, II vicepirm. prof. dr. 
J. Eretas, sekr. prof. dr. Z. 
Ivinskis, ižd. dr. Ignas Skrups- 
kelis. LKMA globėju - kancleriu 
buvo ark. metropolitas J. Skvi
reckas.

Pirmieji darbai
Savo veikimo metu Kaune 

LKMA, vysk. Pr. Būčio dėka, 
buvo gavusi iš LRK Federacijos 
JAV-se paramos - paskolos $42, 
500. Turėdama tas lėšas, Akade
mija teikė stipendijas pasižymė
jusiems moksle lietuviams ka
talikams ir tuo būdu per 18 me
tų paruošė nemažai jaunų kata
likų intelektualų. Keletas jų yra 
laisvajame pasaulyje ir gražiai 
spinduliuoja savo darbais lietu
vių gyvenime bei jų veikloje.

Prisimintina taip pat, kad 
1930 m. gegužės 20 d. LKMA 
buvo sutarusi su kitais lietuviais 
intelektualais bendrai leisti Lie
tuvių Enciklopediją. Jos redak
cijoj atstovu buvo prbf. Pr. Do
vydaitis, Akademijos vicepir
mininkas. 1938 m. Akademija 
nupirko iš prof. dr. Brenderio 
biblioteką (kalbotyros) ir tais 
pačiais metais paveldėjo prel. 
A. Dambrausko biblioteką.

LKMA surengė tris suvažiavi
mus Kaune. 1933. II. 27-28 d. d. 
skaitytos 28 paskaitos, o daly
vių buvo apie 300. 1936. II. 24- 
25 d. d. suvažiavimas įvyko ku
nigų seminarijos rūmuose. Pa
skaitų buvo — 30, o dalyvių 
550. Trečiasis ir paskutinis ne
priklausomoje Lietuvoje suva
žiavimas įvyko 1939 m. vasario 
20 - 21 d. d. Vytauto Didžiojo 
un-to rūmuose. Paskaitų irgi 
buvo 30, o dalyvių suvažiavime 
buvo apie 600. Akademija išlei
do keletą knygų ir visų trijų su
važiavimų paskaitas. Tuos leidi
nius redagavo prof. dr. J. Ere
tas. Jis buvo ir suvažiavimų or
ganizatorius. Pažymėtina, kad I- 
jo suvažiavimo metu narių 
mokslininkų titulas buvo suteik
tas prel. A. Dambrauskui, prof. 
Pr. Dovydaičiui ir prof. S. Šal
kauskiui. Tuo metu prel. A. 
Dambrauskas buvo išrinktas ir 
Akademijos garbės pirmininku.

Suvažiavimų idėjos
Pirmojo suvažiavimo tikslas 

buvo apjungti katalikų inteli- 
ligentų pajėgas. Antrojo veda
moji mintis buvo dvasinės žmo
gaus krizės problemos analizavi
mas. Trečiasis suvažiavimas bu
vo skirtas popiežiaus Pijaus XI 
mirčiai paminėti ir praėjo šūkiu 
“teplatėja tiesos erdvė”.

Lietuvos universiteto ir LK Mokslo Akademijos 50 sukaktis buvo paminė
ta Otavos Židinio vietinio universiteto pedagoginių mokslų fakulteto pa
talpose, kuriose dirba jo vicedekanas prof. A. Ramūnas. Nuotraukoje iš 
kairės: dr. H. Nagys, dr. St. Bačkis (paskaitininkas), dr. M. Ramflnienė 
(Židinio pirmininkė), dr. J. Sungaila (Toronto Židinio pirm.).

Prisiminkime keletą ištraukų 
iš prel. A. Dambrausko kalbos? 
pasakytos atidarant II-jį LKMA 
suvažiavimą 1936. II. 24 d.: 
“Plenumo posėdyje dar kartą 
bus iškeltas Europos kultūros 
išeitasis kelias, o dabarties reiš
kiniai bus vertinami pagal vie
nintelį mums dai’ likusį tvirtą 
mokslą — katalikų pažiūrą į pa
saulį”. Toliau jis sakė:

Būsime laimingi, jei šis suvažiavi
mas pažadins Tamstas pagilinti savo 
ideologinę orientaciją, pagausinti sa
vo gimtojo krašto pažinimą ir ap
skritai sustiprinti tuo intelektualinį 
tautos pajėgumą. Sis darbas ir 
SVARBUS ir GARBINGAS, nes ne
judintų dirvonų pas mus yra daug, o 
darbininkų neperdaugiausia.

Trečiąjį suvažiavimą atidarė 
prof. dr. J. Eretas, tardamas: 
“Koks kuklus šis suvažiavimas ir 
bebūtų, vis dėlto norėtų jis būti 
tokia susikaupimo valandėle, 
kuri galėtų duoti progos orien
tuotis tiesoje, be kurios mūsų 
buitis yra beprasmė ir visa veik
la klaikus nesusipratimas.”

Prof. K. Pakšto žodis
Trečiojo suvažiavimo metu 

vysk. Pr. Būčys, MIC, pranešė, 
kad LKMA suteikė nario moks
lininko vardą vysk. M. Reiniui, 
prof. K. Pakštui, docentui dr. Z. 
Ivinskiui ir prof. J. Ambrazevi
čiui. LKMA pirm. prof. S. Šal
kauskis įteikė jiems 1939. II. 21 
d. narių mokslininkų diplomus. 
Jų vardu prof. K. Pakštas padė
kojo ir taip kalbėjo:

Priimdami garbės titulus iš pačių 
žymiausių mūsų tautos vyrų, mes 
manytume, kad minėtoji garbė 
mums yra suteikta gerokai avansu, 
kaip paskatinimas dar aistringiau 
tarnauti tiesai, Lietuvos mokslui, 
drąsiai ginti tiesą, kuri padidintų 
mūsų išvidinę leisvę. Kultūros inten
syvumo centras atsuka savo aukštąjį 
krantą į Rytinius Baltijos kraštus ir 
uždeda mums labai sunkias, įdomias 
ir garbingas pareigas: pakelti Lietu
vos dvasinį produktyvumą iki paties 
aukščiausio laipsnio, kuris galėtų pa
didinti mūsų tikrosios gyvybės ir 
kultūros garantijas ...

Tai žodžiai, atspausdinti “Su
važiavimo Darbų” III tome, ku
rį redagavo prof. dr. J. Eretas. 
To veikalo pratartyje prof. J. 
Eretas reiškė viltį, kad ketvirta
sis suvažiavimas LKMA turėtų 
įvykti 1942 m. Vilniuje ir baigė 
žodžiais:

Te Dievas saugoja mokslo kūrėjus 
ir bičiulius ir teleidžia mums vi
siems laimingai susirinkti ten, kur 
šimtmetinė mokslo tradicija mus pa
skatins naujam triūsui ir naujam 
laimėjimui.

Tai jis rašė 1940 m. kovo 4 
d. Po kelių mėnesių — LKMA 
gyvavimas buvo Lietuvos oku
pantų sustabdytas. (B. d.)
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AMERIKIETĖ RAŠYTOJA PEARL 

S. BUCK, Nobelio ir Pulitzer litera
tūrinių premijų laureatė, mirė Dan- 
by, Vt., sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Prieš pat mirtį buvo išleista jos 
85-toji knyga “Viskas po dangumi”. 
Rašytoją labiausiai išgarsino jos pir
moji romanų trilogija iš kiniečių gy
venimo — “Geroji žemė”, “Sūnūs” ir 
“Padalintieji namai”. Trilogijos ro
manai buvo išleisti ir nepriklauso
moj Lietuvoj. Juos vertė K. Boruta. 
Lietuviškai taipgi buvo išleistas K. 
Jakubėno ir J. Lukoševičiaus verstas 
romanas “Rytų vėjas — Vakarų vė
jas”, K. Jakubėno verstas “Jaunas 
revoliucionierius”, V. Montvilos vers
ta “Motina”.

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBAS veiklos dešimtmetį 
minės kovo 18 d., 4 v.p.p., Tarptau
tiniame Institute, 11 East Kirby, kur 
jam yra tekę pradėti savo darbą. 
Sukakties proga rengiamoj literatū
rinėj popietėj dalyvaus čikagietė ak
torė, rašytoja ir poetė Birutė Pūke- 
levičiūtė, už savo kūrinius laimėjusi 
jau 4 premijas.

MUZ. K. STEPHENS STEPONĄ 
VIČIAUS vadovaujamas “Pirmyn” 
choras Čikagoje kovo 24, 25 ir balan
džio 1 d.d. Marijos Augštesniosios 
Mokyklos salėje pateiks tris J. 
Strausso operetės “Čigonų baronas” 
spektaklius, kuriuose dainuos ir vai
dins choro solistai — Al. Brazis, 
Kristina Mileriūtė, Juozas Laurušo- 
nis, Alvina Giedraitienė, Albertas 
Snarskis, Eleonora Zapolicnė, Juozas 
Aleksiūnas, Filina Brunienė ir J. 
Panka. Dirigentas ir rež. K. Stepo
navičius masinėms scenoms yra pa
ruošęs du chorus — čigonų ir čigo
niukų. Pirmąjį sudaro “Pirmyn” cho
ristai, o antrąjį — jų ir solistų prie
auglis. Čigonų šokiuose ir balete da
lyvaus Judy Bardis. Praėjusį sezo
ną “Pirmyn” choras čikagiečius ir 
jų svečius supažindino su F. Leha- 
ro “Linksmąja našle”. Savo ilgos 
veiklos laikotarpyje “Pirmyn” cho
ras yra pastatęs tris operas — P. 
Mascagni “Cavalleria rustieana”, G. 
Bizet “Carmen” ir G. Verdi “Mei
lės eliksyrą”.

STASIO SANTVARO POEZIJOS 
VAKARAS — balandžio 4 d. Ročes- 
teryje, N.Y., Sv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje. Rengia vietinis LB kul
tūrinių pobūvių skyrius su pirm. 
Jurgiu Jankum.

BALKANŲ IR SLAVŲ STUDIJŲ 
CENTRAS Čikagos universitete su
rengė Ohio universiteto prof. dr. R. 
žilbajorio paskaitą apie baltiečių ra
šytojų priešinimąsi sovietiniam spau
dimui pokario metų literatūroje. Pa
skaita susilaukė gyvo susidomėjimo 
ir daug klausimų.

NIUJORKO LB APYGARDOS 
VALDYBA, vadovaujama pirm. Alek
sandro Vakselio, Vasario 16 proga 
surengė IV dailės parodą Kultūros 
Židinyje vasario 17-19 ir 24-25 sa
vaitgalių dienomis. Su įvairaus žanro 
darbais parodoje dalyvavo didelis 
būrys dailininkų — Albina Ambra
ziejus, Juozas Bagdonas, Emilija Ber
notienė, Asta Česonienė, Albinas Els- 
kus, I. V. Griežė, Regina Ingelevi- 
čienė, Česlovas Janušas, V. K. Jo
nynas, Paulius Jurkus, Jurgis Juo
dis, Vytautas Kasiulis, Vytautas Ka
šubą, Vytautas Kerbelis, Elena Ke- 
palaitė, A. Kidolytė-Daukantienė, Va
lentina Ūselienė, Zenonas Ūselis. 
Petras Vaškys, Regina Viliamienė, A. 
Vitkauskaitė-Merker ir Marija Žu
kauskienė. Parodos sutvarkymu rū
pinosi dail. J. Bagdonas ir dail. Č. 
Janušas. Loterijai paaukotą dail. Č. 
Januso akvarelę laimėjo parodos ati
daryme žodį taręs Lietuvos konsu
las Anicetas Simutis. Parodą paįvai
rino ir gražiai papildė vasario 24 
d. surengtas literatūros vakaras, ku
riame dalyvavo: su novele iš spau
dai paruoštos knygos — Stepas Zo- 
barskas, su eilėraščiais — Pranas 
Naujokaitis, Leonardas Andriekus, 
Paulius Jurkus, su Romui Kalantai 
skirtu prozos kūrinėliu — Jonas Rū
tenis, su satyriniais eilėraščiais — 
Leonardas Žitkevičius ir Romualdas 
Kisielius. Dramos aktorius Juozas 
Boley-Bulevičius skaitė pluoštą Ba
lio Sruogos eilėraščių, primindamas 
dalyviams rašytojo 25 metų mirties 
sukaktį.

JAUNŲJŲ BALTIEČIŲ instru
mentalistų ir dainininkų I konkursą 
gegužės 5 d. Bostone rengia Naujo
sios Anglijos Baltiečių Draugija. 
Kviečiami dalyvauti lietuviai, latviai 
ir estai nuo 17 iki 25 metų amžiaus. 
Kiekvienas konkurso dalyvis turi pa
ruošti 20 minučių programą ir jon 
įtraukti bent vieną savo liaudies ar 
kompozitorių kūrinį. Platesnių infor
macijų galima gauti pas Violetą Bal
čiūnienę, 116 Spring St., Apt. B-3, 
West Roxbury, Mass. 02132. Tel. 
(617) 323-0774.

ČIKAGOS WNIB RADIJO TEAT
RO transliuotame žydų dramaturgo 
Scholom Ash veikale “Keršto Die
vas” Saros vaidmenį atliko Dalia 
Mackus-Juknevičiūtė. Spektaklio reži- 
sorius — Yuri Rasovsky. Dalia Juk
nevičiūtė yra baigusi dailės studijas 
Čikagos meno institute ir Goodmano 
dramos mokyklą. Vaidina amerikie
čių teatruose ir dalyvauja lietuvių 
teatrinėje veikloje. Iš jos darbų lietu
viškoje scenoje minėtinas Duonutės 
vaidmuo V. Krėvės “Skirgailoje” ir 
Kosto Ostrausko “Kvarteto” režisūra.

JŪRŲ SKAUTUOS korporacija 
“Gintaras” išleis Liūnės Sutemos 
naują eilėraščių rinkinį “Badmetis”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO MUZIKINIAME TEAT

RE L. Chcrubinio “Requiem” atliko 
B. Mačikėno vadovaujamas kaunie
čių vyrų choras “Perkūnas” ir teatro 
simfoninis orkestras. Dirigavo S. Do
markas.

VARŠUVOS DIDŽIOJO TEATRO 
sol. R. Kinaš-Mikolaičak buvo atvy
kusi gastrolių Vilniun. Operos teatre 
ji atliko pagrindinius soprano vaid
menis S. Moniuškos “Halkoje” ir G. 
Puccini operoje “Madame Butterfly”.

V. SIRIJOS-GIROS ROMANĄ “Vo
ratinkliai draikės be vėjo”, lenkų 
kalbon išverstą M. Sivinskos ir pa
vadintą “Bobų vasara”, išleido Lod
zės leidykla. Viršelį sukūrė dail. A. 
Grunas.

LENINGRADO FILHARMONIJOS 
didžiojoj salėj koncertą turėjo vil
nietis vargonininkas Leopoldas Dig- 
rys, programai pasirinkęs J. S. Ba
cho kūrinius. Vietinės spaudos teigi
mu, L. Digrys čia turi daug savo 
talento gerbėjų ir yra tapęs vienu 
populiariausių vargonininkų.

VILNIAUS STYGINIS KVARTE
TAS, laimėjęs aukso medalį tarptau
tiniame konkurse Lieže, išleidžia pir
mąją ilgo grojimo plokštelę, kurios 
įrašui buvo pasirinktas V. A. Mo
carto “Styginis kvartetas F-dur”, J. 
Haydno “Kvartetas op. 54 nr. 2” ir 
H. Volfo “Itališkoji serenada" dviem 
smuikam, altui ir violončelei. Kvarte
tą sudaro: smuikininkai A. Vainiū- 
naitė, P. Kunca, altistas D. Katkus, 
violončelistas A. Vasiliauskas.

MOKSLEIVIŲ ESTRADINIŲ AN
SAMBLIŲ konkursas “Sidabrinis var
pelis” šiemet jau trečią kartą buvo 
surengtas Telšiuose. Miesto mokyklų 
grupėje laimėtojo vardą išsikovojo 
Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės 
mokyklos ansamblis, rajonų mokyk
lų — Plungės I vidurinės mokyklos 
atstovai.

“COMEDIE FRANCAISE”, seniau
sias prancūzų teatras, įsteigtas 1680 
m. Liudviko XIV, kovo pradžioj bu
vo atvykęs gastrolių Vilniun. Ope
ros ir baleto teatre svečiai iš Pran
cūzijos suvaidino Moljero “Tariamą
jį ligonį”, "Skrajojantį daktarą” ir 
"Tartiufą”. Sis teatras taipgi yra va
dinamas ir “Moljero namais", nes pa
grindinė vieta jo repertuare tenka 
Moljero kūriniams.

VIRGILIJAUS NOREIKOS du kon
certai buvo surengti Maskvoj, P. Čai
kovskio salėj. Jų programose lietu
viškajai daliai atstovavo J. Gruodžio, 
J. Tallat-Kelpšos, V. Kairiūkščio 
kompozicijos, tarptautinei — G. 
Haendelio, G. Bizet, G. Puccini, J. 
Massenet operų arijos ir kiti Vaka
rų klasikų kūriniai. Solistui akompa
navo Chaimas Potašinskas ir toj pa
čioj salėj prieš keletą dienų turė
jęs koncertą žymusis vargonininkas 
Leopoldas Digrys. V. Noreikos kon
certą jis papildė Vivaldi-Bacho “Kon
certu vargonams G-dur”.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN- 
GON priimti penki nauji nariai: 1950 
m. gimusi poetė Dalia Saukaitytė, 
1935 m. g. prozininkė Emilija Mi- 
kulėnaitė, 1939 m. g. poetas Myko
las Karčiauskas. 1928 m. g. dramatur
gas Antanas Bieliauskas ir 1943 m. 
g. poetas Jurijus Kobrinas. D. Sau
kaitytė yra išleidusi eilėraščių rin
kinį “Rugpjūčio žemė”, E. Mikulė- 
naitė — novelių knygas “Ateis lie
tus” ir “Pirmasis meilės laiškas”, 
M. Karčiauskas — eilėraščių rinki
nį “Klevo medus”, A. Bieliauskas — 
Vilniaus dramos teatre pastatytą pje
sę “Egzaminas", dramą “Nebaigtas 
portretas”, apsakymų rinkinį “Siūba
vo jovarai”. Vilniaus radijui jis yra 
sukūręs pjesę “Pirmosios šalnos”. Iš 
Krasnojarsko kilęs J. Kobrinas bai
gia studijas Vilniaus pedagoginiame 
institute. Jo du poezijos rinkiniai iš
leisti rusų kalba. Pagrindiniu nuo
pelnu tenka laikyti jo atliekamus 
lietuvių poezijos vertimus į rusų 
kalbą.

KAUNE IR VILNIUJE SURENG
TI KONCERTAI dalyvius supažindi
no su Kauno IX forte 1942 m. su
šaudyto vokiečio kompoz. Edvino 
Geisto kūrybiniu palikimu. Lietuvon 
jis emigravo nacių įsigalėjimo Vo
kietijoje metais su iš Prienų kilusia 
žmona, Berlyno konservatorijos stu
dente. Kompoz. E. Geisto dėmesį lie
tuvių liaudies muzikai liudija 1939- 
40 m. “Muzikos Baruose” paskelb
ti jo straipsniai ir 1940 m. vokiečių 
kalba Kaune išleista studija “Senie
ji ir modernieji pradai lietuvių liau
dies dainose”. Tai jo studijai “An
tikes und modernes im litauschen 
Volkslied” įvadą yra parašęs dabar 
Čikagoje gyvenantis kompoz. VI. Ja- 
kubėnas. Kompoz. E. Geisto žydų 
kilmės žmona nusižudė, o jis buvo 
sušaudytas, kai Lietuvą okupavo vo
kiečiai ir kai naciai jį nesėkmingai 
bandė priversti išsižadėti žmonos. 
Kauno ir Vilniaus koncertuose E. 
Geisto kūrinius atliko: Vilniaus ope
ros sol. G. Apapavičiūtė, P. Bin
gelio vadovaujamas Kauno choras ir 
J. Domarko diriguojamas Vilniaus 
filharmonijos simfoninis orkestras. 
Koncertuose skambėjo simfoniniai 
paveikslai “Iš Lietuvos”, dainos B. 
Rutkūno žodžiais “Sunktu vakaras”, 
“Ežero baladė”, “Pavasario dinami
ka”, daina R. M. Rilkės žodžiais 
“Matau tave”, koncertinė uvertiūra 
“Antacos", “Vokiškas requiem” pa
ties kompozitoriaus žodžiais ir baleto 
pantomima iš trijų veiksmų operos 
“Dionisijaus sugrįžimas". „

V. K St.



UNITED TRUST lS

ANNETTE-RUNNYMEDE. $4,000 
įmokėti. Mūrinis 6 kambarių na
mas. Dvi virtuvės ir prausyklos. 
Naujai įrengtas šildymas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Prašoma 
kaina $26,800.
HIGH PARK. $12,000 įmokėti. At
skiras, mūrinis 9 kambarių namas. 
Du garažai Ir platus įvažiavimas. 
Trys virtuvės ir dvi prausyklos. 
Vandeniu-alyva šildomas. Arti 
parko.
BLOOR - HIGH PARK. $12,000 
įmokėt. Atskiras, mūrinis, 7 kam
barių, vienos šeimos namas. Ga
ražas ir įvažiavimas. Keturi mie
gamieji, moderni virtuvė.
BLOOR - JANE. $39,200 prašoma 
kaina. 6 kambarių atskiras mūri
nis namas. Garažas ir įvažiavimas. 
Dvi prausyklos, įrengtas rūsys. Ar
ti požeminio ir krautuvių.
ISLINGTON - WEST MALL.

$10,000 įmokėti. 8 kambarių vie
no augšto mūrinis namas. Priva
tus įvažiavimas, didelis sodas. Mo
derniai įrengtas rūsys, dideli kam
bariai, kilimai ir daug kitų prie
dų. Prašoma kaina $49,900.
JANE - WESTON. $12,000 įmokėti. 
5 kambarių, vieno augšto namas 
su įrengtu mažu butuku rūsyje. 
Dvi virtuvės ir dvi prausyklos. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.
OAKWOOD • ST. CLAIR. $84,900 
prašoma kaina. 4 butų po 5 kam
barius (du miegamieji kiekvie
name) gražaus mūro pastatas. Ke
turi garažai ir privatus įvažiavi
mas. Nepilnai įrengtas rūsys.
MIMICO. $30,000 įmokėti. Mūrinis 
8 butų pastatas. Privatus įvažia
vimas ir vieta automobiliams pa
statyti. Pilnai išnuomotas, geros 
pajamos. Visi priedai. Viena ilgo 
termino skola.

BALYS SAKALAS 
762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad...... 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad.........10-7
Penktad...........10-8
Seštod........... 9 - 12
Sekmad......9.30 - 1

MOKA:
už tennlnlnlus Indėlius —
trejų metų ..............................  7%
dvejų metų ............................7%
vienerių metų 6Vz%
už taupomąsias (savings) s-tas 6!Zi%
už depozitų-čekių sąskaitas 5%%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000................ 8%
nekiln. turto iki $50.000 8%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.090 
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. Arti 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 kambariu, atskiras, mūrinis namas. 5 kambariai 
pirmame augšte, alyva-vandentu 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). Sis 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

«i 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 Ave. Pel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKDS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės Ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS Tzl 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 ‘

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLD’S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. T .
(Warden & Ellesmere) ----------------- 1 ei‘
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies Al 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
SPORTAS LIETUVOJ

Asta Giedraitytė pasaulio studen
tų stalo teniso pirmenybėse, be anks
čiau minėtos III v. komandinėse pir
menybėse, taip pat laimėjo I v. mo
terų dvejeto varžybose.

Sov. Sąjungos jaunių bokso pirme
nybėse šiaulietis S. Mikulskis II vi
dutinio svorio grupėje laimėjo III v.

Tragiškai žuvo pasižymėjusi krep
šinio trenerė Genovaitė Sviderskai- 
tė vasario 19 d. Nuo 1961 m. ji buvo 
pakviesta treniruoti rusų merginų 
rinktinę. Jos vadovaujama rinktinė 4 
kartus tapo Europos meistere.

Vilniaus Statybos krepšininkai, ku
rie žaidžia Sov. Sąjungos antrosios 
grupės pirmenybėse, žaisdami Jere
vane nugalėjo vietos komandą 96:75 
ir pralaimėjo 58:60. Statyba tvirtai 
laikosi II vietoje.

Stambios uždarų patalpų lengvo
sios atletikos varžybos įvyko Maskvo
je. Dalyvavo lengvaatlečiai iš JAV ir 
Kanados. Šiose varžybose nepasisekė 
šuolininkui K. Šapkai. Per parengia
mąsias varžybas jis neperšoko 2,05 
m. ir iš tolimesnių varžybų pasi
traukė.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio treniruotės James Col- 
nan mokykloje šį penktadienį bus 
paskutinės. Po to treniruočių šioje 
mokykloje daugiau nebebus. Treni
ruotės šioje mokykloje numatomos 
vėl tęsti šį rudenį.

Mergaitės (18) CYO lygos pus- 
baigminėse rungtynėse pralaimėjo 
prieš St. Joan of Arc ir iš tolimes
nių varžybų iškrito. Vytietės laimėjo 
pirmąsias rungtynes 20:16, tačiau 
pralaimėjo antrąsias 10:16. Žaidė: 
Ąžuolaitė 12, G. Žukauskaitė 3, Un- 
derytė 5, Stočkutė 4, Valiukaitė 6, 
Zubrickaitė, L. Žukauskaitė. Koman
dai labai trūko Matulaitytės, kuri 
šiuo metu po operacijos sveiksta. Ko
manda sudaryta iš žymiai jaunesnių 
žaidėjų, iš kurių galima tikėtis ge
rų pasekmių ateityje. Komandai va
dovavo M. Nacevičiūtė ir D. Žukaus
kaitė.

Glorija Nešukaitytė sėkmingai da
lyvavo C. Ontario jaunių stalo teniso 
pirmenybėse. Vienuolikametė Nešu
kaitytė laimėjo I vietą 13 metų gru
pėje ir II v. 15 metų grupėje.

Ričardas Duliūnas, žaisdamas CYO 
pirmenybėse, susižeidė koją. Tai di
delis nuostolis komandai (16 m.). Ti
kimės, Ričardas iki lietuvių pirme
nybių pasveiks.

Jauniausi krepšininkai (iki 12 m.) 
CYO pirmenybėse pralaimėjo Aušrai 
8:18 ir 10:16. Žaidė: Ignatavičius 10, 
Kišonas 2, Namikai, Karpiai, Ažuba

liai, Balsys 2, Budrys, Radzevičius 2, 
Ąžuolas 2, Komandai vadovavo J. 
Balsys.

Mūsų rėmėjui J. Budriui nuošir
džiai dėkojame. A. S.
AUSROS ŽINIOS

Vyrų krepšinio komanda B-C ly
goje nugalėjo estų krepšininkus 115: 
100. Prie laimėjimo daug prisidėjo 
kelių dienų atostogom grįžęs G. Rau- 
tinšas. Amerikiečių trenerių apšli
fuotas, jis rungtynėse buvo neužden
giamas ir sumetė virš 50 taškų. Su 
šiuo laimėjimu mūsų krepšininkai 
pateko į lygos pusbaigmius. O kad 
taip turėtume G. Rautinšą kiekvie
nose rungtynėse!

Jaunių A krepšinio rungtynės — 
kovo 18 Prisikėlimo /parapijos sa
lėje su latviais.

Jauniai C pralaimėjo abejas pus- 
baigmių rungtynes 27:59.

Gražu buvo stebėti Aušros ir Vy
čio mažųjų krepšininkų (jaunių D) 
kovą dėl patekimo į baigmę. Abi 
komandos pasirodė padariusios gerą 
pažangą. Už tai priklauso pagarba 
abiejų komandų treneriams — K. 
Grigaičiui — Aušros ir J. Balsiui — 
Vyčio. Aušriečiai, atsilygindami už 
anksčiau patirtus pralaimėjimus, pa
stojo vytiečiams kelią į baigmę, lai
mėdami abejas pusbaigmių rungty
nes. Aušrai taškus iškovojo: Plučas 
12, Stočkus 12, Grigaitis 10, Gutaus
kas 2, Strumila 0.

Vidurio Kanados pirmenybėse mū
sų stalo teniso žaidėjai pasiekė nau
jų laimėjimų. Paulius Klevinas jau
nių klasėje laimėjo I vietą individua
liniame ir dvejeto žaidime. Birutė 
Plučaitė neatsiliko laimėdama I v. 
mergaičių klasėje ir su savo sesute 
Aldona iškovojo I v. dvejete. Birutei 
ir Pauliui linkime sėkmės Š. Ameri
kos pirmenybėse prieš amerikiečių 
žaidėjus.

Pas Aušros šachmatininkus atsi
lankęs P. Vaitonis laimėjo simulta
ną 7%:%. Po rungtynių visus daly
vius vaišino kavute Aldona Genčiu- 
vienė.
TORONTO TAURAS

Medžiotojų ir žūklautoji! klubo 
Tauras valdyba pasiskirstė parei
gomis: J. Juodikis — pirm., St. Mac
kevičius — vicepirm., J. Šimkus — 
sekr., J. Lasys — ižd., sekcijų vado
vai — J. Račys, A. Tamošaitis, J. 
Ališauskas, J. Pažemeckas, VI. Jan
kaitis. Ryšininkas su federacija — 
D. Laurinavičius. S.m. balandžio 23 
d. mūsų klubui sueina 20 metų. 
Tauro dvidešimtmečio veiklos pami- 
nėjimas-balius bus ruošiamas po va
saros atostogų.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

trukdymais. Federaciniame par
lamente jis pareiškė, kad Kana
dai gali tekti atšaukti savo 290 
vyrų grupę iš priežiūros komisi
jos, jeigu jai nebus suteiktas 
didesnis veiksmingumas. Tarp
tautinėje Paryžiaus komisijoje 
M. Sharp nesėkmingai reikala
vo įsteigti tarptautinę instituci
ją, kuriai priežiūros komisija 
galėtų pranešti taikos pažeidi
mus. Jau tada jis pabrėžė, kad 
Kanada rezervuojasi teisę savo 
vyrus P. Vietname palikti tik 
iki balandžio 30 d., kol bus už
baigtas JAV kariuomenės ati
traukimas. Savo kontingento at
šaukimu grasina ir antrasis ne
komunistinis taikos priežiūros 
narys Indonezija. M. Sharp no
rėjo, kad su juo į Vietnamą vyk
tų ir pagrindinių opozicinių par
tijų atstovai. Konservatoriai šią 
minti atmetė, o NDP socialistai 
savo atstovu užsienio reikalų 
ministerio kelionėje į abu Viet- 
namus paskyrė parlamento narį 
A. Brewiną, kreditistai — E. 
Allardą.

Iš P. Vietnamo grįžo Kanados 
Raudonojo Kryžiaus 18 asmenų 
grupė su šios organizacijos pir
mininku gen. mjr. A. Wrinch. 
Pagal Paryžiaus taikos sutartį 
Lenkijos ir Kanados Raudonojo 
Kryžiaus atstovai turėjo apžiū
rėti karo belaisvių stovyklas ir 
stengtis pagerinti belaisvių gy
venimo sąlygas iki jų paleidimo. 
Lenkija savo delegacijos neat
siuntė, o Kanados Raudonojo

Kryžiaus atstovų į belaisvių sto
vyklas neįsileido nei Saigono, 
nei Hanojaus vyriausybės. De
legacijos pirmininko A. Wrinch 
teigimu, daugiausia kliūčių da
rė ir į jokius kompromisus ne
sileido komunistai, o jų pavyz
džiu sekė Saigonas.

Kanados gerovės taryba, pri
klausanti federacinei gerovės 
ministerijai, paskelbė duomenis 
apie nepakankamo maitinimosi 
daromą žalą kūdikiams ir vai
kams. Dėl maisto stokos Kana
doje esą kenčia apie 2 milijonus 
vaikų neturtingose dirbančių ar 
pašalpas gaunančių tėvų šeimo
se. Tikslaus jų skaičiaus neįma
noma nustatyti. Dažnai kūdikiai 
gimsta su fiziniais ar psichiniais 
trūkumais dėl motinos nepakan
kamo maitinimosi. Taryba siūlo 
federacinei ir provincinėms vy
riausybėms parūpinti pusryčius 
ir priešpiečius neturtingų šeimų 
vaikams mokyklose, o federaci
nei vyriausybei pataria įvesti ga
rantuotą metinį atlyginimą ka
nadiečiams, per radiją, televizi
ją ir spaudą supažindinti nėš
čias moteris su nepakankamo 
maitinimosi daroma žala negi- 
musiems kūdikiams. Komisija 
konstatuoja, jog $15.000 meti
nių pajamų turinčios kanadie
čių šeimos kas mėnesį maistui 
išleidžia apie $200, kai tuo tar
pu šeima su $3.000 pajamų turi 
tenkintis $76. Tokiose šeimose 
pagrindinį maisto davinį sudaro 
duona, bulvės, pupelės ir grū
dų gaminiai.

MORTA ir PETRAS KAIRYS, gyvenq Stayner, Ont., 
išvyko atostogų Floridon dviem mėnesiam. Linkime 
jiems šilto oro ir geriausios sėkmės.

Birutė ir Benas Galbuogiai,
Havelock, Ontario

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

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Ateitininkų žinios
SEKMADIENĮ, KOVO 18, įvyks 

šie susirinkimai: jaun. mergaičių ir 
berniukų — 2 v. Mergaitės renkasi
L. V. Namuose, berniukai — ateiti
ninkų kambaryje.

Ateitininkų stovykla Wasagoje pra
sidės liepos 22 d. ir baigsis rugpjū
čio 4 d. Stovykla bus padalinta į 2 
grupes: jaunesniųjų ir vyresniųjų. 
Taigi, stovyklauti gali visi nuo 7 m. 
iki 18 metų.

Dainavoje vyr. moksleivių stovyk
la prasidės birželio 17 d. ir baigsis 
liepos 1 d.

Reikalingos šeimininkės Wasagos 
stovyklai. Skambinti Z. Girdauskui 
tel. 533-0342.

Tėvų komitetas dėkoja už aukas 
šiems gydytojams: dr. M. Arštikaity- 
tei — $20, dr. A. Dailydei — $5 ir 
dr. A. Valadkai — $25.

Skautų veikla
• Balandžio 7 d., 7.30 v.v., Prisikė

limo auditorijoje Čikagos aktorių 
grupė J. Kelečius, L. Baranauskas 
ir kiti vaidins J. Marcinkevičiaus 
“Mindaugą”, Vinco Krėvės “Raga
nių” ir A. Vaičiulaičio “Uodą”. Ka
dangi vietos numeruotos, rengėjai 
kviečia bilietus įsigyti iš anksto. To
ronte kreiptis į M. Vasiliauskienę, 51 
Smithfield Dr., Tor. 18, tel. CL1-5126, 
Hamiltone — j J. Tumaitj, Dundas, 
Ont., tel. 627-3308.

• Mindaugo dr-vės sueiga skirta 
patyrimo 1. egzaminams — kovo 19 
d., 7 v.v., Lietuvių Namuose.

• Hamiltone vykusioj Kaziuko mu
gėj kovo 11 d. dalyvavo iš Toronto 
j. s. P. Butėnas, ps. P. Saplienė, s.
M. Vasiliauskienė ir B. Saplys.

• Sveikiname sesę Dalią Balsytę 
ir brolį Miką Valadką, sukūrusius 
skautišką šeimą.

• “Šatrijos tunto vadijos posėdis 
— šį sekmadienį, kovo 18 d., 11 v.r., 
skautų būkle.

• Skaučių Mirgos dr-vė dalyvavo 
programoje Mažosios Lietuvos bičiu
lių šiupiny kovo 6 d.
"T. Žiburiams"aukojo

$10: Br. Narbutas, Alf. Gužiauskas; 
$8: St. Barančiukas, Ant. Šeputis; 
$6: J. V. Samulevičius, Placidas 

Mickevičius;
$5: Henr. Sakalauskas; rėmėjo pre

numeratas po $10: Ant. Laugalys, 
VI. Levickas, A. Nausėdas, B. Pet
ronis, V. L. Raškevičius, Ignas Juzu- 
konis, Jonas Vitkauskas, K. Vaitkū- 
nas, Br. Misius, Alf. Gužiauskas^ Kaz. 
Šapočkinas, Ignas Vilimas, A. A. Ta
mošaičiai, St. Grigaliūnas, VI. Rušas, 
Ant. Vinskas, St. Barančiukas, dr. 
Juoz. Kaškelis, A. Skardžius, Irena 
Šamai, V. Lapaitienė, Petras Peter
son, H. Eidukevičienė, Alb. Starkus, 
G. J. Šimaitis, Meč. Žilinskas, Br. 
Pranskus, Jonas Onaitis, M. Obelie- 
nienė, Aug. Bartininkaitis, Linas 
Markelis, Pr. Umbrasas, A. Dudara- 
vičius, Ant. Šeputis, Henr. Sakalaus
kas, C. K. Jonys, Anna Kalninio, dr. 
Cesl. Kuras, Kostas Gaputis, Ignas 
Kriaučiūnas, VI. Jaškus, Pr. Gluoks- 
nys, R. Strimaitis, dr. Juoz. Skaudys, 
Vida Čegienė, Juoz. Baužys; $3: Ona 
Pleinienė, Br. Abromaitis, Pr. Baro
naitis, V. Juodelis; $2: Kaz. Malaske; 
$1: St. Liaudinskas, K. Cinčikas, J. 
Hirsh, J. Liudvikauskas, B. Matule
vičius, J. Jakaitis, L. Razgaitis, V. 
Birštonas, A. Adomavičius, M. And
riuškevičius, M. Girčys, Gust. Kap- 
teinis, Ant. Jokūbaitis, St. Mureika, 
Sig. Pranckūnas, Br. Saplys, Ch. gar
bus, Juoz. Juozaitis, Jonas Smaižys, 
K. Giedraitienė, J. Kriščiūnas, Jonas 
Rutkys, St. Šetkus, Ant. Švažas, VI. 
Simanavičius, P. Šimelaitis, Ant. Viz
girda, Ida Žalpienė, Ona Ziminskie- 
nė, St. Vaičiulis, J. Mališauskas, A. 
Margevičienė, Ant. Laugalys, Vanda 
Slapšienė, Pr. Mickus, V. Petruškevi
čienė, Myk. Remeikis, Iz. Mališka, 
Ant. Gedrimas, VI. Jasinevičius, EI. 
Spilchak, Jonas Balsys. Nuoširdus 
ačiū visiem aukotojam.

Dvidešimtmečio...
i Atkelta iš 1-mo psl.) 

ru, pasirodė scenoje viena su 
akompaniatore D. Viskontiene. 
Atliktos lietuvių kompozitorių 
dainos artimos buvo lietuvio šir
džiai, tačiau savo meno viršūnę 
ji pasiekė operų ištraukose. Sa
vitu dainavimu pasirodė sol. V. 
Verikaitis, akomponuojamas J. 
Govėdo. Jis irgi stipriau pasi
reiškė ir daugiau jausmo paro
dė operiniuose dalykuose.

Sis koncertas dar kartą pa
demonstravo “Varpo” gajumą. 
Nežiūrint įvairių krizių, jis savo 
repertuare turi daug perlų, ku
riuos pabėrė šventės proga. 
Kiekvienam lietuviui džiugu ma
tyti scenoje 34 moterų ir 31 vy
ro chorą, galingai bylojantį sava 
daina. Tai kultūrinis turtas, ku
rį pamatome tik retomis progo
mis. Dėlto didi pagarba visiems, 
kurie ryžtasi tokiam kultūriniam 
darbui — choristėms, choris
tams, chorvedžiams, akompania
toriams. Vienintelis visų linkėji
mas “Varpui” — nenutilti ir 
ant laurų neužmigti. Matvti gra
žių pastangų atsijauninti. Mo
terų eilėse ta linkme gana daug 
pasiekta, bet vyrų eilėmis dar 
gerokai trūksta nauju ir i aunu 
veidu. Tai choro ateities rūpes
tis. Prie io priklauso, žinoma, ir 
meninis Ivgis. Išlikti pasiektoje 
augštumoje galima tiktai tobu- 
lėiant. Ir šiame koncerte, šalia 
perlu buvo ir trūkumu, vietomis 
gana žymių. Bet tai dalykai ku
riuos antarti turėtų muzikai. 
Bendras isnūdis — pasigėrėti
nas. Tebūnie tai nauia pakopa 
į III “Varpo” dešimtmetį. Dl.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wist
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-alyva 
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 ir 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 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA
5’4% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas 

6Vį% už 1 m. term. dep. 
7Va% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% ui mortgičius

Kapitalas — šeši 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 vaL iki 3tval. 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 tr Toronto Real Estate Board narys
ROGERS RD. — CALEDONIA, $2.000 įmokėti, atskiras, 6 kambariai, 
2 virtuvės, garažas, pagrindinis planas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — 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. 816% 
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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., -p . CJĮCTI Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA

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

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

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

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

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

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklamini a i 
spaudi n i ai
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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

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KODĖL?

Manau, kad po šių metų Vasario 
16-sios minėjimo daugeliui dalyvių 
kilo klausimas: kodėl ta šventė buvo 
taip sumenkinta savo aplinka ir pro
grama? Argi Toronte nebuvo galima 
surasti didesnės salės, kad daliai 
tautiečių nebūtų reikėję grįžti na
mo nuo salės durų? Juk jau daugelį 
metų, būdami mažiau finansiškai pa
jėgūs, šiai šventei nuomodavome di
deles sales. Kas gi atsitiko šiais me

tais? Dalis žmonių buvo su savimi at- 
sivedę ir priaugančio jaunimo, ku
riam buvo atimta galimybė dalyvau
ti šioje šventėje. Juk taip raginame, 
kad mūsų jaunimas dalyvautų viešuo
se parengimuoes ir čia pat jiem už
darome duris tokia brangia proga! 
Kodėl geros valios žmonėms nebuvo 
duodama proga salėje atiduoti savo 
auką Tautos Fondui? Be to, salėje 
(ypač salės gale) nebuvo galima su
prasti skaitomos adv. Z. Butkaus pa-

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave., . rnr
TORONTO, ONTARIO 161. UUU"l£dO

• {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--------------  •

Cikagos lietuviu horizonte
____  Vladas Ramojus

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ALFA 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.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svorų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai' ir greito! 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 D 480 RONCESVALLES AV«„
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

IMPONUOJANTYS RENGINIAI
Kovo 34 d.d. savaitgalis Čikagoje 

buvo vienas iš įspūdingiausių. Kovo 
3 d. įvykusiame LŽS cv ruoštame 
spaudos baliuje dalyvavo apie 400 
svečių. Tą patį vakarą suruoštame 
prof. Balio Vitkaus 75 metų amž. su
kakties pobūvyje, kur nebuvo jokios 
oficialios kalbos, o tik puiki meninė 
programa, turtingos vaišės bei šo
kiai, atsilankė apie 250 paties sukak
tuvininko kviestų svečių. Kazimieri- 
nėse (kovo 4 d.) visame Jaunimo 
Centre vyko tradicinė Čikagos skau
tų mugę, šį kartą kiek skirtinga, nes 
skautai akademikai nebeplatino čia 
ar okup. Lietuvoje išleistų knygų, o 
tik pardavinėjo LB paruoštą infor
macinį leidinį “The Violations of 
Human Rights in Soviet Occupied 
Lithuania’’. Mugę, kurią atidarė Lie
tuvos gen. konsule Čikagoj J. Daudž- 
vardienė, aplankė per 5.000 žmonių. 
Buvo išpirkta nemažai skautų ir jų 
tėvų rankomis padarytų įvairių tau
todailės dirbinių, o visos kavinės bei 
valgyklos taip pat buvo pilnos sve
čių. Tą pačią dieną, 3 v.p.p., Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje įvyko “Drau
go“ skelbto 22-jo romano konkurso 
premijos įteikimo iškilmės rašyt. 
Aloyzui Baronui. Dalyvavo apie 800- 
900 svečių, kur premijuoto romano 
buvo parduota net per 200 egz. (jo 
net pritrūko), o koncertą atlikusios 
solistės G. Čapkauskienės — 44 
plokštelės. Kaip iš skaičių matome, 
į šiuos keturis rimtus parengimus 
viename savaitgalyje buvo įsijungę 
gal net 6-7.000 lietuviu. Tai lyg kaž
kas panašaus i didžiąsias dainų bei 
tautinių šokių šventes.

PASITIKOM GRĮŽUSIUS
Vasario 28 d. vaakre spaudos atsto

vai buvo pakviesti į “Gintaro’’ salę 
lietuviškame Marquette Parke, kur 
“Grandies” taut, šokių grupės glo
bos komiteto pirm. Ir. Kriaučeliūnic- 
nė ir išvykos Į P. Ameriką globos 
k-to pirm. dr. L. Kriaučcliūnas su
rengė spaudos žmonių susitikimą su 
ką tik iš P. Amerikos grįžusiais 
“Grandies” šokėjais. Konferencijos 
metu, kurią pradėjo dr. L. Kriauče- 
liūnas, ekskursijos vadovė Ir. Kriau- 
čeliūnienė, grupės vadovė Ir. Smie- 
liauskienė ir jaunieji šokėjai — L. 
Raslavičius, D. Bruškytė, D. Danile
vičiūtė ir kiti — papasakojo savo 
įspūdžius iš tos įdomios kelionės Bra
zilijon. Vasario 20 d. iš Čikagos į P. 
Ameriką išskrido 18 šokėjų, ekskur
sijos vadovė I. Kriaučeliūnicnė, mo
kyt. I. Smieliauskeinė, sol. A. Simo
naitytė ir akordeonistas Ąžuolas 
Stelmokas. Kelionės bilietas kiekvie
nam kainavo $575, bet šokėjai iš sa
vo kišenių pridėjo tik po šimtinę, 
nes likusius pinigus surinko išvykos 
globos komitetas. Pirmasis sustoji
mas buvo Caracas mieste, Venecue- 
loję, čia vietiniai lietuviai specialiu 
parapijos autobusu buvo surinkti iš 
kitų miestų bei apylinkių ir suvežti 
į koncertą. Svečių tarpe matėsi ne
mažai ir vietinių gyventojų. Visus 
stebino tai, kad lietuviai čia nuošir
dūs ir vaišingi ir kad Venecuelos lie
tuvių jaunimas gerai bei noriai kal
ba lietuviškai. “Grandies” šokėjams 
jie kėlė dideles ovacijas, o kitą die
ną visus globojo, aprodė miestą ir 
apylinkes.

PRIEŠ 2.500 ŽIŪROVŲ

Paulo, uždarant P. Amerikos lietu
vių kongresą. Į salę suplaukė 2,500 
asmenų (kongrese dalyvavo apie 
400). “Grandies” pasirodymo žiūrė
jo valdžios, kardinolo, kariuomenės 
atstovai, laikraštininkai, profesūra, 
menininkai. Tai buvo pats svarbiau
sias “Grandies” pasirodymas, nors 
salė buvo visai be vėsintuvų ir teko 
šokti dideliame karštyje. Pertraukų 
akimirkas užpildė sol. A. Simonaity
tė ir vietos lietuvių taut, šokių gru
pė “Nemunas”. Pasibaigus koncertui, 
j užkulisį grandiečių sveikinti ėjo 
braziliečiai ir lietuviai, plačiai apie 
koncertą rašė vietos dienraščiai, dė
jo šokėjų nuotraukas, taip pat didie
ji laikraščiai ta proga nemažai rašė 
apie Lietuvą ir jos dabartinę padėtį.

JAUNIMO NUOTAIKOS
Jei Venecueloje išvykos dalyviai 

gėrėjosi gražiai lietuviškai kalban
čiu vietos jaunimu, tai Brazilijoje 
rado kiek kitokį vaizdą: ten jauni
mas lietuviškai žymiai blogiau kalba 
arba net visai nemoka. Bet paskutinę 
naktį, po dviejų “Grandies” koncer
tų Sao Paulo mieste, lietuvių bažny
čios rajone esą iš visų kampų bei pa
šalių skambėjo lietuviškų dainų gar
sai ir girdėjosi tik lietuvių kalba, nes 
ji pasidarė jungianti. Mūsų šokėjai 
juk nemokėjo portugališkai, o vietos 
jaunimas — angliškai. Įdomūs buvo 
jaunosios D. Danilevičiūtės žodžiai: 
“P. Amerikos lietuvių jaunimo tarpe 
lietuviška sąžinė pabudo ir jų entu
ziazmas smarkiai kyla. Ir tai dėka vis 
labiau besiplečiančio pasaulio lietu
vių jaunimo bendradarbiavimo . . .” 
“Grandies” šokėjų v-bos pirm. L. 
Raslavičius toliau teisingai pastebė
jo: “Kadangi kelionėje ir ten P. Ame
rikoje mes visą laiką kalbėjomės tik 
lietuviškai, tai ir sugrįžę namo dau
giau norim kalbėti lietuviškai, o ne 
angliškai . . .” Vėliau prie vaišių 
stalo žurn. Vyt. Kasniūnas teisingai 
pastebėjo: “Kriaučeliūnas pradėjo 
tarpkontinentinį jaunimo bendradar
biavimą, būdamas tautinių šokių 
švenčių rengėjų pirmininkas. Todėl 
jam priklauso padėka, kad P. Ame
rikoje stiprėja lietuviška dvasia . . .” 
Jaunimas už tai smarkiai plojo.

MIRTIES SUKAKTIS
Kovo 18 d. sueina metinės, kai mi

rė vienas iš aktyviųjų išeivijos peda
gogų, vadovėlių bei įvairių mokymo 
konspektų autorius, iškiliųjų akade
mijų organizatorius ir Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto Čikagoje di
rektorius mokyt. Domas Velička. Jo 
palaikai ilsisi Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Minint jo mirties metines, 
Mišios už velionies sielą bus atlaiky
tos kovo 18, sekmadienį, 10 v.r. jėzui
tų koplyčioje, esančioje šalia tų lie
tuvybės rūmų — Jaunimo Centro, 
kur velionis praleido 15 savo kūry
bingiausių metų, mokydamas lietu
viškąjį jaunimą Čikagos Augštesnio- 
joje Lit. Mokykloje ir Pedagoginia
me Lituanistikos Institute. Viename 
iš paskutinių posėdžių prieš staigią 
savo mirtį nuo širdies priepuolio, 
mokyt. D. Velička dalyvavo LŽS cv 
posėdyje, kuriame buvo aptartas nau
jai Įsteigto Dr. P. Daužvardžio fondo 
jauniesiems spaudos bendradarbiams 
ugdyti ateities kelias. Kaip žinome, 
to fondo premijomis jau yra apdo
vanoti ir trys “Tėviškės Žiburių” 
jauni bendradarbiai.

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. Užbaik

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

Bloor Autorite Garage ?(96nBR,OCKr_______________________________ — (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(hody) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

iDirbas 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 tur»as pilnai apdraustas

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

Iš Venecuelos visi skrido i Sao 
Paulo Brazilijoje, kur vyko P. Ame
rikos lietuvių kongresas. Lėktuvas, 
kuriame be petraukos skambėjo tik 
lietuviškos dainos ir lietuvių kalba, 
sugedo ir net kilo pavojus. Bet ir 
tose akimirkose, I. Kriaučeliūnienės 
žodžiais, jaunimo dainos nenutilo. 
Nusileidimas Sao Paulo aerodrome 
buvo labai pavėluotas ir tiesiai iš ae
rodromo reikėjo skubėti į stadijoną, 
kur turėjo įvykti mažoji taut, šokių 
šventė. Grandiečiai, nors ir po nuo
tykingos kelionės, suspėjo, bet šven
tėje nepasirodė nei Argentinos, nei 
Uragvajaus šokėjai, o šalia “Gran
dies” dalyvavo tik vietinių šokėjų 
grupė “Nemunas”. Buvo suplanuotas 
įdomus šokėjų Įėjimas, panašus kaip 
per taut, šokių šventes Čikagoje. J 
“Grandį” nukrypo televizijos kame
ros, publika smarkiai plojo ir visą 
laiką šaukė “Valio Grandis!” Pats 
pagrindinis pasirodymas įvyko vasa
rio 24 d. japonų kultūros centre Sao

Mokytojas Domas Velička kalba lie
tuviams studentams Čikagoje.

V. Noreika

rašytos paskaitos. Argi rengėjai iš 
anksto nežinojo, kad prelegentas ne
atvyks? Juk jau vasario 15 d. "Drau
ge” apie tai buvo parašyta, o mūsų 
minėjimas buvo tris dienas vėliau — 
vasario 18 d. Negi rengėjai negalėjo 
rasti žmogaus, kuris paskaitytų lietu
višką raštą aiškiai ir visiems supran
tamai be “atsiprašymų”?

Pagaliau, kur toji šventės rezoliu
cija, kuri buvo paprašyta nuploti, 
bet nebuvo paruošta bent juodrašty
je paskaitymui? Ar tai nėra pasijuo
kimas iš šventės ir mūsų pačių? Su
prantama, rengėjai paprastai turi 
daug darbo ir rūpesčių su šventės pa
rengimu, tačiau, jeigu jie nepajėgė 
ar nesuspėjo parašyti tų rezoliucijų, 
galėjo pasikviesti talkon daugiau 
žmonių. Manau, kad tokia proga nie
kas neatsisakyti). Gaila, labai gaila...

J. D.
TĖVAI IR JAUNIMAS

Vasario 4 d. įvyko Toronto liet, 
skautų tėvų metinis susirinkimas. 
Pasidžiaugta komiteto atliktais dar
bais, telkiant lėšas organizacijos veik
lai, pasigėrėta vadovų rūpestingumu. 
Vadovai stengėsi įvykdyti nustatytą 
auklėjimo programą. Savo globoje jie 
turi 296 jaunuolius. Skautai-ės akty
viai dalyvauja tautinėse šventėse, 
lanko sueigas, ekskursijas, įsijungia 
į kultūrinius vienetus — chorus, tau
tinių šokių grupes, sporto klubus, gi
linasi savo kultūroje ir papročiuose 
(Kūčios, mugė ir t. t.), skiria laiką 
pareigai, malonumui, Dievui, Tėvy
nei ir artimui.

Jieškota būdų vadovų ir tėvų 
bendradarbiavimui sustiprinti. Jau
nimui atsidūrus savotiškoj kryžkelėj, 
dažnai nei vienų tėvų, nei vienų va
dovų įtaka jaunimui nėra veiksmin
ga. Bendradarbiavimas yra būtinas. 
Gaila, sus-mas nebuvo gausus. Tas 
parodo didžiosios dalies tėvų “rūpi
nimąsi” savo vaikais. Per metus sus- 
mas šaukiamas tik vieną kartą. Ben
dradarbiavimas nėra pakankamas. 
Tokiai padėčiai esant, auklėjimo 
įtaka jaunimui silpnės. Vadovai (jų 
eilės labai retėja), nematydami tėvų 
pastangų, pavargsta, nusivilia, iškrin
ta. Jei tėvai nesirūpina vaikais, kas 
jais rūpinsis. Vienų vadovų neužten
ka. Kasdieninį pavyzdį vaikams duo
da tik tėvai. Kitaip, ko mes galime 
reikalauti ir norėti iš savo vaikų? 
Susimąstykim!

Tėvų komiteto pirmininku 1973 m. 
išrinktas K. Šapočkinas. Dalyvis

ĮMINTOS pėdos
Jeigu pamokslininkas, sakydamas 

pamokslą, šalia evangelijos plonybių 
įpina ką nors gyvenimiško, — pa
prastesniais pavyzdžiais pasiekia 
klausytoją, jo žodžiai tampa daug 
įdomesni. Jo skleidžiamos mintys pa
lieka gilesnį įspūdį. Jeigu pamoksle 
nusileižiama iš Parnaso augštybių 
iki žemiškų reikalų, — gyvu žodžiu 
pasiekiamas klausytojo dėmesys, pa
liečiama jo sąmonė. Po tokio pa
mokslo klausytojas pasijunta dvasiš
kai pakilęs. Kartais girdėti pavyz
džiai ir mintys jo sąmonėje kuria 
naują neaiškumų pasaulį. Tai būna 
nevisai aiški naujovė, besiblaškanti 
abejonė arba ir nuoširdus pritarimas. 
Tokiu atveju ne vien tik tą sekma
dienio popietę, bet ir vėliau, paber
tos sėklos daigai vis giliau įdiegia 
girdėtą mintį. Juo labiau, kai pats 
gyvenimas užveda ant panašių, su to
mis mintimis susijusių pavyzdžių.

Vieną sekmadienį T. Placidas To 
ronte kalbėjo apie žemėje įmintas 
pėdas. Tai buvo kaip ir palyginimas 
žemiškos kelionės, kurioje kiekvie
nas žmogus, kaip jis beeitų, palieka 
savo pėdsakus. Pamokslininkas vaiz
dingai nušvietė, kaip kiekvieno ke
leivio įmintoji pėda turi savo reikš
mę. Ypatingai platus atspindys kyląs 
iš tų pėdų, apie kurias koncentruoja
si daugiau meilės ir artimo suprati
mo. S. Pranckūnas

NEIŠSKAITOMOS PAVARDĖS
Daug kur įprasta aukoti pinigus 

vokeliuose, užrašant ant voko auko
tojo pavardę, vardą ir gyvenamąją 
vietą. Visai atsitiktinai tokių voke
lių nemažas pluoštas pakliuvo man į 
rankas — padėjau sudaryti aukotojų 
sąrašus. Ir, žinot, daugeliui pavar
džių ir gatvių pavadinimų išskaityti 
sutelkiau ne tik savo visus sugebė
jimus, telefono abonentų knygą, mies
to planą, bet ir kviečiau kaimynus į 
talką. Deja, dalis pavardžių ir adresų 
taip ir nepavyko išskaityti.

Daug kanadiškų papročių pasidarė 
“lietuviškais - kanadietiškais”. Jie 
įaugo į mūsų gyvenimą. Pvz. kad ir 
tokie sakiniai: “Onute, paparkink ka
rą į mūsų draivę, mes turėsim mažą 
party, o paskui pavažiuosim su stryt- 
kariu į dauntauną apsišapinti. Tik 
nepamiršk pasiimti tikėtus ir šaping- 
bagą. Bai.” Tai kodėl neatkreipti dė
mesio j dar vieną kanadišką paprotį 
— reikalavimą. Kanadoje reikalauja
ma mokesčių blankus, įvairias sąs
kaitas užpildyti spausdintomis raidė
mis. Būtų didelis palengvinimas, jei
gu ant vokelių su aukomis pavardę, 
vardą ir adresą rašytume spausdin
tomis raidėmis. Tuomet sąrašuose 
nepasitaikytų klaidų. Ir talkininkams 
darbas būtų lengvesnis.

Danutė Prapuolenienė

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

SYPSENOS
Didieji danguje

Niksonas, Pompidou ir Brež
nevas, turėdami savuose kraš
tuose problemų, nuvyko pasi
klausti patarimo pas Dievą. 
Niksonas sako:

— Amerikoje — demokrati
ja, bet visdėlto turime neiš
sprendžiamų problemų. Kada 
jos išsispręs?

Dievas tarė:
— Už penkiasdešimtį metų.
Nusiminęs Niksonas tarė:
— Tai aš nebesulauksiu.
Pompidou taip pat buvo atsa

kyta, kad Prancūzijos proble
mos išsispręsiančios už 75 me
tų. Tas atsidusęs pasisakė nebe
sulauksiąs. Brežnevas taip pat 
paklausė:

— Kada mūsų problemos iš
sispręs?

Dievas atsakė:
— Ir aš gal nebesulauksiu ...

Automobiliste
Automobilio vairuotoja, užga

vusi praeivį, teisinasi:
— Nesuprantu, kaip tai man 

galėjo atsitikti. Savo žinojimu 
apie automobilį galėčiau visą 
knygą užpildyti.

— O savo nežinojimu galėtu
mėt visą ligoninę užpildyti, — 
atsakė sužeistasis.

Testamentas
— Žinai, padariau testamen

tą, — sako viena. — Testamen
te nurodžiau, kad po mano lai
dotuvių šermenininkams būtų 
duota pavalgyti tiek, kiek jie no
rės, o degtinės — tik po du stik
leliu.

— Žinai, brangioji, — sako 
kita. — Nueik dar kartą pas ad
vokatą, ir tegul jis prirašo “Co
dicil”, kad būtų duota dar ir ci
garečių užrūkyti . . .

Teisybė
Žmona vyrui:
— Tas kostiumas tau visai 

netinka. Amžinai pats nieko do
ro nesugebi išsirinkti!

— Gryna teisybė. Juk ir tave 
pats išsirinkau. Parinko Pr. Alš.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti čižauskas Jo

nas, Izidoriaus, gimęs 1924 m. Suval
kų Kalvarijoje. 1944 m. pasitraukė 
Vokietijon, tarnavo kariuomenėje, 
buvo Italijoje, vėliau gyveno Londo
ne. Jieško brolis Sigitas, Kazlų Rū
da, Statybininkų g-vė 6, Lithuania.

Jieškomas Bukovskls žanis, gimęs 
Latvijoje, baigęs miškininkystės mo
kyklą ir dirbęs girininku. Gimimo 
metai — 1915. Jieško pusbrolis iš 
Lietuvos. Atsiliepti: O. šlurna, 65 
Adams Ave., Delhi, Ont.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-726!

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

• Namai

• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai

• Mortgičfai

• Ūkiai

• Žemės 

sklypai

NUO L0INO1 IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA tR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS 
I

Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE 

38 28 Bloor St W., ISLINGTON 

231-6226 231-2661

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
  KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------  

gaminiai "į j p-top SWEATS
KAS SAVAITE * DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stoto 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

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

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cook»viiie,ioir5keiia.)

R. Stasiulis
Turiu didelį pasi

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

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181 

rinkimą modernių namų

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

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont 
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 pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 » 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 

n»n m v ryto iki 6 v.r.

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



Kviečiame visus

kovo 24 d.
i metini|"GINTARO

r. m

KONCERTĄ Lietuvių
Namuose,
1573 Bloor St. W.

PROGRAMOJE — keturios šokėjų grupės ir 

mergaičių choras “A I D A S” 
iš Hamiltono, vaJ- 50/. V. VERIKAIČIO

• Bufetas, kava, pyragaičiai, baras. •
' cr >^7"

• Pradžia 7 v.v.
• įėjimas: $2.50 ir $1.50 

(studentams, pensininkams).

Rengia “Gintaro" tėvų
komitetas

U TORONTO'
»r. Jono Kr. par. žinios
— Anapilio sodybos statybai au

kojo po $500: V. S. Liuimos (pakel
dami bendrą sumą iki $2.000) ir 
V. P. Martinaičiai < pakeldami iki 
$1.000); po $100: E. E. Miliauskai, 
J. Vaičeliūnas, P. A. Vilučiai, J. Rė
vas, K. O. Griškevičiai; po $50: P. 
Lelis, O. Mitalienė, V. Žebrauskienė; 
$25: B. žolpys. Statybai geromis są
lygomis paskolino: A. Morkvėnas — 
$13.000, M. Remeikis — $6.000, J. 
Rėvas — $3.000. Visiems gerada
riams nuoširdi padėka.

— Statybai paremti pietūs, orga
nizuojami kat. moterų draugijos, 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 18 d., 
4 v.p.p., parapijos salėje.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota: a.a. Mečys Senkevičius ir a.a. 
Leokadija Baranauskienė. Velionių 
artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Iš Europos grįžęs muz. Jonas 
Govėdas vėl įsijungia į parapijos mu
zikinį gyvenimą; sekmadieniais groja 
vargonais bažnyčioje.

— Sveikinimai Toronto chorui 
“Varpas", švenčiančiam 20 metų su
kakti-

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldų metu giedojo viešnia iš 
Montrcalio sol. G. Capkauskienė.

— Pamaldos: šį penktadienį, 8 v.r., 
o šeštadienį 9 v.r. už a.a. Romualdą 
Černiauską, O. Kanapkienės brolį, ne
seniai mirusį Lietuvoje (užprašė E. 
D. Razulevlčiai, JAV); šeštadienį, 2 
v.p.p — vestuvių pamaldos; sekma
dienį: 10 v.r. už a.a. Juozą Kriauče- 
liūną, 11 v.r. už a.a. Jadvygą Tu- 
mosienę, 12 v. už a.a. Stasį Perminą.

— Pakrikštyta: Jeffrey D. P. Smi
lia.

Atitaisymas. “TŽ" 10 nr. Toronto 
parapijų žiniose klaidingai atspaus
dinta viena pavardė; turėjo būti a.a. 
Pr. Kirlys.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Trečiadienį, 8 v.v., bažnyčio

je įvyks parapijos tarybos posėdis.
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

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

ir sekmadienio mokykla.
— Mokyklos atostogų metu kun.

A. Žilinskas, p. Tarvydienė ir kon- 
firmandai išvyksta studijų dienoms 
j Wasagą kovo 23-24,

PADĖKA
Gydantis Toronto Womens klini

koje, lankė mane artimieji ir pa
lengvino nuobodžias ligos dienas. 
Nuoširdžiausiai dėkoju už lankymą, 
gėles ir dovanas: kun. J. Staškui, St. 
Beržinskienei, J. Beržinskienei, D. 
Černiui, dukrai I. Černienei ir šei
mai.

Marija Glizickienė

VIENINTELE KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
1AUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. (vairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė su atskira prausykla Line 
augšte. Pageidaujama jauna nerū
kanti pora. Yra automobiliui pasta
tyti vieta. Skambinti tel. 536-4244.

PARDUODAMAS BLOOR—INDIAN 
RD. 14 kambarių pajamų namas; at
skiras, plytinis, atskiras (ėjimas į I 
augšto 5 kambarius ir prausyklą, at
skiras (ėjimas | II augšto 5 kamba
rius ir prausyklą; 4 kambariai ir 
prausykla III augšte; šiltu vandeniu 
šildomas; dvigubas garažas. $15.000 
Įmokėti. Kreiptis: J. Gawrys, tel. 537- 
5431, Young a. Biggins Ltd.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gra- 
žioje vietoje, prie gero susisiekimo. 
Tel. 239 7287.

FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus. 
Išvalymus rūsių, kiemų Ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329
ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
Ir naujus Įrengimus. Pas mane galite 
rauti vartotu 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 839-4894, KAZYS CIBAS.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kcrberionė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
(vairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Mečiui Senkevičiui, 

velionies žmoną, sūnus Vytautą ir 
Česlovą bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame; velionis palaidotas kovo 
10 d. Mirus a.a. Leokadijai Baranaus
kienei, dukrą Z. Pušinskienę, sūnų 
Povilą ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. Velionė palaidota kovo 12 
d. Be to, Lietuvoje mirus a.a. Jur
giui Gudinavičiui, reiškiame gilią 
užuojautą dukrai Stefai Meškauskie
nei ir jos šeimai.

— Mišios: trečiad., 8 v. — už a.a. 
V. Šulcą ir 8.20 v. — už a.a. R. E. 
Šulcus, abi užpr. T. Kovelienės; 8.40 
v. — už a.a. F. Girdauską, užpr. I. E. 
Juzukonių; ketvirtad., 7.30 v. — už 
a.a. Vyt. Kiaupą, užpr. ateitininkų tė
vų komiteto; 8.40 v. — už a.a. P. 
Dailidienę, užpr. V. Dailidės; penk- 
tad., 7.30 v. — už a.a. S. Vaitiekūną, 
užpr. ateitininkų tėvų komiteto; šeš- 
tad., 8 v. — už a.a. A. Batulį, užpr. V. 
Radzevičienės iš JAV; 9 v. — už a.a. 
M. Matušaitį, užpr. E. Matušaitienės; 
9.20 v. — už a.a. Viktorijos vėlę, 
užpr. J. Smolskienės; sekmad., 9 v.
— už a.a. A. Virbūną, užpr. O. Vir- 
būnienės ir dukros; 10 v. — už a.a. 
M. Stuikienę, užpr. A. štuikio; 11.15 
v. — už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. 
Martinaitienės; 12.15 v. — už a.a. K. 
Ardavičių, užpr. N. Ardavičiūtės.

— Nuoširdūs sveikinimai “Varpo” 
chorui, dir. muz. A. Ambrozaičiui ir 
anksčiau buv. dirigentams gražios 20 
metų meninio darbo sukakties proga.

— Praėjusį sekmadienį parapijos 
metinė vakarienė praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Dalyvavo per 300 asme
nų. Vakarienę rengė par. tarybos vi
suomeninė sekcija, stipriai talkinant 
ekonominei sekcijai. Visiems daly
viams, prisidėjusiems ir programos 
atlikėjams — ačiū.

— Sį ir kitą sekmadienį, kovo 18 
ir 25 d.d., pirmosios Komunijos ir 
religijos pamokų vaikams nebus.

— Religijas kurso suaugusiems už
baigimas šv. Mišiomis, bendra Komu
nija ir kavute — šį trečiadienį, 7.30 
v.v. Parodų salėje. Kursą lankę ir 
svečiai maloniai kviečiami.

— Nuo šio sekmadienio par. kavi
nėje vėl gaunami lietuviški patiekalai
— pietūs.

— Lietuvių pranciškonų provinci
jos generalinė trimečio vizitacija pra
sidės balandžio mėn. Toronto vie
nuolynas ir ši parapija bus vizituo
jami balandžio 26-28 d.d. Romos pa
skirtas vizitatorius — Tėv. Andrew 
Fox iš Cincinnati provincijos.

— Lankomos šeimos su jomis iš 
anksto susitarus.

— Pakrikštyta Brian ir Živilės Cul- 
limore dukrelė Melanie Veronika.

Tradicinį šitipinj kovo 6 d. 
Prisikėlimo par. salėje surengė 
Maž. Lietuvos Moterų Draugi
ja, kuriai pirmininkauja Elzė 
Jankutė. Visiems susirinku
siems, kurių buvo apie 200, tiko 
šie Donelaičio žodžiai: “Juk ne- 
pirmas mets, kaip mes gyveni
me vargstame, irgi nepirmas sy
kis jau, kaip šiandieną verdame 
šiupinį”. Dr-jos pirmininkė pra
dėjo vakarą įžanginiu žodžiu ir 
pakvietė Ireną Sernaitę-Meikle- 
john pranešėja. Pastaroji pa
skaitė “Dirvos” informaciją apie 
šiupinį Klevelande, kurio pa
ruošti buvo nuvažiavusios iš To
ronto p.p. Baltaduonienė ir K. 
Steponienė. Taigi, garsios yra 
torontiškio šiupinio paruošėjos! 
Neseniai atvykusi iš Lietuvos p. 
Garbačiauskienė paskaitė ištrau
ką iš Donelaičio poezijos. Kun.
A. Žilinskui sukalbėjus maldą, 
visi sotinosi tradiciniais šiupi
nio valgiais. Meninę programą 
atliko Mirgos dr-vės skautės, pa
dainavusios keletą dainų. Solo 
padainavo Vida Barakauskaitė, 
gitara palydėjo P. Tarvydas. 
Akordeonu keletą dalykų pagro
jo A. Kaminskas. Ypač visų dė
mėsi atkreipė S. šarkutės dekla
macija H. Nagio eilėraščio “Dai
na galingesnė už naktį”. A. Biš- 
kevičienė su humoru dalino lo
terijos laimikius, pagamintus 
draugiios narių, ypač E. Janku
tės. Pačioje pabaigoje laimingus 
savininkus rado dail. Dagio ir 
H. Žmuidzinienės paveikslai. 
Vakaras baigėsi šokiais. Rengė
jos dėkoja svečiams ir sako “iki 
pasimatvmo” sekančių metų šiu
pinyje. V. A.

Radijo stotis CIIIN, iš kurios 
transliuojama ir lietuvių radijo 
programa, į vadovybę pakvietė 
ir sen. P. Yuzyk, gyvenantį Ota
voje. Stoties valdybos pirm. J.
B. Lombardi pranešė, kad minė
tasis senatorius sutiko būti val
dybos nariu ir prisidėti prie sto
ties tobulinimo.

Platu straipsnį anie min. dr. 
St. Haidasz paskelbė “The To
ronto Star” kovo 5 d. Jame ci
tuojama ministerio kalba pasa
kyta Toronto lietuviams Vasa
rio 16 proga. Straipsnio auto
rius — Jim Hooper, dienraščio 
kolektyvo narys.

KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
maloniai kviečia visus atsilankyti į Anapilio vajaus 

pobūvi-pietus• Pelnas skiriamas ANAPILIO statvbai • ® ■■ bBMI KM

M MOl\ITl>FAl9,JE
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Pelnas skiriamas ANAPILIO statybai 

Programą atliks akademinis jaunimas • 

Pakvietimai gaunami pas valdybos nares: 

tel. 763-2529 arba 767 6247, parapijos 

knygyne arba prie įėjimo.

įėjimas: porai $25, vienam asmeniui $12.50, 
studentams — po $5.00.

RENGĖJOS

kovo 18
sekmadienį, 4 v. p. p
Sv. Jono Krikštytojo 
parapijos salėje.

Visus kviečiame j 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 gaunami: pas Nek. Pr. Marijos seseles, Sv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo parapijose bei jų knygynuose, 
Hamiltone — pas J. Pleinį ir, jei liks — 
prie įėjimo.

Rengia — Lietuvių Vaikų Namų rėmėjų būrelis
j.

5v. Kazimiero par. žinios
— Tradicinė Kazimierinių vakarie

nė pasisekė labai gerai. Dalyvavo virš 
300 asmenų. Turėjome gražią 53 ver
tingų dovanų loteriją, kuri davė $477 
pelno. Bendras vakarienės ir loteri
jos pelnas — $1303.75. Klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius padėkojo visiems 
už gausų atsilankymą ir supratimą 
savo parapijos reikalų. Atsilankiusie
ji buvo patenkinti mūsų svetainės 
gražiai papuošta scena. Vakarienės 
metu parapijai aukojo: M. Dailyda
— $100, V. Lazauskienė — $100. K. 
Petrulienė — $50, P. Šukys — $50, 
C. Ambrasas — $50, L. Rudzevičius
— $25. Tad su aukomis mūsų vaka
rienė parapijai davė $1678,75 pelno.

— St. Rimeikis ir p. Pažėrienė 
daug prisidėjo prie vakarienės savo 
maisto gaminiais. Šios dvi šeimos jau 
19 metų duosniai remia parapiją. 
Ačiū joms.

— Jau laikas įsigyti pakvietimus į 
Velykų ryto pusryčius. Komitetas no
rėtų iš anksto žinoti dalyvių skaičių. 
Atsilyginti už pusryčius galima bus 
pusryčių metu įteikta auka.

— Parapijos loterijai aukojo: p.p. 
Asipavičiai, M. Arlauskaitė, K. Am
brasas, C. Ambrasas, I. Ambrasaitė, 
R. Ambrasas, E. Ambrasas, A. Am
brasas, Bernotienė, L. Bohemier, J. 
Bohemier, Dalmontai, J. C. Grige- 
liai, L. A. Grigeliai, J. Gargasienė, 
Gabrusevičiai, Kringelis, Kreivienė, 
M. Kleizienė, Kalpokai, Krikščiokai- 
čiai, Laurinaičiai, Lauraičiai, Lazaus
kienė, Lietuvninkai, Laimikiai, V. 
Markauskas, McNamara, P. Mekšriū- 
nas, Mališauskai, Mozūraitienė, Mekš- 
riūnai, Sv. Onos Dr-ja, Pileckas, Pa- 
lišaičiai, B. Paulauskas, Rašytiniai, 
Smitai, Savickai, Salčiūnienė, G. Ta- 
parauskas, Miss Vanagas, Vapsvienė, 
žižiūnienė, Žukauskai, Yuškienė. Vi
siems aukotojams nuoširdus ačiū.

K. A.

Moterų susirinkimas. Aptarti 
einamiesiems draugijos reika
lams bei per Atvelykį rengiamo 
Velykų Stalo šaukiamas visuoti
nis KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyriaus susirinki
mas kovo 18, sekmadienį, po 11 
v. Mišių N. Pr. Marijos seserų 
namuose. Paskaitą skaitys sės. 
Paulė. Viešnios ir narės malo
niai kviečiamos dalyvauti.

Metinis “Lito” susirinkimas 
— kovo 24, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Aušros Vartų par. salėje. Po su
sirinkimo — vakarienė. Narių 
registracija — 3.30 v.p.p.

“LITAS” 1972 METAIS
1972 m. 1971 m.

Narių 1494 1420
Balansas $3,694,837 $3,079,290
Paskolos 3,130,204 2,595,429
Vertyb. pop. 377,644 221,344
Apyvarta 13,330,846 11,225,210
Bruto pajamos 285,679 238,037
Operatyvinės išl. 77,278 
Palūkanų už

63,937

santaupas 195,954 157,201
Atsarg. kapitalas 115,914 100,180

1972 metais “Litas” paaugo apie 
20% beveik visose pozicijose. Per 
1973 metų sausio mėnesi “Litas” pa
didėjo $103,000 (pernai tik $50,000). 
Taigi, 1973-sius metus pradėjome su 
geromis viltimis pasiekti 4.5 miL d oi.

Pirma karta TORONTE
■ f • LAIMA RASTENYTĖ-LAPINSKIENĖ,Leonas Barauskas • stasė kielaitė-kelečienė,
I * ARNOLDAS ALEKNA ir

JOnQS KeleCIUS • ANDRIUS BARAUSKAS

š.m. balandžio 7, šeštadienį, 7.30 valandą vakaro,
PRISIKĖLIMO auditorijoje, 1021 College St., TORONTE
VAIDINS

J. Marcinkevičiaus Mindaugų (fragmentai)

Vinco Krėvės Raganių (Prie dangaus vartų)

A. Vaičiulaičio Uodq

Spektaklį rengia Toronto "Šatrijos

Ryšium su žiemos atostogom 
Toronto Maironio šeštadieninėje 
mokykloje šeštadienį, kovo 17, 
ir kitą šeštadienį, kovo 24, pa
mokų nebus. Jos vėl prasidės ko
vo 31 d.

Toronto akademikų (alumnų) 
draugija kovo 11 d. turėjo savo 
reorganizacinį posėdį, kuriame 
buvo svarstomas draugijos atei
ties veiklos ar likvidavimo klau
simas, nes pastarųjų poros me
tų laikotarpyje draugijos veik
la sumenko. Posėdyje dalyvavu
sieji, kurių buvo tik 12, visdėlto 
nutarė bandyti draugijos veiklą 
tęsti. Kadangi yra nesuranda
mai prapuolęs netgi draugijos 
narių sąrašas, tai buvo nutarta 
visus posėdyje dalyvavusius lai
kyti draugijos nariais, iš kurių 
ir išrinkta naujoji valdyba: 
Adolfas Bajorinas, Aušra Kar- 
kienė, Audrius Šileika ir auto
matiškai įėjo dar du valdybos 
nariai — buvęs Akademikų 
Draugijos pirmininkas ir Toron
to liet, studentu klubo pirmi
ninkas. Priimta ši programa: a. 
akademinių paskaitų rengimas 
Toronto visuomenei, b. kultūri
niai vakarai, c. socialinės veik
los ugdymas, d. glaudūs rvšiai 
su Toronto liet, studentais, Tain 
pat nutarta padėkoti Prisikėli
mo parapijos vadovybei už leidi
mą naudotis patalpomis ištisa 
dešimtmetį. Posėdyje dalyvavęs 
Tautos Fondo Toronto skyriaus 
atstovas atkreipė draugiios dė
mesį į tai, kad to fondo rinklia
vose akademikų įnašai yra labai 
maži.

Lietuviu Namu moterų būre
lis kovo 11 d. didžiojoj salėj su
ruošė nietus, kuriuose dalyvavo 
apie 400 asmenų. Buvo ir trum
pa meninė programa. Pelnas ski
riamas salės reikmenims įsigyti.

Visi kviečiami bilietus įsigyti iš anksto. 
Vietos numeruotos. Bilietų kaina: $4.00, 
$3.00, $2.00, studentams — $1.00.
Bilietų reikalu kreiptis Toronte:
M. Vasiliauskienė 51 Smithfield Dr., 
Toronto 18. Tel. CL1-5126.
Hamiltone: J. Tumaitis, Dundas, Ont. 
Tel. 627-3308

Rambyno" tuntai

Lietuvių Namų vadovybė pra
neša, kad sekmadienio popietės 
Lietuvių Namuose ruošiamos 
kas sekmadienį 1 v.p.p. Čia bus 
galima skaniai pavalgyti lietu
viškus pietus. Dalyviai galės pa
tys pasivaišinti ii' draugus bei 
pažįstamus pavaišinti, išgirsti 
paskutines savaitės žinias bei 
pranešimus. Bus trumpa progra
mėlė. Taipgi galima rezervuoti 
stalus gimtadieniam, vardinėm, 
sukaktuvėm ir panašiom pro
gom.

Konstancijai Bačėnienei 80 
metų amžiaus sukakties proga 
jos dukros Felicijos ir žento Vy
tauto Urbonų iniciatyva buvo su
ruoštas jaukus pobūvis. Sukak
tuvininkę gausių dalyvių vardu 
pasveikino V. Aušrotas. Įteikta 
dovana ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Sukaktuvininkė su savo 
vyru prieš keletą metų Kana
doje gyvenančių vaikų buvo iš
kviesti iš Lietuvos. Abu tėvu
kai, palyginti, dar gana judrūs 
ir aktyviai įsijungia į savo vaikų 
gėlininkystę.

Renkami parašai peticijai Lie
tuvos laisvės reikalu. Ji bus 
įteikta J. Tautoms balandžio mė
nesį. Rinkimo koordinatorius — 
J. R. Simanavičius.

■
O

Kun. J. Kubilius, SJ, buvęs 
Jaunimo Centro direktorius Či
kagoje ir dabar klebonaująs 
Aušros Vartų parapijoje Mont- 
realy, grįžo is Mayo klinikų 
JAV-se į savo naująją pareiga- 
vietę. Buvo sustojęs Hamiltone 
ir Toronte, kur aplankė “TŽ” 
redakciją. Jis ypač sielojasi vie
nybės stoka lietuvių veikėjų tar
pe Čikagoje.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja: lietuvių kre
dito bankeliams — “Paramos” 
ir Prisikėlimo parapijos už nuo
latinį rėmimą mūsų mokyklos; 
I. Dovydaitienei už nupirkimą 
rašomosios lentos lituanistiniam 
seminarui. Prašome ir kitus — 
lietuviškas organizacijas ir pa
skirus asmenis, pagal išgales, 
paremti šį taip svarbų mokslo 
židinį. Be aukų mokyklai tęsti 
darbą būtų labai sunku, ir tė
vams mokestis turėtu būti žy
miai padidintas. Tobulėjant mo
kymo metodams, sekantiems 
mokslo metams yra reikalinga 
fotostatinė kooijavimo mašina, 
Jei kas galėtų nupirkti arba 
bent prisidėti, prašome paskam
binti mokyklos vedėjui telefonu
239-0863,

At A

Jurgiui Gudinavičiui
Lietuvoje mirus, jo dukrai STEFANIJAI MEŠKAUS- | 
KIENEI ir jos vyrui MARGELIUI bei giminėms 

reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —
I S. K. Stankevičiai J. J. Stanaičiai

TORONTO, ONT.
Sol. G. Capkauskienė, pasta

ruoju metu labai sėkmingai kon
certavusi visoje eilėje miestų, 
lankėsi “TŽ” redakcijoj ir papa
sakojo savo įspūdžius iš kelio
nių. Dabartiniu metu ji ruošiasi 
G. Bizet operai “Carmen”, ku
ri bus statoma Čikagoje. Jai ma
lonu girdėti, kad pirmoji jos 
įdainuota plokštelė randa susi
domėjimo lietuvių visuomenėje.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės pasiryžimas platinti “En
cyclopedia Lituanica” vyksta ge
rai. Delhi apylinkės valdyba tik 
per vieną dieną surado 5 nau
jus enciklopedijos prenumerato
rius. Taip pat pasidarbavo ir 
Sault Ste. Marie apylinkės val
dyba — surado tris naujas pre
numeratorius.

Casimir Stanczykowski, CFMB radi
jo stoties prezidentas Montrealyje. 
Si stotis neseniai paminėjo savo de
šimtmetį. 60% programi; ji transliuo
ja prancūzų ir anglų kalbomis, o li
kusią dalį — 20 kalbų, jų tarpe ir 
lietuvių. Yra gavusi nevieną premiją 
už savo programas. Sir George- Wil
liams universitetas stoties preziden
tą pagerbė suteikadamas garbės dak
taro laipsnį. Stoties vadovybės nuo
mone, jos uždavinys yra būti tiltu 
tarp etninių grupių ir Montrealio 
daugumos gyventojų.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”
MOKA Už:

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

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.

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.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, 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.


