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Žvilgsnis į Bendruomene
Kiekviename organizuotame judėjime laikas nuo laiko reikia 

korektūrų. Tai dėlto, kad keičiasi laiko sąlygos, keičiasi ir žmonės. 
Jeigu organizuotasis judėjimas buvo sukurtas ant tikrai sveikų 
pagrindų, tai tie pagrindai ir laiko eigoje lieka pastovūs, bet kei
čiasi būdai ir priemonės organizacijos tikslams siekti. Sekti gyve
nimą ir laikas nuo laiko peržiūrėti senuosius būdus bei priemones 
yra neretai esminis organizacijos išlikimo reikalas. Nemažai mūsų 
organizacijų dėl nesugebėjimo prisitaikyti prie naujųjų sąlygų nu
stojo veikusios, nors jų pagrindiniai tikslai ir buvo labai gražūs.

Didžiausias šio meto mūsų organizuotasis judėjimas, apimąs 
visą laisvąjį pasaulį, kur tik yra bent kiek lietuvių, yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Sukurta ji ant labai sveikų pagrindų, iš
reikštų šūkyje “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir 
būt”. Tas šūkis yra prasmingai paremtas ketvirtuoju konstitucijos 
paragrafu, kuriame sakoma: “Kol tautos kamienas yra pavergtas 
ir Lietuvos valstybės suverenumo vykdymas sustabdytas, (Bendruo
menė) reiškia lietuvių tautos ryžtą būti laisva ir nepriklausoma 
ir tuo reikalu daro reikiamus žygius”. Organizacinio tvarkymosi 
pagrindu buvo priimta tezė, kad kiekvienas lietuvis yra Bendruo
menės narys ir kad valdymosi tvarka remiama laisvais, demokratiš
kais rinkimais.

Tais pagrindais organizuotasis PLB sąjūdis pradėjo veikti sto
vyklų laikais Vokietijoje, taigi maždaug prieš 25 metus, o pirmoji 
PLB konstitucija priimta Niujorke prieš 15 metų. Istorinė per
spektyva nėra jau tokia didelė, bet visdėlto pakankama, kad ga
lėtume mesti kritišką žvilgsnį į nueitą kelią.

Ir dabar, po eilės metų, mes ramūs dėl Bendruomenės pa
grindų — jie liko, kaip buvę: lietuvybės išlaikymas ir kova už 
nepriklausomos, suvereninės Lietuvos atstatymą.

Kas mus neramina? Tai vis dažniau pasitaiką Bendruomenės 
organizacinės veiklos nedarnumai.

Pirmasis rūpestis yra tas, kad PLB iki šiol neapjungė visų 
laisvojo pasaulio lietuvių, kaip jos steigėjų prieš 20 metų buvo 
tikėtasi. Priežasčių tam yra daug, kiekvienam kraštui specifinių. 
Kaikuriuose kraštuose dar vis nerasta tinkamos darnos tarp Bend
ruomenės ir tame krašte iš seno veikiančių taip pat giliai patrioti
nių lietuvių organizacijų. Kitur bendruomeninei darnai kliudo 
iš seno likusios sektarinės kovos tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 
Yra kraštų, kur lietuviai pasisklaidė taip plačiuose to krašto plo
tuose, kad sunku ir besusirišti.

Antrąjį rūpestį sukėlė pernykštis jaunimo kongresas. Nesi
gilinant j visą tuo reikalu buvusią polemiką, savaime aišku, kad 
Bendruomenė be jaunimo negali gyventi. Jaunimo išsiskyrimas 
būtų dabartine prasme suprastosios PLB mirties metrika. Bend
ruomenė gali gyventi tik visų kartų darnioje veikloje, 'Puo reikalu 
reikalingi kompromisai, kurių, deja, iki šiol dar negirdėti, nors 
po jaunimo kongreso greitai bus prabėgę ištisi metai.

Tretysis rūpestis yra veiklos suderinimas pačios PLB struk
tūroje. Yra aiškus demokratinis dėsnis, kad žemesnis įstatymas 
negali prieštarauti augštesniam, žemesnė instancija turi rikiuotis 
į augštesniosios nustatytą liniją. Pavyzdžių tokiai nedarnai toli jieš- 
koti nereikia. Štai jau minėjome bendrą PLB dėsnį, kad visi 
lietuviai yra jos nariai. Kiti tą dėsnį ginčija. Vienas kraštas netgi 
savo statute įrašė nuostatą, kad Bendruomenei priklauso tik tie, 
kurie savo pareiškimu į ją įstoja ir moka atitinkamą metinį mo
kestį. Tuo būdu jie Bendruomenę prilygina eilinei organizacijai. 
Kitas pavyzdys. PLB valdyba nustatė ir paskelbė, kad politinėje 
veikloje pripažįsta VLIKo autoritetą ir pirmumą, bet vienas kraš
tas šio nuostato nepaiso, organizuodamas savarankišką, nevisad su 
VLIKu suderintą politinę veiklą.

Visas tas mintis pradedame kelti daugiausia dėlto, kad jau tik 
pusmetis beliko iki ketvirtojo PLB seimo, kuris įvyks Vašingtone 
šių metų Darbo Dienos savaitgalį. Pagrindiniu to seimo darbo
tvarkės klausimu yra žvilgsnis į PLB-nę jos nueito kelio perspek
tyvoje. Seimo pirmosios dienos visumos posėdyje įvyks platus sim
poziumas tema “PLB ateities uždaviniai ir veikla”. Jo nariais kvie
sdami po vieną atstovą iš visų kontinentų, jaunimo atstovas ir kons
titucinės komisijos atstovas. Bus progos pasisakyti ir kiekvienam 
seimo nariui minėtais klausimias. Tam reikia iš anksto ruoštis, 
pasisakant ir spaudoje.

Po simpoziumo bus svarstomas PLB konstitucijos keitimas. 
Pusmetį dirbusi PLB konstitucijai keisti komisija savo darbą jau 
baigė, paruošdama siūlomų pakeitimų projektą, kuris, be kitko, tu
rėtų rasti plataus atgarsio bei kritikos spaudoje.

Bendruomenė yra mūsų. Ir mes jos, kaip visus jungiančiojo 
organo, esame reikalingi. Tad pasistenkime visi, kad ji po seimo 
būtų dar geresnė. A. Rinkimas

Pasaulio įvykiai
JAV VYRIAUSIA KARIUOMENĖS VADOVYBĖ PAPRAŠĖ PAPILDOMU 
$150.000.000, kad aviacija galėtų padėti Kambodija! gintis nuo ją 
puolančių komunistų. Ar JAV kongresas tą sumą paskirs? Pasi
girsta balsų prieš tokių pinigų skyrimą, bijančių, kad JAV nebū
tų įtrauktos į kitą pietų-rytų Azijos civilinį karą. Toks karas duo
da didelių nuostolių, kurių nenori kaikurie JAV kongreso nariai 
ir senatoriai. Nuostolių JAV davė ir jų prekybinis balansas: 1971 
m. — $2 bilijonus, o 1972 m. — $6,4'bilijono. Tik dabar ameri
kiečių prekybinis balansas pradeda išsilyginti. JAV iš Alžerijos 
pirko natūralių dujų už $1,7 bilijono. Tų dujų amerikiečiai gaus 
kasdien po du bilijonus kubinių pėdų per 25 metų laikotarpį. Ne
žiūrint, kad amerikiečiai energijos medžiagų įsiveža iš įvairių 
kraštų, bet tų medžiagų jiems •—■—-----------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

NAUJI SOCIALINIAI PLANAI
Kanados vyriausybė, bendra

darbiaujant provincijų vyriau
sybėms, numato pertvarkyti so
cialinę šalpą ir vaikų priedus. 
Šią reformą paruošė ir pasiū
lė parlamentui sveikatos ir ge
rovės ministeris M. Lalonde. At
eityje vaikų priedų vidurkis per 
mėnesį bus $20, ii- jį gaus vai
kai iki 18 m. amžiaus. Iki šiol 
vaiku priedams valstybė per me
tus išleisdavo apie $640 milijo
nų, pagal naują sistemą išleis 
$1,8 bil. Dalį padidėjusių išlai
dų — $350 mil. padengs krašto 
turtingieji gyventojai. Per porą 
metų norima pertvarkyti ir so
cialinę šalpą. Lalonde pasiūlė: 
užtikrinti kuklią socialinę para
mą dirbantiems už mažą atlygi
nimą, kad kiekvienas geriau 
jaustųsi darbe, negu gyventi iš 
socialinės šalpos. Vyriausybė tu
rinti parūpinti darbus per savi
valdybių darbo programas ir 
tiems, kurie neturi pastovaus 
darbo; padidinti socialinę šalpą 
negalintiems dirbti — invali
dams, akliems ir t.t.; parūpinti 
didesnius priedus seneliams 
prieglaudose: padėti žmonėms, 
gyvenantiems iš socialinės šal

pos, įsigyti specialybę, kad leng
viau galėtų gauti atatinkamą 
darbą. Pertvarkyti Kanados 
Pensijos Planą, kad mokėtų di
desnes pašalpas, kai pabrangsta 
pragyvenimas. Taip pat numato
ma išleisti daugiau pinigų vie
tinės iniciatyvos programai ir 
jaunimui. Tik tie pinigai bus iš
leidžiami praktiškiau —.už šva- 
rinimo darbus, parkų išvalymus 
ir pan. Ir Ontario provincija 
prisidės prie tų darbų, bet ji jau 
dabar yra numačiusi iš žmonių 
surinkti apie pusę bilijono dole
rių pirkimo mokesčių pakėlimu.

Ontario provincijos vyriausy
bės iždininkui J. White paskel
bus naujame biudžete mokes
čius už elektrą, šildymą ir pan., 
moterys ėmė viešai protestuoti, 
kad tie mokesčiai būtų panai
kinti. White pažadėjo tą reikalą 
persvarstyti. Moterys protesta
vo ir prieš peraugštas mėsos ga
minių kainas. Jos buvo suma
žintos 5-7 et. svarui. Bet niekas 
negarantuoja, kad tos kainos 
nepakils ateityje. Be vyriausy
bės įsikišimo kainų kilimą sun
ku sulaikyti. Nors mėsa brangi,

(Nukelta j 6-ta psl '

Ir kanadiečiai šoka tautinius lietuvių šokius! Vakarų Ontario universiteto Thomas Hali salėje kovo 3 d. įvyko 
tautinių šokių festivalis • varžybos, kuriose dalyvavo kelių gimnazijų šokėjai. Šioje nuotraukoje Medway gimnazi
jos mokiniai šoka Kalvelį. Festivalio aprašymų ir šia nuotrauka atspausdino Londono, Ont., dienraštis “The 
London Free Press” kovo 3 ir 5 d. laidose

Ryšius su išeivija tvarko rusas
Neseniai iš okupuotos Lietuvos pasitraukusio tautiečio pranešimas

Balandžio 14-15 d.d. koncertus To
ronte ir Hamiltone turėjo lyrinis 
tenoras Vidimantas Valatka, ištisą 
dešimtmetį dirbęs KGB saugumui, 
atsiųstas į JAV su specialiu uždavi
niu, ten atskleidęs savo kortas ir at
sisakęs ryšių su buvusiais darbda
viais. Svečias iš Kalifornijos po abie
jų koncertų padarė pranešimus apie 
dabartinę Lietuvos būklę, atsakinėjo 
į klausimus. Toronte girdėjome jo 
du pranešimus — balandžio 14 d. 
koncerto salėje ir balandžio 17 d. 
Sv. Jono Kr. parapijos salėje.

Senasis metodas
Miškų želdinimo inž. Vidi

mantas Valatka dirbti KGB sau
gumui buvo užangažuotas 1961 
m. Palangoje ir Klaipėdoje. 
Šiam tikslui tebėra naudojamas 
senasis 1940-41 m. metodas, su 
kuriuo yra tekę susipažinti ir 
nevienam išeivijos lietuviui. Pa
sirinktas jaunuolis kokiu nors 
pretekstu pakviečiamas į mili
ciją ir nuvedamas pas saugumo 
atstovą, kuris, priminęs pilietinę 
pareigą, pareikalauja teikti sla
pyvardžiu pasirašytas žinias. 
Jeigu kas bando atsisakyti, to
kiam nevengiama grasinimų. V. 
Valatka buvo paskirtas sekti ku
nigus ir “Kauniečio” slapyvar
džiu teikti žinias, kuriomis buvo 
bandoma kunigus kompromituo
ti ir palaužti. Šį nedėkingą dar
bą jis turėjo tęsti ir būdamas 
Kauno muzikinio teatro solistu.

Šnipų sistemos tinklą sovietų 
saugumiečiai jau buvo pradėję 
megzti pirmosios okupacijos me
tais, bet jo tada nespėjo užbaig
ti. Draugas buvo verčiamas sek
ti draugą, mokiniai mokytojus, 
mokytojai mokinius, vaikai tė
vus. Kiek dabar KGB saugumas 
turi tokių slaptų informatorių, 
niekas nežino. Žmonės yra pri
versti saugotis viens kito, nes 
tokių smulkių agentų kaktos nė
ra paženklintos raudona žvaigž
de. Net ir šnipinėti užangažuoti 
asmenys nepažįsta ir nežino sa
vo bendrininkų.

Saugumas ir jo reforma
V. Valatkos teigimu, iki Stali

no mirties ir Sovietų Sąjungoj, 
ir jos okupuotoj Lietuvoj visus 
saugumo reikalus savarankiškai 
tvarkė L. Berijos vadovaujama 
institucija be jokios centrinio 
kompartijos komiteto kontrolės. 
Trėmimus, sušaudymus atlikda
vo saugumiečiai savo sprendi
mais.

Po Stalino mirties 1953 m. 
L. Berilą iš sovietinio KGB 
tinklo Lietuvoje pradėjo at

šaukti rusus, neišmokusius lie
tuvių kalbos. Kai L. Berija bu
vo sušaudytas, KGB kontrolę 
perėmė kompartijų centriniai 
komitetai. Tada pensijon buvo 
paleisti senieji KGB saugumie
čiai, ypač daug žydų. Jų vietas 
užėmė geriau paruošti ir labiau 
išsilavinę asmenys, išmokę lie
tuvių kalbą, mokantys ir kitų 
kalbų. KGB kadrai buvo sustip
rinti ir pritaikyti dabartiniams 
laikams. Didžioji KGB perso
nalo dalis okupuotoje Lietuvoje 
yra rusai. KGB veiklos regulia
ri ataskaita duodama komparti
jos centriniam komitetui Vil
niuje ir vietiniams jos komite
tams įvairiose Lietuvos srityse.

Reformuotasis KGB saugu
mas žmogui palaužti naudoja 
psichologinius metodus, o kai 
nepavyksta, griebiasi insceni
zuotos savižudybės. Pavyzdžiu 
V. Valatka nurodė kalbininko 
dr. Jono Kazlausko nužudymą. 
Oficialiai buvo paskelbta, kad 
jis nusižudė, bet iš tikrųjų buvo 
nužudytas KGB agentų. Kas ir 
kodėl padarė tokį sprendimą, 
nėra žinoma. Spėjama, jog įsa
kymas nužudyti dr. J. Kazlaus
ką buvo duotas iš Maskvos.

Pogrindžio atsišaukimai
Kad Lietuvoje veikia antiso- 

vietinis pogrindis, V. Valatkai 
teko patirti jau 1962 m. Palan
goje, kai ten buvo paskleisti 
ranka rašyti atsišaukimai. To
kių atsišaukimų susilaukė ir 
Kretinga. Saugumo komitetai at
sišaukimų autorius ir platinto
jus bandė išaiškinti priverstinių 
diktantų rašymu tų vietovių mo
kyklose. šis bandymas betgi bu
vo nesėkmingas — panašios ra
šysenos nepavyko rasti. Teko 
padaryti išvadą, kad atsišauki
mai greičiausiai buvo atvežti iš 
Kauno.

Kai V. Valatka jau dirbo Kau
no muzikiniame teatre, už atsi
šaukimų platinimą buvo suim
tas ir nuteistas vienas choristas. 
Be to, jam nekartą teko nugirsti 
KGB įstaigose prasitarimus apie 
veikiantį pogrindį. Pasak V. Va
latkos, pogrindininkams susekti 
yra naudojami KGB saugumo 
užverbuoti išeivijos lietuviai. 
Kai jie atvažiuoja Lietuvon, 
stengiasi susitikti su kiek ga
lint daugiau žmonių ir laukia, 
kol prie jų prieis pogrindžio at
stovas, galbūt norintis išsiųsti 
užsienin kokį nors pranešimą ar 
knygos rankraštį. Tačiau ir šis 
numatytas masalas buvo nesėk
mingas.

Toronto visuomenei 
Demonstracijos

Ryšium su R. Kalantos susi
deginimu kilusios Kaune de
monstracijos nebuvo pirmos. 
Jau 1956 m. minia, sugiedojusi 
Lietuvos himną Kauno kapinėse, 
išsiliejo į gatves ir buvo sutram
dyta kariuomenės. 1960 m. Kau
no “Žalgirio” sporto aikštėje 
demonstracijas išprovokavo ru
sas teisėjas lietuviams nepalan
kiais sprendimais. įtūžusi minia 
tada kojomis sutrypė kelis mili
cininkus ir sudegino ketelą jų 
automobilių. Tokioms demonst
racijoms yra būdingas jų spon
taniškumas. Lietuviai taip ne
kenčia rusų, kad užtenka ma
žiausios kibirkštėlės neapykan
tai išsilieti plačiu mastu.

Kai pasaulinėse futbolo pir
menybėse Sovietų Sąjunga žai
dė su V. Vokietija, visi susirin
ko prie televizijos priimtuvų ste
bėti rungtynių. Jei kas neturė
jo televizijos, bėgo pas kaimy
nus. Visur buvo lenkiamos gė
rimų taurės už Vokietiją. Kai 
jos rinktinė pasiekdavo įvartį, 
kildavo toks triukšmas, kad jį 
galėjai girdėti miesto gatvėse.

R. Kalantos susideginimas
V. Valatka apie patį R. Ka

lantos susideginimą nieko nega
lėjo pasakyti, nes tuo metu jau 
buvo JAV. Tačiau jis pabrėžė, 
kad tose demonstracijose turė
jo vyrauti ne studentai, bet jau
nieji darbininkai, kurie labiau 
už studentus nekenčia rusų ir 
neturi ko prarasti.

R. Kalantos susideginimas ir 
riaušių pobūdžio demonstracija, 
be abejonės, buvo didelis smū
gis kompartijos sekr. A. Snieč
kui bei kitiems vadovaujantiems 
partiečiams. Iš Maskvos jie turė
jo susilaukti daug ir didelių 
priekaištų. Platesnio masto re
presijų šiuo metu netenka tikė
tis vien dėl kasmet gausėjančių 
turistų iš užsienio. Jei Maskva 
pradėtų perdaug griežtą reakci
ją, apie ją per grįžtančius turis
tus sužinotų užsienis ir išeivijos 
lietuviai. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad nėra ir nebus imamasi už
maskuotų sovietinio atpildo 
veiksmų.

Sibiro tremtiniai
V. Valatka taip pat negalėjo 

atsakyti i klausimą, kiek buvo 
Sibiran ištremta lietuvių ir koks 
jų nuošimtis grįžo, nes prie šių 
duomenų jam neteko prieiti. Jo 
nuomonė, didelė dalis išvežtųjų 
grįžo, bet daug jų yra likusių 
Sibire. Nevisiems pavyko gauti 

neužtenka. Jų akys nukrypsta į 
šiaurės kaimynę Kanadą, kur tų 
medžiagų yra, nors nevisos pil
nai paruoštos naudojimui. Ka
nados natūralių dujų ir naftos 
tiekimas iš tolimos šiaurės gali 
prasidėti ne anksčiau kaip 1978- 
79 m., nes tik apie tą laiką bus 
baigti vamzdžių tiesimo darbai 
iš Mackenzie upės deltos. Taip 
pat JAV reikia metalų, elekt
ros, vandens. JAV energijos iš
teklių krizė tik prasideda. Pa
klausa kasmet didėja, todėl 
JAV numato natūralias dujas 
pirkti ne tik iš Alžerijos, Kana
dos, bet ir iš Sovietų Sąjungos. 
JAV trūksta ir elektros energi
jos. Jos norėtų pirkti Kanadoje, 
bet ten numatytos didžiosios 
elektrinės dar nepastatytos, o 
kaikur jų statybą trukdo vieti
niai gyventojai — indėnai. Dėl 
JAV energijos medžiagų trūku
mo gali padidėti produkcija ak
mens anglies. Iš jos gaminamas 
benzinas ir dujos. Taip pat gal
vojama JAV energijos vartoji
mą sumažinti, nes kraštas su 
6% visos žmonijos narių sunau
doja 30% pasaulyje pagamina
mos energijos. Gali tekti ma
žiau naudoti automobilius o 
daugiau traukinius.

VELYKINIS ŽODIS
Popiežius Paulius VI Velykų 

dieną laikė Mišias Sv. Petro 
aikštėje, suteikė tradicinį palai
minimą 200.000 maldininkų ir 
tarė velykinį žodį, pagrindinį dė
mesį skirdamas taikos reika
lams buvusioje Indokinijoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir S. Ai
rijoje. Pasaulio vadus jis ragino 
siekti taikos, žadėjo jų pastan
gas remti maldomis Katalikų 
Bendrijos, kurią jungia Kristus, 
meilės ir taikos karalius.

KAMBODIJA IR VIETNAMAS
Kambodijoje komunistai ver

žiasi pirmyn, nors juos ten bom
barduoja JAV karo aviacija. Ko
vos vyksta jau apie 40 dienų. 
Jei Kambodija patektų į komu
nistų rankas, P. Vietnamas bū
tų apsuptas komunistinių kraš
tų, ir jo likimas būtų išspręstas. 
Komunistai naudojasi antiko
munistinio pasaulio dideliu pa
syvumu. Kalbama, jog JAV no
ri, kad į Kambodiją grįžtų prin
cas Sihanouk ir išgelbėtų tą 
kraštą. Tos kalbos pasklido, kai 
JAV prez. R. Niksono specia
lus pasiuntinys gen. A. Haig 
grįžo iš kelionės po Indokinijos 

leidimus, darbą ir butą, nors lie
tuviai tremtinių atžvilgiu yra la
bai nuoširdūs.

Jam pačiam Kaune teko maty
ti autobusu važiuojantį jaunuo
lį, grįžusį iš Sibiro ir jieškantį 
savo mirusių tėvų namo. Kai au
tobuso šoferis sužinojo, kad jau
nuolis yra iš Sibiro, jis stengėsi 
surasti žmogų, kuris jaunuolį 
nuvestų prie to namo. Nesura
dęs tą adresą žinančių keleivių 
tarpe, šoferis sustabdė autobusą 
ir ėmė klausinėti praeivius, kol 
pagaliau buvo gauta reikiama 
informacija.

Studijos Vilniuje
Į išeivijos lietuvius, atvyku

sius studijuoti Vilniun, vietiniai 
studentai žiūri su panieka. Jie 
žino, kad tas užsienietis studen
tas yra atvykęs iš laisvo krašto, 
kur taip pat yra galimybė siekti 
mokslo, o jis visdėlto pasirinko 
okupuotą kraštą ir jo paslaugų 
laukiantį okupantą.

Be komunistinės ideologijos 
tiesioginėse studijose, užsienie
čius studentus stengiamasi pa
veikti specialiai paruoštais ir pa
rūpintais draugais. Neriamasi iš 
kailio, kad tik tokie studentai, 
užsienin grįžę, pasisakytų už so
vietinės Lietuvos pripažinimą ir 
taptų bendradarbiautojais.

V.- Valatka mūsiškiams stu
dentams patarė stoti i išeivijos 
lietuvių antikomunistines orga
nizacijas, tapti savo tėvų pakai-

(Nukelta į 6-tą psl.)

sostines. Jei Sihanouk ir grįž
tų į savo kraštą, vargu ar piet
ryčių Azijoje politinė padėtis 
pagerėtų, nes Kambodiją valdy
tų ne princas, bet komunistai. 
Jų tikslai visiems yra žinomi. 
Š. Vietnamas nesustabdė karo 
veiksmų P. Vietname, juos iš
vystė kambodijoje, nes pasau
lio komunistai per S. Vietna
mą vykdo Indokinijos karą ir 
nori užgrobti visą pietryčių Azi
ją. Dėl tokio karo net kaikurie 
JAV kongreso nariai ir senato
riai nebesusigaudo. Jie sako, kad 
Kambodijos karas yra visai skir
tingas nuo Vietnamo karo, ir jie 
nelinkę skirti prašomų sumų 
JAV karo aviacijai. Komunistai, 
iškrapštę amerikiečius iš P. 
Vietnamo, tikisi užimti visą bu
vusią Indokiniją. Aviacija yra 
efektyvus ginklas, bet vien tuo 
ginklu karo laimėti neįmanoma.

ATMETĖ NEUTRALUMĄ
Kanclerio W. Brandto vado

vaujama V. Vokietijos socialde
mokratų partija savo suvažia
vime Hanoveryje atmetė kairio
jo sparno siūlymą, kad V. Vo
kietija taptų neutrali, išstotų iš 
Atlanto pakto, nusiginkluotų ir 
kad iš jos būtų atitraukta JAV 
kariuomenė. Partijos kairįjį 
sparną sudaro daugiausia jauni 
ir politikoje neprityrę nariai. 
Reikia manyti, kad jų eilėse yra 
daug užsimaskavusių komunis
tų. W. Brandt labai didele per
svara buvo perrinktas partijos 
vadu. 1973 m. pradžioje V. Vo
kietijoje buvo 2.345.115 užsie
niečių darbininkų, kuriij 70.145 
yra moterys. Tų darbininkų bu
vo: turku — 528.239, jugoslavu 
— 446.100, italų — 409.700; 
graikų — 268.100, ispanų — 
179.500, portugalų — 69.000, 
marokiečių — 15.300, tunisie
čių — 11.200 ir apie milijoną 
darbininkų šeimų narių. Pirmie
ji į V. Vokietiją atvyko italai 
1956 m.

25 METU SUKAKTIS
Izraelio valstybės prezidentu 

išrinktas dr. Ephraim Katzir, 
56 metų amžiaus. Parlamente 
jis gavo 66 balsus, o jo oponen
tas Urbach — 41 balsą. Izrae
lis švenčia 25 metų valstybės at
statymo sukaktį ir susilaukia 
daug žydų svečių iš viso pasau
lio. Iškilmes gali sudrumsti ara
bai. Dėl trijų partizanų vadų nu
žudymo Beirute jie taip supykę 
ant žydų, kad reikalauja Izraelį 
išmesti iš Jungtinių Tautų. Al- 
žerija, kuri JAV parduoda natū
ralias dujas, leidžia Palestinos 
partizanams per savo radiją 
taip aštriai pulti JAV už Izrae
liui teikiamą paramą, kad net 
raginama nužudyti kiekvieną 
amerikietį, kur tik jis bebūtų. 
Amerikiečiai ginkluoja Izraelį, 
o sovietai arabus. Prieš sovietų 
perdidelį kišimąsi į arabų reika
lus pasisako Egipto laikraštinin
kas Heikal. Į tai atsikirsdamas, 
sovietu korespondentas G. Ju- 
rev rašo: “Ar Ču En-lai ir Hei
kal nori, kad arabai akmenimis 
muštų Izraelio “Phantom” nai
kintuvus, kad Omano sukilėliai 
lazdomis kautųsi su iki dantų 
apsiginklavusiu užpuolėju?” So
vietai labai nepatenkinti, kad į 
tą reikalą — arabų apginklavi
mą — kišasi jų idėjos draugai 
kiniečiai. Tai rodo, kad tos pa
čios idėjos draugai kartu gali 
būti ir labai aršūs priešai. Žy
dai pasipiktinę Maskva, kad ji 
persekioja žydus ir jų tėvynę 
Izraelį. Esą, kai II D. karo me
tais JAV žydų dėka Maskva ga
vo labai didelę karinę ir ekono
minę paramą, Stalinas iš džaugs- 
mo trynė rankas, o dabar jo 
įpėdiniai persekioja žydus ir 
puola Izraelį. Žydai taip pat 
skundžiasi, kad Sovietu Saiunga. 
atšaukusi diplomo mokesčius iš
važiuojantiems žydams ir tai 
pranešusi JAV vyriausvbei, ran
da nauju būdu savo žydų emi
gracijai trukdyti.
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» RELIGINIAME GWENIME

Britanijos lietuvių suvažiavimai

* Tylinčioji Bendrija — kant
rumo ir kančios Bendrija, netu
rinti nei tikėjimo nei garbinimo 
laisvės, egzistuoja baimės šešė
lyje ir paralyžuojančioje bei du
sinančioje užmarštyje — pareiš
kė popiežius Paulius VI, primin
damas laisvajam pasauliui ko
munistų pavergtus kraštus. Šie 
jo žodžiai buvo pasakyti tuo me
tu kai Vatikano radijas ypatin
gai kritikavo Albanijos komu
nistų elgesį su katalikais, kurių 
Bendrija Albanijoje jau visiškai 
baigiama išnaikinti.

* Pasaulio vyskupams išsiun
tinėtas naujas Vatikano potvar
kis Komunijos reikalu. Komuni
ją galės teikti specialiai vysku
pų paskirti pasauliečiai, o kuni
gai, su vyskupo leidimu, galės 
duoti, reikalui esant, vienkarti
nius panašaus pobūdžio leidi
mus savo nuožiūra parinktiems 
asmenims, ši potvarkio dalis 
jau ir anksčiau galiojo Kanado
je. Taipgi paskelbiama, kad ti
kintieji gali tą pačią dieną pri
imti Komuniją antrą kartą, jei 
yra kokia nors speciali proga, 
kaip pvz. priėmus Komuniją šeš
tadienio rytą, galima priimti 
taipgi šeštadienio vakarą, jei da
lyvaujama išvakarinėse sekma
dienio pamaldose. Taipgi Ko
muniją galima antrą kartą pri
imti Kalėdų ir Velykų dienos 
Mišiose, nors ji ir būtų jau pri
imta Kalėdų ar Velykų Vidur
nakčio Mišiose, o taipgi D. Ket
virtadienio Mišiose, jeigu jau 
buvo Komunija priimta tos die
nos rytą Krizmos Mišiose. Kiti 
atvejai, kai be jokių leidimų ga
lima priimti Komuniją antrą 
kartą tą pačią dieną, yra šie: 
Krikšto, Sutvirtinimo Ligonių 
Patepimo, Kunigystės, Santuo
kos, laidotuvių, mirties metinių 
ir pirmosios Komunijos Mišiose. 
Ta pati taisyklė galioja visiems 
namie esantiems, kai kunigas su 
Švenčiausiuoju ateina pas ligo
nį. Taipgi ir pasninko laikas yra 
sutrumpintas prieš Komuniją 
sergantiems, seneliams ir jų 
slaugytojams: užtenka nuo 
maisto ir gėrimo jiems susilai
kyti tik 15 min. prieš Komuni
jos priėmimą.

* Doktrinos kongregacijon 
Vatikane paskirti 8 nauji nariai: 
kard. John J. Krol, kard. Sebas
tiano Baggio, maronitų apeigų 
arkiv. Ignace Ziade, arkiv. Jean 
Zoa, arkiv. William Philbin, 
vysk. Paulius Rusch, vysk. Migu
el Roca Cabanellas ir vysk. Jo
seph Heuschen. Naujaisiais 
kongregacijos patarėjais paskir
ti: vienuolynų kongregacijos 
sekretorius arkiv. Augustin 
Mayer, Popiežiškojo Biblinio 
Instituto sekretorius mons. Al
bert Descamps ir Popiežiškosios 
Teologinės Komisijos sekreto
rius mons. Philippe Delhaye.

* Kun. Stephen Kurti buvo 
nužudytas komunistinės valdžios 
Albanijoje. Jo “kaltė”, kad bū
damas komunistų koncentraci
jos stovykloje slapta pakrikšti
jo kūdikį. Žinią pranešė Vatika
no spauda.

* Kun. Yohanna el-Nimir, 60 
m., arabų katalikų klebonas Ga
zos srityje, buvo arabų teroristų 
nužudytas, nes buvo pasiūlęs 
padaryti Gazos srityje rinkimus, 
bendradarbiaujant su Izraelio 
valdžia.

* Kun. Zivko Kustič, Zabre- 
be, Jugoslavijoje, leidžiamo ka
talikiško laikraščio redakcijos 
narys, savo straipsnyje apgailes-
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tavo, kad Banat srityje likę 
labai mažai kunigų ir skaityto
jams priminė III š. kankinio Po- 
liono posakį, esą tikintieji turi 
nepaisyti neteisingų valdžios 
įstatymų. Už tai jis dabar kalti
namas subversy vintais veiks
mais ir bus teisiamas.

* Čekoslovakijoje šiuo metu 
yra 4,690 parapijų, bet trečdalis 
jų neturi kunigų. Iš viso dabar 
Čekoslovakijoje yra 3.500 kuni
gų, kurių aštuntadaliui drau
džiama eiti kunigiškas pareigas. 
Taipgi ten yra 7,200 seselių, 
kurios dirba psichiatrinėse li
goninėse, o kaikurios — senelių 
prieglaudose. Kunigystei visdėl- 
to ruošiasi 560 jaunuolių.

* Kard. Joseph Lefebvre, 
1969 m. dėl ligos atsistatydinęs 
iš Bourges miesto arkivyskupo 
pareigų, mirė šiomis dienomis 
sulaukęs 80 m. Jis kaip kareivis 
dalyvavo I pas. karo kovose ir 
buvo vokiečių nelaisvėje. Po 
karo tapo kunigu ir 1938 m . bu
vo konsekruotas vyskupu. Pran
cūzų tautos pagarbą įgijo II pas. 
karo metu, išgelbėjęs mirčiai 
nacių pasmerktus 60 asmenų. 
Už tai De Gaulle suteikė jam 
Garbės Legijono medalį. 1960 
m. jis popiežiaus Jono XXIII bu
vo pakeltas kardinolu.

* Šveicarijos katalikai sudaro 
46.2% visų 6,500,000 tos valsty
bės gyventojų. Veikia 1,691 ka
talikų parapija, aptarnaujama 
4,357 kunigų. Darbuojasi 9,056 
seserys ir 471 brolis.

* Škotijoje šiuo metu yra 
818,400 katalikų, o 1972 m. bu
vo 822,800. Jų tarpe darbuojasi 
976 pasauliečiai kunigai ir 225 
vienuoliai. Seminarijose 386 
jaunuoliai ruošiasi tapti kuni
gais. Škotijoje yra 449 katalikų 
parapijos ir 125 vienuolynai.

* Švedijos vyriausybė pasky
rė komitetą naujam šv. Rašto 
vertimui. Tarp paskirtųjų yra ir 
du katalikai: Gunnel Vallqvist, 
žurnalistė, rašiusi reportažus 
apie Vatikano santarybą, ir 
Uppsala universiteto graikų kal
bos profesorius dr. Jonas Palm.

* Pasaulio katalikų vyskupų 
sinodas turės savo sekantį suva
žiavimą 1974 m. spalio mėn. Pa
ruošiamieji darbai jau pradėti. 
Tema: “Moderniojo pasaulio 
krikščioniškumas”. Visoms vys
kupų konferencijoms bus išsiun
tinėtos anketos su klausimais 
bei temą liečiančiais pasisaky
mais. Vėliau surinktų anketų 
medžiaga bus panaudota ren
giant suvažiavimo svarstymų 
planą.

* Pasaulio Reformuotųjų 
Bendrijų Sąjungos atstovai, va
dovaujami savo generalinio sek
retoriaus Edmond Perret, buvo 
priimti privačioje popiežiaus 
Pauliaus VI audiencijoje. Jie 
buvo pakviesti atvykti Vatikano 
krikščionių vienybės sekreto
riato.

* Kard. Sergio Pignedoli pa
skirtas naujuoju nekrikščionių 
sekretoriato pirmininku vietoj 
dėl senatvės pasitraukusio kard. 
Paolo Marella, 76 m.

* Anglijos ir Valijos katalikų 
skaičius nuo 1969 m. iki šiol pa
augo 100,000 asmenų. Šiuo me
tu ten yra 4,127,780 katalikai, 
kurie sudaro 8% bendro gyven
tojų skaičiaus. Pasauliečių ku
nigų jų tarpe yra 4,955, 6 vie
nuolių kunigų — 2,580. 1972 m. 
naujų konvertitų priimta 5,747.

Kun. J. Stš.

A W K

D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos metinis suvažiavimas būna 
paprastai įvykis to krašto lietu
vių gyvenime, kartais labai 
reikšmingas, o kartais šiaip sau. 
Reikšmingas jis būna tada, kai 
tenka svarstyti ir spręsti gyvy
binius klausimus. Kai tokių 
klausimų nėra, suvažiavę atsto
vai padiskutuoja, pasvarsto, pri
ima apyskaitas ir išsiskirsto na
mo. Tiems suvažiavimams reikš
mės prideda ir tai, kad DBLS, 
kaip ji sutrumpintai vadinama, 
yra pati didžiausia bendrinė lie
tuvių organizacija šiame krašte, 
dar turinti ir Lietuvių Namų 
Bendrovę. Suvažiavimų dieno
mis apsvarstomi DBLS ir LNB 
reikalai.

Šiemet suvažiavimas įvyko 
Londone balandžio 7 — 8 d. d. 
Jis, sakyčiau, buvo nelabai 
reikšmingas, nes nesvarstyti jo
kie opūs klausimai. Tiesa, reikš
mingas jis tuo, kad jame buvo 
atstovaujama 13 tos organizaci
jos skyrių, iš viso 608 nariai. 
Kai kuriuose ankstesniuose su
važiavimuose mažiau narių bū
davo atstovaujama, taigi šiemeti
nis reikštų, kad padidėjo domė
jimasis.

DBL Sąjungos rėmuose bend
ram darbui yra apsijungusios ir 
kaikurios kitos organizacijos, ir 
dėlto suvažiaviman buvo atsiun
tę atstovus du klubai (Mančes
terio ir Bradfordo), ramovėnai, 
skautai, LAS ir Londono mote
rų sambūris “Dainava”. Be kita 
ko, šis DBL Sąjungos suvažia
vimas buvo 26-asis (DBLS įsteig
ta 1947 m.).

Veiklos apžvalga
Dabar DBL Sąjungai pirmi

ninkauja Jaras Alkis. Jo apy- 
skaitinis pranešimas buvo ra
mus, nes valdyboje darbas vyko 
sklandžiai. Tų vienerių metų lai
kotarpyje buvo pakviesta 
“Grandinėlė”, davusi koncertą 
Londone ir Mančesteryje, įvai
riems veiklos pagyvinimo klau
simams pasvarstyti Mančestery
je buvo sukviestas didesnis pa
sitarimas, kuriame dalyvavo ta
ryba, valdybos ir skyrių atsto
vai, valdybos nariai lankė sky
rius, o Londone buvo suorgani
zuoti lietuvių kalbos kursai, ku
riems gana greit pritrūko klau
sytojų.

Taryboje per savo atstovus ir 
yra apsijungusios kitos organi
zacijos. Jos pirm. A. Bučys su
pažindino su kitais klausimais, 
kurie buvo svarstyti Mančeste
rio pasitarime. Tarybos atstovai

Į Lietuviu pėdsakai Montrealyje
——«—~Vyt. Sirvydas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Ultimatumas klebonui
Varpų pašventinimas 1959 m. 

lapkr. 29 d., galima sakyti, bu
vo paskutinis klebonui ir se
niems parapijiečiams džiugus 
Šv. Kazimiero parapijos paren
gimas. Netrukus rimtai uzgriau- 
dė arkivyskupo Leger 1950 m. 
pranašauta skaudinanti audra. 
Pirmas jos reiškinys — įsteigi
mas 1960 m. rugsėjo mėn. lie
tuviams misijos Rosemount 
miesto dalyje, kurion jau seniai 
norėta nukelti Šv. Kazimiero baž
nyčią. Misijos vedėju paskirtas 
kun. dr. F. Jucevičius, o parapi
jai įsakyta jam mokėti po $30 į 
mėnesį. Be to, jam buvo leista 
laikyti 10 vai. ryto Mišias sek
madieniais, kurių neduota para
pijai.

Sekantį mėnesį prel. Touchet- 
te iš kurijos paskambino telefo
nu klebonui Bobinui ir patarė 
rimtai svarstyti pasitraukimą iš 
klebono vietos, nežadėdamas to
lygios ar net žemesnės kitur. 
Girdi, Šv. Kazimiero parapijie
čiai kun. Bobino nenorį, nes jau 
labai mažai bažnyčią lanko.

Paskiria administratorių
Po trijų mėnesių, 1960 m. 

gruodžio 21 d., “Nepr. Lietuva” 
paskelbė nepasirašytą parapijos 
komiteto prezidiumo pareiški
mą:

Gruodžio 16 d. 7.30 vai. vakaro bu
vo sušauktas nepaprastas parapijos 
komiteto susirinkimas, kuriame da
lyvavo 19 komiteto narių, šis susi
rinkimas buvo nepaprastas todėl, 
kad jame specialiai iš Notre Dame 
diecezijos (Montrealio salos) daly
vavo vyskupas Belanger su diecezi
jos parapijų finansinių reikalų ad
ministratorium kun. Delorme, per
tvarkymui mūsų parapijos finansinių 
reikalų administravimo. Vysk. Be
langer labai pasidžiaugė mūsų para
pijos gražia bažnyčia ir klebonija.

Vienam klebonui J. Bobinui, para
pijai didėjant, buvo nepaprastai sun
ku rūpintis visais parapijos reikalais, 
dėl to jis asmeniškai ir komitetas 
savo vardu prašė vyskupą pagalbos. 
Vyskupija, paklausius prašymų ir 
nuodugniai klausima išstudijavus 
per pusę metų, nutarė, kad pagalba 
reikalinga, ir savo sprendimą per
davė su patarimais kardinolui Leger. 
Kardinolas Leger gruodžio 12 d. pa
rašė laišką kun. dr. F. Jucevičiui, pa
skiriant jį pilnu mūsų parapijos ad
ministratorium, su visomis klebono 
teisėmis, pareigomis ir atsakomybe

K. KRAUZĖ
Mūsų bendradarbis Britanijoj

taip pat prieš suvažiavimą susi
pažino, kas daroma spaustuvėje 
ir už Londono turimoje Lietu
vių sodyboje. Spaustuvė įsitaisė 
naują automatinę spausdinimo 
mašiną, o Lietuvių sodyboje 
vykdomi didesni pagerinimai.

Valdybos siūlymu suvažiavi
mas pakėlė į DBL Sąjungos gar
bės narius Bradforde gyvenantį 
mokytoją Viktorą Ignaitį, ligi 
šiol labai aktyviai besireiškusį 
lietuviškame gyvenime: jis bū
davo ir organizacijų judrus pir
mininkas, valdybų narys, lietu
viškos mokyklos vedėjas, laik
raščio bendradarbis, tarybos pir
mininkas ir dar visokių darbų 
vykdytojas, o dabar jau dažniau 
sergąs, nebegalįs plačiau reikštis.

Planuojama knyga
Jau senokai buvo kilusi min

tis paruošti leidinį apie Brita
nijos lietuvius, šįkart suvažia
vime ilgiau sustota ties tuo klau
simu. Svarstyta, ar reikėtų pa
ruošti knygą apie DBL Sąjun
gos ir su ja bendradarbiaujan
čių organizacijų veiklą, ar iš vi
so apie Britanijos lietuvius. Net 
kelta mintis, kad gal leistina 
anglų kalba, kaip Kanadoje bu
vo padaryta, nes tada ir propa
gandai būsią pasitarnauta, ir tik
sianti jaunimui, nebemokan
čiam lietuvių kalbos. Jeigu būtų 
leidžiama anglų kalba, aišku", 
knyga turėtų būti visiškai kito
kio pobūdžio.

Medžiagą tokiai knygai buvo 
pradėjęs rinkti K. Barėnas. 
DBL Sąjungos valdyba ir dabar 
prieš suvažiavimą buvo pakalbi
nusi jį tą darbą tęsti. Suvažiavi
mas tik svarstė" daugiau tai, ko
kia ta knyga turėtų būti.

DBL Sąjungos valdyba varo 
ir politinę veiklą, dalyvaudama 
per savo atstovus bent penkiuo
se tarptautiniuose sambūriuose 
(su tuo klausimu supažindinęs 
valdybos narys Z. Juras, pvz., 
yra 14 tautybių apjungiančio 
sambūrio European Liaison 
Group pirmininkas). Tos organi
zacijos įvairių įvykių proga 
bendromis jėgomis ir visų tau
tybių vardu ruošia memorandu
mus, demonstracijas.

Dėmesys jaunimui
Plačiau pasisakyta ir dėl .jau

nimo. Ta tema suvažiavimuose 
dabar jau nuolatinė. Deja, prak
tiškai jaunimo klausimas neju
da iš vietos. Jau nebe kartą bu
vo įsteigtos jaunimo organizaci

ir patariant kooperuoti su klebonu 
visuose dvasiniuose reikaluose, šis 
įgaliavimas įsigalioja gruodžio 24 d.

Susirinkimas tęsėsi 3 valandas, ku
riuo laiku komitetas turėjo progos 
daug ką išgirsti ir išsiaiškinti įvai
riais klausimais.

Parapijos ribų klausimas ir parapi
jos priklausymą vysk. Belanger šitaip 
išaiškino: Montrealio saloje veikia 
dvi lietuvių parapijos: šv. Kazimiero 
į rytus nuo St. Laurent bulevardo, ir 
Aušros Vartų į vakarus nuo St. Lau
rent, ir kiekvienas lietuvis automa
tiškai priklauso tai parapijai, kurios 
ribose gyvena. Nė vienas klebonas 
neturi teisės imti parapijos mokestį 
iš lietuvio, kuris gyvena antros para
pijos ribose. Aukas, žinoma, galima 
priimti. Kalbant apie aukas, vysku
pas patarė visiesms, duodant auką, 
pasakyti, ar auka yra kunigui duota 
ar parapijai, kad visada būtų aišku, 
kam skiriami pinigai.

Parapijos komitetas labai džiau
giasi, kad gavo naują, gerai išmoks
lintą, energingą ir gabų kunigą, ku
ris sutiko mums padėti. Kun. dr. F. 
Jucevičiui linkime geriausios sėkmės 
jo sunkiose pareigose ir pasižadant 
kiek galėdami padėti.

Svarbu, kad iš pat pradžios būtų 
sklandus sugyvenimas, tolerancija, 
vieningumas ir bendradarbiavimas 
tarp klebono ir naujo administrato
riaus, o komitetas abiems stengsis 
padėti.

Pirmasis parapijos komiteto posė
dis su naujuoju administratorium 
įvyks klebonijoj, penktadienį, gruo
džio 30 d. 8 vai. vakaro. Turi būti 
banke pakeisti parašai dėl bankinių 
operacijų, o kadangi komiteto pirmi
ninko, notaro J. Bernoto kadencija 
baigiasi sausio 1 d., tai į prezidiumą 
turės būti išrinktas naujas narys. 
Pirmininko pareigas nuo Naujų me
tų eis inž. J. Gargasas; pirmas pre
zidiumo narys bus A. Norkeliūnas.

Šis pranešimas paruoštas spaudai 
tam, kad parapijiečiams visiems bū
tų aiški nauja tvarka ir nebūtų pa
grindo įvairiems spėliojimams. Var
dan to, mūsų parapijos vienybė te
žydi.

Nėra nuorašų
Neteko patirti, kieno ranka šį 

prezidiumo pareiškimą spaudai 
paruošė. Cituojame tokį, koks 
įdėtas “Nepr. Lietuvoje”. Nete
ko gauti nė nuorašų klebono 
kun. Bobino asmeninio prašy
mo ir parapijos komiteto prašy- 
no vyskupijai. Po prel. Touchet- 
te telefoninio ultimatumo kle
bonui kito kelio nebuvo. 

jos, bet valdybos išrinkimu pa
prastai viskas ir baigdavosi (il
giau Mančesteryje išsilaikė DBL 
Sąjungos jaunimo skyrius, 
įsteigtas B. Snabaitienės ir jos 
vadovautas, bet ir jis susilikvi- 
davo, kai vadovė turėjo išsikel
ti kitur). Šįkart diskusijose da
lyvavo ir suvažiavime buvę keli 
jaunuoliai. Kai kurie jų aiškiai 
davė suprasti, kad šen ar ten 
(pvz. Londone) jaunimas galėtų 
pajudėti, jei DBL Sąjunga šokių 
grupei apmokėtų keliones, pa
rūpintų šokių mokytoją, duotų 
klubui kambarį ar salę šokiams 
ruošti, jei laikraštis, kurio dabar 
jaunimas neskaito, rašytų tai, 
kas jaunimui patiktų.

Vyresnieji sakė jaunimui: jūs 
patys organizuokitės, darykite, 
kas rūpi, rašykite laikraščiui, o 
kai reikės pagalbos — sakykite.

Lietuvių Namai
Lietuvių Namų Bendrovė, ku

rios akcininkai ta proga turėjo 
savo susirinkimą, buvo įsteigta 
DBL Sąjungos, kad sudarytų 
ekonominį pagrindą lietuviškai 
veiklai. Iš pradžių ta bendrovė 
pati buvo patekusi į didelius fi
nansinius sunkumus, bet iš jų 
laimingai išbrido ir duoda jau 
pelno (praeitais metais 3.413 
svarų), nors viena tos bendrovės 
šaka, būtent, spauda yra vis nuo
stolinga (ir šįkart padarė 1.483 
svarus nuostolio). Bet, daryda
mas pranešimą, LNB pirm. inž. 
St. Nenortas negąsdino tuo 
nuostoliu. Spauda išlaidi, tai ir 
viskas, ir kitais metais, kai 
spaustuvės priemonės pastiprin
tos, gal nuostolis sumažės. Ir ak
cininkai (jų buvo susirinkę 37, 
akcijos buvo atstovaujamos 
3695) nerodė išgąsčio, tik pa
svarstė, ar nebūtų galima dau
giau pelno padaryti. Be to, jau 
nebe pirmą kartą parodė susirū
pinimo, kaip čia geriau padaryti, 
kad ateityje LNB nepereitų į 
kelių žmonių rankas, kai daugu
mas akcininkų vis sensta ir ak
cijos išsibarsto. Bendrovės tur
tas dabar vertinamas nemažiau 
kaip 100.000 svarų, o akcijų (po 
vieną svarą) iš viso buvo išpla
tinti nepilni 12.000.

DBL Sąjunga ir LN Bendro
vė yra labai tampriai suvesdin- 
tos. Septyni tie patys asmenys 
sudaro DBLS valdybą ir LNB di
rektorių valdybą, tik pirminin
kai yra atskiri DBL Sąjungai 
jau kelinti metai pirmininkauja 
J. Alkis, o LN Bendrovei — su 
vienerių metų pertrauka jau ke
liolikti metais inž. S. Nenortas.

Varpus šventinant, klebonas 
Bobinas prašė kuriją paskirti 
kun. Jucevičių vikaru, bet susi
laukė atsako: “That‘s not easy”. 
Dabar kun. Jucevičiaus paskyri
mas parapijos finansų adminis
tratorium su “visomis klebono 
teisėmis” pasirodė visai lengvu
tis. Ribų klausimą išaiškinti pri
vertė faktas, kad daugelis senų
jų Šv. Kazimiero parapijiečių, 
gyvenančių Aušros Vartų para
pijos nustatytose ribose, nelabai 
mėgo glaustis prie pastarosios ir 
vis jieškojo klebono Bobino pa
tarnavimų. Neaiškiai skamba ir 
posakis: “vyskupas (Belanger) 
patarė visiems duodant auką, 
pasakyti, ar auka yra kunigui, ar 
parapijai.”

Iš devyniolikos susirinkimo 
dalyvių tik prezidiumas buvo 
nauji žmonės, o penkiolika kitų 
buvo per paskutiniuosius 15 me
tų parapijos komitete sėdėję 
“šuolininkai”. Jie žinojo, ką tai 
reiškia ir juto, kokie skersvėjai 
pučia, todėl savo pareiškimą 
baigė Lietuvos himno žodžiais 
“vienybė težydi”.

Finansinė apyskaita
1961 m. sausio 15 d. naujasis 

Šv. Kazimiero parapijos admi
nistratorius kun. dr. F. Jucevi
čius pateikė parapijiečiams ir 
spaudai finansinę apyskaitą, iš 
kurios matyti, kad 1961 m. būta 
$16,627.31 pajamų, $44,359.71 
išlaidų (jos nebuvo išryškintos). 
Iš vyskupijos tuojau gauta 
$20,0000 paskola. Bankui skolos 
būta $82,500; parapijiečiams — 
$48,790.85, smulkesnės — 
$4,095.31, architektui — $5,665. 
59, neišaiškintos — $9,000. Iš 
viso skolos parapija, sakoma, tu
rėjusi $170,051.35. Klebonas 
kun. Bobinas pridėjo papildą, 
kad už antrąją kleboniją ir že
mę jau užmokėti pilnai $43,000. 
architektams duota $8,400, už 
tris altorius, sakyklas ir Dievo 
stalo marmorą sumokėta $10, 
920, už vargonus — $9.015 ir 
už varpus — $8,400. Pridėjus ki
tas salei ir klebonijai įrengti 
smulkmenas, iš viso išlaidų susi
darė $353,259.00. kurių jau bu
vo atmokėta $183,292.65, o te
likę $169,966.35.

Lyginant abi parapijas įdo
mumo dėlei. Aušros Vartų para
pija tada turėio $106.892.64 sko
los ir laukė $8,000 iš šv. Kazi
miero paranijos prie tu $2,000. 
kuriuos klebonas Bobinas jau 
buvo įteikęs. (Bus daugiau)

SLA KUOPOS KANADOJE
P. LELIS

J mano pasisakymą šiuo klausimu 
“TŽ” 1 nr. ilgu straipsniu “TŽ” 13 
nr. atsiliepė SLA narys J. Sarapnic- 
kas. Jis yra ne tik SLA narys, bet ir 
72 kuopos Hamiltone pirmininkas, 
vietinės LB veikėjas ir dosnus au
kotojas. Atsakydamas į jo iškeltus 
kaikuriuos klausimus ir tvirtinimus 
ryšium įsu mano straipsniu, noriu 
kaiką papildomai paaiškinti.

1. “P. Lelis pacitavo J. Audėno 
str., liečiantį kontrolės komisijos ig
noravimą. Jie rašo greičiausiai ne
susipažinę su SLA konstitucija. Kont
rolės komisijos niekas negali igno
ruoti.” Audėnas, senas SLA veikėjas, 
negalėjo nežinoti konstitucijos, kai 
jis iškėlė faktą apie kontrolės komi
sijos ignoravimą 1970 m. seime.

2. “SLA delegatų teisių seime irgi 
niekas negali varžyti.” Tame pat sei
me 1970 m. Detroito delegatas V. 
Alantas norėjo pasisakyti dėl Vykdo
mosios tarybos ataskaitinio praneši
mo, bet pirmininkas P. Dargis ne
leido jam kalbėti ir pagrasino paša
linimu iš salės, jei delegatas nesi
liaus kalbėjęs.

3. “Netiesa kad vykdomoji taryba 
iš anksto nustato seimo vietoves ... 
Vykd. tarybai yra apmokamos kelio
nės ir jai nesvarbu kur bus seimas.” 
Jei taip, tai kodėl neapmokamos de
legatų kelionės iš SLA iždo? Jei 
jiems keliones apmoka SLA kuopos, 
tai vistiek tų kelionių išlaidos, apie 
$24.000 (120 delegatų po $200), pa
dengiamos iš surinktų draudos mo
kesčių. Pridėjus dar apie $10.000 sei
mo išlaidų, iš viso SLA seimas kai
nuoja apie $34.000.

4. “P. Lelis, cituodamas iš “Laisvo
sios Lietuvos” A. M. Augūno pasisa
kymą SLA reikalais, nukrypo nuo 
jo pasakytų minčių.” Savo straipsny
je “TŽ” 1 nr. p. Augūno pavardės 
nebuvau minėjęs.

5. “SLA lietuviams yra geresnė už 
Kanados draudas. Visą eilę lietuvių 
esu apdraudęs SLA...” Nei SLA, 
nei Kanados draudos nėra Kanados 
lietuviams tokios geros, kaip lietuvių 
kredito kooperatyvų draudos, nes 
jos nė cento nekainuoja — užtenka, 
jei narys laiko savo pinigus koope
ratyvo banke. Kooperatyvo narys iki 
55 metų amžiaus gauna draudimą 
100%, 55—60 metų — 75% ir 60— 
65 m. — 50%. Kodėl minėti tautie
čiai Mikelėnas ir Jonušas negalėjo 
pasinaudoti Hamiltono “Talkos” 
drauda arba paskolomis? Kodėl tu
rime jieškoti paskolos Kanados ban
kuose ir pristatinėti jiems SLA drau
dos polisus, kai lietuvių bankeliai 
duoda paskolas daug geresnėmis są
lygomis ir be SLA polisų? Jei tau
tietis negyvena tame mieste, kur yra 
liet, bankelis, tai jis gali kreiptis į 
bankelio agentūrą. Pav. “Talka” tu
ri agentūras St. Catharines. Londo
ne. Didele klaidą daro tie lietuviai, 
kurie nedalyvauja lietuvių koopera
tyvuose, bet įieško draudų ir pasko
lų pas svetimuosius. SLA kuopos Ka
nadoje yra užsilikęs anachronizmas, 

jos dezorientuoja kaikuriuos tautie
čius, išjungdamos iš bendruomeninės 
ir kooperatinės veiklos.

Pažiūrėkim ar SLA draudos yra 
tokios geros, kaip p. Sarapnickas sa
vo straipsnyje tvirtina. Pacituosiu 
teisininko L. Šmulkščio žodžius iš 
“Sėjos” 1971 metų 4 nr. Straipsnyje 
“SLA milijonai” jis, tarp kitko, rašė:

SLA draudžia įvairių klasių ap- 
draudomis. Prisiminkime viso am
žiaus gyvybės apdraudą klasės V-I. 
šios apdraudos premijos mažesnės 
už kitų apdraudų, tai daug kas, sto
damas į SLA narius, apsidraudžia ir 
šia apdrauda. SLA narys ją moka 
visą amžių ir iš tikrųjų ši apdrauda 
jam daug kainuoja. Pav. jei 47 m. 
amžiaus naujasis ateivis 1949 m. įsi
rašė į SLA ir apsidraudė V-I klasės 
gyvybės apdrauda $500 sumai, tai per 
22 metus kartu su mokesčiais kuo
pai, jam ši apdrauda kainavo apie 
$506. Jis taip pat nustojo už savo 
įmokėtus pinigus, vidutiniškai skai
tant tik nuo $300 ir tik po 4% me
tams, viso $264. Tuo būdu šiam as
meniui minėtoji SLA apdrauda jau 
kainavo $760. Jei mirtų, tai jo įpė
diniai tegautų tik $500 gyvybės ap
draudą. Infliacijos dėka šie $500 žy
miai pigesni ir už juos daug mažiau 
galima nupirkti, negu už apsidrau- 
dusio įmokėtuosius pinigus. Daleis- 
kime, kad apsidraudęs asmuo gyvens 
dar 22 metus, tai nereikia didelės iš
minties suprasti, kad jam penkių 
šimtų SLA V-I klasės apdrauda kai
nuos tūkstančius ... Dar daugiau 
SLA narys sumokės, jei jis apsidrau
dė ne 47, bet 30 metų ir t. t.

Kas daryti SLA nariams, kurie ap- 
sidraudę V-I klase? Lengviausia pa
sitraukti iš SLA narių ir prašyti įmo
kėtuosius pinigus grąžinti. Bet šiuo 
atveju nariai turėtų žymių nuostolių. 
Dabar tūlas tautietis ranka numoja 
ir pasako: kas man iš tų SLA mili
jonų, kad jų apdrauda per visą mano 
amžių man tūkstančius gali kainuoti.

A. Lukas “NL” 71. I. 27 laidoje 
duoda žinių, kiek SLA išleidžia savo 
administracijos reikalams per dve
jus metus, būtent: vedėjo ir tarnau
tojų algoms — $76.391, vedėjo ir ko
misijų išlaidoms — $15.628, 1968 m. 
seimui Čikagoje — $10.163, spaustu
vės tarnautojų algoms — $22.515. 
“Tėvynės” leidimui — $19.100, kuo
pų organizatoriams — $5.491. Sudė
jus tas sumas, gaunasi $149.488. Čia 
nėra išvardinta daugybė smulkesnių 
išlaidų, kaip pvz. daktarams-kvotė-' 
jams, kuopų finansų sekretoriui, raš
tinės reikalams ir t. t.

Iš šių davinių matome, kur nueina 
SLA pelnas ir kodėl SLA neįstengia 
pastatyti jaunimui ar senimui namų. 
Kad jaunimo reikalu seime pakalbė
jo poetė Eglė Juodvalkytė (gavusi 
iš SLA $500 pašalpos), tai dar nėra 
ko džiaugtis ir manyti, kad SLA jau 
rengiasi ką nors statyti. Seime daug 
kas moka gražiai pakalbėti ir pagirti 
vykdomąją tarybą, tik mažai atsiran
da drąsuolių, drįstančių kritikuoti.



DINGO 3430 LIETUVIŲ VAIKŲ
Gyvename jau virš 30 metų 

išeivijoje. Nekartą buvo bandy
ta suvesti duomenis apie lietu
vių susitelkimus įvairiuose kraš
tuose, bet be sėkmės. Iš pradžių 
buvo bijota, kad kartoteka gali 
patekti į NKVD rankas. Vėliau 
gi išvykimas į užjūrio kraštus 
reikalą supainiojo, o mirtys (kū
niškos ir dvasinės) bei gimimai 
nebuvo užrašomi vienos kokios 
nors centrinės įstaigos. Taip ir 
nesimatė jokios galimybės suži
noti, kiek lietuvių gyvenama už 
Lietuvos sienų.

Susikūrus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei nevienas pagal
vojome: dabar jau žinosime, 
kiek lietuvių yra visame pasau
lyje, nes juk kiekvienas lietu
viškai jaučiantis žmogus norės 
būti nariu organizacijos, kuri iš 
esmės atsiriboja nuo visų buvu- 
sių politinių partijų ir siekia tik 
apjungti visus lietuvius. Deja, 
kaip matome gyvenime, socia
listas, krikščionis demokratas, 
tautininkas, liaudininkas ir kt. 
yra augščiau lietuvio. Taip yra 
ne tik senojoje kartoje — tokių 
reiškinių yra ir užsienyje bren- 
dusio jaunimo tarpe.

Neturint juodo ant balto, 
kiek lietuvių gyvena išeivijoje, 
galima tik apytikriai, aplinkiniu 
keliu suskaičiuoti. Žinant lietu
viškų laikraščių bei žurnalų ti
ražus, suskaičiavus visus šešta
dieninių mokyklų mokinius, at
kreipus dėmesį į didžiuosius su
važiavimus - kongresus, galime 
sužinoti apytikrį sąmoningų lie
tuvių skaičių.

Taip beskaičiuojant ir buvo 
prieita nuomonės, kad 1973 m. 
visame pasaulyje už Lietuvos ri
bų turėtų būti 5000 lietuviškai 
kalbančių vaikų tarp 3 ir 12 me
tų amžiaus. Bet jiems skirtas 
laikraštėlis “Eglutė” pasiekia 
tik 1570 vaikų. Todėl ir klausiu 
savo sambrolius: gal žinote, kur 
dingo 3430 lietuviukų?

šia proga kreipiuosi į savo 
tautiečius su prašymu: jei pa
žįstate vaikučių, kurie mielai 
skaitytų “Eglutę”, bet nežino 
kur ją užsisakyti, tai jos adre
sas toks: “Eglutė”, Sisters of 
Immaculate Conception, RFD2 
Putnam, Conn. 06260, USA. O 
laikraštėlio kaina metams tik 5 
d oi.

“Eglutė” eina jau virš 20 me
tų. Toji karta, kuri skaitė pir
muosius jos numerius, jau pra
deda auginti naująją kartą. 
Laikraštėlio tiražas niekad ne
buvo didelis. Didžiausią skaity
tojų skaičių “Eglutė” pasiekė 
1953-54 metais, kai buvo spaus
dinama virš 2000 egzempliorių, 
tačiau per sekančius 20 metų 
nepajėgėme išlaikyti net to 
kuklaus skaičiaus. Jei kiekybe 
laikraštėlis ir nėra didingas, tai 
savo kokybe “Eglutė” gali ly
gintis su pasaulinio masto vaikų 
laikraštėliais. Spausdinamas 
dviem spalvom, su daugybe gra
žių paveikslėlių, šis vaikų žur
nalas sužadina vaiko vaizduotę 
ir nejučiomis veda jį doros lie-

tuvybės keliu. Jame bendradar
biauja nemaža jaunosios kartos 
rašytojų ir dailininkų. “Eglutę” 
leidžia beveik savo lėšomis Put- 
namo seselės, nes prenumerata 
apmoka nedaugiau kaip penkių 
mėnesių išleidimą. Kiti penki 
numeriai pasirodo grynai mei
lės ir prakaito dėka. Reikia 
džiaugtis, kad paskutiniu metu 
šį laikraštėlį parėmė lėšomis 
JAV Lietuvių Fondas ir Lietu
vių Bendruomenės švietimo ta
ryba. Būtų gražu, jei ir didžio
sios lietuviškos įmonės, bankai, 
patriotinės organizacijos dau
giau paremtų lėšomis ar kito
mis priemonėmis.

Prieš 15 metų Toronte vienas 
tautietis atsisakė “Eglutės” vien 
dėlto, kad laikraštėlis skleidžiąs 
religiją (jis vietoj “Eglutės” už
sakė savo vaikams tuomet dar 
ėjusią “Tėviškėlę”). Tokiems li
beralinių pažiūrų tėvams galiu 
užtikrinti, kad Dievo vardas 
“Eglutėje” nėra perdažnai 
linksniuojamas ir todėl laikraš
tėlis nepajėgs “išvesti jų vaikus 
iš kelio”.

Šiuo vieninteliu vaikų laik
raštėliu išeivijoj turėtų daugiau 
susirūpinti ir visa lietuviškoji 
spauda, dėdama nemokamai 
skelbimėlius ai' paraginimus. 
Argi taip jau sunku įsisąmonin
ti, kad vaikas, kuris prieš 10— 
15 metų neskaitė “Eglutės” ar 
“Tėviškėlės”, vėliau neskaitė 
“Ateities”, “Skautų Aido”, 
“Sporto” ... Toks tautietis šian
dieną jau nepažiūri i “Tėviškės 
Žiburius”, “Draugą”, “Aidus” 
ir kitus panašius leidinius.

Ir kaip būtų naudinga, jei 
Lietuvos Žurnalistų Sąjunga pa
sirinktų savo pirmuoju uždavi
niu skleisti savo narių tarpe lie
tuviškos vaikų spaudos platini
mo idėją!? Juk šiai draugijai tai 
gyvybinis klausimas!

Prieš daugelį metų šio laik
raščio skiltyse klausiau: “Meš
kiukas ar Eglutė?” Atrodo, kad 
lietuvis tėvas ir motina man at
sakė: “Pliušinis meškiukas su 
stiklo akutėmis! Jis kainuoja tik 
$2.98. v. a-tis

pirmoji solistės

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
(ei. 533-7954

plokštelė, 
gaunama pas platintojus 

(kaina — $6.00) 

arba šiuo adresu
(su persiuntimu — $6.75)
Entreprises Belle — Arti Enrg.

P.O. Box 122,

La Salle 650, Que.

ČESNAKAS-
geras vaistas 

česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo noiva- 
rumy, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikino. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako 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. 
Dor šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

St. Dabkus

INZ. KOSTAS ASTRAVAS

Jaunųjų Toronto atžalyniečių grupė šoka “Atžalyno” krikštynose

Laiškai iš Alžerijos
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DISKUSINĖS MINTYS

Svaičiojimai ar progų išnaudojimas?
AL. GIMANTAS

Nėra tai pasiūlymas, nėra ir 
noras ką nors papiktinti ar pro
vokuoti, bet tik mažesnės ar di
desnės svarstybos, kurių inicia
tyva, neoficiali ir nebūtinai vi
suotinė, visdėlto yra atvežta pri
vačiai atvykusių lankytojų iš so- 
vietinamos Lietuvos. Ar tiesa, 
ar ne, bet okupuotoje Lietuvoje 
lyg ir plačiau diskutuojamos ga
limybės (realios ar tik įsivaiz
duojamos), kas, kaip ir ar išvis 
Lietuvai ir jos žmonėms būtų 
geriau politinėj, ekonominėj', 
kultūrinėj plotmėj, jei, tarkime, 
šiandien ten būtų pasiekta Len
kijos, Vengrijos ar panašių 
“liaudies demokratijų” būklė.

Fiktyvi ar vis jau šiokia tokia 
nepriklausomybė gal ir sudary
tų geresnes bei platesnes sąly
gas valstybingumo ir tautinės 
savigarbos pakilimui. Jei dabar 
viskas,, visur ir visada yra pa
jungta visasąjunginiams reika
lams ir naudai, tai anuo atveju, 
kaip rodo kad ir Lenkijos pavyz
dys, pastebima vis didesnio sa
varankiškumo ir iniciatyvos, 
ypač savo vidinius reikalus ir 
problemas sprendžiant. Net ir 
valstybės bei religijos santykius 
svarstant, jų negalima nė lygin
ti su padėtimi sovietinamoje 
Lietuvoje. Tautiniai simboliai, 
kaip himnas ir vėliava, leidžia 
kiekvienam lenkui, ypač jauna
jai, bręstančiai kartai, didžiuo
tis savo, kad ir kiek ribotu vals
tybingumu ir išdidžiai kartoti 
himno žodžius “Lenkija dar ne
žuvo ...” Tuo tarpu mūsų him-

nas “Lietuva tėvyne” nei moko
mas nei toleruojamas. Tas pats 
ir su senąja trispalve vėliava.

Vakarų flirtas su Sovietų Są
junga ir jos satelitais R. Euro
poje, visa toji lyg ir nauja kryp
tis “Ostpolitik” verčia naują pa
dėtį vertinti taip, kaip šiandien 
yra, o netaip, kaip mes norėtu
me, kad būtų.

Vašingtonas jau kalba apie 
pilnutinį Rytų Vokietijos pri
pažinimą, o Europos saugumo 
konferencija (mums dedant į ją 
pačias didžiausias viltis ir pagei
davimus) vienu ar kitu būdu, 
tiesiogiai ar netiesiogiai įteisins 
sovietinę hegemoniją pusėje Eu
ropos. Raudonos vėliavos ir to
liau plevėsuos ne tik Kalinin
gradu pavadintame Karaliaučiu
je, bet ir Luebecko priemies
čiuose. Tautos, paliktos anapus, 
gyvens ir toliau, bandydamos ge
rinti savąją būklę naujosios si
tuacijos prieglobsty. Čia daug 
lems tautinis susipratimas, 
bendrosios nuotaikos, pasyvu
mas, rezignacija ar užsidegimas 
ir aiškus noras bei tikslo supra
timas, esamos padėties tinka
mas įvertinimas.

Prieš eilę metų vienas lietu
vis, sovietinis pareigūnas Niu
jorke, kaikuriems mūsiškiams 
įrodinėjo, kad geriau esą pri
klausyti Sovietų Sąjungai, būti 
jos dalimi ir naudotis visomis 
gėrybėmis, plaukiančiomis iš R. 
Europos kraštų sovietinės impe
rijos vidun, o ne svajoti apie 
satelitinės valstybės teises. Iš 
satelitų visada bus čiulpiama 
ekonominė nauda. Tas pareigū
nas jau senokai atšauktas, o sa
telitai vis dar turi augštesnį gy
venimo lygį už Sovietų Sąjungą. 
Vargu ar šiandien yra palanki 
situacija pilnai nepriklausomy
bei, bet nebūtinai turi būti lai
komi erezija svarstymai, kas ir 
kaip gali būti geriausia tautai 
nūdienėje geopolitinėje padėty
je.

Nenorint nei pervertinti, nei 
nedavertinti išeivijos rolės, vis
dėlto tenka pastebėti, kad galu
tiniai sprendimai kiekvienu ir 
visais atvejais turėtų priklausyti 
tik pačiai tautai, likusiai tėvynė
je. Išnaudojant visas galimybes, 
derėtų stengtis patirti tikrąsias 
tautos nuotaikas, jokiu būdu ne
siskubinant su išvadomis ir ga
limais sprendimais. Yra balsų, 
tvirtinančių, kad Sovietų Sąjun
ga būtų labai patenkinta, jei 
Vakarai pilnai pripažintų visą 
Pabaltijį neliečiama sovietinės 
įtakos sfera. Baltiečiai savo 
ruožtu, esą sutiktų su lenkiško 
tipo “demokratija” Taline, Ry
goje ir Vilniuje. Bet tai tėra 
greičiausiai nepagrįsta prielai
da. Tektų labai suabejoti, kad 
Maskvai net ir toks planas būtų 
priimtinas, nes tai galėtų būti, 
nors ir dar tolimas, bet vis jau 
pirmasis žingsnis evantualios 
pilnos nepriklausomybės link. 
Kremlius juk turi pakankamai 
rūpesčio su savais satelitais ir 
be Pabaltijo.

Lietuvio pėdos Everesto — Žemės Karūnos šlaituose. 
tyniolika dienų kelionės per kal
nus, tarpkelius, šniokščiančias 
upes, kabančius tiltus, roden- 
dronų miškus, žalius slėnius ir 
kalnų perėjimus, apdengtus le
du. Aš esu Himalajų viduryje, 
Nepalio ir Tibeto legendų šaly
je, kalnuose, apgyventuose de
monų ir baisaus Yeti (legendi
nio kalnų sniegžmogio), apie ku
rį kas vakarą mano vadovas pa
sakoja baisius nuotykius. Čia 
ateina indų jogai sustiprinti sa
vo dvasios ir rasti dvasinį paki
limą nuo žemiškos monotonijos. 
Nežinau, bet gal tuo tikslu ir aš 
čia atėjau. Jogai sako, kad tas, 
kuris čia gulėjo ant sušalusios 
žemės ir maudėsi lediniame van
denyje, eis tiesiog į dangų. Aš 
pats tai irgi dariau. Visi kalnai, 
kuriuos esu matęs, nublunka 
savo didybe prieš šitą, ir jis yra 
gražiausia pasaulio šventykla, 
sukurta paties Visatos Kūrėjo, 
o aš esu dabar jos prieangyje.

Kalbėdamas su vietiniais gy
ventojais niekados šio kalno ne
vadinu Everestu, nes tai yra jo 
įžeidimas. Everest buvo britų 
valdžios matavimo viršininkas. 
Jis darė čia žemėlapius ir, atra
dęs šį kalną, pavadino jį savo 
vardu, nors pats alpinizmu ne
pasižymėjo. Šio kalno tikrasis 
vardas nepalietiškai yra Sagar- 
matha (Deivė Nepalio Motina), 
tibetiškai — Chomalogma (že
mės Karūna), kinietiškai—Dan
gaus Vartai. Aš mėgstu ji vadin
ti Chomalogma, Žemės Karūna, 
nes angliškai gražiai skamba 
Diadem of Earth. Ji žėri sniego 
ir ledo kristalais, apsupta Khum
bu ledyno, ir tikrai atrodo kaip 
žemės karūna.

Mano kelionė pasibaigė, bet 
tik į vieną pusę. Karališkosios 
valdžios leidimas man leidžia 
eiti tik iki 18.000 pėdų augščio, 
o aš tą leidimą peržengiau, per
ėjęs kabantį ledyną, ir už tai 
man gresia bauda po $1000 už 
kiekvieną asmenį. Bet kas žinos, 
mes esame tik du čia, ir mus 
slepia nuo kitų žmonių akių 
sniego pūga. Pasiekti pačią vir
šūnę nėra taip lengva. Reikia 
apie 4—5 mėnesius laiko, turi 
priklausyti lipimo ekspedicijai. 
Mano tikslas buvo tik ateiti iki 
čia ir pamatyti šį puikūjį kalną. 
Mano ekspedicijos nariai, virė
jas Chango su keturiais neši
kais, paliko mus prie Goroshep 
stovyklos 17.300 pėdų augštyje 
ir dabar, brisdami per sniegą, 
artėja prie Tengboche vienuo
lyno, kur mes rytoj juos sutiksi
me.

Besidairydamas aplink, atsi
menu kadaise kažkieno pasaky
tus žodžius: “Oh, Lord, you ma
de them so beautiful and ever
lasting, and I have so little ti
me to enjoy them”. Dešinėje, 
žemiau šios deivės, yra Tibeto 
siena, kurią saugo stati kalnų 
vilkstinė, priešais mus----- juo
dos uolos Goroshep kalnas, že
miau — pagrindinė stovykla, iš 
kurios pradedamos visos ekspe
dicijos Everestui nugalėti. Kai
rėje pusėje stovi kitos dvi dei
vės, drebindamos orą, kratyda- 
mos nuo savęs didžiules sniego 
ir ledų griūtis, tai Nuptse ir 
Lothse’ abi virš 27.000 pėdų 
augščio. Aš stebiu šias dvi dei
ves ir jos užburia mane. Šaltis 
ir nuovargis maloniai migdo, 
gundo atsisėsti. Temperatūra 
gali būti 40 laipsnių žemiau nu
lio, tad čia galima labai lengvai 
amžinai užmigti, kaip yra atsiti
kę su kaikuriomis ekspedicijo
mis.

Dabar jau 3 valanda po pietų. 
Suvalgome po šokolado plytelę, 
užsimetame kuprines ant pečių 
ir, susirišę nailono virve, prade
dame leistis žemyn kabančiu le
dynu, kuris yra panašus į užša
lusį Niagaros krioklį. Pavojin
ga, bet mes nejaučiame jokios 
baimės. Visdėlto turime būti

Nepalis,
1972 m. vasario 9 d.

— O Madame Padme on ...! 
— meldžiasi mano vadovas ne
palietis Thiamangas, sunkiai al
suodamas ir kirsdamas ledyno 
sienoje laiptus. Šios maldos žo
džiai, pilnai suprantami tik išsi
lavinusiam lamai, reiškia: “O 
Tu, deimante loto žiedo !..”

Mūsų jėgos senka, šonkauliai 
skauda nuo gilaus alsavimo, ir 
mes abu, sukaupę paskutines jė
gas, susirišę nailono virve, sku
biai kertame paskutines pako
pas kabančio ledyno sienoje ir 
jau beveik esame antrojoj “sto
vykloj”, 20.000 pėdų augštumo- 
je. Pro debesis retkarčiais pasi
rodo Everesto viršūnė, Į kurią 
kelią saugo Khumbu ledynas. 
Čia oras retas, sunku kvėpuoti, 
ir atmosferinis spaudimas yra 
tik 47%. Mano rankos tokiame 
augštyje gali laikyti puoduką 
verdančio vandens. Jau 17 die
nų, kai palikome Lamosungu 
kaimeli prie Kinijos kelio, ve
dančio Į Tibetą.

Paskutinėmis jėgomis abu nu
skeltame dideli ledo gabalą ir 
nustumiame žemyn. Pailsėję su
sukame virvę ir po kelių minu
čių esame virš šio kabančio le
dyno.

“Oh Madame Padme . ..”, 
melsdamasis atsiklaupia Thia
mangas, nusilenkia ir kakta pa
liečia žemę. “Dieve, pasigailėk 
mūsų ...” meldžiasi jis. Aš sto
viu netoli jo ir dairausi aplink. 
Audra šėlsta atėjus iš Tibeto. 
Vėjo nešamas sniegas galanda 
mūsų veidus, papuola po aki
niais, tirpsta nuo kūno šilumos, 
ir mes turime juos nuvalyti. Da- 
gui retkarčiais nušvitus, pama
tome 29.029 pėdų augštyje Eve
resto viršūnę.

— Sahib, mes abu mirsime 
kartu, apnešti sniegu, jei rytoj 
nepasieksime Tengboche budis
tų vienuolyno, kuri palikome 
prieš 4 dienas!

Sunku Įsivaizduoti, kad aš čia 
esu ir kad kelionės tikslas pa
siektas. Mano paties planuota, 
organizuota, ir finansuota eks
pedicija link Everesto pavyko, 
ir aš turiu grįžti atgal. Šią viršū
nę pirmą kartą pamačiau prieš 
13 dienų, antrą kartą ji man pa
sirodė prie Tengboche vienuoly
no prieš 4 dienas, raudonai nu
dažyta besileidžiančios saulės. 
Kiekvieną kartą, kai ją pama
tau, ji mane užburia pasakišku 
savo grožiu. Ekspediciją pradė
jau planuoti prieš pusantrų me
tų, ką tik pasirašęs sutartį dirb
ti Kuwaite — Arabijoje.

Everestas yra Nepalio deivė, 
ir aš esu jos šlaituose. Koks ne
apsakomas jausmas čia pabūti, 
koks pergyvenimas, ir kiek pa
stangų reikia iki čia ateiti. Sep-

Dvi dienoraščio ištraukos
Po 4 valandų pasiekiame 

roshep stovyklą. Čia mes pasiil
sime iš akmenų sukrautoje pa
stogėje. Ją pernai pastatė kalnų 
gyventojai kaip paminklą pa
gerbti ištikimiems vadovams, 
kurie negrįžo iš japonų ekspedi
cijos 1971 m. Netoli šios vietos 
šešis nušlavė griūtis nuo Eve
resto papėdės, ir jie visi tenai il
sisi ledyne. Suvalgę po dėžutę 
sardinių, traukiame tolyn sta
čiais upės šlaitais, apdengtais 
ledu ir sniegu, link Tengboche. 
Pradeda smarkiau snigti. Mūsų 
drabužiai apsidengia ledu, ir 
mes atrodome kaip Vienuolio 
aprašyti prakeikti vienuoliai, 
klaidžiojantys Kaukazo viršūnė
se, tik mes esame Himalajų kal
nuose. Nusileidžiame jau sute
mus į 15X100 pėdų augštįJSuradę 
užuovėją tarp uolų ir pasitiesę 
miegmaišius, lendame į juos po
ilsiui. Iki Tengboche budistų 
vienuolyno tėra 5 valandos ke
lio ir mes jį rytoj prieš pietus 
lengvai pasieksime. Ten yra ne
mažai mūsų palikto maisto, be 
to, bus mūsų virėjas, tad gerai 
pavalgysime.

Iš debesų išlenda mėnulis, 
orą sukausto šaltis. Prieš mus 
sniego deimantais sužėri kita 
Nepalio deivė — Amą Dablam 
kalnas, virš 23.000 pėdų augš- 
čio, akys pamažu merkiasi, gi
liai užmiegame, kvėpuodami 
tirštesniu oru.

Alžerija, 
1973 m. vasario 27 d.

Jau pusantro mėnesio, kai gy
venu Alžyro mieste. Mano stalą 
puošia raudonų tulpių puokštė, 
atsiųsta ponios Singha, Karališ
kojo Nepalio ambasadoriaus 
žmonos. Tai malonios pažinties 
ir atsisveikinimo prisiminimas. 
Užvakar aš buvau Karališkojo 
Nepalio ambasadoriaus p. Sing
ha svečias. Vakarienę valgėme 
geriausiame miesto kinietiška- 
me restorane. Šią malonią, aris
tokratišką porą sutikau St. Ge
orge viešbutyje. Vakarienės vy
kome jo doplomatiniu automobi
liu, kurį puošė Nepalio vėliava 
su saule ir mėnuliu, gyvenimo 
nesibaigiančio tęsinio simboliais. 
Singha yra gyvenęs Maskvoje 5 
metus kaip ambasadorius, tad 
gerai pažįsta Europą. Jie abu 
labai norėjo aplankyti Lietuvą, 
bet dėl laiko stokos nepavyko. 
Jiedu daug žino apie Lietuvą, 
tad mūsų pažintis buvo labai 
įdomi. Šį rytą jie išvyko į Kai
rą. Praėjusį vakarą praleidome 
kartu, ilgai kalbėdami apie Lie
tuvą ir Nepalį. Kitą kartą, kai 
nuvyksiu į Nepalį, būsiu tenai 
mielas jų svečias.

»:< ❖ ♦
Prisimenu netolimoje praei

tyje paliktą Chomalogmą. Ti
kiu, kad ir daugiau tautiečių ją 
aplankys, eidami tais pačiais ta
kais, kuriais aš ėjau. Jie lips 
tais pačiais kabančio ledyno 
tarpekliais, praleis naktį ten, 
kur mes ilsėjomės, eis toliau 
augštyn per Khumbu ledyną į 
pačią viršūnę, sunkiai vilkdami 
su savimi deguonies tankus ir 
maisto naštas. Kaikurių valią 
palauš šaltis, pūgos, kelią pastos 
griūtys, vargins nuovargis ir de
guonies trūkumas. Bet bus ir to
kių, kurie, viską nugalėję, atsi
stos virš Chomalogmos — že
mės Karūnos. Tie tikrai galės 
pasakyti, kad buvo šventykloje, 
pastatytoje paties Visatos Kūrė
jo, o aš buvau tik jos prieangyje.

Go

SESELEI BONITAI ŽEMGULYTEI 
š. m. gegužės 1 <1. sueina 70 metų. Ji 
yra šv. Elzbietos kongregacijoje. Ji 
yra daug padariusi Lietuvos žmo
nėms; kurį laiką dirbo Kaune priva
čiai pas sergančius namuose, paskui 
dr. A. Gylio klinikoje. Atvykus į 
Švėkšną, pastatė 100 lovų ligonine. 
Dabar ji yra Vokietijoje, dirba Del- 
menhorste šv. Juozapo ligoninėje. 
“Tėviškės Žiburių” skaitytoja. Pre
numeratą apmoka jos sesuo Mickie
nė, gyvenanti prie Montrealio

A+A

Konstantinui Vincui Stankui

K

I

Londono, Ont., “Baltijos” ansamblio nariai ilsisi ir dalinasi Įspūdžiais po atliktos programos tautinių 
grupių pasirodyme St. Keras

labai atsargūs, nes prie šio augš
čio nervų refleksai labai lėti.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest 
Telefonas 534-0563

tragiškai žuvus, tėvelius, žmoną, brolį ir kitus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

A. A. Panumiai P. J. Kolainiai

O. P. Meškauskai

AfA

Kostui Stankui
vos pražydusiam, pačioje gyvenimo jaunystėje tragiš- g 

kai žuvus, giliausią užuojautą reiškiu žmonai, tėveliams, 

broliui, giminėms ir draugams —

PADĖKA

St. Kukta

1973 m. balandžio 6 d. žuvo iš darbo grįžtantis

a.a. Konstantinas Vincentas Stankus,
gimęs 1951 m. rugpjūčio 3 d.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už parodytą nuoširdumą, užuojautą liūdesio valan
dose. Ypač esame dėkingi Tėvui Juvenaliui Liaubai, OFM, 
už Rožinio sukalbėjimą, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame karsto nešėjams, LB apylinkės pirmininkei p. Šu
kienei už kapinėse tartą atsisveikinimo žodį. Nuoširdus 
ačiū visiems už pagalbą laidotuvių koplyčioje ir mūsų na
muose, už užprašytas šv. Mišias, atsiųstas gėles, pareikš
tas užuojautas žodžiu bei raštu, už gausų dalyvavimą Roži
nio maldose, bažnyčioje ir už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mūsų širdyse.

Žmona Hazel Anne Stankus, 
tėvai ir brolis Raimondas



PAVERGTOJE TEWffiJE
KUR MANO GIMTINE?
Tokį klausimą kelia iš Vladivos

toko atsiųstas ir “Tiesoj” balandžio 
5 d. paskelbtas Vladimiro Balčiūno 
laiškas: “Savo vaikystę menu nuo 
septynerių metų. Ji prabėgo Baltaru
sijoje, Vitebsko, Obolsko, Podevilsko, 
Ostravensko vaikų namuose. Juose 
baigiau vidurinę mokyklą. Paskui 
mokiausi Vitebsko staklių ■ įrankių 
technikume. 1961 — 1971 m. tarna
vau Tarybinėje Armijoje Primorės 
krašte. Dcmobilizavęsis likau dirbti 
Vladivostoko valdyboje "Dalmore- 
produkt”. Taip prabėgo dvidešimt 
vieneri metai. Tačiau mane kamuo
ja daugelis nežinomų dalykų. Kaip 
aš atsidūriau vaikų namuose? Kas 
mano tėvai? Ar jie gyvi? Nors pase 
užrašyta, kad esu baltarusis, turiu 
lietuvišką pavardę. Ar tik nebus ma
no gimtinė Lietuva? Gal būt, joje 
yra ir artimieji? Taip norėčiau juos 
pamatyti ar bent ką nors sužinoti 
apie tai.” Sis laiškas vaizdžiai atsklei
džia karo ir pokario metais Lietuvą 
ištikusią tragediją. Gudu paverstas 
V. Balčiūnas jieško savo gimtinės, o 
kiek tokių lietuvių vaikų, išaugusių 
Sovietų Sąjungoje, jau net nežino, 
kad jie yra lietuviai?

PAVASARIO KARNAVALAS
Originalią moksleivių pramogą 

Garžduose ‘ Tiesos” 81 nr. praneša 
Vyt. Rimavičius: “Karnavalinėje ei
senoje Klaipėdos gatve linksmai žy
giavo vieversiai, gandrai, kiškiai, ki
ti paukščiai ir žvėrys. Miesto gyven
tojai su pasigėrėjimu stebėjo šią 
margaspalvę eiseną, pasidabinusią 
šūkiais ir plakatais. Keli šimtai 
Gargždų moksleivių gamtos bičiulių 
per Minijos tiltą patraukė į piliakal
nį. Ties simboliniais metų laikų var
tais karnavalo dalyvius sveikino Pa
vasaris ir žiema. Perdavus raktą Pa
vasariui, Žiema palinkėjo mokslei
viams nuoširdžiai rūpintis gamtos 
apsauga, globoti žvėrelius ir paukš
čius.”

PRITRUKO SVIESTO
Kaikurioms Vilniaus maisto gami

nių parduotuvėms pritrūkus sviesto, 
“Tiesa” pasiuntė savo korespondentą 
pas maisto gaminių prekybos valdy
bos viršininką M. Nemoitiną. Jo pa
siaiškinimas skelbiamas kovo 28 d. 
laidoje: “Esant normaliai paklausai, 
vilniečiams šiokiadieniais paprastai 
parduodamos 5-6 tonos sviesto. Bet 
praėjusį šeštadienį ir sekmadienį vie
nur kitur jo nepakako. Kadangi sek
madieniais nedirba skirstomasis šal
dytuvas, iš kurio parduotuvės aprū
pinamos sviestu, papildyti jo atsar
gas prekybos tinkle tą dieną nebu
vo galima. Tai, matyt, buvo pagrin
das niekuo neparemtoms kalboms, 
kad sviesto pardavimo fondai suma
žinami. Lengvatikiai, patikėję gan
dais, pradėjo pirktis sviestą atsargai. 
Atsirado ir bandančių tuo pasinaudo
ti spekuliacijos tikslais, supirkinė- 
jančių sviesą ne vartojimui. Pirma
dienį Vilniaus parduotuvės gavo de
šimtį tonų sviesto, ir 'visas jis buvo 
išpirktas. O tai juk dvigubas vilnie
čių sunaudojamo sviesto kiekis ...” 
M. Nemoitinas vilniečius ramina sta
tistiniais duomenimis: pirmajame 
1973 m. ketvirtyje Lietuvos gyven
tojams skiriama 3.200 tonų sviesto, 
kai tuo tarpu pernai tame pačiame 
laikotarpyje buvo parduota 2.747 to
nos. Taigi, sviesto bus parūpinta 
9,3% daugiau pirmajame metų ket
virtyje ir 15,4% daugiau antrajame. 
Vilniaus parduotuvėms bus laikinai

ST. CATHARINES, ONTARIO,
KONSTANTINĄ VINCENTĄ 

STANKŲ IŠLYDĖJUS. Kovo 11 d. 
atšventėme Konstantino vardines, 
kurios buvo labai iškilmingos, su kal
bomis ir gražiais linkėjimais, o ba
landžio 6 d. Konstantinas, grįždamas 
iš darbo fabrike, žuvo 11.10 v.v., su
sidūrus motociklui su automobiliu. 
Jis važiavo motociklu ir buvo vietoj 
užmuštas. Pas žmoną ir velionies tė
vus 12.30 v. atvyko policijos parei
gūnas. prikėlė iš miego ir pranešė, 
kad reikia važiuoti į Wellando ligo
ninę atpažinti labai sužalotą žmogų. 
Nei motinai, nei žmonai ligoninėje 
neleido jo pamatyti. Tėvas patvirti
no, kad žuvęs jaunuolis yra jo sūnus 
Konstantinas Vincentas Stankus.

Velionis buvo gimęs 1951 m. rug
pjūčio 3 d. Tėvai Konstantinas ir Ju
lija Stankai yra kilę iš Marijampo
lės apskrities ir valsčiaus. Sunku bu
vo tėvams laidoti jaunyste žydintį 22 
metų sūnų, skaudu jaunai žmonai, 
tik sukūrusiai šeimos židinį, netekti 
savo vyro. Jaunuolio tragišką mirtį 
labai pergyveno ir visa St. Cathari
nes bendruomenė. Pašarvotą laidotu
vių namuose, velionį per dvi dienas 
aplankė daug žmonių, jo karstą pa
puošė gausiais gėlių vainikais, šeš
tadienio ir sekmadienio vakarais į 
laidotuvių namus atvykęs klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM, su su
sirinkusiais sukalbėjo dalį Rožinio. 
Abu vakarus buvo labai daug žmo
nių, ir visi už velionį užprašė šv. 
Mišias. Pirmadienio rytą iš laidotu
vių namų velionies palaikai buvo nu
lydėti į lietuvių parapijos koplyčią 
ir čia atlaikytos gedulingos pamal
dos. Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Per Mišias vargonais grojo ir 
solo giedojo sol. Paulionis. Į St. Ca
tharines kapines velionį palydėjo 74 
automobilių vilkstinė. Laidotuvių ap
eigas atliko klebonas kun. J. Liauba, 
OFM. Bendruomenės vardu atsisvei
kinimo žodį tarė LB St. Catharines 
apylinkės pirm. K. Šukienė. 

padidintas sviesto pristatymas ir 
įvesti tam tikri pardavimo apriboji
mai, kad spekuliantai negalėtų susi
daryti atsargų.

TARĖSI KRAŠTOTYRININKAI
Paminklų apsaugos ir kraštotyros 

draugijos IV suvažiavimas įvyko Vil
niuje kovo 23 d. Ši organizacija lig 
šiol nemažą dėmesį skirdavo Lietuvos 
praeičiai bei jos istoriniams pamink
lams, bet dabar susilaukia vis dides
nio ideologinio spaudimo. Suvažiavi
me buvo perskaitytas vilniškės kom
partijos centrinio komiteto sveikini
mas, paskelbtas “Tiesos” 70 nr. Kom
partija ragina kraštotyrininkus "la
biau rūpintis draugijos veiklos plė
timu ir idėjiniu turiniu, mokyti 
draugijos narius savo darbe vado
vautis marksistine-lcninine metodo
logija, tikrai moksliniais, klasiniais 
kriterijais”. Ataskaitinį pranešimą 
apie draugijos pastarųjų ketverių me
tų veiklą padarė jos tarybos pirm. 
V. Uogintas, Vilniaus pedagoginio 
instituto rektorius. “Tiesos” 70 nr. 
taipgi prasitariama: “Draugijos tary
bos pirmininko pavaduotojas K. Rač
kauskas informavo apie draugijos 
įstatų ir darbo programos pakeiti
mus bei papildymus. Diskusijose kal
bėję suvažiavimo delegatai pasida
lijo mintimis, kaip padėti išsaugoti 
ateinančioms kartoms liaudies mate
rialinės ir dvasinės kultūros pamink
lus, savo darbu prisidėti prie par
tijos politikos įgyvendinimo, darbo 
žmonių auklėjimo, komunistinės vi
suomenės sukūrimo...

KOVA SU SPEKULIACIJA
Vilniškės augščiausios tarybos pre

zidiumas svarstė spekuliacijos pro
blemas. Kova su spekuliantais pasta
ruoju metu suaktyvėjo, bet vis dar 
nėra pakankama, turi nemaža trūku
mų. “Tiesos” 76 nr. rašoma: “Viena 
iš priežasčių, dėl kurių susidaro są
lygos spekuliacijai plisti, yra tarybi
nės prekybos taisyklių pažeidimai. 
Kai kurie prekybos darbuotojai nu
slepia didesnę paklausą turinčias pre
kes, kurios vėliau patenka į speku
liantų rankas. Tokių pažeidimų yra 
Kauno ir Vilniaus miestuose, taip 
pat kai kuriuose rajonuose. Preky
bos organizacijos, respublikos valsty
binės prekybos ir prekių kokybės in
spektavimo valdybos inspektoriai bei 
liaudies kontrolės organai kartais li
beraliai žiūri Į panašius prekybos tai
syklių pažeidimus. Kai kuriose res
publikos įmonėse ir organizacijose, 
ypač lengvosios pramonės, dar rei
kiamai nesutvarkyta materialinių 
vertybių apskaita ir todėl neužkirs- 
tas kelias socialistinio turto grobsty
mams. Nusikalstami elementai nau
dojasi šia aplinkybe, superka pa
grobtas vertybes ir paskui jas par
duoda pasipelnymo tikslais, o atitin
kamų įmonių administracija nesiima 
efektyvių priemonių užkirsti kelią jų 
gaminamos produkcijos grobstymui. 
Dažnai spekuliacijos objektais būna 
uždrausto verslo gaminiai, tačiau ati
tinkami organai vietose dar silpnai 
dirba, išaiškindami asmenis, besiver
čiančius tokia gamyba ...” Spekulia
cijai pagrindines sąlygas visada su
daro gaminių trūkumas. Jeigu jų pa
kankamai būtų krautuvėse, niekas iš 
spekuliantų nepirktų. Gaminių trūku
mą liudija ir prasitarimas apie “už
drausto verslo” gaminius, kurie var
totojus pasiekia ne oficialių gamyk
lų, bet privačių rankų dėka.

V. Kst.

A.a. Konstantinas Vincentas giliam 
liūdesy paliko žmoną Hazel-Anne, tė
vus Konstantiną ir Juliją Stankus, 
brolį Raimundą. A. Šukys

Sudbury, Ontario
ZIGMAS IR JADVYGA LABUC- 

KAI balandžio 14 ir 15 d.d. atšventė 
Zigmo 50 metų amžiaus sukaktuves. 
Plačiame draugų ir artimųjų būryje 
buvo smagiai pasilinksminta ir palin
kėta Zigmui laimingos ateities. Zig
mas pasižymi švelniu bei taktišku ir 
sugyvenamu būdu, o Jadvyga — ne
išsemiama energija, darbštumu ir 
taip pat savo kulinariniais sugebėji
mais. Svečių buvo net iš kaimyninės 
Sault Ste. Marie kolonijos. Visi buvo 
maloniai nustebinti vaišių stalo gau
sumu ir prabangumu. A. J. V.

BARRIE, ONT.
V. SIBULIS (CIBULSKIS), seno

sios kartos ateivis 1973 m. kovo 3 d. 
buvo sužeistas pravažiuojančio auto
mobilio. Jis paguldytas Royal Victo
ria ligoninėje Barrie, Ont. Jam am
putavo kairiąją koją žemiau kelio, o 
balandžio 10 d. turėjo antrą sunkią 
operaciją — amputavo koją augščiau 
kelio. Dešinioji koja taip pat yra su
laužyta ir sugipsuota. Jis yra vieni
šas, artimų giminių čia neturi, di
delis žuvavimo sporto mėgėjas. Visi 
kaimynai bei draugai žvejai linki 
jam greit pasveikti ir sustiprėti.

Torontiškis

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

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

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Gegužės 5, |
ŠEŠTADIENĮ, 
HAMILTONE, 
Jaunimo Centro 
-------salėje,--------t
58 DUNDURN ST. N.,

įvyks grandiozinis JUNGTINIO CHORO

KONCERTAS- 
vakaras

1Programa atliks-
Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas muz. A. Paulionio ir talki

namas Ročesterio Lietuvių Bendruomenės choro, kuriam vadovauja muz. J. Adomaitis.

• Du dirigentai • Solistai • Duetai • Negirdėtų dainų repertuaras

• Linksmi šokiai, bufetas, nebrangus baras, laimės staliukai, loterija ir kitokios staigmenos 

® Pradžiai 7 vai. vakaro. Įėjmas: $2.50, studentams ir pensininkams — $1.50

Visi nuoširdžiai kviečiami — jauni ir seni, visų kaimyninių apylinkių lietuviai į AV parapijos 
choro tradicinį metinį koncertą ir pasilinksminimą.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS

Kviečiame visus j tautinių šokių ansamblio “PALANGA”

■...... ►

ATVELYKIO šokiai 
balandžio 28 dieną HAMILTONE

Jaunimo Centre, 58 Dundurn St. N.
Pradžia - 7.30 v. v. ■ ... —
• MENINĘ PROGRAMĄ atliks naujoji •

• tautinių šokių grupė "ATŽALYNAS" •
• — pirmą kartą už Toronto ribų •

Veiks bufetas, turtinga loterija, bus užkandžiai
Įėjimas: suaugusiems — $2.50, jaunimui — $1.50.

HAMILTONO ATEITININKAI
--------------------------------— .--------------------- -.-j

g HAMILTON*1
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS bu

vo užbaigtos sekmadienio rytą atei
tininkų paruoštais užkandžiais Jau
nimo Centre. Rekolekcijų vadovas 
kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM, reko
lekcijų užbaigoje jau nebedalyvavo, 
nes turėjo grįžti į Brooklyną vesti 
rekolekcijų.

AUŠROS VARTŲ parapijos choro 
rengiamam koncertui-vakarui, kuris 
įvyks gegužės 5 d. Jaunimo Centro 
salėje, $30 vertės laimės staliuką per 
Br. Grajauską paaukojo Koste ir Ju
lius Rudžiai iš Sarnijos. Choras 
jiems nuoširdžiai dėkoja.

SOL. VIDIMANTO VALATKOS 
koncertas Hamiltone buvo balandžio 
15 d. Jis pasirodė esąs geras dai
nininkas, dėmesio vertas dar ir dėl
to, kad yra iš okupuotos Lietuvos 
pasitraukęs politinis pabėgėlis. Jį bu
vo įdomu pamatyti, išgirsti ir pasi

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

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

šeštadieniais uždaryta.______

HŠ.-;

Is

v.p.p.
V.p.p.8

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

:-'s Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
I į čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius, 
i . Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ----------

kiekvieno skoniui

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

koncertą 
^baliu gegužės 5,

šeštadienį,
7 v. vakaro, 
Tillsonburgo

naujame Civic Centre, 45 Hardy Avė., Tillsonburg,
Ont.. (% mylic" pagrindine Broadway St. N. ir sukti į dešinę).

• Programą atliks Montrealio "GINTARAS” ir 
-----------Delhi "PALANGA”----------------------  

O Gros geras Londono orkestras, veiks įvairus bufetas. 
Bilietai, įskaitant maistą — $4, studentams — $2.

"Palangos" tėvų komitetas

klausyti. Matėm gražios išvaizdos sa
vo tautietį, kuris užaugo, brendo ir 
mokslus ėjo dabartinėje Lietuvoje. 
Sol. V. Valatka yra baigęs St. Šim
kaus muzikos mokyklą Klaipėdoje.. 
Su maža pertrauka jis lyriniu teno
ru padainavo 17 dainų ir 2 virš pro
gramos. Solistui akompanavo muz. J. 
Govėdas. Jo pranešimas kaip pabėgė
lio ir žmogaus, kuris 10 m. dirbo so
vietiniame saugume, buvo įdomus 
pasiklausyti, nes atskleidė daug da
lykų ir patvirtino tai, kuo mes dar 
abejodavom. Atsakinėjo ir į klausi
mus. Tokį retą ir įdomų svečią mums 
atvežė "Tėvynės Prisiminimų” radijo 
valandėlės ved. J. R. Simanavičius. 
Gaila, kad koncertas ir pranešimas 
nebuvo reikiamai išgarsinti Hamilto
ne ir daug hamiltoniečių nedalyvavo 
dėl nežinojimo.

ONA VENGRIENĖ po sunkios ope-

St. East, tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus  __________5% %
Šerus ir sutaupąs_____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____________ 7%
ir 3 metams  ______ 714 %
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8’4%

'ennincjer Ltd.

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

K

racijos sveiksta Šv. Juozapo ligoni
nėje ir yra savo šeimos bei draugų 
gausiai lankoma.

E. J. BERZINŲ DUKRELĖ Bren
da sekmadienį Šv. Jono liuteronų 
bažnyčioje turėjo konfirmaciją. Ta 
proga jų namuose buvo susirinkę ar
timieji draugai jaukiam pobūviui. 
Brenda yra pavyzdinga mūsų litua
nistinės mokyklos VIII skyr. mokinė. 
• KATARINA IR LEONAS MEŠ
KAUSKAI tikriausiai yra paskutinie
ji hamiltoniečiai, išvykę į Floridą 
praleisti žiemos atostogų. K. M.

ATVELYKIO ŠOKIAMS atvyksta 
tautinių šokių grupė “Atžalynas” iš 
Toronto. B. Nagienės išraiškos šokių 
grupė iš Montrealio dėl nepramatytų 
nelaimių negali atvykti. Naujai įsi
steigusiam “Atžalynui” vadovauja R. 
Sapijonienė, Algis Baubinas ir R. 
Tamulionis. Jų atvykimas į Hamil
toną bus jų pirmas pasirodymas už 
Toronto ribų. A. G.

CHORAS “AIDAS”, vad. sol. V. 
Verikaičio, šį savaitgalį, balandžio 
29, išvyksta koncertuoti į Detroitą. 
Autobusas išvyks sekmadienį 8 v.r. 
nuo Jaunimo Centro, o grįš 11 v.v. 
Generalinė choro repeticija prieš 
koncertą — balandžio 26, ketvirta
dienį, 6 v.v., parapijos patalpose. Vi
sos mergaitės, vykstančios į Detroi
tą, būtinai privalo dalyvauti.

“AIDO” TĖVŲ bendras susirinki
mas balandžio 15 d. praėjo gražioje 
nuotaikoje. Dalyvavo gana daug tė
velių, kurie buvo supažindinti su fi
nansiniais reikalais ir ateities pla
nais. Išrinkta revizijos komisija: I. 
Zubicnė, K. Mileris ir P. Siūlys. Taip 
pat nutarta suruošti kavutės pobū
džio sezono užbaigimą ir įteikti kiek
vienai choristei po plokštelę “Baltos 
gėlės”.

“AUKURAS”, vad. aktorės-režiso- 
rės E. Kudabienės, vyks į Niujorką, 
kur šeštadienį, gegužės 19, suvaidins 
J. Jankaus trijų veiksmų dramą 
“Audronė”, o sekmadienį, gegužės 
20, V. Alanto komediją “Šiapus už
dangos”. Teatrą kviečia JAV Lietu
vių Bendruomenės Niujorko apy
garda. J. P.

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man sureng
tas labai draugiškas įkurtuves įsigy
tame name: p. p. St. Augustinavi- 
čiams, Ąžuolams, Babeckams, Bab- 
rauskui, Beržiniams, Biskiams, Ga- 
leckams, Gerčams, Gurkliams, K. Jo
nušams, Jurėnams, Kontrimams, La- 
pėnams, Lastauskams, P. Lileikiams, 
Liubertams, Mikėnams, Nekrošiams, 
Ribiams, Rudokams. Rugieniams, O. 
Šeduikienei, Simutienei, Skuodienei, 
E. Undraitienei, Veraičiams, Vid
mantams, P. Vindašiams, V. Vinda- 
šiams, Vyšniauskams, Žiogams, Žy
mantams.

Labai graži ir brangi dovana vi
suomet primins man jūsų visų drau
giškumą ir kartu praleistą labai 
linksmą vakarą. Priimkit mano že
maitiškos našlės ačiū.

J. A. Andriekienė
Tillsonburg, Ontario
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e IJFIUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

DR. STEPONAS BIEŽIS, 84 metų 
amžiaus, balandžio 6 d. mirė Čika
goje ir balandžio 10 d. palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Jis buvo ne
nuilstantis lietuvybės veikėjas visuo
se baruose: spaudoje, labdarybėje, 
politikoje ir jaunimo auklėjime. Ve
lionis organizavo S. Dariaus ir S. Gi
rėno skridimą į Lietuvą, buvo Lie
tuvių Tautinės S-gos pirmininkas, 
skautų globėjas, ilgametis Lietuvių 
Susivienijimo Amerikoje daktaras- 
kvotėjas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
direktorius, lietuvių kareivių legijo- 
no organizatorius, gydytojų žurnalo 
redaktorius ir t.t. Kaip toks, jis tu
rėjo įtakingus ir Lietuvai naudingus 
ryšius Amerikos politikų tarpe. Jo 
laidotuvėse dalyvavo daugybė čika- 
giečių ir kitų vietovių lietuvių. Čika
goje dar tebegyvena jo žmona ir 
duktė.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS atstovų vi
suotinis suvažiavimas įvyko Detroito 
Lietuvių Namuose balandžio 14-15 d. 
d. Dalyvavo daug atstovų iš Ameri
kos ir Kanados. Įspūdingą suvažiavi
mą paįvairino Čiurlionio /Insamblio 
kanklių orkestras, vadovaujamas 
Onos Mikulskienės.

KUNIGŲ VIENYBĖS pirm. kun. 
Alberto Kontauto 25 metų kunigys
tės sukaktis bus minima Bostono 
lietuvių šv. Petro parapijos bažny
čioje gegužės 13 d. Pagerbimui reng
ti yra sudarytas didelis komitetas, 
kuriam pirmininkauja dr. Ant. Ka- 
pochy ir William Gorsky.

GRAND RAPIDS MIESTO MUZĖ- 
JUS prieš Velykas surengė lietuviš
kų kiaušinių marginimo kursus, ku
riems vadovavo Uršulė Astrienė su 
dukterimis Alberta ir Maryte. Lietu
viai čia ir seniau demonstruodavo 
Kalėdinių eglučių puošimą bei kitus 
tautinius parengimus, bet tada visa 
organizavimo našta guldavo ant pa
čių lietuvių pečių. Šiemet kiaušinių 
marginimo kursais rūpinosi muzė- 
jaus administracija, kuri juos rekla
mavo per radiją ir televiziją, prave
dė dalyvių registraciją ir išdavinėjo 
kursantų korteles. Susidomėjimas 
buvo gana didelis.

BERNARDAS MORKŪNAS, Mar
quette parko čikagietis, Roosevelto 
universitete gavo mikrobiologijos 
mokslų magistro laipsnį.

ITALŲ VYSK. RENATO LUISI, 
grįždamas iš Brazilijos, buvo apsisto
jęs Kalifornijoje ir 3 mėnesius vie
šėjo Los Angeles lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonijoje. Ten jis 
sužinojo apie kaikurių italų dvasi
ninkų lankymąsi okupuotoje Lietu
voje ir apie jų varomą prosovietinę 
propagandą italų spaudoje, šiomis 
dienomis jis grįžo į Italiją ir ten 
žada tuos melus demaskuoti, panau
dodamas išeivijos lietuvių turimą 
faktinę medžiagą. Vysk. R. Luisi yra 
kelių knygų autorius, plačiai žino
mas Italijoje.

KALIFORNIJOS LIETUVIAMS 
gerai žinomas inž. Rimas Petraitis 
iš Vernon miesto, kur jis buvo eis
mo tvarkytoju, toms pačioms parei
goms persikėlė į kino žvaigždžių 
miestą Beverly Hills. Čia jis sujugė 
paskirus eismo departamentus ir da
bar yra viršininkas didelio Traffic 
and Parking departamento.

Argentina
BUENOS AIRES TELEVIZIJOS 

XI kanalas kovo 25 d. “Sekmadienio 
valandos” programoje transliavo kun. 
A. Steigvilos laikomas Mišias, kurių 
metu giedojo šv. Cecilijos mišrus 
choras diriguojamas Povilo Savicko, 
elektriniais vargonais palydimas 
Leonoros Mikučionienės. Kun. A. 
Steigvila savo trumpu pamokslu te
levizijos žiūrovus supažindino su Lie
tuvos tragedija sovietinėje okupaci
joje, Katalikų Bendrijos persekioji
mu, Sibire lietuvaičių parašyta mal
daknyge ir prašė visus melstis už Lie
tuvos laisvę. Šv. Cecilijos choras su
giedojo “Kyrie Eleison”, “Apsaugok, 
Augščiausias”, “O angele” ir “Mari
ja, Motina mieloji”. “Sekmadienio 
valandos” vedėjas Padre Alvarez 
kun. A. Steigvilai ir choro vadovui 
P. Savickui įteikė po simbolinį me
dalį, choristams — po mažą simbo
linę knygutę. Jis taipgi pareiškė, 
kad ateityje Šv. Cecilijos chorui bus 
atviros XI kanalo televizijos studi
jos durys.

ARCHITEKTAS ADOLFAS MUŠ- 
KETAS su šimto architektų grupe 
išvyko studijinėn kelionėn po Euro
pą. Ši grupė turės savo specialybės 
kursus Britanijos sostinėje Londo
ne, lankysis Paryžiuje, Frankfurte 
bei kituose miestuose. A. Mušketas 
šia proga planuoja aplankyti Turki
joje su šeima gyvenančią savo pus
seserę, o iš Turkijos vyks į Graikiją 
ir Pietų Afriką. Argentinon grįš tik 
po keturių mėnesių.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS pastangomis spaudai 
ruošiama kolektyvinė knyga “Aust
ralijos lietuviai” pokario lietuvių įsi
kūrimo 25 metų sukakčiai paminė
ti. Ją redaguoja Z. Zubras su eilės 
autorių pagalba vietinėse kolonijose. 
Apie Sydnėjaus lietuvius rašo Juozas 
Jflragis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODY
BOS namų statyba North Eugadine 
priemiestyje vis plečiama. Pasirašy
ta nauja sutartis su rangovais A. 

Kutka ir V. Mickevičium pastatyti 
dar du namus su 4 butais. Iniciaty
vos daugiausia ėmėsi lietuvės mo
terys, norėdamos padėti senesnio 
amžiaus tautiečiams.

MELBOURNO MIESTO VALSTY
BINĖJE BIBLIOTEKOJE veikia lie
tuviška skaitykla, kurią įrengė prieš 
kelerius metus miręs visuomeninin
kas ir kultūrininkas Antanas Krau
sas. čia yra lietuviški laikraščiai iš 
viso pasaulio, gana daug lietuviškų 
knygų ir lietuviškoji enciklopedija 
lietuvių ir anglų kalbomis. Skaityk
la laisvai prieinama septynias die
nas savaitėje.

NAUJOJI PASAULIO LIETUVIŲ 
Jaunimo Sąjunga Adelaidėje jau 
tvirtai įsikūrė. Skyriaus pirmininku 
yra dr. A. Stepanas, valdybos nariais: 
A. Varnas, V. Mikeliūnaitė, R. Kubi- 
liūtė, M. Staugaitytė, R. Bielskytė, J. 
Mockūnas, K. Kuncaitis ir A. Strau- 
kas. Jie išsinuomojo pastovią patal
pą ir bando užmegzti glaudesnius ry
šius su kitų kraštų lietuvių jaunimu.

Britanija
DAILININKAS VINCAS JOKŪ

BAITIS, kuris jau 8 metai dirba 
Londono Tautinėje Galerijoje (Na
tional Gallery), gavo paaukštinimą
— paskirtas tos galerijos paveikslų 
įrėminimo skyriaus vedėju.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS Londono skyriaus naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm.
— I. Dailydė, ižd. — P. Jonaitis, 
sekr. — S. Nenortas. Skyriaus kont
rolieriumi išrinktas S. Štarolis. Nau
ja valdyba išrinkta ir Rochdale sky
riuje: pirm. — D. Banaitis, sekr. — 
V. Kavaliauskas, ižd. — V. Motuzą. 
I revizijos komisiją išrinkti: O. Ra
monienė, P. šablinskas ir S. Žilins
kas.

LIETUVIŲ SPORTO IR SOCIALI
NIO KLUBO patalpas Londone pro 
labai mažą langą aplankė vagis. 
Nuostolių padaryta už 600 sv. string.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ dabar turi 32 apylinkes 
su 1027 registruotais nariais. Per
nykštė pajamų-išlaidų samata siekė 
63.966 markes, kurių didžiausią dalį 
sudarė Vokietijos vyriausybės para
ma — 45.000 markių. Šiems metams 
sąmata numatyta 85.780 markių. 
Bendruomenės valdybą dabar suda
ro: pirm. kun. Br. Liubinas, sekr. 
J Barisas, ižd. Alg. Palavinskas. 
Kontrolės komisija pasiliko senoji: 
J. Pauliukevičius, Fr. Skėrys ir R. 
Tendzegolskis. Garbės teismo pirmi
ninku išrinktas dr. J. Grinius, na
riais — gyd. V. Bylaitis ir V. Svi
tas. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės IV seime Vašingtone Vokietijos 
lietuviams atstovaus: kun. B. Liubi
nas, inž. J. Valiūnas, dr. J. Grinius, 
mokyt. R. Baltulis ir teisininkas J. 
Lukošius.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE da
bar mokosi 52 berniukai ir 41 mer
gaitė. Iš jų 67 yra katalikai ir 26 
evangelikai. Tarp naujųjų mokinių 
16 yra neseniai iš Lietuvos repatri
javusių tėvų vaikai. Gimnazijoje, ku
rią iš dalies remia Vokietijos val
džia, dabar dirba 12 lietuvių ir 7 vo
kiečiai mokytojai. Vokietijoje taip 
pat veikia 9 lietuviškos vargo mo
kyklos, turinčios apie 100 mokinių.

Šveicarija
ITALŲ KALBA LEIDŽIAMAS 

šveicarų laikraštis “Giornale del Po- 
polo” kovo 6 d. paskelbė žurnalisto 
Arthur de Bruyne straipsnį “Teroras 
Lietuvoje”. Autorius, supažindinęs 
skaitytojus su pagrindiniais Lietuvos 
istorijos bruožais, plačiau paliečia 
1972 m. įvykius — kunigų suėmimus, 
17.000 lietuvių katalikų peticiją kom
partijos vadui L. Brežnevui ir Jung
tinėms Tautoms, Romo Kalantos su
sideginimą, kauniečių riaušes, S. Ku
dirkos tragediją bei jo dabartinę 
būklę Potmos koncentracinėje sto
vykloje.

Lenkija
IŠ VARŠUVOS ATĖJO dar nepa

tikrinta žinia, kad Lenkijos vyriau
sybė sustabdė vienintelio lietuvių 
žurnalo “Varsnos” leidimą, šis gana 
skoningas mokslo ir kultūros žurna
las buvo pradėtas leisti 1971 metais. 
Pernai jo išėjo 6 dvigubi sąsiuviniai. 
Nors jis taikstėsi prie komunistinio 
režimo linijos, bet “Varsnose” buvo 
ir licutvių kultūrą bei jos praeitį iš
keliančių patriotinių straipsnių. Plin
ta gandai, kad prie šio brutalaus ir 
komunistinės “laisvės” ideologiją že
minančio žygio Lenkijos vyriausybę 
paskatino Lietuvos cenzoriai.

LENKIJOS UNIVERSITETUOSE 
ir kitose augštosiose mokyklose da
bar studijuoja sekantieji jaunuoliai, 
pernai baigę Punsko vidurinę mo
kyklą: D. Nevulytė, R. Vitkauskas, 
A. Jonuškaitė, J. Senda, T. Jonuš- 
kaitė, M. Vainaitė, R. Benderius, M. 
Dobrovolskaitė, P. Zimnickas, M. Mi
liauskaitė ir O. Gausaitė. Išvykę į 
okup. Lietuvą studijuoti Vilniaus uni
versitete yra Punsko abiturientai: J. 
Stoskeliūnas, G. Baliūnas, R. Krauž- 
lytė, D. Nevulytė, J. Pakuckaitė, A. 
Valinčius, E. Pikulytė, E. Balionai 
tė ir A. Žardeckas. Vilniaus univer
sitete taip pat studijuoja Punsko vid. 
mokyklos direktorius J. Parancevi- 
čius ir Seinų vid. mokyklos mokyto
jas G. Dzemionas, kurie Lietuvoje 
nori įsigyti psichologijos ir istori
jos daktaro laipsnius.



Svarus kalbininko veikalas-
K3

Nors lietuvių kalba yra la
bai svarbi lyginamajai indoeu
ropiečių kalbotyrai, nors ja mes 
kartais didžiuojamės, tačiau lyg 
tyčia niekuomet neturėjome di
desnio skaičiaus savų kalbinin
kų. Teisybė, dabartinėje Lietu
voje kalbininkų eilės yra kiek 
padidėjusios, bet užsieniuose gy
veną lietuviai kalbininkai vis 
dar galima lengvai suskaičiuoti 
ant vienos rankos pirštų... O 
jų eilės nuolat mažėja: pernai 
vasarą mirė prof. Antanas Sa
lys, o ir keli kiti darbingi kal
bininkai yra arba pensijoje, ar
ba prie pensijos slenksčio. Be 
to, retas jų dirba savo srityje.

Todėl yra labai džiugu, kad 
ir šie negausūs ir ne savo srity
se dirbę ar dirbą kalbininkai pa
ruošia bei išleidžia stambių, 
reikšmingų veikalų. Vienas to
kių darbų yra 1972 m. Čikago
je išleistas prof. dr. Petro Jo
niko veikalas Lietuvių rašomo
sios kalbos kūrimasis. Veikalą 
išleido Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, o finansavo JAV 
Lietuvių Fondas. Tai stambus 
veikalas, specialiai nagrinėjąs 
tarmės ir rašybos pasirinkimo 
klausimus antrojoje XIX a. pu
sėje.

Visas veikalas suskirstytas į 
3 pagrindines dalis: Įvadas (1- 
32), Tarmė (33-169), Rašyba 
(171-299). Šaltiniai, literatūra, 
sutrumpinimai ir išnašos at
spausdintos 3 0 1-3 34 pusla
piuose.

Įvade rašoma apie patį nagri
nėjamąjį laikotarpį, to laiko 
bendrinės kalbos supratimą bei 
jos kūrimąsi. Paliečiami tarmės 
ir rašybos santykiai.

Antrojoje pagrindinėje daly
je (Tarmė) kalbama apie tarmės 
ir bendrinės rašomosios kalbos 
santykius, apie lietuvių bendri
nės kalbos susidarymą. Pirmiau
sia apžvelgiami teoriniai klausi
mai: nuo Šleicherio, Kuršaičio 
ligi ‘‘Aušros”. Poskyryje Var
tosena aprašoma, kaip praktiš
kai bendrinę rašomąją lietuvių 
kalbą mėgino vartoti įvairūs to 
meto lietuvių rašytojai bei raš
tu besidomi asmenys, pradedant 
Daukantu ir baigiant aušrinin
kais.

Trečioje dalyje (Rašyba) na
grinėjama, kaip daugelis antro
joje dalyje minėtų žmonių prak
tiškai rasė, kokį raidyną jie var
tojo ir kodėl, čia taip pat pra
dedama Daukantu ir baigiama 
"Aušra”.

Įvade autorius dųo.da bendri-, 
nės kalbos sąvokos aptarimą: 
“Bendrine kalba apskritai ga
lima vadinti visai tautai skiria
mos kultūrinės bei civilizacinės 
kalbos rūšį” (p. 1). Toliau nuro
domi bendrinės kalbos santy
kiai su tarmėmis, skirtumai 
tarp bendrinės šnekamosios ir 
rašto kalbos. Autorius nurodo, 
kad jis ribosis laikotarpiu maž-

Pasiuntinio K. ŠKIRPOS veikalas

SUKILIMAS
Lietuvos suverenumui atstatyti

jau atiduotas spausdinti ir bus parduodamas po 15 dolerių; 
užsiprenumeravusiem iš anksto — po 12 dolerių už knygų. 

Užsakymus siųsti autoriaus adresu: 
2043 36-th St., SE 
Washington, D.C., 20020, USA.

Data ............................................
Jungdamas 12 dol. čekį (arba pašto perlaidą) prašau atsiųsti 
man "Sukilimo" knygą, kai ji bus atspausta.

Pavardė .................................................................................

Gatvė ................ .................................................................

Gyvenvietė...............................................................................

Parašas......................................................

PROF. A. KLIMAS
daug nuo XIX a. vidurio ligi 
“Aušros” sustojimo 1886 m. 
Taip pat jis pabrėžia, kad dau
giau ribosis Didžiąja Lietuva, 
nes Mažojoje Lietuvoje bendri
nės lietuvių kalbos rašyba jau 
buvusi nusistovėjusi.

Antrojoje veikalo dalyje (33- 
169) nuodugniai aprašoma, kaip 
įvairūs šiuo klausimu besidoinį 
kalbininkai (Šleicheris, Kuršai
tis, Weberis, Jaunius, Karlowi- 
czius, Baranauskas ...), rašyto
jai (Daukantas, Ažukalnis, Va
lančius, Baranauskas, Vištelis, 
Miglovara, kiti aušrininkai. ..) 
bei kiti rašto žmonės (Kitkevi- 
čius, Ugenskis, Gedgaudas, Rai
la, Spudulis, kiti aušrininkai...) 
mėgino parinkti geriausią tar
mę ar tarmes bendrinės lietu
vių kalbos pagrindu. Čia rasime 
labai įdomių pavyzdžių, įvairių 
samprotavimų, retai kur surasi
mu citatų, kurios rodo, kaip 
sunku buvo tuomet pasirinkti 
vieną tarmę arba kelių tarmių 
kombinaciją, kuri būtų bendri
nės kalbos pagrindu. Bet aiškiai 
matyti, kad visų tuo klausimu 
besirūpinančių tikslas buvo vie
nas: surasti, vartoti tokią tar
mę ar tarmių kombinaciją, kad 
visi lietuviai^ kalbą įvairiomis 
tarmėmis, kuo lengviau supras
tų, kas rašoma. Štai kad ir Ba
ranauskas pastebi:

“norint visai Lietuvai vieno
kią atatikti rašybą ir išpuola 
juotės labiaus balses ne kaip 
siaudes sulyg žodžugiu rašyti”, 
nes “Siaudes (consonantes), at
skyrus dž, č, I, 1 (n), po visą Lie
tuvą vienodai ištaria; visas tar
mių išskirstymas ne iš kur kitur 
imasi, kaip iš ne vienaluomiško 
ištarimo balsių” (p. 84). (Pasta
ba: čia rašome mūsų modernią

KŪRYBINĖ SAUSRA LIETUVOJE
Neseniai okupuotoje Lietuvo

je paskelbti 1972 m. respubliki
nių premijų laureatai. Kaip ži
nome, premijos skiriamos už 
geriausius kūrinius. Mums ypač 
rūpi dvasinės kūrybos polėkiai 
literatūroje ir mene.

Pirmoje vietoje stovi ne ori
ginali kūryba, bet vertimai. Už 
vertimus premija paskirta Chur
ginui — Dantės “Dieviškosios 
komedijos” vertėjui. Toliau se
ka K. Saja su apysaka vaikams 
ir V. Žilinskaitė su knyga apie 
lietuvių komjaunuolių kovas 
prieš “fašistinius grobikus”. Dvi 
premijos teko„ kompozitoriams 
— Barkauskui ir Karosui. Daili
ninkai tepasižymėjo iliustraci
jomis knygoms — Tarabildienė 
ir vitražas — Ušinskas. Istori
jos mokslų premija paskirta 
Navickui už propagandinį veika
lą, apraše- Kaip rusai gynė 
(sic!) Lietuvą nuo imperialistų. 
Filologijos moksliu premija pa
skirta Palioniui už lietuvių lite

ja rašyba. Baranausko žodžu- 
gis — kilmėmokslis, etimologi
ja; siaudė — priebalsis). Taigi, 
matyti gilus rūpestis bendrinės 
lietuvių kalbos išugdymu. Tei
sybė, vieni norėjo sukurti tik 
bendrinę rašomąją kalbą, kurią 
kiekvienas skaitantysis galėtų 
ištarti pagal savo tarmę, kiti gi 
norėjo turėti bendrinę šneka
mąją ir rašomąją kalbą.

Trečioje veikalo dalyje (Ra
šyba 171-287) smulkiai nagrinė
jami įvairūs rašybos projektai: 
nuo Daukanto ligi aušrininkų. 
Ši dalis turi du pagrindinius 
skyrius: Raidynas 178-233 ir 
Rašybos dėsniai 234-287. Čia 
aiškiai matyti, kaip buvo galvo
jama, kas planuojama, kas kaip 
praktiškai vykdyta.

Veikalas baigiamas trimis 
skyriais: Apibendrinamasis 
žvilgsnis (288-299), Šaltiniai ir 
literatūra bei ju trumpinimai 
(301-312) ir Išnašos (313-334).

Darbas parašytas labai moks
liškai, kruopščiai, detaliai. Pa
naudoti visi prieinami šaltiniai. 
Viskas smulkiai dokumentuota: 
vien išnašų veikale yra 786! Jo
se smulkiai nurodyti šaltiniai, 
dokumentai, veikalai, iš kurių 
yra cituojami duomenys.

Tai ilgų metų labai kruopš
tus darbas, didžiai svarbus ir 
svarus veikalas lietuvių kalbos 
istorijai, lituanistikai ir kalbo
tyrai apskritai.

Dr. Petras Jonikas, LIETUVIU 
BENDRINĖS RAŠOMOSIOS 
KALBOS KŪRIMASIS ANTRO
JOJE XIX A. PUSĖJE. Pedago
ginis Lituanistikos Institutas. 
Mecenatas — Lietuvių Fondas, 
Čikaga, 1972. Kaina nepažymė
ta. Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto adresas: 5620 So. Cla
remont Avenue, Chicago, Illi
nois 60636, USA.

ratūrinę kalbą 16-18 š.
Iš paskelbtų premijų matome, 

kad literatūros srityje nieko sva
resnio nesukurta — jokio origi
nalaus romano, jokios novelės, 
baladės, dramos, poezijos kūri
nio ar pan., kuris būtų vertas 
premijos. Tikras kūrybinis bad
metis. Okupanto primestus rete
žius jaučia ne tik žemė, kuri nu
skurdinta neduoda duonos. Oku
pantas nususino ir lietuvišką 
dvasią. Duonos — kviečių bei 
rugių rusai prisiperka Kanado
je, JAV-se, Australijoje, bet už 
jokius bilijonus negali nupirkti 
kūrybinės dvasios. Talentus ga
lima tik išugdyti, bet ne nupirk
ti. Talentams išaugti reikia ne 
tik pragyvenimo, bet ir laisvės. 
Lietuvoje šiandien tėra laisvė 
liaupsinti rusus ir šlovinti rusiš
kus nužmogintus “herojus”. 
Apie laisvą kūrybą nėra nė kal
bos, išskyrus žodžius maskvinė- 
je konstitucijoje, kuri dar vis te
benešioja “Stalino konstituci
jos” vardą.

Okupantas slopina kūrybinę 
lietuvių dvasią, nes žino, kad po 
dvasinės mirties ateina ir fizinė. 
Okupantas paspartintom priemo
nėm to siekia, vykdydamas Brež
nevo kalbos “nurodymus”, jog 
reikia sustiprinti “tautų suin- 
ternacionalinimą”. Praktikoje 
šitas komunistų sugalvotas ter
minas reiškia nerusiškų tautų 
surusinimą ii- nerusiškų žemių 
kolonizavimą rusais. Štai kas 
tikrovėje po tuo “suinternacio- 
nalinimo” terminu pakišta. Lat
vija šiandien jau suinternacio- 
nalinta, nes pačioj Latvijoj tėra 
mažiau kaip pusė latvių. Geres
nė padėtis yra Lietuvoje, bet 
atplūstantieji rusai į Kauną, Ma
žeikius, Žemaitiją siekia to pa
ties tikslo.

Sava kūrybinė dvasia ir religi
ja yra stipriausi okupanto siekių 
stabdžiai. Kai kūrybinė dvasia 
užsmaugta, o religija nukryžiuo
ta, lieka atviras kelias rusini
mui mūsų gimtojoje žemėje, zb

Ši nekantriai laukta 
Č. Gedgaudo knyga 
"MŪSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT", 
atskleidžianti daug mūsų senov- 
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. Kietais viršeliais — 
15 dol. Perlaidas galima siųsti 
tiesiai autoriui: P.O. Box 5544, 
Santa Monica, Calif. 90405, USA.

Dail. Petras Rauduve Beržoro bažnytėlė

ViDIMANTO VALATKOS REČITALIS
V. VBK1KAITIS

Programa: Močiute, širdele — E. 
Gailevičiaus, Oi, dalia mano — B. 
Dvariono*; Tam gojely — J. Tallat- 
Kelpšos, Oi, žinau, žinau — J. Tallat- 
Kelpšos, Pradalgiuose — A. Kača- 
nausko, Oi, niekur nėra — V. Pal
tanavičiaus, Naglio arija iš operos 
“Vaiva” — V. Klovos, Žinau aš dainą 
vieną — A. Vanagaičio, Dainos spar
nais — F. Mendelssohno, Serenada 
—G.Tosseli, Danza-Danza (itališkai)
— A. Durantes, Liutauro arija iš op. 
"Gražina” — J. Karnavičiaus, Caro 
mio ben (itališkai) — U. Giordano, 
Jūrininko valtis (ispaniškai) — C. 
Gesse, Kavaradosi arija iš op. “Tos- 
ca” — G. Puccini. Viena mažutė aša
ra iš op. “Meilės eliksyras”—G. Doni
zetti, Hercogo arija iš op. “Rigoletto
— G. Verdi. Virš programos — Gėlė, 
kurią man dovanojai — G. Bizet ir 
O nekaltink manęs — Massenet. 
Akompaniatorius—J. Govėdas, Mus. 
B.

Daugiausia reikalaujanti 
muzikos išpildymo forma yra re
čitalis. Joje programos atlikėjas 
turi atskleisti visą savo pajėgu
mą, įvairių stilių, epochų, tech
nikinių, muzikinių, draminių 
veiksnių pilną supratimą. Jeigu 
atlikėjas dalyvaudamas jungti
niame koncerte gali pasirodyti 
tik su vieno ar dviejų stilių dai
nomis ir tuo sužavėti publiką, 
jeigu solistas, dainuojąs opero
je, yra įpareigotas atlikti jau 
kompozitoriaus ir libretisto pa
teiktą pavidalą, tai rečitalyje jis 
susiduria su didesniais sunku
mais. Nenuostabu tad, kad šia 
forma naudojasi tik gerai paty
rę ir išsilavinę muzikos perdavė
jai.

Ruošiant programą rečitaliui, 
svarbu tinkamai ją sudaryti. Vi
same muzikiniame pasaulyje yra 
priimtos tam tikros taisyklės, ku
rių griežtai laikomasi. Pvz. yra 
vieno kompozitoriaus kūrinių, 
religinės muzikos kūrinių arba 
įvairių kūrinių rečitaliai. Ruo
šiant įvairių kompozitorių kūri
nius, negalima jų maišyti. Čia 
reikia skoningo ir tikslingo pla
no. Negalima pvz. maišyti liau
dies dainų su originaliomis kom
pozicijomis toje pačioje grupėje. 
Taip pat negalima maišyti rimtų 
operų arijų su lengvo žanro dai

PASAKOS MŪSŲ MAŽIESIEMS
“Mažosios pasakos” yra kny

gutė, kurią iš lietuvių liaudies 
pasakų lobyno mažiems vaikams 
parinko ir paruošė A. Giedrius. 
Didelio formato 80 psl. knygu
tė turi 19 pasakų. Jos yra labai 
įvairios — iš paukščių, gyvulių 
gyvenimo, apie laumių skriau
džiamus vaikus Elenytę, Jonu
ką ir Onutę, Aimutę. Kaikurios 
pasakos jau anksčiau buvo mo
kyklų vadovėliuose, pvz. “Kati
nas ir žvirblis”, “Dangus griū
va”, “Kiškis genys ir avys”, 
“Suns laiškas”.

Pasakos trumpos, lengvos, jų 
turinys aiškus, veikėjai lengvai 
suprantami. Jos pasižymi gyvu 
veiksmu, turi daug dialogų, hu
moro, žaismingų ir “baisių” si
tuacijų, daugiausia baigiasi lai
mingai vestuvėmis ar giedria 
nuotaika. Darbštumas, teisingu
mas susilaukia atlyginimo, o tin
ginystė, pyktis, laumių kerštas 
— tinkamos bausmės. Kaikur 
blogų veikėjų bausmes autorius 
pedagogiškai sušvelnina ar pa
keičia savaip. Anksčiau pasa
koj “Dangus griūva” pabaiga 
buvo liūdna, vilkas visus gyvius 
suėdė, o pakeistoj versijoj lo
kys išaiškina, kad tai buvo tik 
kopūsto lapas, ir ragina visus be 
baimės grįžti į namus. “Mažo
sios pasakos” turi didelę moko
mąją ir auklėjamąja vertę. Jose 
daug gražių pavyzdžių tarpusa
vio meilės, aukos, nuoširdumo, 
ir tai teigiamai paveiks vaikų 
jausmus. Pvz. Aimutė gailisi nu
skriausto zuikučio, Elenytė įieš
ko savo broliukų. Skaitytojai aiš
kiai atskirs gerą nuo blogo. Tai 

nomis. Taip pat nepatartina per
krauti rečitalį operiniais kūri
niais, nebent rečitalis ruošiamas 
tuo tikslu. Taip pat atsižvelgia
ma į chronologinę dainų kilmę 
ir jų stilius.

Kaip minėjau, programos su
darymas turi nepaprastai didelę 
svarbą, bet jos atlikėjas taip pat 
turi būti geras savo srities spe
cialistas. Iš rečitalisto reikalau
jama gero savo instrumento pa
žinimo, puikaus jo valdymo, 
daugelio spalvų naudojimo ir 
gero kūrinių supratimo.

V. Valatkos rečitalyje minėtų 
charakteringų bruožų neteko 
pastebėti. Programa buvo gana 
trumpa (55 min.) ir stokojanti 
geros atrankos. Pirmoje dalyje, 
tarp nepirmaeilių liaudies dai
nų, įterpta Naglio arija iš op. 
“Vaiva”. Ji užbaigiama A. Vana
gaičio dainele “Žinau aš dainą 
vieną”. Tai nėra gero derinio žy
mė.

Antroje dalyje po Mendelsso
hno dainos įterpta Tosseli sere
nada visiškai netinka rimtos 
programos pagražinimui. Tuojau 
po to dainavimas A. Durantes 
“Danza-Danza” ir dar itališkai, 
vertė nusimanantį muzikos mė
gėją suabejoti.

Sol. V. Valatka turi malonų 
tenorą, kuris dar nėra pilnai pa
ruoštas. Kol kas jo balso skalė 
yra labai maža — nei augštos, 
nei žemos gaidos nėra išvysty
tos. Stoka taisyklingo kvėpavi
mo neleidžia naudoti gero fraza- 
vimo. Kaikurios pasirinktos dai
nos neturėtų būti jo repertuare. 
Detonavimo nepastebėta, bet vi
sos dainos skambėjo tuo pačiu 
lėkštu monotoniškumu. Stoka 
balsinio ir veldinio pergyveni
mo rodė šį rečitalį esant mėgė
jišką.

Solistui akompanavo J. Govė
das. Jo palyda buvo be priekaiš
tų. Jį jau dabar galima laikyti 
vienu geriausių akompaniatorių 
išeivijoje.

Koncertą surengė “Tėvynės 
Prisiminimų” radijo programos 
vedėjas J. R. Simanavičius ba
landžio 14 d. Toronto West Park 
mokyklos salėje.

juos vers susimąstyti, įvertinti 
veikėjų blogą elgesį.

Pasakos parašytos trumpais 
sakiniais, mintis ryški, konkre
čiai išsakyta, tačiau skaitytojai 
susidurs ir su sunkesniais žo
džiais, kuriuos turės paaiškinti 
vyresnieji, praplėsti vaikų kal
bos žodyną. Autoriaus nuomo
ne, liaudies pasakose juos nede
rėjo išmesti ar pakeisti.

Knygutė — didelio formato, 
minkštais viršeliais, estetiškai 
apipavidalinta. Knygos pusla
piai turi daug erdvės, didesnės 
raidės knygą daro patrauklią 
skaityti. Dešimt nespalvotų 
iliustracijų ir vienuolika pusla
pių rėmų paruošė D. Rėklytė- 
Aleknienė. Subtilios ir kruopš
čiai paruoštos iliustracijos iš
ryškina turinį bei veiksmo ap
linką. Rėmų papuošimuose yra 
ir tautinių motyvų.

“Mažosios pasakos” brangin
tinos kaip mūsų liaudies paliki
mas. Šis mūsų tautos praeities 
turtas turėtų pasiekti kiekvie
ną šeimą. Pasakos bus geros pra
tybos pradedantiems skaityti, o 
gausios dialogais puikiai tiks 
inscenizavimui mokyklose ir 
stovyklose — 7-10 m. amžiaus 
vaikams. A. Abr.

MAŽOSIOS PASAKOS. Iš lie
tuvių liaudies pasakų lobyno ma
žiesiems vaikams parinko ir 
skaityti paruošė A. Giedrius. 
Iliustravo D. Rėklytė-Aleknienė. 
Didelio formato 82 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina $2. JAV 
LB švietimo tarybos 1972 m. lei
dinys Čikagoje. Tiražas 1.000 egz.

LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRY
BOS simpoziumą nutarta ruošti Či
kagoje lapkričio 21—25 dienomis. 
Juo rūpinasi JAV LB centro valdy
ba, remiama Lituanistikos Instituto, 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos, Lietuvių Gydytojų Draugi
jos. Vyr. koordinatoriumi bus Okla- 
homos universiteto prof. dr. V. Var
dys. Programa žada būti įvairi ir 
įdomi ne tiktai atskirų mokslo sri
čių bei specialybių sekcijose bet ir 
bendruose parengimuose populiarių 
paskaitų forma, kur diskusijose ga
lės dalyvauti plačioji visuomenė. 
Simpoziumo organizatoriai tikisi su
jungti visas lietuvių mokslines ir 
kultūrines organizacijas į vieną kul
tūros draugiją ar akademiją, kuri 
suartintų visus lietuvių kilmės moks
lininkus, gyvenančius už Lietuvos 
ribų. Pirmasis mažesnės apimties 
simpoziumas įvyko Čikagoje 1969 m.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS valdyba jau yra paruošusi tai
sykles premijai už lietuvio rašytojo 
svetimon kalbon išverstą literatūrinį 
veikalą. Jos yra nusiųstos patvirtinti 
Britanijoje gyvenančiam premijos 
iniciatoriui ir mecenatui Petrui B. 
Varkalai, kuris premijai skiria 1.000 
britiškų svarų (apie $2.500). Premi
jos tikslas — skatinti lietuvius rašy
tojus rūpintis savo kūrybos skleidi
mu pasaulyje. Mecenatas turi galvo
je vertimus į anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbas.

APLINKOS MOKSLŲ INSTITU
TO metiniame suvažiavime Annahei- 
me, Kalifornijoje, paskaitą “Žmo
gaus mechaninė simuliacija ir ban
dymų metodologija avarinėje aplin
koje” skaitė inž. Stasys Bačkaitis, 
JAV susisiekimo ministerijos kelių 
eismo saugumo skyriaus vedėjas. 
Tarptautinės Standartų Organizaci
jos posėdyje Frankfurte prie Maino, 
V. Vokietijoje, jis atstovavo J. A. 
Valstybėms ir padarė pranešimą 
“Metodologijos ir instrumentacijos 
standartizavimas eismo nelaimių ty
rimuose”.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBO 
Čikagoj 1.400 egz. tiražu išleistas 
Aloyzo Barono romanas “Abraomas 
ir sūnus”, laimėjęs “Draugo” kon
kursą, jau išparduotas, šiuo metu 
spausdinama antroji romano laida.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLU
BAS Niujorke surengė popietę su 
rašytoju Jurgiu Jankum iš Ročes- 
terio. Įvadinį žodį apie svečio kūry
bą ir išleistas knygas tarė P. Jurkus, 
apie jo dramą “Peilio ašmenimis” 
kalbėjo J. Rūtenis. Dramos ištrauką 
skaitė V. Galbuogytė ir A. Bružas. 
Pokalbį su J. Jankum apie jo pažiū
ras į kūrybą, idėjų gimimą bei jų 
įgyvendinimą pravedė Pr. Naujokai
tis ir P. Jurkus. J. Jankus popietės 
dalyviams skaitė du savo kūrinius 
— maro metus vaizduojantį “Kryžių” 
ir nuotaikingą novelę “Severiuko ve
lykinė”.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
skaitinių jaunimui $1.000 premiją 
laimėjo rašytoja Danutė Brazytė- 
Bindokienė už apysaką "Parkas ana
pus gatvės”. Premiją paskyrė Mont- 
realyje sudaryta vertintojų komisi
ja — pirm. dr. Henrikas Nagys, Vy
tautas Jonynas, Daina Kerbelytė, 
Regina Staškevičiūtė ir Rasa Luko- 
ševičiūtė. D. Bindokienė jaunimo 
skaitinių premiją jau anksčiau yra 
gavusi už apysaką “Mieste nesaugu". 
Taigi, šis yra jos antrasis laimėji
mas. Premija bus įteikta gegužės 13 
d. Čikagos Jaunimo Centre. Iškilmė
je dalyvaus vertintojų komisijos 
pirm. dr. H. Nagys. Vertintojų komi
sija taipgi atrinko du konkursui at
siųstus rankraščius, kurie bus išleis
ti JAV LB švietimo tarybos: Nijolės 
Jankutės-Užubalienės “Nuo devynių 
iki pirmos” ir Julijos Švabaitės-Gy- 
lienės “Iš Gabriuko užrašų”.

DARIAUS IR GIRĖNO LITUA
NISTINĖ MOKYKLA Čikagos Jauni
mo Centro didžiojoje salėje surengė 
klevelandicčio pianisto Antano Sme
tonos koncertą. Šalia F. Šopeno, L. 
Beethoveno, F. Schuberto sonatų ir 
F. Liszto “Ispaniškos rapsodijos” 
koncerte buvo atliktos Kalifornijoje 
gyvenančios kompoz. G. Gudauskie
nės variacijos dzūkų dainos “Pa
svarstyk, antele” tema. Pianistas A. 
Smetona, Lietuvos prez. A. Smeto
nos anūkas, Klevelando muzikos ins
titute ruošia studentus koncertams 
bei konkursams. Čikagoje jis pradėjo 
savo koncertų seriją, kuri gegužės 
pabaigoj bus tęsiama didžiuosiuose 
Europos miestuose ir lietuvių koloni
jose.

PARYŽIEČIO DAIL. PRANO 
GAILIAUS darbų parodą Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje, rengia “Margu
čio” leidykla. Parodos atidarymas — 
gegužės 11 d.

HAMILTONO LIETUVIŲ TEAT
RAS “AUKURAS” gegužės 19 ir 20 
d. d. gastroliuos Niujorke. St. Tho
mas salėje Woodhavene gegužės 19 
d. vaidins Jurgio Jankaus dramą 
“Audronė”, o gegužės 20 d. Apreiš
kimo parapijos salėje — Vyt. Alan
to komediją “Šiapus uždangos”. Te
atrą pakvietė LB Niujorko apygarda.

PIRMASIS LĖLIŲ TEATRAS, 
kuriam vadovauja kompozitorius Da
rius Lapinskas su žmona Laima Ras- 
tenyte-Lapinskiene, balandžio 15 d. 
turėjo premjerą muzikinės pasakos 
"Dailidė, perkūnas ir velnias”. Ga- 
strolinj spektaklį Detroite globojo at
eitininkai. Originalus lėlių vaidini
mas turėjo didelį pasisekimą.
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u mraRNfjrvniaoji
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ELENA ČIUDAKOVA, Vilniaus 

operos teatro pagrindinis lyrinis-ko- 
loratūrinis sopranas, po sunkios ir 
ilgos ligos mirė balandžio 7 d. Velio
nė buvo gimusi 1925 m. Brianske. 
Vilniun su tėvais atvyko 1944 m., 
įstojo į muzikos mokyklą, išmoko 
lietuvių kalbą ir 1952 m. baigė Vil
niaus konservatoriją. Tais pačiais 
metais debiutavo Violetos vaidmeny
je G. Verdi operoje “Traviata”, tap
dama nuolatine tradicinių naujame
tinių spektaklių Violeta. Iš kitų jos 
sukurtų vaidmenų minėtini: Džildos 
— Verdi operoje “Rigoletto", Lak- 
mės — Delibo “Lakinėje”, Manon
— Massenet operoje “Manon”, Ro- 
zinos — Rossini “Sevilijos kirpėju
je”, Marfos — Rimskio-Korsakovo 
“Caro sužadėtinėje”, Adinos — Do
nizetti “Meilės eliksyre", Džiuljetos
— Gounod operoje “Romeo ir Džiul
jeta” ir kt.

SOVIETINĖS MOKSLŲ AKADE
MIJOS slavistikos ir balkanistikos 
institutas išleido V. Toporovo reda
guotą baltistinj-slavistinį rinkinį 
“Balto-slavinskij sbornik”, dedikuo
tą mirusiems kalbininkams — Janui 
Otrembskiui ir Jonui Kazlauskui. 
Rinkiny yra 15 straipsnių ir recenzi
jų. Iš rusų kalbininkų rašo V. Iva
novas, V. Tiporovas, T. Sudnik, L. 
Nevskaja, M. Lekomccva, ukrainie
čių — A. Nepokupnas, gudų — J. 
Mackevič, I. Kovalčiuk, E. Romano- 
vič, lietuvių — E. Grinaveckienė, S. 
Karaliūnas ir prof. Z. Zinkevičius. 
Rinkiniu taipgi įtraukti straipsniai 
lenkų baltisto J. Otrembskio ir Leip
cigo universiteto prof. R. Echerto. 
“Literatūra ir Menas” rašo: “šiame 
leidinyje pateikta labai daug vertin
gos medžiagos baltų-slavų kalbiniams 
ryšiams, lietuviškai hidronomijai bei 
onomastikai, senovės lietuvių mitolo
gijai ir kitoms baltistikos bei slavis- 
tikis problemoms nušviesti. Tai 
reikšmingas įnašas j tarybinį ling
vistikos ir istorijos mokslą, žymiai 
suaktualinantis daugelio baltistikos- 
slavistikos klausimų svarstymą artė
jančiame VII Tarptautiniame slavis- 
tų suvažiavime, kuris įvyks šių metų 
rudenį Varšuvoje.”

ESTĖS DAILININKĖS LEILI MU- 
GOS tapybos darbų parodą surengė 
Vilniaus dailės parodų rūmai. Prieš 
aštuonerius metus su jos kūryba tu
rėjo progą susipažinti kauniečiai ir 
vilniečiai. Dabartinėje parodoje yra 
60 drobių, sukurtų pastarųjų trejų 

. metų laikotarpyje.
FOTOŽURNALISTAS B. ALEK

NAVIČIUS Klaipėdoje surengė nuo
traukų parodą “Ablinga". Lankyto
jams jos atskleidžia Žemaitijos liau
dies meistrų sukurtą skulptūrų an
samblį, įamžinantį Ablingos kaimo 
tragediją. II D. karo pradžioje vo
kiečiai sušaudė kaimo gyventojus.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRE naują P. Čaikovskio 
“Spragtuko” pastatymą paruošė ba
letmeisteris Elegijus Bukaitis. Jis 
yra Leningrado S. Kirovo teatro ba
letmeisterių L Belskio ir L. Jakob- 
seno mokinys. Spektaklio apipavida
lintoja — dail. Songailaitė, dirigen
tas — Ch. Potašinskas. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka baleto sofistai R. 
Minderis, G. Sakalauskaitė, S. Ma- 
saniovaitė, L. Aškelovičiūtė, V. Kudž- 
nia, V. Sasnauskas, V. Chlebinskas ir 
kt. Lėlių pasauliui atstovauja M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos choreo
grafijos skyriaus moksleiviai, pa
ruošti L. Navickaitės ir J. Jovaišai- 
tės-Olekienės.

DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
“LIETUVA” su “Šventinių vakarų 
programa gastroliavo Šakių, Vilka
viškio, Kybartų bei kituose rajonuo
se, surengdamas net 33 koncertus, 
kuriuos stebėjo 14.000 žiūrovų. Gast
rolės užbaigtos trimis koncertais 
Kaune. “Šventiniai vakarai” remiasi 
lietuvių kalendorinių apeigų folklo
ru ir etnografine medžiaga. Dzūkijai 
atstovauja žaidimai, Žemaitijai — 
liaudies išmintis ir humoras, Augš- 
taitijai — Joninių laužas, Suvalkijai 
— derliaus nuėmimo pabaigtuvės. 
“Lietuvos” meno vadovas dabar 
yra birbynininkas Pranas Budrius, 
pakeitęs Vladą Bartusevičių, balet
meisteris — Juozas Lingys.

VILNIAUS UNIVERSITETE įvy
ko Jono Meko poezijos spektaklis 
“Erdvės vidury”, režisuotas penkta
kursio lituanisto R. Smajausko. Eilė
raščius deklamavo studentai S. Ber
žinis, A. Kubilius, -M. Rastenis, V. 
Stanaitytė, dėstytoja ir aktorė A. 
Čepaitytė.

PANEVĖŽIO DAILININKŲ pa
starųjų trejų metų darbų paroda bu
vo surengta naujuosiuose rūmuose. 
Iš Alės Počiulpaitės recenzijos “Li
teratūroje ir Mene” paaiškėja, kad 
tie parodoms skirti naujieji rūmai 
yra rekonstruota XIX šimtmečio baž
nyčia. Dailininkų Sąjungos Panevė
žio sekcija, vadovaujama K. Naruše
vičiaus, turi apie 30 narių, jų tarpe 
daug jaunimo, neseniai baigusio Vil
niaus dailės institutą. A. Pačiulpai- 
tė įdomiausiais parodos kūriniais lai
ko V. Stasiūnienės “Natiurmortą su 
virduliu”, "Natiurmortą su verbom”, 
N. Ulevičienės gobeleną “Neptūnas", 
žydinčią pievą primenantį D. Vaške- 
lienės rištinį grindų kilimą. Liau
dies įtakoj sukurtų medžio skulptū
rų buvo išstatę skulptoriai A.-Bosas 
ir V. Vildžiūnaitė, akvarelių — J. 
Jankaitis, K. Naruševičius, S. Kava
liauskas ir kt. v
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BLOOR — KEELE, $38,700.- pra
šoma kaina. Mūrinis, atskiras 7-ių 
kambarių namas. Garažas ir įva
žiavimas. Dvi virtuvės ir prau
syklos. Arti požeminio.
HIGH PARK, $49,800.- prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis 8-ių 
kambarių namas. Du garažai ir 
įvažiavimas. Dvi virtuvės ir prau
syklos. Įrengtas rūsys. Netoli 
Bloor.
BLOOR — JANE, $41,900.- pra
šoma kaina. Mūrinis 6-ių kamba
rių namas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Moderni virtuvė ir 
prausykla. Vandens - alyvos šil
dymas. Arti Bloor ir požeminio.
BLOOR—RUNNYMEDE, $8,000.- 
įmokėti. Atskiras, mūrinis, 7-ių 
kambarių namas. Įvažiavimas ir 
vieta garažui. Įrengtas rūsys. Mo
derni virtuvė. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Gerai prižiūrėtas na
mas.

BABY POINT, $48,900.- prašoma 
kaina. Mūrinis, atskiras, 7-ių kam
barių namas su dviem garažais ir 
įvažiavimu. Vandens - alyvos šil
dymas, moderni virtuvė, įrengtas 
rūsys, kilimai ir kiti patogumai.
JANE PARK PLAZA, tributis. 
Prašoma kaina $55,500.-. Butai 
po du miegamuosius. Dabartinė 
nuoma $420.- mėnesiui. Vieta 
trims garažams. Viena skola ba
lansui. Apie $15,000.- įmokėti.
ETOBICOKE, $30,000.— įmokėti. 
Mūrinis 8 butų pastatas. Privatus 
įvažiavimas ir vieta 8 automobi
liams pastatyti. Pilnai išnuomo
tas, geros pajamos. Visi priedai. 
Viena ilgo termino skola.
BATHURST—WILSON, $35,000.- 
įmokėti. Mūrinis 10 butų pasta
tas. Penki butai po du miegamuo
sius ir penki po vieną. 4 garažai 
ir pakankamai vietos mašinoms 
pastatyti. Visi butai gerai išnuo
moti. Ilgo termino skola balansui.

BALYS SAKALAS 

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų ir trejų metų ................... 7(4%
vienerių metų ........................... 614%
už taupomąsias (savings) s-tas 6Va% 
už depozitų-čekių sąskaitas 53/4% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000 ............... 8%
nekiln. turto iki $50.000 .........  8%

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki

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

Trečiad. uždaryta 

Ketvirtad.......... 10-7
Penktad............ 10-8

Seštad.............9 - 12
Sekmad...... 9.30 - 1
Nemokamas visų narių
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, 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

SWANSEA — ELLIS AVE. Gražioje vietoje netoli High Parko, 5 kam
barių mūrinis vienaaugštis (bungalow). Vandeniu-alyva šildomas, pla
tus šoninis įvažiavimas, garažas. Šiuo metu retai pasitaikantis pirkinys. 
Namas be skolų, įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GARDEN AVE. Gerame stovyje, arti krautuvių 
ir susisiekimo 8 kambarių namas. Dvi virtuvės, prausykla ant pirmo 
augšto, dvigubas garažas. Įmokėti $5.000.
BLOOR — DUNDAS. Netoli Lietuvių Namų 6 kambarių mūrinis namas. 
Didelė ir moderni virtuvė, įrengtas rūsys. Įmokėti prašo apie $12-15.000. 
HIGH PARK — BLOOR. Labai skubiai parduodamas 7 kambarių mū
rinis namas. Dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos. Garažas ir platus 
šoninis įvažiavimas. Namas arti parko ir požeminio susisiekimo. Reika
lingas galimai didesnis jmokėjimas.
RUNNYMEDE — BLOOR. Arti Bloor gatvės ir puikaus susisiekimo, 13 
kambarių namas. Penki kambariai pirmame augšte su atskiru įėjimu. 
Didelis sklypas, dvigubas mūrinis garažas su privačiu įvažiavimu. Įmo
kėti prašo $20.000. „ L
DURHAM — BENTNINCE. Prie 6 kelio (viena mylia nuo Durham 
miestelio) 37 akrai žemės. Dalis apaugusi medžiais. Pirkinys yra maž
daug 75 mylios nuo Toronto. Prašo $15.000 su $5.000 įmokėjimu.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS
Tel. S34-9286 — namų: S37-2S69

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

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

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. ye| 445.(503 J
(Warden & Ellesmere) ------------------- "
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 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.

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

Robert Soucie, d. i. photography, 
82 Cassandra Blvd. • Telefonas
Don Mills, Ontario • 444-5160

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4 TEL. LE 1-1161
HIGH PARK, $15.000 įmokėti, atskiras mūrinis namas, 2 butai po tris 
miegamuosius, garažas, privatus įvažiavimas.
EGLINTON — BATHURST, $10.000 įmokėti, atskiras, 3 butai po 2 mie
gamuosius, 2 garažai, 18 metų senumo, viena 10-čiai metų atvira skola. 
RONCESVALLES — HOWARD PARK, $25.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras 16 kambarių namas, kiekviename augšte virtuvės ir prausyklos, už
baigtas rūsys, 2 garažai, privatus įvažiavimas, $6.500 pajamų per metus. 
BLOOR — RUNNYMEDE, $5.000 įmokėti, 6 kambariai per du augš- 
tus. Prašoma kaina — $27.000.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

S PORTAS
LIETUVIAI PASAULINĖSE STALO 

TENISO PIRMENYBĖSE
Neseniai Sarajevo mieste, Jugo

slavijoje, pasibaigė pasaulinės stalo 
teniso pirmenybės. Jose dalyvavo 
apie 450 žaidėjų iš 66 šalių. Šiose 
pirmenybėse taip pat varžėsi ir 4 
lietuviai stalo tenisininkai — Viole
ta ir Flora Nešukaitytės, Paulius 
Klevinas iš Kanados ir Asta Giedrai
tytė iš Lietuvos.

Sėkmingiausiai žaidė Asta Gied
raitytė, kuri iškovojo labai reikšmin
gą laimėjimą. Mišraus dvejeto var
žybose, poroje su rusu Anatolij Stro- 
katov, ji tik baigmėje pralaimėjo 
kiniečių porai. Tokiu būdu ji lai
mėjo antrą vietą ir tapo pasaulio vi- 
cemeistere. Joks lietuvis stalo teni
sininkas iki šiol nebuvo pasiekęs to
kio augšto laimėjimo. Reikšmingų 
pergalių buvo pasiekę Lietuvos sta
lo tenisininkai, kurie prieš II D. 
karą pasaulio pirmenybių komandi
nėse varžybose laimėjo ketvirtą 
vietą.

Dabartinėse pirmenybėse gerai žai
dė V. Nešukaitytė. Tačiau jai sun
ku buvo atsilaikyti prieš labai pa
jėgius Europos ir Azijos stalo teni
sininkus. Komandinėse varžybose ji 
žaidė 16 susitikimų, iš kurių 14 lai
mėjo ir 2 pralaimėjo. Kanada šiose 
pirmenybėse nugalėjo JAV 3:2, 
Hong-Kongą 3:1, N. Zelandiją 3:1, 
Belgiją 3:0 ir Australiją 3:0. Pralai
mėjo Malėzijai 2:3 ir Bulgarijai 1:3. 
Violeta daug prisidėjo prie šių lai
mėjimų, beveik viena iškovodama vi
sus taškus. Ji-taip pat sėkmingai žai
dė dvejetuose. Jei vadovai nebūtų 
pakeitę jos partnerės rungtynėse 
prieš Malėziją, jos ir čia būtų pasie
kusios laimėjimą, kuris Kanadą bū
tų pakėlęs į žymiai augštesnę vietą. 
Dabargi Kanada telaimėjo XX vie
tą. Asmeninėse varžybose, po perga
lių pirmame ir antrame rate, tre
čiame rate Violeta pralaimėjo len
kei. Nežiūrint pralaimėjimo, ji pa
teko į 36 pasaulio geriausių žaidėjų 
tarpą. Asmeninėse varžybose iš vi
so varžėsi 176 žaidėjos. Mišraus dve
jeto varžybose Violeta žaidė poroje 
su E. Caetano. Po pergalės pirma
me rate jie pralaimėjo švedų porai. 
Moterų dvejete, poroje su Kvebeko 
M. Domonkos, palyginti gerai žaidė 
prieš kiniečių porą, antrame rate 
pralaimėdamos 1:3.

Vienas jauniausių pirmenybių da
lyvių penkiolikametis Paulius Kle
vinas irgi grįžo su laimėjimais. As
meninių varžybų priešžaismiuose jis 
iškovojo dvi pergales.

Flora Nešukaitytė pasiekė savo 
pirmą laimėjimą pasaulinėse pirme
nybėse. Poroje su seserim komandi
nėse varžybose jos laimėjo dvejetą 
prieš Belgijos žaidėjas.

Po šių pirmenybių Kanados stalo 
tenisininkai V. Nešukaitytė ir E. 
Caetano buvo oficialiai pakviesti 
Vengrijon į ten vyksiančią stalo te
nisininkų treniruočių stovyklą, kuri 
prasideda liepos mėnesį, šių pasau
linių pirmenybių metu buvo išleis
tas aplinkraštis, kuriame tilpo ir 
Violetos nuotrauka.

Sekančios pasaulio pirmenybės 
įvyks 1975 m. Indijoj, Dely mies
te. Tikėkimės, kad šios pirmenybės 
lietuviams stalo tenisininkams bus

dar sėkmingesnės. A, S.
AUSROS ŽINIOS

Paulius Klevinas, dalyvavęs Bri
tų Bendruomenės ir pasaulio stalo 
teniso pirmenybėse, laimingai grįžo 
į namus. Britų Bendruomenės pirme
nybės vyko Britanijoje, dalyvaujant 
195 žaidėjams. Individualinėse var
žybose iš visų Kanados vyrų rinkti
nės žaidėjų Paulius pasiekė augščiau- 
sią laimėjimą — iš varžybų iškrito 
16 rate, kai buvo likę vos 16 žaidė
jų. Šiame turnyre žymiausi Pauliaus 
laimėjimai buvo prieš Nigerijos jau
nių meisterį ir Hong Kongo rinkti
nės žaidėją, kuris buvo laikomas Aš
tuntuoju. Pasaulio pirmenybės Ju
goslavijoje susilaukė 475 žaidėjų. Po 
dviejų laimėjimų prieš Brazilijos ir 
Hong Kongo žaidėjus Paulius pralai
mėjo prieš Korėjos meisterį ir iš 
turnyro iškrito. Jauniausiam Turny
ro dalyviui Pauliui vyrų klasėje te
ko žaisti ir pabendrauti su pasauli
nio masto žaidėjais, jų tarpe ir su 
lietuvaite Asta Giedraityte, kuri lai
mėjo mišraus dvejeto II vietą.

Kanados jaunių stalo teniso pir
menybės įvyks balandžio 28-29 d.d. 
Toronte. Jose dalyvaus 3 Aušros sta
lo teniso žaidėjai: P. Klevinas, Bi
rutė ir Aldona Plučaitės. Paulius 
lengvai turėtų apginti savo meiste- 
rystę, Birutė — laimėti prieš mont- 
realietę Demankos ir vainikuotis 
mergaičių meisterės titulu. Birutė ir 
Paulius, žaisdami kartu, turėtų ne
sunkiai iškovoti mišraus dvejeto 
meisterystę. Po sekančio savaitgalio 
jaunus aušriečius tikimės matyti pa
sipuošusius Kanados jaunių meiste
rių titulais. -
HAMILTONO KOVAS

CYO lygoj mergaitės A vis dar ne
sutiko didesnio pasipriešinimo. Ket
virtąsias krepšinio rungtynes, prieš 
St. Patrick parapiją, laimėjo 58:12. 
Žaidė: L. Zubaitė 25, V. Turcotte 15, 
V. Riekutė 8, A. Lukošiūtė 5, D. Gra- 
jauskaitė 5, R. Kazerckaitė, N. ir J. 
Kasiūnaitės.

Kovo pirm. Z. Stanaitis žaidžia sta
lo tenisą Hamiltono kanadiečių ko
mandoje, kuri Toronto lygoje (III- 
je div.) iškovojo I vietą.

Š. Amerikos lietuvių žaidynėse 
Detroite Kovas ruošiasi dalyvauti su 
jaunių A ir mergaičių A krepšinio 
komandomis. A. G.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems lankiu

siems mane ligoninėje bei namuo
se: kun. J. Staškui ir kun. A. Pra- 
kapui, OFM, p.p. dr. Urbaičiui, dr. 
Davidson ir B. Naujaliui.

Dėkoju už gėles, dovanas, nuošir
dų atjautimą ir atsilankymą, trum
pinusį nuobodžias ligos dienas: p.p. 
J. B. Bedarfams, J. M. Bendikams, 
J. E. Beinoriams, A. V. Bentno- 
riams, P. O. Česnauskams, A. A. Ka
minskams, dr. J. Kaškeliui, D. Kaš- 
kelienei, J. Klovak, J. Francisco, Ed. 
Hathway, J. S. Misetich, J. G. Mi- 
setich, J. Markūnui, L. Novogrods- 
kienei, A. Polencic, A. I. Pūkams, 
St. Savičiui, A. M. Seliokams, A. E. 
šelmiams, J. O. Svetulevičiams ir 
B. Woodley.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.
Jonas Uogintas

VIEŠAS PRANEŠIMAS

Dienos šviesos taupymo laikas
TORONTO MIESTAS

Nuo balandžio 29 iki spalio 28, 1973
Pagal miesto valdybos instrukcijas, burmistras David 

Crombie paskelbė, kad Toronto mieste dienos šviesos 

taupymo laikas prasideda 1973 m. balandžio 29, sek

madienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 28, sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi

PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ 
PIRMYN BALANDŽIO 29, SEKMADIENĮ, 2 v.r.

Burmistras Crombie kviečia visus gyventojus nuoširdžiai 

bendradarbiauti ir šį potvarkį padaryti naudingu visuo

menei.
G. T. Batchelor,
City Clerk

Ateitininkų žinios
Visi ateitininkai yra raginami da

lyvauti vaikų karnavale, kuris įvyks 
šį sekmadienį, tuoj po 10 v. Mišių. 
Karnavalą rengia N. Pr. Marijos se
serys, kurių namuose vyksta gana 
daug ateitininkų parengimų. Karna
valas bus Prisikėlimo par. salėje.

Ateitininkiškas jaunimas sveikina 
Prisikėlimo parapiją, švenčiančią sa
vo dvidešimtmetį. Visą laiką jauni
mas randa nuoširdžią prieglaudą ir 
paramą Prisikėlimo parapijoje. Atei
tininkai ne tik čia turi savo reika
lams puikų kambarį, bet ir dažnai 
naudojasi kitomis patalpomis, reika
lui esant, ir klebono raštine. Jauni
mo veiklai tai yra gana svarbu, ir 
dažnai jaunimas, atvykęs iš kitų ko
lonijų, stebisi, kaip “mes gerai tu
rime”. Per praėjusius 20 metų Prisi
kėlimo parapija yra labai daug pri
sidėjusi prie ateitininkų veiklos, ir 
per tą laiką išaugo nemaža jaunuo
lių, šiandien dirbančių visuomeninį 
darbą. Dėkojame ir meldžiamės, kad 
parapija ir toliau stiprėtų Kristaus 
dvasioje.

Skautų veikla
• Kanadiečių skautų kasmet or

ganizuojama Obuolių Diena bus ba
landžio 28, šį šeštadienį. “Rambyno” 
tunto skautai, kaip registruota 226- 
ta grupė, šiame užsiėmime taip pat 
dalyvauja. Visiems su pasiruoštais 
krepšeliais rinktis 8.30 v.r. Univer
sity Settlement patalpose (kur rin
komės ir pernai). Lietuviams vado
vaus sk. v. si. R. Marijošius. Kvie
čiami tėveliai padėti transportu.

• Mindaugo dr-vės paskutinė dar
bo sueiga — balandžio 30, pirmadie
nį, 7 v.v. Lietuvių Namuose. Įžodis, 
sujungtas su iškyla, numatomas bir
želio antroj pusėj Romuvoj.

• Gegužės 6 d. St. Catharines, 
Ont., šaukiamas Kanados rajono va- 
dovų-vių suvažiavimas. Bus tariama
si Romuvos XI stovyklos reikalais. 
Stovykla bus liepos 14-29 d.d. Vado- 
vai-vės kviečiami iš anksto apsispręs
ti, kurią savaitę galės stovyklauti.

C. S.

RYŽIUS SU .. .
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tais, tęsti jų veiklą ir ateityje 
papildyti vadų eiles. Tai esan
ti geriausia pagalba dabartinei 
sovietų okupuotai Lietuvai.

Bendradarbiavimas
Visus išeivijos su kraštu 

bendradarbiavimo reikalus tvar
ko ir prižiūri ne ryšininkų ko
mitetas, bet specialus KGB* sky
rius Vilniuje, vadovaujamas ru
so pik. Dubrovino, kuris yra ge
rai išsilavinęs, moka kelias kal
bas.

Kai sužinoma, kad iš užsienio 
atvyksta kuris nors žymus tau
tietis, planus jam sutikti paruo
šia ar bent aprobuoja pik. Dub
rovinas ir jo bendradarbiai. Su
randama tokio asmens giminių, 
bičiulių, kurie įpareigojami de
talizuotai užrašyti turėtus pokal
bius. Tokiam svečiui plačiai at
veriamos durys, taikomos išim
tys, nes norima laimėti jo pri
tarimą dabartinei santvarkai. 
Jeigu jis pvz, kuriame muzėju- 
je pasigenda kokių nors rodi- 
nių, muzėjus dažniausiai būna 
jais papildomas, kad kitiem pa
našiem užsienio svečiam sudary
tų dar geresnį įspūdį.

V. Valatkos teigimu, pagrin
dinis užsieniečiams skirto KGB 
skyriaus ir pik. Dubrovino tiks
las — sovietinės Lietuvos pripa
žinimas. Maskva nori, kad išei
vijos lietuviai atsisakytų kovos 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
pasisakytų už jos įjungimą So
vietų Sąjungon bei dabartinę 
santvarką. Ypatingas dėmesys 
tenka išeivijos jaunimui, nes vy
resniosios kartos nesitikima lai
mėti. V. Kst.
KANADOS ĮVYKIAI

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Aver> w ■ eqif lOTO 
TORONTO, ONTARIO I CL

• Įvairios 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--------------  •

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
bet kanadiečiai ją perka. 1972 
m. kiekvienas kanadietis mėsos 
suvalgė po 166 sv. Kanada mėsą 
išveža ir į kitus kraštus, ypač 
daug arklienos — per 12 mil. 
sv. į metus. Europoje šeiminin
kės arklieną išgraibsto po $2 už 
svarą, nes tenai jautienos sva
ras kainuoja $3-$5. Kanadoje 
arklienos svaras — 90 et., o jau
tienos — $1,5. Protestų buvo ir 
prieš pirkimo mokesčių padidi
nimą. Priminta, kad vyriausy
bė nesilaiko logikos: pataria lai
kyti šaltesnius kambarius, o, jei 
šalta — apsivilkti megztiniu, 
bet pastarųjų pirkinio mokes
čiai taip pat padidinti. Taipgi 
buvo priminta ir viena Prancū
zijos karalienė, kuri sakė: “Jei 
žmonės neturi duonos, tegu val
go pyragą”.

Daug didžiųjų Kanados darbo 
unijų savo centrus turi JAV ir 
vadinasi tarptautinėmis. Nema
ža narių mokesčio dalis kasmet 
iškeliauja į tuos centrus. Nevie
nam kanadiečiui buvo kilęs 
klausimas — kiek dolerių tokios 
mūsiškės unijos atiduoda Ame
rikai? Apytikrį vaizdą leidžia su
sidaryti federacinio parlamento 
sekretoriaus prekybos reika
lams H. Breau atsakymas par
lamento nariui L. Alexander. 
Paskutinieji statistiniai duome
nys yra 1969 m. Tada amerikie
tiškų tarptautinių unijų skyriai 
Kanadoje į savo centrus Ameri
koje išsiuntė didoką $41.469.000 
metinę sumą.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wist

RONCESVALLES RAJONE atsikras 11 kambarių 3 augštų namas 
vandeniu šildomas; 5 kambariai pirmame augšte; privatus įvažiavi
mas, apie $10.000 įmokėti. Viena skola.

INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus namas, 10 kambarių per 3 augš- 
tus, gerame stovyje, vandeniu-alyva šildomas, geros pajamos, atvira 
skola.

NEW TORONTO, apynaujis tributis namas, didelis sklypas, apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola išmokėjimui.

HIGH PARK — ANNETTE, dvibutis — po du miegamuosius, mo
dernizuotas namas, balkonai, naujai įrengtas vandeniu šildymas, apie 
$10.000 įmokėti.

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 A fh a a jj a 
TORONTO LIETUVIŲ P A K A/VIA
KREDITO) KOOPERATYVE ----------------------------------------

MOKA
53/a% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas 

61/2% už 1 m. term. dep. 
7’/4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonai dolerių

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

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

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — KEELE, $3.000 įmokėti, plytinis 9 kambarių namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, įvažiavimas. Prašoma $26.900.
ST. CLAIR — DUFFERIN, $35.000 įmokėti, atskiras 6 butų plytinis 
namas, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola, tas pats savininkas per 20 metų.
BLOOR — DOVERCOURT, $2.500 įmokėti, 4 dideli kambariai, atnau
jintas, nauji vamzdžiai (plumbing) per visą namą, moderni virtuvė, 
garažas. Prašo $24.900.
ROYAL YORK — LAKESHORE, plytinis, vienaaugštis (bungalow), 
atskiras, 5 kambariai plius kambarėlis (den), privatus įvažiavimas. 
$5.000 įmokėti.
JANE — DUNDAS, plytinis, 7 kambarių namas, nauja šildymo kros
nis, šoninis įvažiavimas, garažas.

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

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

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS

ED. 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., T . C4C4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 Ck NUOLAIDA

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

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

PARCELS TO EUROPE

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu Ir kitų dalyki*, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ darbai: leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

programos, 
visi verslo bei 
re k I o m i n i a i 
spaudinio i
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus ____

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

= tip-topMEATS
KAS SAVAITĘ ~ r DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (pri« keele požeminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth >r 27 kelia,)

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

Balio Maskeliūno
DRAUDOS ĮSTAIGA
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

----- T V - H I - F I -----
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 (j pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

A-.c.iaIi.icAS. ALFA RADIO & TV
* Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus *

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

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

ĮSPŪDŽIAI Iš TORONTO
Po “Mindaugo”, “Raganiaus” ir 

"Uodo” spektaklių Toronte akto
riams sugrįžus atgal į Čikagą, tele
fonu susisiekiau su akt. J. Kelečium 
ir paprašiau papasakoti įspūdžius iš 
tų gastrolių. Įdomu, kad akt. J. Ke
lerius buvo ir nustebintas, ir suža
vėtas. Nustebintas tuo, kad Toronto 
liet, skautų “Šatrijos” ir "Rainbyno” 
tuntai, minėdami savo veiklos 25 m. 
sukaktį, neruošė kokių mitinginio 
tipo suėjimų su kalbomis bei liaup
sinimais, bet nepabūgo surengti rim
tos meno šventės, kur rengėjų re- 
spektas buvo atiduotas daugelio pa
mirštamam ar net ignoruojamam lie
tuvių teatrui. Antra vertus, J. Hele
rių ir kitus trupės dalyvius stebino 
ir tai, kad Toronto skautų vadovai 
nebijojo didesnių išlaidų, nes akto
riai iš Čikagos turėjo skristi lėktu
vais, kartu oro keliu atsivežti deko
racijas ir visa tai rengėjams nema
žai kainavo. Kitų vietovių lietuviai 
dažnai to nesupranta ir net atšaukia 
kvietimus. Tuo tarpu Toronto skau
tų vadai viską įvykdė bei ištesėjo 
iki galo. J. Kelečių bei kitus trupės 
dalyvius žavėjo Toronto lietuvių šilu
ma, jų gilus bei gyvas susidomėji
mas spektakliu ir labai šiltas spek
taklio priėmimas bei įvertinimas. 
Tuo tarpu trupės administratorė dail. 
Vanda Aleknienė su pagarba prisi
minė šias rengėjų bei talkininkų pa
vardes: Petrą Būtėną, Primą Saplie- 
nę, M. Vasiliauskienę, Br. Saplį, Ire
ną šernaitę, Antaną Dilkų, Danutę 
Keršienę ir kitus.

REIKALAI SU MUITINE
Iš JAV skrendant į Kanadą, kar

tais susidaro keblumų ir su muiti
nėmis. Taip atsitiko ir aktoriams, ku
rie iš Čikagos į Torontą oro keliu 
siuntė dekoracijas “Mindaugo”, “Ra
ganiaus” bei “Uodo” spektakliui. Či
kagoje buvo užtikrinta, kad dekora
cijos bus nuvežtos tuo pačiu lėktu
vu ir muito tereikės mokėti tik 35 
dol. Deja, dekoracijų pristatymas į 
Torontą smarkiai pavėlavo, o tenykš
tės muitinės valdininkai pareikala
vo net 200 dol. muito. Pirmieji ko
vą su muitinės valdininkais pradėjo 
vyrai, ypač inž. A. Alekna. Kai jiems 
muitinės valdininkai nenusileido, j 
kovą stojo ir moterys — akt. St. Kie- 
laitė ir dail. V. Aleknienė. Po ilges
nių įrodinėjimų visgi muitinės valdi
ninkai moterims nusileido ir muito 
už dekoracijų įvežimą vietoj 200 dol. 
tepaėmė tik 20 dol. šį fakta. turėtų 
prisiminti ir kitos mūsų menininkų 
trupės, kurios ateityje oro keliu veš 
dekoracijas į Kanadą.

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
šeštadienį prieš Verbas j Jaunimo 

Centro didžiąją salę susirinko Čika
gos Lietuvių Operos vieneto nariai 
su meno vadovais bei solistais, taip 
pat lietuvių laikraščių atstovai ir bū
relis visuomenės j ilgo darbo galu
tinio apvainikavimo šventę — K. V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis”

plokštelės pristatymo vakarą, kurį 
rengė plokštelę įdainavusi bei išlei
dusi Čikagos Lietuvių Opera. Kaip 
žinoma, “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros kelias buvo labai ilgas. Kompozi
torius ją pradėjo kurti dar nepri
klausomoje Lietuvoje, o pabaigė Niu
jorke prieš pat savo mirtį, nespėjęs 
jos suorkestruoti. Tai padarė kiti, 
nes ČLO iniciatyva opera buvo ne 
tik orkestruota, bet specialus komi
tetas išleido ir monumentalų jos kla- 
vyrą, dabar plačiai pasklidusį po vi
są pasaulį. Tų visų bendrų pastangų 
įsibėgėjimas naują lietuvio kompozi
toriaus operą išvedė ir į scenos švie
są. Jos premjera buvo praėjusių me
tų balandžio įnėn. Malonu, kad ČLO 
vadovybė, ilgai nelaukusi, pasiryžo 
visą operą įrašyti į plokštelę, kad jos 
grožis ir melodijos galėtų pasiekti vi
sam pasaulyje gyvenančius lietuvius 
bei muzikos mylėtojus kitataučius. 
Balandžio 14 dieną susirinkę į 
Jaunimo Centrą ir išklausę naują
ją plokštelę, visi buvom tikrai malo
niai nustebinti savosios tautinės mu
zikos didingumu, retai kur mūsuose 
sutinkamo choro ir solistų D. Stan- 
kaitytės, A. Stempužienės, M. Mo- 
mkienės bei St. Baro dainavimu. 
ČLO pirm. Vyt. Radžius pirmąją “Jū
ratės ir Kastyčio” plokštelę įteikė 
Lietuvos gen. konsulei Čikagoje J. 
Daužvardicnci, kaip ištvermingumo 
simboliui kovoje už šviesesnę Lietu
vos ateitį. Antrąją plokštelę gavo lie
tuvių muzikos patriarchas prof. J. Ži
levičius, trečiąją — maestro Alek
sandras Kučiūnas, naująją operą iš
vedęs ne tik į sceną, bet ir J plokš
telę. Taigi, po didelių pastangų ir 
dar didesnio darbo, j kurį buvo 
įjungta šimtai rankų bei balsų, lietu
vio išeivio sukurta opera bus pri
einama betkurioje pasaulio dalyje 
gyvenantiems lietuviams. Tikimasi, 
kad plokštelės nepabijos įsileisti ir 
okup. Lietuvos valdžia, nes joje juk 
nėra jokio politinio aspekto.

SPAUDOS BALIAUS PELNAS
Kovo 3 d. Čikagos priemiestyje įvy

kęs Lietuvių žurnalistų Sąjungos cv 
ruoštas tradicinis spaudos balius su
traukė per 400 gražios publikos. Šio
mis dienomis LŽS cv posėdyje pa
aiškėjo ir jo pelnas: iš viso pelno 
gauta $1.365. To pelno $600 perves
ta į Dr. P. Daužvardžio fondą, o li
kusioji dalis paliekama LŽS cv ka
soje. š. m. kovo 11 d. Dr. P. Dauž
vardžio fonde jauniesiems lietuvių 
spaudos bendradarbiams ugdyti bu
vo $1.979, o LŽS cv ižde taip pat ne
maža suma pinigų. Iš tų sumų maty
ti, kad šių metų pabaigoje bus gali
ma paskirti nemažai premijų bei sti
pendijų jauniesiems liet, spaudos 
bendradarbiams, jei jie, kaip jau 
prašyta, rinks lietuvių spaudoje pa
skelbtų savo straipsnių iškarpas, jas 
tvarkingai suklijuos ir, metams bai
giantis, pristatys LŽS cv Čikagoje. 
Kad įvairūs fondai iš nulių išauga į 
tūkstančius, daugiausia padėkos nu-

LONDON,
LONDONO “BALTIJOS” METI

NIS BALIUS jau čia pat. Atvelykio 
šeštadienį, balandžio 28, 8 v. v., Cen
tennial salėje, 550 Wellington St., 
įvyks tradiciniai pavasariniai šokiai, 
grojant “Don Downs” puikiam or
kestrui. Punktualiai 8.30 v. v. bus 
atlikta įdomi programa, dalyvaujant 
Delhi “Palangai”, studentų orkest
rui “Suktinis” ir “Baltijai”, paruo
šusiai naujų dar šioje apylinkėje ne
matytų šokių. Bus reta proga susitik
ti tiek daug gražaus jaunimo ir kai
myninėms kolonijoms bičiuliškai pa
bendrauti. Patiekalų, skanėstų ir gė
rimų netruks. Londono “Baltija” 
nuoširdžiai kviečia visus tautiečius, 
jų kaimynus bei pažįstamus kartu su
tikti pavasarį jaunatviškoje, pakilio
je nuotaikoje. Gausiu atsilankymu 
skatinsime savo jaunimą ir toliau 
puoselėti lietuvišką dvasią, meniškai 
ją įpavidalinant dainos melodijoje ir 
šokio judesiuose.

JAUNOJI “BALTIJA”, vadovauja
ma Liucijos Petrašiūnaitės ir Ma
riaus Chainausko, akompanuojant 
Pauliui Genčiui, šoko du lietuviškus 
tautinius šokius labai sėkmingame 
“Ethnic Heritage” vakare, kurį su
organizavo šv. Martyno mokykla 
Londone. “Vėdaro” ir “Landutės” 
šokius gražiai apibūdino mokyt. L. 
Petrašiūnaitė. Į šį parengimą visuo
menė buvo kviesta per Šv. Martyno 
parapiją. Lankytojų buvo tiek daug, 
kad jauniesiems vietos tik stovėti te
buvo likę. Bendras vakaro įspūdis, 
kiek teko girdėti, labai geras.

Vakaro proga B. Kerienės inicia
tyva ir “Baltijos” motinų pagalba 
surengta ir lietuviško meno parodė
lė, kurioje buvo medžio ir gintaro iš
dirbinių, audinių bei mezginių. Eks
ponatų reikšmę aiškino ir juos api
būdino “Baltijos” ansamblio narės 
Rūta Dragūnevičiūtė ir Vida Pociū
tė. Atsilankiusieji buvo taip pat su
pažindinti su Lietuvos istorine, ge
ografine ir politine padėtimi, dali
nant spausdintą informaciją knyge
lių ir lapelių forma. Lietuvių pasiro
dymas tikrai maloniai nustebino gau
sius vakaro dalyvius, tiek jaunuo- 

sipelno tie, kurie jiem labiausiai pa
sišvenčia. Ir dabartinė LŽS cv jau
čiasi laiminga, savo tarpe turėdama 
iždininką žurn. Jurgį Janušaitj, ku
ris moka sukviesti šimtus žmonių j 
tradicinius spaudos balius ir vis su
randa aukų LŽS cv iždui bei Dr. P. 
Daužvardžio fondui.

APIE TABOR FARMĄ 
Kiekvieneriais metais Tabor Par

moję, Mičigane, vykdavo tradicinės 
PLB, spaudos ir radijo darbuotojų 
dienos. Praėjusiais metais PLB cv 
tas dienas suorganizuoti buvo pave
dusi LŽS centro valdybai. Tas pats 
pasiūlyta ir šiais metais. Bet LŽS 
cv paskutiniame posėdyje nutarė, 
kad jai nebeverta apsisunkinti šia 
našta. Kažką panašaus planuoja su
rengti LŽS Detroito skyrius. Jų pa
stangas LŽS cv mielai parems. Bet 
tai, berods, bus tik gyvųjų lietuvių 
spaudos darbuotojų, susibūrimas, ne 
LB.

ONTARIO
sius mokinius, tiek suaugusius. Dau
gelis reiškė pasitenkinimą, susipaži
nę iš arčiau su taip gyva ir patrauk
lia kanadiečių lietuvių kultūra ir jų 
etniniu paveldėjimu.

Pastebėtina, kad vienintelė kita 
grupė, radusi reikalo ir iniciatyvos 
pasirodyti, buvo kroatų moterys, ku
rios pademonstravo keletą šokių ir 
vaišino susirinkusius kepsniais, nors 
mokyklos buvo bandyta tartis su 
daug gausesnėmis etninėmis grupė
mis, kaip italai, olanadai ir kt. šio 
vakaro pasisekimas turėtų pakartoti
nai pabrėžti asmeninės iniciatyvos 
ir organizuotumo reikšmę visuome
ninėje Kanados plotmėje. B. K.

LONDONO VAKARU ONTARIO 
UNIVERSITETO Thames Hali salė
je kovo mėn. 3 d. nuo 9 v. r. iki 
5 v. p.p. vyko Vakarų Ontario gim
nazijų tautinių šokių festivalis-var- 
žybos. Dalyvavo 23 gimnazijos iš įvai
rių vietovių — Hamiltono, Kitche
ner, Samia, Waterdown ir kt., šok
damos po du pasirinktos tautybės šo
kius ir paruošdamos atstovaujamos 
tautybės parodėlę.

Lietuviški tautiniai šokiai buvo at
likti net dviejų gimnazijų: Glencoe, 
paruošti p. Gaputytės, ir Medway, 
Arva, paruošti Gražinos Petrauskie
nės. Išrinktos keturios geriausios šo
kėjų grupės buvo pakviestos atlikti 
dalį programos baigminiame vakaro 
koncerte, kuriame dalyvavo specia
liai kviestos etninės tautinių šokių 
grupės, tarp jų ir Londono “Balti
jos” ansamblis.

{domu konstatuoti, kad visų ketu
rių laimėjusių grupių mokytojos sa
vo kilme buvo tos tautybės, kurios 
šokiai buvo demonstruojami. Pažy
mėtina taip pat, kad viena keturių

laimėjusių grupių buvo Medway gim
nazijos šokėjai, atlikę “Gyvatarą”, 
“Kalvelį” ir surengę reprezentacinę 
parodėlę, kurioje lankytojams buvo 
dalinami gimnazisčių kepti lietuviški 
pyragaičiai — “grybai". Ši Medway 
gimnazijos grupė taipgi buvo vienin
telė iš visų 23 dalyvavusių grupių, 
sugebėjusi šokėjų sudėtin įtraukti 
ne tik merginas, bet ir jaunuolius. 
Medway grupė, turinti 12 šokėjų, 
gražiai pasirodė ir vakarinėje kon
certo programoje Althouse College 
teatro salėje festivalio uždaryme, šia 
proga “The London Free Press” 
dienraštis įsidėjo Medway šokėjų nuo
trauką, paminėdamas jų laimėjimą ir 
pažymėdamas, kad buvo šokami lie
tuviški tautiniai Šokiai.

Po šių varžybų Medway gimnazijos 
lietuviškų tautinių šokių grupė ne
išsiskirstė, bet šoka su vis didėjan
čiu entuziazmu. Balandžio 5 d. ji 
buvo kviesta šokti penkių gimnazi
jų surengtame tautybių festivalyje 
Parkhill, Ontario. Taip pat ji yra su
tikusi prisidėti prie Medway gimna
zijos priestato atidarymo programos 
— “Open House” — keliais lietuviš
kais šokiais gegužės pabaigoje. Jei 
sąlygos leis, planuojama dalyvauti 
ir “Baltijos” ansamblio metinio ba
liaus programoj balandžio 28 d. Lon
dono Centennial salėje. Tad iki pasi
matymo “Baltijos” šokiuose! B. K.

VANCOUVER, B.C.
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ ir 

knygų galima gauti pas Eugenijų 
Girdauską (tel. 731-3378) arba pas 
p. p. Bukauskus. Šiuo metu jie turi 
Hamiltono mergaičių choro “Aidas” 
plokštelę “Baltos gėlės” ir “Ency
clopedia Lituanica”. Plękštelės kai
na $6, enciklopedijos — po $15 už 
tomą. Plokštelių bei knygų pasirinki
mas bus padidintas rudenį. Bltn.
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FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

382 8 Bloor St. W., ISLINGTON

231-6226 231-2661
Piano - Grand Piano specialistas

Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka 
------------  visokius remonto bei stygavimo darbus. ------------  
A. BR1ČKUS • Tel. 534-0940 Toronte

A & V TA I L O R S
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r> «.• 480 RONCESVALLES AVI.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

DUFFERIN RADIO AND TV m 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. užbaui

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas
Bloor Autorite Garage 2,96 rBR,0CKr £V.E-a (tarp Dundas ir College)

Tel. 531-1305
Dundas Street West

Savininkas FRANK PETIT
Autorite sales and service, 16 3 6
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 

Durbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel VFA 13225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Štai kq turite žinoti apie 
pajamų mokesčius Kanadoje
Kanadoje pajamų mokesčiais apdedami visi gyventojai, nežiūrint 
jų pilietybės. Čia gyventojai turi pranešti visas pajamas, net ir gaunamas 
iš už Kanados ribų. Jei savo pajamas gaunate algos forma, Jūsų 
'darbdavys jau bus atskaitęs pajamų mokestį. Jis turi Jums išduoti T4 
raštelį iki vasario mėnesio pabaigos, kuriame surašyta, kiek 
uždirbote ir kiek pajamų mokesčio atskaityta. Vieną T4 raštelio 
kopiją turite pridėti prie užpildytos pajamų mokesčių formos.
Jei dirbote praėjusiais metais keliose darbovietėse, turėsite kelias T4 
kopijos pridėti. Dauguma mokesčių mokėtojų gauna paštu mokesčių 
mokėjimo formas. Jos yra atspausdintos su mokėtojų pavardėmis, 
adresais ir socialinės draudos (Social Security) numeriu. Naujai atvykę 
į šį kraštą pirmą kartą turi pasiimti šias formas iš pašto įstaigos. 
Informacinė brošiūra yra pridėta prie kiekvienos formos, joje yra 
atsakymai beveik į visus jūsų klausimus. Jeigu Jums dar būtų 
problemų, galite gauti nemokamai informacijų iš kiekvienos 
apylinkės mokesčių įstaigos. Galite apsilankyti, parašyti ar paskambinti. 
Telefono numeris ir adresas jūsų apylinkės įstaigos yra įrašytas 
pridėtoje brošiūroje. Užmiestiniams telefono skambinimams reikia
išsukti "operator" ir prašyti ZE0-4000. 
Nemokamai. Daug mūsų tarnautojų 
kalba įvairiomis kalbomis, bet jei 
norite, galite atsivesti savo 
draugą, kuris padėtų 
Jums susikalbėti.

National 
Revenue, 
Taxation

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

NUO LOINOS IKI D A N G O R A I 1 I Ot 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, priežiūra ir kiti darbai

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

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

R. Stasiu lis Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

AK f 08 SALE ''K teis 

trūst

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, K.U 
Wlktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 ' 
yto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
tais mm 10 v ryto iki 6 v.v

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį 11 v. pamaldų 

metu bus pirmosios Komunijos iš
kilmės.

— Prisikėlimo pamaldos ankstyvą 
Velykų rytą sutraukė labai gausų ti
kinčiųjų skaičių. Pamaldų metu ve
lykines giesmes giedojo par. choras, 
vadovaujamas muz. S. Gailevičiaus, 
ir sol. V. Verikaitis, akomp. muz. J. 
Govėdo. Altoriai buvo papuošti gėlė
mis, paaukotomis Vyt. ir Fel. Urbo
nų iš Bramptono. Nuoširdi padėka.

— Velykų rinkliavoje surinkta 
$2,050.85.

— Naujosios bažnyčios ir klebo
nijos pastatų projektas (planai ir 
modelis) buvo išstatyti par. salėje. 
Minėti planai bus galima pamatyti 
ir sekantį sekmadienį po kiekvienų 
pamaldų.

— Anapilio sodyboje išorės mūro 
darbai eina prie galo. Statybai au
kojo $200: Br. A. Girčiai; po $100: 
E. Stungurys, dr. A. D. Garkauskai 
($500), J. J. Valiuliai ($400) ir A. 
R. statybai paskolino $2.000 S. Jase- 
liūnas ir $1000 A. R. Visiems gera
dariams nuoširdi padėka.

— Anapilio sodybos kaimynystėje 
vyksta didelė naujų namų statyba. 
Girdėti, kad statomi namai greit iš
perkami. Atsižvelgiant į parapijos 
statybą ir gerą vietovę, gal vertėtų 
ir lietuviams susidomėti minėta vie
tove, ypač statomais namais “Seven 
Oaks” subdivizijoje.

— Šį sekmadienį pamaldos vyks 
pagal vasaros laiką — viena valan
da anksčiau.

— šeštadieninei lietuvių mokyk
lai paremti parapija paaukojo $700.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Vincą Puniušką; sekmadienį, 
10 v. r. už a. a. Stasį Laurinavičių, 
12 v. už p.p. Mitalų šeimos miru
sius.

— Pakrikštyta Joana Vida Stun
gi! ryte.

— Lietuvių kapinėse pamatai pa
minklams pradedami lieti gegužės 
mėnesio pradžioje. Apie pamatų iš
matavimus informacijas klebonijai 
pateikia ne paminklų užsakytojai, 
bet paminklų gamintojai.

— Kapinių lankymo diena — ge
gužės 27, sekmadienį.

Bankai paskelbė, kad pakelti 
nuošimčiai taupytojoms: už tau
pomąsias sąskaitas bus moka
ma 4,5%, o už čekių sąskaitas 
— 3,5%. Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas nuo š.m. 
sausio 1 d. už taupomąsias są
skaitas moka 61/4%, o už čekių 
sąskaitas — 5% % ir neima 
jokio mokesčio už išrašytus če
kius. Valdyba

K. Kaknevičius balandžio 17 
d. vakarą išrūpino Šv. Jono Kr. 
parapijos chorui ir kitiems lietu
viams Carling alaus daryklos 
apžiūrėjirtią. Po to visi buvo pa
vaišinti alumi ir užkandžiais. K. 
Kaknevičius yra Carling darbi
ninkų unijos pirmininkas.

“The Toronto Star’’ praneši
mu, Kin loterijoj $20.000 lai
mėjo Joe Miskinnis, gyvenantis 
Niagara Falls, Ont. Atrodo, jis 
yra mūsų tautietis Juozas Miš
kinis.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
PIGIAI IŠNUOMOJAMAS pensinin- 
kams vienas arba du kambariai ir 
virtuvė ūkyje netoli Wasagos. Tel. 
783-2105.
PARDUODAMI iš Lietuvos atsiųsti 
nauji tautiniai drabužiai. Telefonas 
533-5589.
PARDUODAMAS MŪRINIS NA
MAS, dvejų metų senumo, Oakview 
Beach. Teirautis Toronto tel. 259- 
0681.
IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė. Pageidaujamas viengungis vy
ras. Tel. 534-2021.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su baldais. Tel. 535-0688.
FOTOGRAFAS įvairioms 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, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS.

BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdi padėka visiems, kurie 

įvairiais būdais padėjo iškilmingai 
atšvęsti šv. Velykas. Ypatinga padė
ka gražiai giedojusiam par. chorui 
ir jo vadovui kun. B. Jurkšui, budė- 
jusiems prie švenč. Sakramento D. 
Savaitės metu, padėjusioms puošti 
bažnyčią ir Kristaus karstą, aukoju
siems bažnyčiai gėles j>. Paršeliū- 
uams iš Bramptono ir kt. Didelis 
ačiū visiems, kurie parapiją sveiki
no, rinkliavose gausiai aukojo ir ją 
kt. gėrybėmis apdovanojo.

— Mišios: šeštad., 8.30 v. — už 
a.a. F. J. Stankevičius, užpr. M. Jo- 
kūbynienės; 9 v. — už a.a. R. Žiko- 
rių, užpr. E. Lorencienės; sekmad., 
8 v. — už a.a. O. Budreikienę, užpr. 
M. A. Neverauskų; 9 v. — už a.a. Ve
roniką, užpr. M. Jokūbynienės ir S. 
Dervinienės; 10 v. — už šeimos mi
rusias, užpr. J. Z. Stravinskų; 11.15 
— už a.a. J. Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 12.15 v. — už a.a. A. 
Aukštakalnį, užpr. E. Aukštakalnie- 
nės.

— Šį sekmadienį, 5.30 v.p.p., di
džiojoj parapijos salėj įvyks iškil
mingas parapijos 20-mečio veiklos 
paminėjimas. Visa parapija ir jos bi
čiuliai maloniai kviečiami dalyvau
ti. Organizacijoms įnešus vėliavas, 
iškilmingame posėdy bus pristaty
ta par. taryba, kuri padarys trumpą 
veiklos pranešimą. Tada 3 kalbėto
jai — dr. S. Čepas, dr. J. Sungaila ir 
dr. B. Povilaitis gvildens temą “Gy
voji parapija”, kurioje bus peržvelg
ta par. istorija ir darbai bei mestas 
žvilgsnis į ateitį. Po to bus atida
ryta 20 metų veiklos nuotraukų ir 
parapijai dovanotų originalių meni
nių kūrinių paroda. Kuklios vaišės. 
Iškilmės filmuojamos, fotografuoja
mos ir rekorduojamos. Įėjimas lais
vas. Visi kviečiami.

— Sekmadienį, gegužės 6 d., 11.30 
v., iškilmingos koncelebruotos para
pijos 20-mečio padėkos Mišios ir ge
gužinės pamaldos (12.15 v. Mišių ne
bus), o 5.30 v.p.p. iškilmingas ak
tas par. salėje su oficialiųjų asme
nų sveikinimais, par. choro su solis
tais J. Sriubiškiene ir V. Verikai- 
čiu koncertas, paroda, kuklios vaišės. 
Laukiame svečių net iš JAV; Įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami.

— Pirmoji Komunija — gegužės 
6 d. per 10 v. Mišias. Vaikučiai ka
vinėn suvežami 9.30 v. šį sekmadienį 
pamokų nebus. Visi vaikai kviečiami 
į Velykų bobutę. Gegužės 1 ir 3 d.d. 
vaikai pamokoms atvežami tiesiai į 
bažnyčią 7 v.v., o gegužės 5 d. — 3 
v. p.p. Tada bus susikaupimas, išpa
žintis ir gen. repeticija.

— Visus kviečiame prisidėti prie 
Motinos Dienos Mišių Novenos. Turi
mais adresais laiškai jau išsiųsti.

— Gegužės mėn. pamaldos: šiokia
dieniais — po 8 v. ryto Mišių, šešta
dieniais — po 9 v. Mišių, sekmadie
niais — po 11.15 v. Mišių, o pirma
dieniais — 7.30 v. vakaro.

—’ Pakrikštyta Michael ir Graži
nos Pashkewych dukrelė Laura Anne.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 29 d. LN bus velyki

nė popietė.
— Norintieji pasinaudoti LN pa

talpomis susirinkimams bei posė
džiams ar kitiems reikalams prašo
me gauti administracijos sutikimą 
iš anksto; padarius valandos ar da
tos pakeitimą, tuojaus pranešti. Taip 
pat turi būti laikomasi ir kitų LN 
patalpomis naudotis taisyklių.

— Moterų būreliui už sėkmingą už- 
praėjusio sekmadienio popietę val
dyba dėkoja.

— Yra surinkta jau nemažai pa
mestų ar paliktų daiktų, kuriuos 
savininkai prašomi atsiimti.

— Metinis LN narių susirinkimas 
numatomas gegužės 13 d.

— Paskolos lakštus pirko: kredito 
koop. “Parama” už $30.000, O. Del- 
kus — $5000, St. Kuzmas — $5000, 
V. Stanaitis — $5000, K. Asevičius — 
$5000, J. Karpis — $5000, J. Straz
das — $2000, V. Petraitis — $1000, 
P. Bastys — $1000, J. Alksnis — 
$500, J. Renkauskaitė — $500, KLB 
Toronto apylinkė — $500, J. Grimas 
— $350, P. Gečys — $300, B. Jan
kus — $300, K. Balčiūnas — $225, 
P. Berneckas — $200 P. Gulbins- 
kas — $200. J. Jablonskis — $200, 
J. Kiškūnas — $200, Štreitas — $200. 
šiems pijonieriams lietuviškas ačiū.

— Daugiau nustatyto minimumo 
sumokėjo nario mokestį $1000: J. 
Strazdas, J. Skrebutėnienė; $400: 
KLB Toronto apylinkė; $200: J. Pa- 
žemeckas, K. Gritėnaitė, VI. Gied- 
rikas, VI. Pyragis, J. Margis; $150: 
P. Lelis, KI. Kirna, St. Jankauskas, 
Pr. Jankauskas, J. Pilipavičius, J. 
Pilipavičienė; $175: Inž. ir Architek
tų S-ga; po $125: L. Garbačiauskas, 
St. Janušauskas, St. Kiršinos, Pr. 
Barauskas, J. Tumosa, J. Kaškelis, 
V. Petraitis. Ašiū visiems.

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

Šviesos taupymo laikas prasi
deda nuo šio sekmadienio, ba
landžio 29 d., 2 v. ryto. Tad ne
užmirškime pasukti laikrodžių 
rodykles vieną valandą pirmyn 
jau šį šeštadienį vakare, prieš 
einant gulti.

Varpo dvidešimtmečio balius. 
Balandžio 28 d. visi ““Varpo” 
rėmėjai ir mėgėjai turės progos 
ne tik pagerbti choristus ir 
“Varpo” dirigentus, bet ir kar
tu su jais linksmai praleisti va
karą. Dvidešimtmečio proga bus 
pristatyti choro tikrieji sukak
tuvininkai, kurie dainavo 20 
metų. Kviečiame visus buvusius 
varpiečius atsilankyti ir drauge 
atšvęsti dvidešimtmetį su “O 
skambink per amžius”. Sol. V. 
Verikaitis prisidės su daina prie 
iškilmių. Viso -vakaro pranešė
jas bus vienas iš choro rėmėjų 
— H. Stepaitis. Baliuje bus me
ninė programa, šilta vakarienė 
su vynu, šokiai, grojant A. 
Dimskio orkestrui. Norintieji 
dalyvauti prašomi iš anksto įsi
gyti bilietus pas A. Genčių, 39 
Clissold Avė, tel 239-7524. Bi
lietai nebus parduodami prie 
įėjimo. Lauksime! G. P.

“Dainos” narių paskutinis pa
vasario susirinkimas įvyks ge
gužės 5, šeštadienį, 3 v.p.p., pas 
St. Kvietienę, 6 Polisades. Tel. 
762-9121. Visos narės kviečia
mos atsilankyti. Valdyba

“Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų tėvų komitetas atsiuntė 
“TŽ” auką" ryšium su laikraščio 
paslaugomis skautų veiklai in
formacijos srityje. Leidėjai ta
ria nuoširdų ačiū už paramą 
spaudai.

SLA 236 kuopos susirinkime 
pas L. Novogrodskienę balan
džio 8 d. atsistojimu buvo pa
gerbtas a.a. Juozas Grubevičius, 
ilgametis, tylusis narys. Šiuo 
metu serga A. Vektarienė, VI. 
Pyragius, A. Jucys. Eismo ne
laimėje sužeistas Valerijonas Si- 
bulis-Cibulskis ir guli Royal 
Victoria ligoninėje, 96 Ross St., 
Barrie, Ont. Smulkesnė infor
macija — 4 psi. Pasikeisdami 
liūdnomis mintimis, nariai nu
tarė sudaryti jam bendrą dova
ną — užmokėti jo metinį SLA 
nario mokestį centrui. Visi nuo
širdžiausiai jam linki greitai pa
sveikti. Sekantis kuopos susirin
kimas — spalio 14 d. pas L. No
vogrodskienę, kuriai dėkojame 
už gražų priėmimą ir pakvieti
mą kitam susirinkimui. Malo
naus pavasario ir vasaros vi
siem nariam! M. F. Y.

CHIN radijo stotis, iš kurios 
transliuojama ir lietuviškoji 
programa, įdėjo viso puslapio 
skelbimą vokiečių savaitraštyje 
“Courier” š.m. balandžio 19 d. 
laidoje. Skelbime, be kitų daly
kų, įdėtos nuotraukos įvairia
kalbių programų vedėjų, jų tar
pe ir J. R. Simanavičiaus." Tik 
po nuotrauka nevisai tiksliai pa
žymėta: “John Simanavičius, 
Baltic Producer”. Pagrindinė jo 
programa yra “Tėvynės prisimi
nimai”, grynai lietuviška pro
grama, kuriai jis vadovauja jau 
daug metų. CHIN stotyje nese
niai pradėjo dirbti ir kitas lietu
vis — V. Kiaupa, kaip regulia
rus pranešėjas.

“Gintaras” atliko programą 
Toronto kroatų baliuje tarptau
tinio karavano vajaus atidary
mo proga. Baliuje dalyvavo apie 
1,500 svečių, ir buvo renkama 
gražiausia kroatė, atstovausian
ti kroatams karavane. Padėkos 
žodyje kun. J. Juran dėkojo 
“Gintarui” ir iškėlė lietuvius 
kaip vieningą, darnią bendruo
menę, nenuilstamai kovojančią 
už savo krašto laisvę.

PADĖKA
Kiekvienam platesniam visuome

nės pasirodymus reikia pasiruošti ir 
įdėti darbo. Velykinės parodos pasi
ruošimui ir pravedimui talkino ir ki
taip prisidėjo ponios — Siminkevi- 
čienė, Sendžikienė, Kvedarienė, Ma
linauskienė, Basalykienė, Sondienė, 
Simonaitienė, Valadkienė, Genčiu- 
vienė, Dargienė, Vitkuvienė, p.p. Ma- 
rijošius, Prancevičius ir panelės — 
V. Vingelytė, E. Kobelskytė, R. Zub- 
rickaitė, R. Dargytė. Visoms ir vi
siems lietuviškas ačiū —

KLB Toronto apyl. valdyba
PADĖKA

"Atžalynas” reiškia padėką gene
raliniam Lietuvos konsului dr. J. 
Žmuidzinui ir Poniai už atsilankymą 
į mūsų iškilmingą dieną. Šia proga 
Jūsų pasakyti žodžiai sustiprino lie
tuviškume šią jaunąją tautinių šokių 
grupę. Taip pat dėkingi esame krikš
to tėvams: K. O. Asevičiams, E. M. 
Bumeistrams, S. F. Kuzmams, V. J. 
Skrebutėnams ir J. B. Strazdams už 
jų moralinę paramą ir įsijungimą į 
mūsų šeimą. Reiškiame padėką ap
eigas atlikusiem dvasiškiam: kun. J. 
Staškui ir ev. koordinatoriui kun. 
Alg. Žilinskui; KLB Toronto apyl. 
pirmininkui J. Karpiui už jo pa
reikštus žodžius ir rūpinimąsi, kad ši 
Bendruomenės šokių grupė liktų 
įamžinta Toronto lietuvių kolonijos 
gyvenimo istorijos lapuose. Didelis 
ačiū Lietuvių Namams. Jų pagalba 
ir patalpos įgalino pasiekti gerų re
zultatų ir atšvęsti krikštynų dieną. 
Ačiū visiems už supratimą mūsų lie
tuviško jaunimo užsimojimo ir tiks
lo, kurio jie siekia, būtent, telkti 
jaunimą. Tik sutelktomis pastango
mis ir vienybe galėsime išlikti tuo, 
kuo esame gimę. "Atžalynas”

J Balandžio 29, atvelykyje, | 
Prisikėlimo salėje 

VELYK |Į

ii

^BOBUTĖS

Kviečiame visus vaikus apsirengti kostiumais^;
Atidarymas — 11 vai. ryto 

įvairūs žaidimai * kiškiai * juokdariai 
burtininkės * premijos * specialūs balionai 

užkandžiai * namuose keptų pyragų 
išpardavimas 

YPATINGA PROGRAMA - 
12.15 vai. po pietų 
Maži, jauni ir seni 

kviečiami ateiti!
Rengėjai — Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjų būrelis

i

> • nengejai — niek. Pr. Marijos seserų rėmėjų būrelis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam abiejų Toronto parapijų klebonams 
ir visiems parapijiečiams už duosnumą rekolekcijų savai
tėje. Taip pat nuoširdi padėka mūsų mieloms rėmėjoms, 
kurios padėjo aukas rinkti. Visiems, visiems esame giliai 
dėkingos. Meldžiame Prisikėlusio Kristaus ramybės ir pa
laimos.

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys Toronte

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

"GINTARAS" TĖVŲ KOMITETAS DĖKOJA
visiems atsilankiusiems į metinį koncertą ir moraliai sustiprinu

siems šokėjus ir vadovus. Mes esame dėkingi “Gintaro” garbės 
krikšto tėvams: dr. dr. S. A. Kazlauskams, St. G. Kuzmoms, V. S. 
Liuimoms, H. D. Steponaičiams, dr. A. A. Valadkoms. Dėkojame kun. 
J. Staškui už maldą. Hamiltono mergaičių chorui “Aidas”, jo vado
vui sol. V. Verikaičiui ir akompanavusiam muz. J. Govėdui nuoširdus' 
ačiū — jūsų dainomis visi žavėjomės.

Taip pat esame dėkingi p. Karasiejienei (vyresniajai) ir V. Liui- 
mai už dovanas loterijai. Ačū Lietuvių Namų valdybai už salės nuo
mos nuolaidą ne tik šiam koncertui, bet ir buvusiam pianistės koncer
tui. Dėkojame baro tarnybai, bufetą tvariausiom poniom, gintariečių 
mamoms už kepinius bufetui ir bendrai visoms ir visiems padėju
sioms taip sėkmingai pravesti “Gintaro” koncertą. Ačiū S. Simonai- 
tienei, skaniai paruošusiai vakarienę ir aukojusiai darbą gintarie- 
čiams.

Mūsų didžiausia padėka gintariečiams ir vadovams. Linkime 
jums ištvermės ir jėgos grakštėti, stiprėti ir ateity džiuginti lietuvius 
ir kanadiečius dar darnesnais bei gausesniais tautiniais šokiais, įjun
giant dainą ir orkestrą, tapti ansambliu, vispusiškai reprezentuojan
čiu mūsų tautinį meną. Ačiū mūsų akordeonistams.

Už nepatogumus — stoką vietų bei susikimšimą — iš visos šir
dies atsiprašome.

Iki pasimatymo sekančiam koncerte!

REMKIME SPORTININKŲ IŠVYKĄ
Š. m. rugpjūčio 25 d. ŠAL- 

FASS centro valdyba drauge 
su Kanados sporto apygardos 
valdyba ruošiasi siųsti krepšinio 
ir tinklinio rinktines į Europą. 
Šia išvyka norima pabrėžti tau
tinį išeivijos charakterį, garsin
ti Lietuvos vardą, plėsti bei 
stiprinti lietuviškus saitus Ame
rikoje, Kanadoje ir užjūriuose.

Rinktinių kandidatai galuti
nai bus išrinkti Sąjungos meti
nėse žaidynėse Detroite gegužės 
5-6 d.d. Planuojama aplankyti 
Angliją, Olandiją, Belgiją, Pran
cūziją, Vokietiją, Šveicariją ir 
Austriją.

Išvykos biudžetas — $16,000. 
Didžiausią išlaidų dalį sudaro 
kelionė — apie $10,000. Rinkti 
lėšoms Kanadoje išrinktas Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinės Iš
vykos Organizacinis Komitetas, 
kurį sudaro: pirm. P. Bernec

Kardinolas J. Slipyj, ukrainie
tis, atvyko Kanadon iš Romos ir 
lanko kaikurias savo tautiečių 
kolonijas. Savo lankymą jis pra
dėjo nuo Vankuverio. Toronte 
bus gegužės 5 d. Sekančią die
ną, t.y. gegužės 6, laikys pamal
das Maple Leaf Gardens. Kar
dinolas buvo kalinamas Sov. Są
jungos kone, stovyklose 18 me
tų. Dabar jis yra 80 metų am
žiaus.

Garsusis protestantų kunigas 
Richard Wurmbrand, ilgai ka
lintas sovietiniuose kalėjimuo
se, prieš keletą metų buvo iš
laisvintas už stambią pinigų su
mą. Dabar jis gyvena JAV-se ir 
plačiu mastu organizuoja pagal
bą sovietų persekiojamiems ti
kintiesiems už geležinės uždan
gos. Toronte jis lankysis gegu
žės 3 d. ir kalbės Šv. Pauliaus 
anglikonų katedroje (227 Bloor 
St. E.) 8 v. v. Svečias kviečia at
silankyti įvairių tautybių tikin
čiuosius, jų tarpe ir lietuvius.

Vietinio pobūdžio Scarboro 
laikraštis “The Miror Topics” 
balandžio 4 d. laidoje atspaus
dino straipsnį “Diet’s the cure 
for some diabetics” ir didelę 
Felicitos Ažubalienės nuotrau
ką. Pastaroji, kaip dietos spe
cialistė, dirba North York Gene
ral ligoninėje. Straipsnyje apra
šoma, kaip ji padeda cukralige 
sergantiem asmenim, nustaty
dama atitinkamą dietą. F. Ažu- 
balienė yra trečiosios kartos lie
tuvaitė, gimusi JAV-se ir prieš 
keletą metų ištekėjusi už Stasio 
Ažubalio, jh., dirbančio skaity
tuvų bendrovėje.

'i 
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kas, vicepirm. inž. E. Čuplins- 
kas, II vicepirm. O. Kušnerai- 
tis, ižd. H. Chvedukas, seki. 
S. Krašauskas, nariai — V. Bi- 
reta, A. Kuolas, V. Simonaitis. 
Numatoma komitetą papildyti 
keturiais jaunimo atstovais iš 
Aušros ir Vyčio sporto klubų. 
Kanados sporto apygardos va
dovybė prašo visus lietuvius 
remti šį svarbų žygį ir padėti ko
mitetui sėkmingai atlikti pradė
tą darbą. Aukas prašome siųsti 
bankeliams: Sportininkų Išvyka 
Europon, sąsk. nr. 4067j Toron
to Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Parama”, 1129 Dundas St. 
West Toronto, Ont. arba Prisi
kėlimo Parapijos Kredito Koo
peratyvas, sąsk 2842, 999 Colle
ge St., Toronto, Ontario.

O. Kušneraitis, 
Kanados sporto apygardos 

pirmininkas

A. Petrulienė balandžio 15 ir 
16 d.d. per Toronto televizijos 
stoties 19 kanalą diskutavo jau
nimo mėgėjiškų filmų reikalus. 
Ji yra Kanados jaunimo mėgė
jų filmuotojų pirmininkė, orga
nizuojanti šios srities veiklą.

Atskirųjų mokyklų vadovybė 
pagaliau atsakė į protesto raštą, 
kurį įteikė mokesčių mokėtojai, 
daugiausia lietuviai. Tame raš
te buvo pasisakyta prieš Sov. Są
jungos pareigūnų įsileidimą į 
rusų kalbos pamokas mokyklo
se. Toks atvejis buvo 1972 m. 
gegužės 17 d. Annunciation mo
kykloje, Don Mills, kur lankėsi 
A. Čekuolis, sovietinės žinių 
agentūros “Novosti” korespon
dentas. Pasak metropolinio To
ronto katalikų mokyklų vadovy
bės leidžiamo biuletenio “News
letter”, atsilankiusiojo tikslas 
buvo pasiinformuoti, kaip dėsto
ma rusų kalba ir apie tai para
šyti Sov. Sąjungos spaudoje. To
kia minėtos mokyklos laikvsena 
išreiškė nepasitenkinimą mo
kesčių mokėtojai ir įteikė atitin
kamą raštą su 100 parašų. Rašte 
buvo išdėstytas religijos perse
kiojimas Lietuvoje ir Sov. Są
jungoje. primintas R. Kalantos 
atvejis ir pan. Gautas šis atsa
kymas:

I appreciate the fact, that you 
brought Mr. Chekuolis, background 
to our attention. It is doubtful if he 
will have occasion to visit another 
school again but your information 
will be taken into account at that 
time.

Sincerely yours, B. E. Nelligan, 
Superintendent of Separate Schools.

ffl MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios
— Verbų sekmadienio 11 v. pa

maldomis, pamokslu ir bendra Ko
munija užbaigėme 3 vakarus truku
sias rekolekcijas. Kiekvieną vakarą 
atsilankė daug tikinčiųjų, o šeštadie
nį ir sekmadienį mūsų šventovė bu
vo beveik pilnutėlė. Jau pirmajame 
pamoksle rekolekcijų vedėjas kun. 
L. Andriekus, 0FM„ savo gražiomis, 
poetiškomis mintimis užkariavo ir 
sušvelnino mūsų širdis. Po pamaldų 
parapijos komiteto narių žmonos su
ruošė bendrus pusryčius, kuriuose 
dalyvavo apie 170 parapijiečių. Tiek 
klebonas, tiek ir svečias pamokslinin
kas džiaugėsi nuostabiai gražiai pa
sisekusiomis rekolekcijomis. Pusry
čiai parapijai davė $123.87 pelno. 
Rekolekcijose klebonas kreipėsi į 
savo parapijiečius, prašydamas ne
nustebti, jog ir moterys turi tokias 
pat teises, kaip ii’ vyrai, stovėti prie 
altoriaus ir skaityti lekcijas. Tai ir 
buvo daroma 3 rekolekcijų vakarus.

— P. Žukauskas (tėvas) Velykų 
proga mūsų šventovei paaukojo ga
na didelę ir gražią gėlę — eglutę, 
kuri puošia didįjį altorių. J. J. Ber
notai paaukojo svetainės barui ir 
virtuvei 20 tuzinų stiklų. Nuoširdus 
ačiū.

— A.a. J. žvirgždinas, 84 m., palai
dotas balandžio 14 d., a.a. J. Markū
nas — balandžio 23 d.

— Gegužės 5 d. parapijos svetai
nėje rengiamas laikraščio “Nepri
klausoma Lietuva” spaudos ba
lius. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Petras Girdžius yra pakviestas 

užimti a.a. Petro Vileniškio vietą pa
rapijos komitete. Savo susirinkime 
balandžio 17 d. komitetas pareiškė 
visos parapijos vardu a.a. Petro Vi
leniškio ir a.a. Jono Šveikausko šei
moms gilią užuojautą. Šiame susirin
kime taipgi buvo nutarta sutvarkyti 
bažnyčios stogą, elektros apšvietimą 
bažnyčioje ir bažnyčios fasadą, pa
taisyti salės grindis, pertvarkyti gy
vatvorę prie bažnyčios. Peržiūrėjęs 
sekmadienių rinkliavas, komitetas 
nutarė kreiptis į visus parapijiečius 
ir prašyti juos naudoti vokelius rink
liavoms.

— Parapijos metinė vakarienė bus 
spalio 3 d. Visos organizacijos yra 
prašomos rezervuoti tą dieną parapi
jos parengimui. Gegužinė bus ren
giama rugpjūčio mėnesyje.

— Jonas Šeidys su šeima išsikėlė 
į JAV, Creton-en-Hudson, N.Y.

— Aldona ir Vaidutis Lukoševi
čiai pakrikštijo savo dukrą Audrę, 
Prancišką.

— Dar kartą visiems primename, 
kad pirmoji Komunija ir Sutvirtini
mo Sakramentas — gegužės 13 d. 
per 10 v. Mišias. Vysk. V. Brizgys at
važiuos gegužės 12 d.

Kun. dr. F. Jucevičius Mont- 
realio Akademinio Sambūrio 
sueigoje skaitė paskaitą apie 
dailininką Cezanną ir jo įtaką 
moderniajam menui. Kruopš
čiai paruošta ir įdomiai perteik
ta paskaita buvo iliustruota dai
lininko darbų reprodukcijomis. 
Po paskaitos įvyko gyvos daly
vavusiųjų diskusijos. R. ir Z. 
Valinskų namuose vykusioje

akademinio sambūrio sueigoje 
buvo apsvarstyti ir einamieji 
reikalai bei ateities planai. Se
kančios sueigos metu tikimasi 
susilaukti paskaitininko iš Ota
vos. Akademinio sambūrio pirm. 
Vinco Piečaičio pranešimu, or
ganizacijos finansinė padėtis 
esanti labai patenkinama, z.

Sol. Gina Čapkauskienė išvy
ko į Čikagą, kur Lietuvių Ope
ros “Carmen” pastatyme atliks 
Michaelos vaidmenį. Prieš iš
vykdama, ji į juostą įrašė spe
cialią muzikinę programą, kuri 
bus transliuojama balandžio 29 
d., 10 v.v., per 10 televizijos ka
nalą.

Naują pramoginės muzikos 
plokštelę išleido Montrealio lie
tuviškosios radijo programos ve
dėjas Liudas Stankevičius. Ilgo 
grojimo stereo plokštelė pava
dinta “Svajonių žemė”. Tryli
kos dainų įrašus atliko Lietu
vos vokalistai N. Ščiukaitė, A. 
Lėmanas, O. Valiukevičiūtė, V. 
Rakauskaitė, D. Kubiliūtė, S. 
Liupkevičius bei estradinis vy
rų balsų oktetas. Aplanką piešė 
dail. Romas Bukauskas. Kaina 
$6.00.

Juozas Petrėnas, prieš metus 
laiko pradėjęs redaguoti “Ne
priklausomos Lietuvos” savait
raštį, iš pareigų pasitraukia ir 
ruošiasi grįžti į Niujorką. Neofi
cialiomis žiniomis, J. Petrėnas 
norėjęs pasitraukti nuo gegužės 
1 d., bet sutikęs pareigas eiti, 
kol laikraščio leidėjų valdyba 
suras kitą redaktorių. 74 m. 
amžiaus J. Petrėnas (Petro Ta- 
rulio slapyvarde žinomas kaip 
rašytojas) iš pareigų pasitrau
kiąs dėl asmeninių priežasčių. 
Iš tikrųjų jis redaktoriauti su
tikęs tik laikinai, nes Niujorke 
likę jo namai, artimieji bei 
draugai. Jo paties žodžiais, 
Montrealyje jis nepritapęs. Ant
ra vertus, J. Petrėnas yra pa
kartotinai pareiškęs, kad reda
gavimą labai sunkinanti dar 
prieš jo atvykimą tam tikruose 
visuomenės sluogsniuose susi
dariusi opozicija “N. Lietuvai”. 
Yra žinoma, kad “NL” bendro
vės valdybos pavieniai nariai 
kreipėsi į Montrealyje ir JAV 
gyvenančius pensininkų am
žiaus susilaukusius raštinges- 
nius lietuvius, jieškodami kan
didato redaktoriaus pareigom. L.

“Litas” nuo šių metų pradžios 
padidėjo $234,777 (pernai — 
$195,876) ir visai priartėjo prie 
4 mil. dolerių. Jis turi pakanka
mai fondų asmeninėms ir nekil
nojamo turto paskoloms. Atlie
kami fondai skolinami pagalbi
niams nariams nelietuviams, 
kurių daugumas kreipiasi jau 
su esamų narių rekomendaci
jomis.

Velykų atostogų su giminė
mis ir draugais Montrealyje pra
leisti iš Britanijos Londono at
skrido Dalia ir Alfredas Pusa- 
rauskai su sūnumis. Brompto- 
niškių dr. L. ir S. Rudžių šei
ma Velykas taip pat su giminė
mis praleido Montrealyje.
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j Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
I ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
’ 3907 A ROSEMONT B LVD., MONTREA L, QU E. I

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

Komercinio, privataus turto, automobilių. 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“1 1 T A C” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L 1 1 A o MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.5% Asmenines 8.5%
Taupomąsias s-tas ______ „6.0% Nekiln. turto ...  8.5%Tenn. ind. 1 m. 6.5%
Term. ind. 2 m. 7.0% Čekių kredito _____ .......... 9.0%
Term. ind. 3 m. .7.5% Investacines ... nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

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

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


