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PLB visuotinumas
Vienas pagrindinių dalykų, kuris išskiria Bendruomenę iš visų 

kitų organizacijų, yra jos visuotinumas. Bendruomenės judėjimo 
kūrėjai tai išreiškė paskelbdami, kad visi lietuviai yra Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės nariai. Tas faktas labai priartina Bendruo
menės sąvoką prie pačios tautos sąvokos, nes ir apie tautą sakome, 
kad visi lietuviai yra lietuvių tautos nariai. Skirtumas tarp Lietuvių 
Bendruomenės ir lietuvių tautos kiek išryškėja praktiškame gyve
nime, kur Bendruomenės apimtis turėtų būti platesnė negu tautos. 
Sakysime, mišrios šeimos nelietuviškoji pusė turėtų visdėlto būti 
Liet. Bendruomenės narys, nors ir nebūdama liet, tautos nariu. 
Deja, kaikuriuose kraštuose yra ir atvirkščių tendencijų. Kaikur 
norima Bendruomenės apimti ne platinti, o siaurinti, skaitant, kad 
netgi ne visi lietuviai esą tikraisiais Bendruomenės nariais. Norė
dami tokiais pasidaryti, jie turi paduoti pareiškimą ir pastoviai 
mokėti bendruomeninį mokestį.

Jei gyvuotų nepriklausomos Lietuvos valstybė, turinti savo 
demokratiškai rinktą vadovybę — valdžią, tai ji apjungtų Lietuvoje 
gyvenančius lietuvius. Tada užsienyje gyveną lietuviai būtų ap
jungti Užsienio Lietuvių Bendruomenės. Jei tai būtų praktiška, 
galima būtų sudaryti ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybę, 
kuri tuo atveju apjungtų ir Lietuvos, ir užsienio lietuvius. Tai, ki
tais žodžiais, būtų lietuvių tautos vadovybė, kaip, pavyzdžiui, sako
ma, kad žydų tautos vadovybė tebesanti Niujorke.

Dabargi turime Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą, tad 
logiškai išeitų, kad ji turėtų teisę atstovauti ir kalbėti visų pasau
lio lietuvių vardu, sutinkant, kad dėl okupacinių sąlygų okupuoto 
krašto lietuviai neturi galimybės dalyvauti demokratiškuose PLB 
valdybos rinkimuose. Nevisi ir Lietuvoje, ir užsienyje tokį augštą 
statusą dabartinei PLB valdybai pripažįsta. Tuo nepripažinimu žy
miai susiaurinamas Bendruomenės visuotinumas ir pačios PLB val
dybos autoritetas. Lietuvoje tylioji dauguma neturi balso, o oku
pantas gal ir sutiktų savo parinktus agentus į PLB vadovybę atsiųs
ti. Ir tai kažin, jeigu toji vadovybė neposėdžiautų okupuotame 
krašte?

Palikus Lietuvos klausimą tuo tarpu atvirą, logiškai išeitų, 
kad bent laisvajame pasaulyje PLB valdyba turėtų teisę būti vy
riausiuoju veiksniu, tvarkančiu visų užsienio lietuvių bendruosius 
reikalus. Deja, ii' šiuo atveju toji teisė nėra PLB valdybai visų 
pripažįstama. Pirmiausia, užsienyje tebeturime du veiksnius, liku
sius iš nepriklausomos Lietuvos laikotarpio ir tebetęsiančius nepr. 
Lietuvos tradicijas. Tai mūsų diplomatai ir politinės partijos, apsi
jungusios VLIKe. Turint galvoje, kad šiuos mūsų veiksnius visa 
eilė užsienio valstybių pripažįsta teisėtais nepr. Lietuvos reprezen
tantais, PLB valdybai, bendro lietuviškojo reikalo labui, tenka nuo 
Bendruomenės viršenybės jų veiklos srityse atsisakyti, kaip dabar
tinė PLB valdyba ir yra padariusi, tuo pati savo visuotinumą suma
žindama. Tai padaryta kukliai, jokių sąlygų nestatant. O sąlyga ga
lėtų būti, ir tai liečianti labai esminį reikalą — pinigus. Diploma
tai, kaip žinome, gyvena iš Lietuvos valstybės aukso atsargos palū
kanų, kurios palengva mažėja, o VLIKui veiklos pinigus sudeda tie 
patys užsienio lietuviai — Bendruomenės nariai. Kad šioje srityje 
neviskas tvarkoje, geru pavyzdžiu yra Kanada, kur Bendruomenė 
surenka VLIKui palyginti didokas pinigų sumas, bet jokios įtakos 
į VLIKo veiklą neturi, nes vienintelis kelias į VLIKą yra per lie
tuviškąsias politines partijas, kurios Kanadoje praktiškai neveikia.

Dar vienas Bendruomenės visuotinumo susiaurinimas ateina 
iš senųjų organizacijų, veiklą kaikuriuose kraštuose pradėjusių žy
miai anksčiau, negu Bendruomenė. Kaikurios iš jų turi kone šimt
mečio tradicijas, yra išvariusios gilią lietuviškosios veiklos vagą ir 
sukaupusios dideles pinigų sumas. Dažnu atveju jos Bendruomenę 
laiko tik dar viena iš organizacijų, ir tai palyginti jaunesne ir silp
nesne už senąsias organizacijas, ypač už jų junginį JA V-bėse — 
ALTą. Ką gi: vieni žiūri į reikalą iš vieno taško, kiti iš kito. Vieni 
tiki į visuotinį demokratinį balsavimą, kiti tiki į organizacijų fede
racijas. Nepavyko tuo reikalu susikalbėti per 20 metų, vargu, se
nuoju keliu einant, pavyks susikalbėti ir ateityje. Atrodo, kad atėjo 
laikas keisti derybų bazę. Straipsnio pradžioje sakėme, kad teisin
gai suprastos Bendruomenės sąvoka ir tautos sąvoka yra labai arti
mos. Iki šiol buvo kalbamasi Bendruomenės baze. Gal reiktų 
pradėti kalbėti tautos baze, t. y., pavyzdžiui, įsteigti JA Valstybėse 
tame krašte gyvenančių visų lietuvių centrinį komitetą (ar kon
gresą, kaip turi lenkai), kuriame iš tikrųjų ne tik teoriškai, bet ir 
praktiškai būtų atstovaujami visi to krašto lietuviai arba per asme
ninį balsavimą (bendruomeniniu pagrindu), arba per dalyvavimą or
ganizacijose (ALTos pagrindu). Laimei, tokio vargo yra tik keliuose 
kraštuose, tuo tarpu visur kitur Bendruomenės visuotinumas yra 
pilnai pripažįstamas. Bendruomenės išrinktieji organai tvarko vi
sus bendruosius krašto lietuvių reikalus (pvz. Kanadoj, Australijoj).

Pradėję kalbėti apie labai platų Bendruomenės visuotinumą 
teoriškai, praktikoje jį pamatėme gerokai susiaurėjusi ir, deja, tu
rintį tendencijos ir toliau siaurėti, ypač po praėjusio Jaunimo 
Kongreso. Tai turėtų būti vienas pirmųjų ateinančio IV PLB 
Seimo rūpesčių. A. Rinkimas

KANADOS ĮVYKIAI

PRIVERTĖ ATŠAUKTI MOKESTĮ

Pasaulio įvykiai
Į PARYŽIUJE PASIKASYTOS TAIKOS SUTARTIES KARO PALIAUBAS 
neįtraukta kambodua atsidūrė kritiškoje būklėje. Vietiniai 
komunistai su Š. Vietnamo kariuomenės parama jau kontroliuoja 
apie du trečdalius Kambodijos teritorijos. Didžiausią pavojų suda
ro sostinės Phnom Penh apsupimas — vienoje pusėje komunistus 
nuo jos skiria tik Mekongo upė. Tą pakrantę dabar dieną ir naktį 
bombarduoja amerikiečių lėktuvai. Komunistų patrankos jau pra
deda apšaudyti miestą, kurio 1.200.000 gyventojų gali pritrukti 
maisto. Mekongo upe iš P. Vietnamo atplaukė keli laivai su ame
rikiečių parūpintais ryžiais ir benzinu, lydimi P. Vietnamo karo 
laivyno. Keliose vietose jie buvo apšaudyti Mekongo pakrantėse 
įsitvirtinusių komunistų. Kambodijos prez. gen. L. Nol, klausy
damas amerikiečių patarimo, su- •-------------------------- ---------------

Ontario provincijos iždininko 
J. White paskelbtame biudžete 
didžiausios kritikos susilaukė 
planuotas 7% mokesčio įvedi
mas namų apšildymui ir apšvie
timui. Jis būtų pabranginęs 7% 
elektros srovę, alyvų ir akmens 
anglis. Didžiausią triukšmą su
kėlė šiaurinės Ontario dalies gy
ventojai, jau ir taip turintys di
delių išlaidų dėl gerokai šaltes
nės ir ilgesnės žiemos. Tose sri
tyse parlamentan išrinkti kon
servatoriai pradėjo daryti spau
dimą premjerui W. Davis. Net 
ir kaikurie ministerių kabineto 
nariai pasisakė prieš tokio mo
kesčio įvedimą, nes jis galėtų 
Eakenkti konservatoriams se- 

ančiuose rinkimuose. Premje
ras W. Davis pranešė, kad dėl 
gyventojų balso šis mokestis 
nebus įvestas, nors biudžetas ga

li susilaukti didoko deficito. Ta
čiau prekybinio mokesčio padi
dinimas iki 7% krautuvėse par
duodamiems gaminiams buvo 
paliktas ir jau taikomas nuo ge
gužės 1 d.

Kaikurie Ontario provincijos 
gydytojai per mėnesį uždirba po 
10.000 dolerių. Tuo susidomėjo 
Gydytojų Sąjunga. Tokiems gy
dytojams numatoma sumažinti 
Ontario sveikatos draudos mo
kamus atlyginimus už jų paslau
gas. Nuo 1972 m. balandžio mė
nesio visų gydytojų sąskaitos ei
na per komputerius. Tą mėnesį 
362 gydytojų sąskaitos buvo pra
šokusios 10.000 dolerių. Iš tų 
gydytojų 56 vertėsi bendra prak
tika. Sakoma, kad perdideles pa
jamas turintys gydytojai rūpina
si ne pacientų sveikata, bet tik 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Pavasario saulės pažadintas Žuvintas Nuotr. Vytauto Yleviėiaus

PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

Nauja valdžia, senas
V. ŠLIOGERISAustralijoj gyvena beveik 

130.000 kroatų, atvykusių tuoj 
po karo ir vėliau. Daugumas yra 
priešingi komunistiniam reži
mui Jugoslavijos federacijoj, 
kurios viena iš respublikų yra 
Kroatija. Čia jie yra sukūrę eilę 
organizacijų ir, kaip iš spaudos 
atrodo, gana plačiai užsiima 
Kroatijos atskyrimo nuo Jugos
lavijos ir nepriklausomybės at
statymo propaganda. Pastarųjų 
kelerių metų laikotarpyje su
sprogdinta keletas bombų, nu
kreiptų prieš Jugoslavijos kon
sulatus ir paskirus kroatus, 
įtariama, kad tai buvo kroatų 
ekstremistų darbas. Tačiau nei 
policijai, nei vietos saugumo or
ganams aiškių įrodymų surink
ti nepavyko.

Iki 1972 m. gruodžio 2 d. 
Australiją valdė konservatoriai 
— liberalų — krašto partijų ko
alicija. Ją pakeitusi socialistų 
darbiečių partija ėmėsi ener
gingesnių priemonių surasti 
atentatų kaltininkus. Tuo rei
kalu spaudoje pravesta smar
kesnė propaganda: įvairūs dar
biečių partijos atstovai savo pa
reiškimais apkaltino kroatus, 
kad jų tarpe yra teroristinių or
ganizacijų. nors aiškių įrodymų 
nerasta.

Kai š. m. kovo antroj pusėj 
čia buvo atvykęs Jugoslavijos 
premjeras Bijevič, valdžia ėmė
si nenaprastų saugumo priemo
nių, daug griežtesnių, negu prieš 
keletą metų įvykusio JAV pre
zidento L. B. Johnsono vizito 
metu. Nei atentanto, nei bandy
mų nebuvo susilaukta. Nebuvo 
nė kroatų demonstracijų. Tik 
dieną prieš premjero Bijevič at
vykimą apie 3.000 kroatų suren
gė tvarkingą demonstraciją sos
tinėj Kanberoj, praėjusią be jo
kiu ypatingesnių incidentų ir 
suėmimų. Policija visą laiką de
monstrantus sekė, bet jai įsi
maišyti neteko. Ši demonstraci
ja sukėlė policijos įtarimą, kad 
gali įvykti teroristinių veiksmų.

Antros rūšies piliečiai
Australijoj veikia bene 1903 

m. priimtas kriminalinis įstaty
mas, leidžiantis teisingumo mi- 
nisterio įsakymu deportuoti bet- 
kurį ne Australijoj gimusį as
menį, kuris yra nuteistas už 

tam tikrus specialiai nurodytus 
nusikaltimus. Imigrantui suteik
ta Australijos pilietybė tokiu at
veju neturi reikšmės ir jo nuo 
galimo deportavimo neapsaugos, 
čia pagrindinis vaidmuo tenka 
žodžiams “not born in Austra
lia". Pagal imigracijos įstatymą 
toks pilietis negali būti depor
tuojamas, bet jis gali būti de
portuotas pagal minėtą krimina
linį įstatymą. Jame yra pažymė
ta dėl ko gali būti deportuotas: 
už skatinimą ar raginimą nu
versti konstituciją revoliucijos 
ar sabotažo pagalba, už skatini
mą ar raginimą nuversti jėga 
bei smurtu esamą centrinę ar 
valstijos valdžią ir net betkurio 
kito civilizuoto krašto valdžią. 
Ši paskutinioji sakinio dalis 
imigrantams, daugiausia nusi- 
kaltusiems prieš komunizmą, 
yra pati grasiausia. Tas krimi
nalinis įstatymas apima ir dau
giau nusikaltimų, pvz. buvimą 
nariu kokios nors organizacijos, 
kuri teismo bus pripažinta ne
teisėta.

Įstatymas tebeveikia. Jo eg
zistavimas iki šiol nuo imigrantų 
buvo slepiamas, nors jis ne 
Australijoj gimusius piliečius 
padaro tik antros rūšies pilie
čiais. Spaudoj buvo iškeltas 
klausimas ištaisyti tą įstatymą. 
Naujoji darbiečių partijos vy
riausybė paskelbė, kad ji tą 
įstatymą taikys, bet vėliau pasi
rodė žinių, kad žadama įstatymą 
taisyti.

Reikalauja išduoti kroatus
Australijoj viešėjęs Jugosla

vijos premjeras Bijevič, sakoma, 
atvežė 150 kroatų sąrašą ir pa
reikalauja juos deportuoti. 
Australijos premjeras E. G. 
Whitlam ir imigracijos ministe- 
ris paskelbė, kad svarsto tik 50 
kroatų deportavimo reikalą. 
Kaip visa tai baigsis, neaišku, 
nes atrodo, valdžia turi labai 
mažai įrodymų.

Spėjama, kad įrodymams pa
pildyti naktį iš kovo 31 i balan
džio 1 d. apie 280 policijos pa
reigūnų įvykdė kratas net 80 
kroatų namuose bei butuose. Iš 
snaudės aprašymų atrodo, kad 
būta scenų, primenančių 1941

įstatymas
m. Lietuvoje. Kaikur net buvo 
atplėštos grindys, jieškant įro
domos medžiagos, kad ruošia
masi teroristiniams veiksmams.

Dauguma kratų buvo Sydnė- 
juje ir keletas Wollongonge, 
apie 100 mylių nuo Sydnėjaus. 
Spaudos žiniomis, suimta 11 vy
rų ir viena moteris, rasta kroatų 
kalba daug dokumentų, kurių 
turinys paaiškės tik juos išver
tus. Taigi rasta neužpildytų įsto
jimo blankų į V. Vokietijoj vei
kiančią kroatų brolybės organi
zaciją, senas medžioklinis šau
tuvas, sportinis pistoletas, šovi
nių, keli maži pakeliai sprogsta
mos medžiagos ir trijose vietose 
— pavogtų daiktų. Taigi, kratos 
rezultatai menki, nes čia šautu
vus leidžiama turėti, tikriems 
pistoletams reikia leidimo, bet 
sportiniams — ne. Daugumas 
suimtųjų sekantį rytą buvo pa
leisti už piniginį užstatą.

Spaudoj — triukšmas, parla
mente — debatai, ypač dėl kra
tų pravedimo diktatūrinių reži
mų metodu. Kada bus teismas, 
neaišku. Jam įtakos, atrodo, tu
rės konfiskuoti dokumentai. Ky
la klausimas, ar suimtieji bus 
deportuoti, pasinaudojant šią 
teisę duodančiu kriminaliniu 
įstatymu?

Lenkų protestas
Australijos lenkų visų orga

nizacijų taryba pasiuntė atvira 
laišką su protestu premperui 
E. G. Whitlam, primindama 
spaudos žinias, kad kroatų kil
mės piliečių bylos buvo peržiū
rėtos Jugoslavijos saugumo po
licijos tarnautojų, kad tam tik
ras skaičius kroatų bus depor
tuoti į Jugoslaviją, nors niekas 
iš įu nebuvo nei apkaltintas, nei 
nuteistas. Lenkai negina tero
ristiniu organizacijų ir jų veiks
mų, jei tokie buvo padaryti ir 
bus įrodyti.

Premjerui E. G. Whitlam 
skirtame ir spaudoj paskelbta
me laiške rašoma: “Mes griež
tai protestuojame prieš emi
grantų pavertimą antros klasės 
piliečiais, kurie gali būti depor
tuoti į kraštą, iš kurio ju dau
guma pabėgo. Betkokie depor
tacijos įstatymai turi būti pa
remti ne teisingumo ministerio

(Nukelta i 7-tą psl.)

lininkai. Taigi, jokios opozicijos 
turbūt nebuvo susilaukta. Ukrai
nos kompartijos naujasis vadas 
V. Ščerbickis, šioms pareigoms 
paskirtas pernai rudenį, atleido 
daug kompartijos augštųjų par
eigūnų ir dar daugiau įspėjo dėl 
padarytų klaidų. Kadangi V. 
Ščerbickiui Kremlius buvo davęs 
įsakymą sutramdyti nacionaliz
mą Ukrainoje, labai galimas da
lykas, tie iš pareigų atleisti par
eigūnai buvo tautinių pažiūrų.

NAUJAS KANALAS?
Londono laikraštis “The Sun

day Telegraph" ir Romos dien
raštis “II Messaggero” pranešė, 
kad Egipto prez. A. Sadatas pla
nuoja naują Suezo kanalą į va
karus nuo senojo. Tam reikalui 
norima sudaryti daugelio kraš
tų tarptautinę bendrovę. Nau
dojant dabartines modernias 
priemones, tokį kanalą būtų 
galima iškasti per pusantrų me
tų. Tada savo vertę prarastų Iz
raelio užblokuotas senasis Šue- 
zo kanalas, paverstas politiniu 
ginklu. Naujo kanalo mintis 
greičiausiai tėra diplomatinis 
spaudimas Izraeliui, nepritarian
čiam senojo kanalo atidarymui, 
nors šiuo metu nėra karo veiks
mų tarp Egipto ir Izraelio.

AUSTRALIJOS HIMNAS
Australijos vyriausybė nori 

atsisakyti senojo himno “God 
save the Queen" ir priimti nau
ją, nes to reikalauja 72% Aust
ralijos gyventojų. Naujam him
nui paruošti paskirta $7.000 
premija. Norima, kad himne 
būtų ir šie žodžiai: “Land of 
hope and glory, home of the 
kangaroo”. Keletas Britų Bend
ruomenės kraštų savo himnus 
jau pakeitė: Kanada — 1967 m., 
Rodezija — 1965 m., kai nu
trūko ryšiai su Anglija. Himną 
pakeisti nori ir N. Zelandija. 
Vietoje žodžių “God save the 
Queen”, būtų žodžiai “God de
fend New Zeland”. Kanadiečiai 
patenkinti savo nauju himnu, 
nors jo tekstas dar nepatvirtin
tas parlamento. Kai 1972 m. rug
sėjo mėnesį Maskvoje vyko ledo 
ritulio rungtynės, 2.000 kana
diečių entuziastiškai įsijungė į 
grojamo himno giedojimą, o 10.- 
000 rusų, kai buvo grojamas jų 
himnas, tik klausėsi. Vienas ka
nadietis tada pareiškė: “Pado
rūs rusai komunistinio himno 
nemėgsta, o komunistai jo ne
moka”.

KREMLIUS PLEČIA ĮTAKA
Maskva savo ekspansiją vyk

do įvairiomis kryptimis. Neskai
tant Azijoje provokuojamų ir 
vykdomų karų, ji stengiasi įsi
galėti ir kituose kontinentuose. 
Paskutiniu laiku ji stiprinasi Af
rikoje. Somalijoje sovietai įstei
gė savo aviacijos bazę, iš kurios 
bus sekami sovietų ir kitų kraš
tų laivai Indijos vandenyne. So- 
malija turi 13.000 karių. Jos ka
riuomenė jau susilaukė 2.500 
sovietinių instruktorių, kai tuo 
tarpu kaimyninėje Etiopijoje, 
kuri turi apie 45.000 karių, ame
rikiečių instruktorių tėra apie 
100. Sovietų patarėjų yra ir So- 
malijos įstaigose, net ir pačioje 
prezidentūroje. Tokios sovietų 
įgulos mažoje Somalijoje rodo, 
kad Kremlius tą kraštą nori pa
versti komunistiniu ir savo sate
litu. Maskva nori savo “globon” 
paimti ir Š. Airiją, kur IRA po- 
srindininkai veda kovą dėl pil
nos nepriklausomybės. Ji po
grindininkus remia ginklais per 
Varšuvos Sąjungos valstybes. 
Maskva norėtų Airiją paversti 
antraja Kuba. Maskvos parama 
Airijai jos kovoje su Britanija 
yra grynai imperialistinė. Lais
vos Airijos ir Maskva nemėgsta. 
Kai 1949 m. laisvoji Airijos da
lis išstojo iš Britu Bendruome
nės, tapo nepriklausoma res
publika ir norėjo įstoti į Jung
tines Tautas, tam pasipriešino 
Maskva su savo veto.

spendavo savo vienos partijos 
parlamentą ir iš keturių opozi
cijos vadų sudarė valstybės ta
rybą. Šion tarybon buvo pa
kviesti keturių nekomunistinių 
grupių vadai tvarkyti visus es
minius krašto reikalus. Į Kam
bodijos teritoriją buvo įsiveržę 
3.000 P. Vietnamo karių ir čia 
puolė komunistų bazes, iš kurių 
yra vykdomos karinės operaci
jos P. Vietnamo teritorijoje. 
Kambodija oficialiai turi 275.- 
000 karių, bet iš tikrųjų jų yra 
maždaug 100.000 mažiau. Tų ne
egzistuojančių karių algas gene
rolai susižeria į savo kišenes. 
Yra buvę atsitikimų, kad ir esan
tiems kariams nebuvo išmoka
mos algos. Kaip grybai po lie
taus dygsta augštųjų karininkų 
brangios vilos. Ši korupcija ken
kia kariuomenės kovingumui — 
daug kur ištisi daliniai be ko
vos pasitraukia iš fronto linijų.

ĮSPĖJO KOMUNISTUS
Nuolatinis karo paliaubų lau

žymas P. Vietname privertė 
prez. R. Niksoną pasiųsti aštrią 
protesto notą Paryžiaus taikos 
sutartį pasirašiusiom valstybėm. 
Notoje pabrėžiama, kad J. A. 
Valstybės gali būti priverstos 
atsisakyti taikos sutarties įsipa
reigojimų.' Vašingtone įvykusioj 
spaudos konferencijoj krašto ap
saugos sekr. E. Richardson net
gi užsiminė apie galimą Vietna
mo bombardavimų atnaujinimą. 
Jo duomenimis, š. Vietnamas į 
P. Vietnamą po karo paliaubų 
yra atsiuntęs apie 30.000 karių 
ir 400 tankų, atgabenęs daug 
patrankų ir net priešlėktuvinių 
raketų. Gegužės viduryje numa
tomas prez. R. Niksono patarė
jo H. Kissingerio ir š. Vietna
mo kompartijos politbiuro nario 
L. D. Tho susitikimas. Jie buvo 
pagrindiniais abiejų kraštų at
stovais Paryžiaus taikos dery
bose. Šio susitikimo metu turė
tų išryškėti taikos ar bent jau 
karo paliaubų įgyvendinimo ga
limybės. Amerikiečių aviacija 
porą dienų jau bombardavo Lao
są, o jos žvalgybiniai lėktuvai 
vėl pradėjo skraidyti virš Š. 
Vietnamo. JAV karo laivynas 
nutraukė minų pašalinimą Š. 
Vietnamo pakrantėse ir vidaus 
vandenyse. Visi šie veiksmai 
yra aiškus diplomatinis spaudi
mas komunistų vyriausybei Ha
nojuje sustabdyti kovas Laose, 
Kambodijoje ir nuolatinius karo 
paliaubų pažeidimus P. Viet
name. Saigono ir komunistų par
tizanų vyriausybės pasikeitė 722 
civiliais kaliniais. Tačiau šis pa
sikeitimas tėra nežymi pradžia, 
nes abi pusės tokių kalinių turi 
tūkstančius.

PAKEITIMAI POLITBIURE
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas pertvarkė 15 narių 
turintį politbiurą. Iš įo buvo 
pašalinti du nariai — P. Seles
tas ir G. Voronovas. Pirmasis 
yra buvęs Ukrainos kompartijos 
vadas, antrasis — buvęs Rusi
jos federacinės respublikos 
premjeras. Juos pakeitė trys 
nauji nariai — užsienio reikalų 
ministeris A. Gromyko, krašto 
apsaugos ministeris A. Grečko 
ir KGB viršininkas J. Andropo
vas. Pastarasis yra pirmasis 
KGB viršininkas, įžengęs polit- 
biuran po L. Berijos sušaudymo. 
Ši trijulė, atrodo, remia dabar
tinę L. Brežnevo politiką. Už
darame kompartijos centrinio 
komiteto posėdyje buvo aptarta 
tarptautinė veikla. Nors šios te
mos sovietų spauda neišryški
no. spėjama, kad L. Brežnevas 
siekė pritarimo Sovietu Sąjun
gos suartėjimui su Vakarais. 
Gegužės mėnesi jis vyksta j V. 
Vokietiją, o šią vasara lankvsis 
JAV. Ruošiantis šiom kelionėm, 
jam, matyt, rūpėjo gauti pilną 
pritarimą savo planams. Spau
doje prasitariama, kad diskusi
jose dalyvavo tik šeši centrinio 
komiteto nariai, L. Brežnevo ša
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

ATSISAKO ŽUDYTI NEGIMUSIUS
J. KAIRYS

Atėję j valdžią socialdemok
ratai su liberalais daug viešo gy
venimo klausimų nukreipė radi
kale kryptimi. Tarp jų yra ir 
nėštumo nutraukimas. Įstatymo 
projektą jie paruošė jau savo 
pirmosios kadencijos metu, bet 
jis buvo atidėtas, susilaukus 
gausių neigiamų pasisakymų ir 
komentarų. Savo pirmosios ka
dencijos metu koalicija neteko 
turėtos daugumos parlamente ir 
be opozicijos paramos nebūtų jo 
pravedusi. Dabar turi didelę 
persvarą ir gali lengvai patvir
tinti kiekvieną Įstatymą, kuriam 
nereikalinga kvalifikuotos dau
gumos. Todėl ji vėl iškėlė ŠĮ pro
jektą ir tikisi, kad dar šiais me
tais taps Įstatymu.

Lig šiol nėštumo nutraukimas 
yra uždraustas ir baudžiamas 
kalėjimu, kuris gresia ne tik pa
čiai motinai, bet ir nutraukimo 
atlikėjams bei jų talkininkams. 
Bausmė netaikoma tik tais atve
jais, kai nutraukimas padaro
mas pagal gydytojų atatinkamą 
nutarimą.

Vyriausybės paruoštas Įstaty
mo projektas numato leisti nėš
tumo nutraukimą iki trijų mė
nesių, pasitenkindamas vien tik 
motinos apsisprendimu. Kaiku- 
riais atvejais projektas leis ir 
ilgesnio nei trys mėnesiai nėštu
mo nutraukimą pagal atatinka
mos komisijos sprendimą.

Opozicija pasisakė už paliki
mą ligšiolinio įstatymo. Vyriau
sybės naująjį projektą ji laiko 
negimusio ir nepajėgiančio gin
tis žmogaus žudymu. Katalikų 
ir Evangelikų Bendrijos taip pat 
nepritaria kūdikių žudymui. Ka
talikų Centro komitetas pareiš
kė, kad katalikų ligoninėse ne
atsiras gydytojų,' kurie nutrauk
tų nėštumą. Be to, nežinia, ar ir 
vienuolės pasiliks toliau dirbti 
seselių darbą tokiose ligoninėse, 
kur bus vykdomas negimusių 
kūdikių žudymas, o tokių vie
nuolių yra daug.

Nepritaria gydytojai
Visuotinį leidimą nutraukti 

nėštumą iki trijų mėnesių pa
smerkė ir dauguma pavienių gy
dytojų, neišskiriant nei gydyto
jų moterų, nei gydytojų moterų 
ligoms, ir visos jų organizacijos. 
Jų teigimu, gyvybė visada yra 
gilybe, ar ji būtų trijų, ar ke
turių mėnesių. Net prityrę mo
terų ligų gydytojai negalės tiks
liai nustatyti gemalo senumo. 
Todėl neišvengiamai atsiras ir 
savivaliavimo. Be to, projektas 
tesaugo tik moterų interesus, 
nieko nekalba apie negimusį kū
dikį. Kodėl iki trijų mėnesių ne
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gimęs kūdikis yra mažiau sau
gotinas, negu po trijų mėnesių? 
Juk vistiek yra žudymas. Jie 
klausia taip pat, kodėl vyrai yra 
išskirti nuo apsisprendimo nu
traukti nėštumą? (Čia pirmoje 
eilėje turimi galvoje vedusieji). 
Be to, nėščias moteris slegia 
dvasinė depresija, ir jų apsi
sprendimas nutraukti nėštumą 
nebus objektyvus. Nėštumo nu
traukimas taipgi yra surištas su 
didele rizika ir pačioms moti
noms. Kaip patirtis rodo, po 
nėštumo nutraukimo jos sutrin
ka dvasiniu požiūriu ir sunega
luoja fiziškai. Visa tai nėra su
derinama ir su tautos prieauglio 
politika. Pasak gydytojų ir jų 
organizacijų, 94% visų gydyto
jų nedarys nėštumo nutraukimo 
pagal dabartinį projektą, nors 
jis taptų ir Įstatymu, nes tai bū
tų prieš jų sąžinę.

Hamburgo universiteto mo
terų klinikų direktorius prof. 
Thomsen, pasisakydamas prieš 
projektą laisvai nutraukti nėš
tumą iki trijų mėnesių, pareiš
kė, kad politikai kitaip galvotų 
ir kalbėtų, jei jie pabuvotų prie 
nėštumo nutraukimo operacijų.

Vietoj visuotinio leidimo nu- 
traukinėti nėštumą iki trijų mė
nesių, gydytojai siūlo sustiprin
ti priemones nėštumui išvengti. 
Akušerių Sąjunga irgi pasisakė 
prieš vyriausybės užmojus mi
nėta kryptimi.

Siūlo kompromisą
Apie 30 socialdemokratų par

lamentarų žada paruošti atskirą 
savo projektą, nes ir jiems nepa
tinka vyriausybės siūlomas lei
dimas nutraukti nėštumą iki tri
jų mėnesių. Pagal tuos parla
mentarus, nėštumo nutrauki
mas turėtų būti leistas tik ke
liais atvejais: kai gimdymas yra 
surištas su pavojum motinos gy
vybei, kai apvaisinimas yra įvy
kęs prievarta ar įvykdytas sek
sualinių nusikaltėlių, kai kūdi
kis gali gimti su trūkumais ir 
kai būsimo naujagimio motina 
yra skurde. Kiekvienas nėštumo 
nutraukimas turėtų būti atski
rai svarstomas ir nusprendžia
mas. Prie šitos parlamentarų 
grupės priklauso ir ministeris 
teisingumo reikalams.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
dabar veikiantis įstatymas nesu
laikė nėštumo nutraukimų, nors 
grasina net laisvės atėmimo 
bausme. Jis buvo ir tebėra vi
saip apeinamas. Kaip spaudoje 
teko pastebėti, V. Vokietijoje 
per metus negimusių kūdikių 
nužudoma iki milijono. Tai, ži
noma, tegali būti vien spėlioji
mas — veikiant uždraudimui, 
niekas statistikos neveda. Viena 
yra aišku, kad nužudymų padau
gės, kai bus duota laisvė daryti 
nėštumų nutraukimus. Tai rodo 
patirtis kraštų, kuriuose tokia 
laisvė jau Įvesta. Be to, savaime 
peršasi išvada, jog abiem atve
jais — ir draudimo ir leidimo— 
negimusių kūdikių žudymas 
vyks ir toliau. Svarbiausias veiks
nys, kuris galėtų sulaikyti nuo 
šito nusikaltimo, yra sąžinė mo
tinų, jų vyrų, draugu ir nelega
lias operacijas atliekančiu as
menų. Bet sąžine negali kažkiek 
ir V. Vokietija pasigirti. Kaip ki
tur, taip ir čia Įsivyrauja gyve
nimo praktiškasis tikslingumas, 
grindžiamas patogumais.

Neseniai perskaičiau V. Pašu
tos knygą “Lietuvos valstybės 
susidarymas”. Autoriaus rank
raštį į lietuvių kalbą vertė R. 
Straizdūnaitė. Veikalo pratar
mėje sakoma: “Senoji Lietuva, 
atlikusi tokį žymų vaidmenį Ry
tų Europos viduramžių istorijo
je, vis labiau patraukia moksli
ninkų dėmesį” (p. 3).

Pratarmės žodžiai labai gra
žūs — prieš juos nieko negali 
pasakyti. Ir autoriaus patrioti
niai išsireiškimai, pvz. Nemuno 
“upės krantai yra persisunkę 
Lietuvos gynėjų krauju” (p. 
330), atveria didžiai tragišką 
mūsų tautos vaizdą. Tačiau mū
sų laikais, kai eina kalba apie 
įvairius mokslo vyrus, šis gar
bingas vardas nevisada išlaiko
mas tame augštyje, kuriame jis 
turėtų būti. Dar labiau šis var
das nukenčia, kai Lietuvos kai
mynų mokslininkai ima nagri
nėti Lietuvos istoriją. Vokiečiai 
mūsų tautos istoriją tempia ant 
vokiško “Drang nach Osten” 
kurpalio, lenkai vynioja ant len
kiškos “panstvos”, o rusai, pa
sitiesę meškos kailį, išsidėlioja 
Lietuvos istoriją ir, pasiėmę ku
rį didesnį gabalą, sako: “Še, ir 
tau kąsnelį, motinėle Rusija!”

Manau, nevienam iš mūsų te
ko skaityti rytinių, pietinių ir 
vakarinių Lietuvos kaimynų pa
rašytas studijas ar mokslo vei
kalus, kuriuos galėtum nežinia 
kaip bepavadinti, tačiau jokiu 
būdu ne mokslo veikalais, nors 
jie ir būna paremti įvairiais šal
tiniais, suprantama, savaip in
terpretuojamais bei aiškinamais.

Imkime pvz. kad ir tokį atve
jį — vadinamo buvusio Rytprū
sių krašto šiaurinę dalį. Kiek 
kaizerinės Vokietijos mokslinin
kai išliejo rašalo įrodinėdami to 
krašto vokiškumą. Na, o kiek 
hitlerinės Vokietijos smarkuo
liai prisvaidė perkūnų, kiek 
kumščiais buvo prigrūmota, 
kad, girdi, ne tik ta šiaurinė da
lis, bet ir Klaipėdos kraštas nuo 
amžių buvo vokiškos žemės ir 
amžiais tokios pasiliks.

Bet štai nustojo dundėję II D. 
karo griaustiniai. Buvusios Ryt
prūsių šiaurinės dalies amžius 
byloję lietuviški vietovardžiai 
surusinti, kraštas prigrūstas ru
sų kolonistų, pavadintas Kali- 
ningradskaja oblastim ir pri
jungtas prie Rusijos, neturėda
mas net tiesioginio su ja susilie
timo.

Siūlo rašyti “išvaduotojams”
Pašuta savo veikalo įvade ra

šo, kad anksčiau “dvarininkinio 
ir buržuazinio nacionalizmo var
žomi istorikai Lietuvos istoriją 
dažnai paversdavo arena vyriau
sybių politinėms sąskaitoms su
vesti”. Dabar “pasinaudojama 
tomis išvadomis, kurios jau turi 
tikros mokslinės vertės”. Ir pa-

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kūčių dieną kardinolo P. E. 

Leger Šv. Kazimiero parapijai 
paskirtas finansinis administra
torius kun. dr. F. Jucevičius šias 
pareigas ėjo metus ir 10 mėne
sių, kol kurijos biuletenis pra
nešė klebono kun. Bobino pasi
traukimą: „Father Bobinas, af
ter a long ministry of 32 years, 
renounced on October 31, 1962”.

Šitą “renouncementą” klebo
nui kun. Bobinui kurija jau se
niai piršo, patardama prašyti ne 
klebono vietos kurioje nors 
prancūzų parapijoj. Klebonas 
gražiai su vietos prancūzais su
gyveno, buvo skaitomas veik jų 
žmogumi, turėjo prancūzų tarpe 
daug asmeninių ir parapijos 
nuoširdžių draugų, tačiau pas 
juos eiti nenorėjo. Čia įdomi 
Montrealio lietuvių psichologi
nė savybė: nežiūrint kaip arti
mai draugauja su prancūzais, 
net susituokdami, veik visi kaž
kodėl yra palinkę prie “angliš
kosios” Kvebeko provincijos gy
ventojų mažumos. Ir klebonas 
kun. Bobinas vis stengėsi gauti 
paskyrimą kurion nors airių pa- 
rapijon, nes manė, kad jam ten 
bus smagiau gyventi, negu pran
cūziškoje.

Klebono išleistuvės
Pagaliau savo užsispyrimu lai

mėjo. Zinutė “Nepriklausomoje 
Lietuvoje”, praneša:

Iš Romos patirta žinių, kad Mont
realio kardinolas P. E. Leger, išvy
kęs Romon dalyvauti Bažnyčios susi
rinkime, kreipėsi į konsistorinę kon
gregacija, kad kun. dr. F. Jucevičių 
perleistų Montrealio diecezijai. Kon
gregacija kardinolo prašymų sąlygi
nai (?) patenkino, ko pasekmėje 
Montrealio kardinolas kun. dr. F. Ju
cevičių paskyrė Sv. Kazimiero para
pijos klebonu. Kaip buvo anksčiau 
pranešta, buvęs klebonas kun. J. Bo
binas, praėjusio mėnesio gale, persi
kėlė vikarauti į anglų parapiją.

šeštadienį (lapk. 3 d.) Šv. Kazimie
ro salėje buvo gana gausios kun. J. 
Bobino išleistuvės, tačiau parapijos 
žmonių buvo nedaug, daugiausia iš 
kitur. Ne visi galėjo gauti bilietų, o 
kai kuriuos atvykusius buvo bandyta 
eliminuoti. Parengimą vedė J. Džiau- 
gys. Visų vardu kun. J. Bobinui

Lietuvos istorija ruso akimis
galiau išnašoje autorius skelbia: 
“Manome, kad atėjo laikas pa
rašyti prūsų tautos, vokiečių fe
odalų išnaikintos, istoriją. Tai 
padaryti būtų tiesioginė pareiga 
istorikų tų šalių, kurios pavel
dėjo išlaisvintą prūsų žemę” 
(p- 8).

Išeina, kad Pašuta siūlo prū
sų tautos istoriją rašyti rusams, 
kurie paveldėjo (iš tikrųjų — 
užgrobė) prūsų žemę po “išlais
vinimo”; Jeigu tą prūsų istoriją 
rusai rašys taip, kaip jie visą 
kraštą begėdiškai surusino, va
dovaudamiesi, be abejonės, to
mis “tikros mokslinės vertės” iš
vadomis, tai Marksas turės kars
te du kartu apsiversti, o trečiu 
apsivertimu antrą kartą numir
ti, nes tokia istorija bus rašoma 
jo vardu, atseit, marksistinėj 
šviesoj. Tuo atveju, žinoma, bus 
demaskuoti visokie falsifikato- 
riai (anot Pašutos): Būga, Salys, 
vokiečiai grobikai, o lietuviai 
turės pasitenkinti drungnais be
reikšmiais posakiais, kad prūsų 
“tauta etniškai artimiausia lie
tuviams” (p. 7), “prūsų ir lietu
vių apsiginklavimas vienodas” 
(p. 132). Kitoje vietoje (p. 306) 
jis meta užuominą apie prūsų 
artumą slavams. Čia tinka rusti 
rašytojo Turgenevo žodžiai, kad 
jo draugai slavofilai yra dideli 
mėgėjai “paspardyti kiekvieną 
negyvą galvą” (“Dūmai”, p. 
187).

“Vyresniojo brolio” iškaba
Pašuta veikale pateikia dau

gybę istorinių šaltinių, ištraukų, 
kitų autorių pasisakymų. Nega
lima nuneigti šaltinių gausumo, 
darbo apimties ir teigiamų auto
riaus pasisakymų mūsų tautos 
istorijos atžvilgiu. Viską pana
grinėti būtų neįmanoma straips
nio rėmuose. Čia galima tik su
trauktai žvilgterėti Į būdinges
nius momentus.

Štai autorius rašo, kad Lietu
vos valstybė kūrėsi savitai (p. 
11), kad Lietuvoje buvo augšta 
žemės ūkio kultūra (p. 12), kad 
lietuvių ginklai buvo geri (p. 
27), kad lietuvių pilys stebina 
tyrinėtojus (p. 23), o lietuviu pa
gonybė buvo pranašesnė uz ru
sų (p. 109), lietuvių ginklai ir 
kariuomenė puiki (p. 236).

Bet Pašuta tuojau nurodo, 
kad Baltarusijos žemėse Lietu
va rado trūkstamų politinės ir 
teisinės santvarkos elementų (p. 
13), archeologai ir etnografai 
paremia tezę apie lietuvių ir 
slavų bendrumą <(p. 46), tyrinė
jimai rodo Juodosios Rusios kul
tūros židinių pranašumą (p. 46), 
Lietuvos vyriausybė perėmė iš 
Baltarusijos susiklosčiusios luo
minės santvarkos institutus, pri
taikydama juos Lietuvos etno
grafinėse žemėse (p, 192), pago-

Vyt. Sirvydas
įteikė $1,000, plus Vytauto klubo $25. 
Šiuos pinigus išleidžiamasis sakė ski
riąs seseriai Onai, kuri per 32 metus 
tarnavusi klebonijos šeimininke. Pa
rapijos klebono (kun. dr. F. Juče- 
vidaus) išleistuvėse nebuvo, bet bu
vo Aušros Vartų kunigai.

Vakarienę surengė ne parapi
jos parengimų “amžinos” šeimi
ninkės Ona Girdauskienė ir Jie- 
va Paznokienė, bet Vytauto klu
bo Mockevičienė. Atrodo, paren
gimo iniciatoriais buvo Vytauto 
klubo žmonės, nes parapijos pir
mininku buvo inž. Jonas Garga- 
sas, 1952-1955 m. buvęs klubo 
pirmininkas. Visų apgailestauja
mas, jis mirė tų metų pirmąją 
Kalėdų dieną, palyginti jaunas 
(44 metų), nespėjęs pasireikšti 
parapijos reikaluose.

Airių parapijoje
Aštuoneri metai praleisti ai

rių parapijose kun. Bobinui bu
vo ramesni, negu 32 metai pas 
lietuvius, nors vis labiau jį ėmė 
kankinti įsisenėjanti vėžio liga. 
Pirmas paskyrimas vikaru buvo 
airių šv. Aloyzo parapijon, ku
rioje išbuvo dvejus metus ir 10 
mėnesių, įgydamas klebono bei 
kitų kunigų ir parapijiečių pa
garbą ir palankumą. Atsigulus 
vėliau kelis sykius ligoninėje, 
šios parapijos moterys dažnai 
lankydavo, atnešdavo gėlių ir ge
rą žodį.

Kai Montrealio arkivyskupu 
buvo paskirtas mons. Gregoire, 
netrukus airis vyskupas Whelan 
gavo leidimą perkelti kun. Bobi
ną į didžiąją Montrealio airių 
katedrinę Šv. Patriko parapiją' 
savo pastogėn.

Jei ne liga, šioje parapijoje 
kun. Bobino praleistos valandos 
būtų buvusios smagiausios jo 
gyvenime. Jaunesni vikarai pa
laipsniui jį ėmė skaityti lyg vy
resniuoju ir mėgdavo vakarais 
susirinkti jo kambaryje pasikal
bėti įvairiais klausimais. Kun. 
Bobinui netrukus buvo pavesta 
kapelionauti augštosios mokyk
los studentams ir seneliams prie
glaudoje.

Pamokslas šv. Patriko dieną
Maždaug prieš trejetą metų, 

vyskupui Whelan išėjus pensi-

B. RIMGAUDAS
niškoji lietuvių religija turėjusi 
didelio panašumo su slavų-rusų 
pagonybe (p. 109) ir t. t.

Išvadoje atrodo, kad lietuviai, 
atėję Į Baltarusiją, rado viską 
nuo A ligi Z. Baltarusija buvo 
lietuviams alfa ir omega, žodžiu, 
lietuviai į Baltarusiją atslinko 
lyg kokie puslaukiniai ir, pasi
ėmę medžiaginius bei dvasinius 
turtus, įsteigtus institutus, su
kūrė Lietuvos valstybę. Tokia iš
vada peršasi, skaitant Pašutos 
teigimus. Tačiau rašytojo Dos
tojevskio duktė savo atsimini
muose yra visiškai kitokios nuo
monės nei Pašuta. Ji rašo: “Jo
kia tauta slavų civilizacijai nėra 
tiek davusi, kiek mažoji Lietu
va. Kitos tautos dirbo sau, savo 
garbei; Lietuva savo dvasios žie
dus pavedė kaimynams. Lenkai, 
Rusija, Ukraina to dar nesu
pranta ir nėra dėkingos. Bet 
ateis diena, kada aiškiai pažins, 
kiek daug jos skolingos išskir
tai, tylinčiai Lietuvai”.

Tikime, kad Pašutai tie atsi
minimai yra prieinami pasiskai
tyti. Jie, kaip matome, labai ski
riasi nuo daugelio autoriaus tei
gimų.

Lietuviui prisegtas baltarusis
Atskirai tenka žvilgterti į Pa

šutos net perdaug įkyriai links
niuojamus baltarusius. Jau mi
nėjome autoriaus teigimą, kad 
lietuviai iš baltarusių pasiėmė 
politinės bei teisinės santvarkos 
trūkstamus elementus (p. 13), 
Lietuvos feodalai susitarė su žy
miai labiau išsivysčiusiais Balta
rusijos feodalais (p. 13), baltaru
sių žemių prijungimas prie Lie
tuvos skatina jos ekonomiką, 
padeda atsilaikyti prieš popie
žiaus paskelbtą prekybos bloka
dą, palengvina lietuvių tautos 
kovą už nepriklausomybės iš
saugojimą (p. 70), lietuviai, už
grobę Baltarusijos žemes, pada
rė pradžią nedidelės Lietuvos 
valstybės virtimui Didžiąja Lie
tuvos kunigaikštija (p. 260), 
prieš kryžiuočius prie Nemuno 
kovojo petys į petį lietuviai ir 
baltarusiai (p. 329), lietuvių ko
voje su svetimaisiais išvien ėjo 
lietuviai ir baltarusiai (p. 341), 
Ryga buvo suinteresuota pre
kiauti su lietuvių ir baltarusių

• žemėmis (p. 333) ir t.t.
Veikalą skaitant, vietomis at

rodo, kad autorius sąmoningai, 
kur tik beįmanoma, stengiasi 
prie lietuvio, tarsi angelą sargą, 
prisegti baltarusį. (Įsidėmėtina 
— ne rusą ar ukrainieti). Pašu
tos samprotavimų išvadoje su
sidaro Įspūdis, kad lietuviai be 
baltarusių nebūtų Įstengę apsi
ginti nuo priešų, nebūtų sukūrę 
savos valstybės, valstybinės san-

•<

jon, vyskupu tapo kanauninkas 
Crowley, kuriam teko vykti Ota- 
von, į posėdį apie liturgines kny
gas anglų kalba, kaip tik airių 
šventojo Patriko dieną. Vysku
pas pasišaukė kun. Bobiną ir pa
prašė pasakyti pamokslą apie šv. 
Patriką jo dieną. Kun. Bobinas 
atsikalbinėjo, sakydamas dau
giau žinąs apie šv. Kazimierą, 
negu apie šv. Patriką. Bet vys
kupas pabrėžė, kad jo kiti vika
rai esą per jauni tokią dieną pa
mokslą sakyti ir kad šį uždavinį 
turės atlikti “Father Bob”.

Du kunigai iš Londono
Kun. Bobinas ėmė jieškoti 

knygų ir šaltinių telkti medžia
gą neįprastam pamokslui ir abe
jojo, ar jam šis pamokslas pa
vyks. Tačiau ir visi vikarai, ir 
parapijiečiai labai gyrė kun. Bo
bino pamokslą. Sako, tokio gero 
jie seniai nebuvo girdėję. Aiš
ku, vyskupui Crowley buvo la
bai smagu išgirsti tuos pagyri
mus ir džiugu, kad jo pasitikė
jimas nebuvo apviltas.

Viešpats kiekvienam iš mūsų 
paskiria ypatingus gyvenimo ke
lius. Vienerius metus anksčiau 
už kun. Bobiną tame pačiame 
Anglijos Londone gimęs (1902 
m. kovo 11 d.) kun. Jonas J. 
Kinta, taip pat jaunas su tėvais 
atvyko Į šį žemyną ir apsigyve
no Waterbury, Con. Jis taip pat 
pajuto kunigo pašaukimą ir, bai
gęs kunigų seminariją Darling
tone, N.J., kunigu buvo Įšven
tintas 1931 m. Vikaravo lietuvių 
parapijose Elizabeth, N.J., Har
rison, N.J., buvo paskirtas Šv. 
Kazimiero klebonu Paterson, N. 
J. Apie jo klebonavimą, vienas 
“Darbininko” bendradarbis ra
šė: “Subūrė parapiją i vieningą 
vienetą, pastatė naują bažnyčią, 
atnaujino kleboniją ir praturti
no parapiją kitom trim nuosa
vybėm. Po 35 metų sėkmingo 
klebonavimo ir 40 metų kuni
gystės 1971 m. išėjo į pensiją.”

Du Londone gimę lietuviai 
kunigai, su labai skirtingais gy
venimo keliais.

Būtų galima paliesti daug ki
tų lietuviško gyvenimo Mont- 
realy temų, bet kol kas nalikime 
jas nuošalėje. (Pabaiga)

vi-

tvarkos, teisės, valdymosi siste
mos. Net luominę santvarką iš 
baltarusių pasiskolino, žodžiu, 
be baltarusių lietuviai nieko ne
būtų atsiekę' lygiai kaip šian
dien yra tvirtinama, kad be ru
so — “vyresniojo brolio” lietu
viai, atrodo, nesugebėtų nė 
nies į sieną įkalti.

Kas tie visko kūrėjai 
baltgudžiai?

Baltarusiais Pašuta, atrodo, 
vadina tai, ką mes, lietuviai, va
diname gudais, baltgudžiais. 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
pradžioje tai buvo Polocko ku
nigaikštija, sujungusi savo ap
imtyje kelias rytines slavų gi
mines. Baltarusių vardo tada iš 
viso nebuvo, o ypatingai tose 
srityse, kurias baltarusiams taip 
lengvai atiduoda knygos auto
rius, neišskirdamas ir etnogra
finės rytinės Lietuvos sričių. 
Baltarusijos — Bielorusijos var
das, neoficialiai imtas vartoti 
nuo XIV a., ir buvo taikomas 
šiaurės-rytų sričiai, Dauguvos- 
Dniepro žemėms. Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos valdose nė 
viena provincija nebuvo vadina
ma Gudija, Baltgudija, Baltaru
sija ar Bielorusija. Bažnytinėj 
administracijoj Bielorusijos var
das minimas tiktai nuo 1683 m., 
įsteigus provoslavišką vyskupys
tę. Oficialiai Bielorusijos vardas 
atsirado tiktai Lietuvą-Lenkiją 
padalinus. 1796 m. rusai, sujun
gę Mogilevo ir Vitebsko guber
nijas į vieną, šią pastarąją gu
berniją pavadino Bielorusskaja 
Gubernija. 1802 m. rusai vėl su
kūrė Vitebsko guberniją, o Bie
lorusijos gubernijai teko tik Mo
gilevo žemė.

Taigi, rašant apie Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžią, iš vi
so nėra ko kalbėti apie baltaru
sius kaipo tokius. Susikūrusiai 
Lietuvos valstybei priklausė ne 
tik Polocko kunigaikštija, bet ir

PADĖKA
Mielam broliui

a.a. Pranui Kirliui
mirus, nuoširdžią padėką reiškiame: Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. P. Bariui, OFM, už visokeriopą pagalbą, kun. 
A. Prakapui, OFM, už psalmių skaitymą, kun. B. Bagdonui, 
OFM, už Rožinio kalbėjimą, Mišių atnašavimą, palydėjimą 
į kapines ir prasmingą pamokslą, KLB Toronto apylinkės 
pirm. J. Karpiui už atsisveikinimo žodžius kapinėse, visiems 
už paaukotas Mišias, už gėles, lankymą bei maldas, pa
reikštą užuojautą žodžiu, laiškais, telefonu, spaudoje ir 
dalyvavimą* laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū šeimininkėms už paruošimą užkandžių, 
Julijai Norkutei už patarnavimą svečiams, visoms, prisidė
jusioms pyragais ar betkokia kita pagalba, KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo parapijos skyriui už pareikštą užuo
jautą, T. Sekonienei mūsų vardu už tartus padėkos žodžius 
ir J. R. Simanavičiui už patarnavimą radijo bangomis.

Mirusiojo sesuo Marija ir svainis Antanas Basalykai

AfA 

Karoliui Cicėnui
Čikagoje mirus, žmoną MONIKĄ ir vaikus — BI

RUTĘ, KĘSTUTĮ, VYTĄ bei jų šeimas, brolius — 

JERONIMĄ su žmona ALINA Čikagoje ir EDMUN

DĄ su žmona LINDA Londone, Kanadoje, giliai 

užjaučiame —

Bronius ir Edwina Petroniai

Petras Kuosa Adomas Kalnėnas

Jonas Perminąs Zigmas Uždravis

AfA

Vytui Drūčiui
Suvalkų trikampy mirus, jo tėvelius, seseris ir gimi
nes Suvalkų trikampyje, seseris MARYTĘ ČEBATO- 
RIENĘ, ONUTĘ STEPŠIENĘ bei jų šeimas Sudbury 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Stayner, Ont. J. P. Gurklys

At*A

Vytautui Drūčiui
Suvalkų trikampyje mirus, seseris MARYTĘ ČEBA- 
TORIENĘ ir ONĄ STEPŠ1ENĘ bei jų šeimas nuo

širdžiai užjaučiame —
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A. A. St unguriai 
Julija Pečiulienė

Jonui Stroliui
Amerikoje mirus, jo seseriai DANUTEI BARTULIE-

NEI ir jos šeimai reiškiam nuoširdžių užuojautų —U

i V. Vaitkus

J. Sakinis 

ukrainiečių bei rusų žemės. Jei
gu kas nors su lietuviais kovojo 
petys į petį, tai kovojo visa eilė 
slavų genčių arba, kaip tada 
Lietuvos kunigaikščiai titulavo
si — multorum Ruthenorum.

Kyla klausimas, kodėl Pašuta 
taip spraudžia į Lietuvos valsty
bės susidarymą tuo laiku neeg
zistavusius baltarusius? Mano 
supratimu, tai bendra Maskvos 
imperializmo politika — ve, žiū
rėkit, baltarusiai Lietuvos vals
tybei davė šitą, davė tą — be
veik viską! Ir šiandien Maskva 
lietuviams pirma siūlo gudų 
draugystę. Tikslas paprastas — 
gudų pagalba lietuvius sugudin- 
ti, o' paskui gudus surusinti. 
Maskvai visais atžvilgiais pato
giau lietuvius gudinti, negu tie
siogiai rusinti. Gudų spraudi- 
mas į šiandieninės okupuotos 
Lietuvos gyvenimą yra perne
lyg ryškus. Pirmiausia, nuo Lie
tuvos atplėštų Vidžių, Apsos, 
Rodūnės, Gervėčių ir kt. sričių 
mokyklose neleidžiama dėstyti 
lietuvių kalba, o tuo tarpu len
kai Lietuvoje turi savas mokyk
las ir gimnazijas. Gardine ir ki
tur prigrūsta rusų kolonistų. 
Rusai suvirškintas dideles Gu
dijos sritis rytuose priskyrė 
prie Rusijos, o gudams atsilygi
no lietuviškomis etnografinėmis 
žemėmis vakaruose. Istorijos 
eigoje rusai žingsnis po žingsnio 
smelkiasi į lietuviškas etnogra
fines sritis, pirma savęs stumda
mi gudą-baltarusį. Nebe rusų 
paskatos šiandien gudai preten
duoja į tokias nuo Lietuvos ne
atplėštas lietuviškas žemes, kaip 
Maišiogala, Druskininkai, pieti
nė Suvalkija ... Kaikurie gudų 
istorikai net visą Lietuvos vals
tybę laiko tiktai gudų valstybe, 
o lietuvius kunigaikščius — gu
dais. Pašutos veikale įkyrus 
baltgudžių piršimas yra tas pats 
rusiškojo imperializmo tikslas 
švelnesne ir labiau užmaskuota 
forma — mokslo vardu.

(Bus daugiau)
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V. I. Pečiuliai
A. Zimnickas

M. ir J. Jakaičiai

London, Ont.



Londoniškis “Baltijos” ansamblis ir jo vadovai: 1). Chainauskienė (kairiajame krašte), kun. B. Pacevičius ir M. Chainauskas (dešinėje) Nuotr. S. Kero
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Telšių gimnaziją prisiminus
Žemaičių židinys, kuriame mokėsi daug žymių veikėjų 

L. DOMEIKA

Kuklus, turtingi ar nerangus lietuviai?
Santrauka komentarų, transliuotų Montrealio C F MB radijo stoties lietuviškoje programoje

Prieš keletą savaičių kone vi
si Kanados etninių grupių laik
raščiai išėjo su savotiškais ketu
rių puslapių priedais. Tai buvo 
Kanados federacinės vyriausy
bės skelbimai, kuriuose aiškina
ma daugiakultūrė politika ir nu
rodoma, kokias pinigų sumas vy
riausybė išmokėjo Įvairiom et
ninėm grupėm jų veiklai pa
remti.

Tame skelbime cituojami 
premjero P. E. Trudeau žodžiai: 
•‘Mūsų piliečiai yra atvykę į Ka
nadą beveik iš kiekvieno pasau
lio krašto ir atsinešę su savimi 
visas didesnes pasaulio religijas 
bei kalbas. Šis kultūrinis Įvairu
mas praturtina visus kanadie
čius be galo gausiais žmonių pa
tyrimais. Vyriausybė laiko tai 
neįkainuojamu paveldėjimu ir 
tiki, kad Kanada paliktų vargin
gesnė, jei mes priimtume asi
miliacijos programas, priversda
mi savo piliečius prarasti ir pa
miršti tų kultūrų tradicijas, su 
kuriomis jie atvyko i šį kraš
tą. . .” Anot P. E. Trudeau, “Ka
nados vyriausybė rems visas 
Kanados kultūras ir, kiek ištek
liai leis, jieškos būdų ugdyti tas 
kultūrines grupes, kurios jau 
pareiškė norą augti bei prisidėti 
savo Įnašu prie Kanados klestė
jimo ‘”

Pritaria visos partijos
Kai kam gali kilti įtarimas, 

kad liberalų vyriausybė tokią

R. E. MAZILIAUSKAS

SPECIALIAI

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

Nemokamas pristatymas

SPECIAL 1 $68.20
10 sv. kiaulės taukų
10 svarų kviet. miltų
10 svarų ryžių
10 svarų cukraus

ECONOMY PARCEL $40.70
7 svarai, kviet. miltų
Wz svarų ryžių
4% svarų cukraus
2*Zi svarų makaronų
1 svaras maišytų vaisių.

SPECIAL 5 $13.56
5 svarai kiaul. taukų
5 svarai ryžių
5 svarai cukraus
5 svarai kviet. miltų

10 SKARELIŲ $60.39

1
5 vilnonės skarelės didelėm ar 
mažom gėlėm ar turkišku raštu 
ir 5 šilkinės skarelės.
Oro paštu $69.74

5 SKARELES $46.09
vilnonės su didelėm ar mažom 
gėlėm ar turkišku raštu.
Oro paštu $55.44

5 SKARELĖS $53.90
vilnonės su kutais.
Oro paštu $63.25

Kailio imitacija $118.80
Didžiausias pasirinkimas, 
geriausios rūšys.

Daug kitų specialių siuntinių
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 982 1530

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 24 METŲ PATYRIMĄ 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.

politiką paskelbė vien tik balsų 
žvejojimo tikslu, kad tai tėra 
eilinis, gražiai skambantis prieš
rinkiminis triukas. Tačiau šią 
vyriausybės daugkultūrę politi
ką remia visos didžiosios politi
nės partijos. Kai premjeras P. 
E. Trudeau ją pranešė parla
mente, konservatoriij vadas R. 
L. Stanfield tarė: “Mes mielai 
remiame vyriausybės pareikštą 
principą išlaikyti ir puoselėti 
daugelio kultūrų tradicijas, ku
rios gyvuoja mūsų krašte ... ” 
Naujosios demokratų partijos 
vadas D. Lewis užtikrino, kad jo 
partija šiltai remia daugiakul- 
tūriškumo principus. Net ir kre- 
ditistų vadas R. Caouette remia 
daugiakultūrę politiką, reikšda
mas pageidavimą, kad “Kanada 
būtų didi šalis visiem gyvento
jam, visom etninėm grupėm.”

Visi šitie gražūs žodžiai vis- 
dėlto neliko tyruose šaukiančio
jo balsu. Nebuvo tai nė tušti 
priešrinkiminiai pažadai, kaip 
pavyzdžiui, atsitiko Amerikoje, 
kur etninėm kultūrom remti bu
vo pažadėti milijonai, o po rin
kimų prez. R. Niksonas atsisakė 
tiem reikalam nors vieną dole
rį paskirti.

Sąraše nėra lietuvių
Paskelbusi daugiakultūrę po

litiką, Kanados vyriausybė etni
nių grupių veiklai išskirstė jau 
beveik $3 milijonus. Tūkstanti
nės pašalpos buvo išmokėtos or
ganizacijoms Įvairiausiems pro
jektams ir sumanymams.

štai, Montrealio ukrainietės 
moterys užsimojo ir kitus pamo
kyti, kaip dažyti velykinius mar
gučius. Susibūrusios į savo mo
terų draugiją, jos margučių da
žymo kursams iš vyriausybės 
gavo $2.000. Už ukrainietes ne 
ką prastesnės pasirodė ir Mont
realio kroatės. Jom $2.000 pa
skirta margučių dažymo, siuvi
nėjimo ir dainavimo kursams. 
Montrealio lenkų teatro mėgė
jai vienam savo pastatymui su
silaukė $1.000.

Naujojoje Škotijoje libanie
čių draugija gavo pašalpą tradi
cinių valgių gaminimo ir savo 
kalbos kursams, Toronto ukrai
niečiai—išleisti Kanados ukrai
niečių liaudies dainom. Wind- 
soro lenkų sąjunga pašalpą pa
naudojo algoms mokytojų, ku
rie moko lenkų dainų ir šokių 
ansamblį. Pašalpa taip pat pa
skirta ir Britų Kolumbijos du- 
choborų kultūrai tyrinėti.

šitą sąrašą dar galėtume tęs
ti. Jis ilgokas ir savotiškai at
spindintis spalvingą įvairių et
ninių grupių veiklą Kanadoje. 
Be to, tas sąrašas akivaizdžiai 
parodo, kaip Kanados vyriausy
bės paskelbtoji daugiakultūrė 
politika iš tiesų vykdoma ir ko
kiomis sumomis remiama. Deja, 
lietuvių jame nesimato ...

Pirmosios kregždės
Tiesa, anksčiau vyriausybės 

pašalpas gavo bent du lietuvių 
saviveiklos ansambliai: Hamil
tono “Gyvataras” koncertų ke
lionei i Vakarų Europą, o Mont
realio Gintaras — Į Vakarų Ka
nadą. Bet šitos pašalpos buvo 
paskirtos iš kitų vyriausybės lė
šų, ne iš daugiakultūrės politi
kos fondų.

Taip pat tiesa, kad praeitai
siais metais Montrealyje su
rengta Lietuvių Diena susilaukė 
berods, $2.000 valstybinės pa
šalpos. Tačiau apie ją nieko ne
sakoma dažnuose vyriausybės 
pranešimuose spaudai tame ke
turių puslapių skelbime. Atro
do, Montrealio LB apylinkės 
valdybos išsirūpintos lėšos Lie
tuvių Dienai nebuvo paskirtos iš 
daugiakultūrių fondų.

Tegalime padaryti neįtikėtiną 
išvadą, kad lietuviams lėšų kul
tūrinei ir visuomeninei veiklai 
netrūksta. O gal jie tėra nepa

prastai kuklūs, ypač palyginus 
juos, sakykime, su ukrainietėm 
margučių margintojom arba li- 
banietėm virėjom? Gali būti ir 
dar viena priežastis, būtent, lie
tuviai yra nerangūs ir vyriausy
bės duosniai siūloma parama 
paprasčiausiai neprisiruošia pa
sinaudoti. Žinoma, netikime, 
kad mūsų Įvairiopai veiklai lė
šų netrūksta. Jų nuolatos trūks
ta, o nevienas geras sumanymas 
neįvykdomas taip, kaip turėtų 
būti, tik dėlto, kad pinigų ne
pakanka.

Kodėl beveik nieko negauta?
Mūsų žvilgsnis pirmoje eilėje 

ir krypsta į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę. Ar krašto valdy
ba padarė konkrečių ir realių 
žygių gauti lėšų lietuviškiems 
projektams iš daugiakultūros 
politikos fondų? Ar tuo rūpinasi 
Toronto, Montrealio, Hamilto
no ir kitų apylinkių valdybos? 
Antra vertus, kultūrinę veiklą 
Kanados lietuviuose paprastai 
organizuoja ne Bendruomenės 
valdybos, bet visokios kitos or
ganizacijos, ansambliai, chorai, 
komitetai. Nejaugi visos šitos 
gausios mūsų organizacijos iki 
šiol dar nesužinojo apie vyriau
sybės duosnumą ir nesikreipė i 
atitinkamas įstaigas paramos? 
O gal ir buvo kreiptasi, į duris 
belsta, tik mes nieko apie tai 
nežinome? Gal lietuvių pareiš
kimai pašalpai gauti valdininkų 
buvo atmesti? Visuomenė apie 
tai nieko nežino, bet jei taip iš 
tikrųjų būta, tai turėtume labai 
rimto pagrindo garsiai ir griež
tai Otavoje protestuoti. Nejaugi 
lietuviški chorai, krepšinio ko
mandos ir tautinių šokių grupės 
sudaro menkesnį indėli Kana
dai, negu libaniečių kulinarija?

Sakoma, kad Montrealyje yra 
daugiau kaip 40 lietuviškų or
ganizacijų. Nemaža jų dalis, be 
abejonės, yra popierinė — jokia 
vieša veikla nepasižymi. Bet vi
sa eilė organizacijų veikia visiš
kai rimtai, jų veiklos vaisiais 
naudojasi arba tiesiogiai veiklo
je dalyvauja šimtai Montrealio 
lietuvių. Ii- kone visos jų turi 
teisę gauti pašalpas iš Kanados 
vyriausybės fondų, skirtų etni
nėm grupėm remti.

Premjero P. E. Trudeau žo
džiais tariant, vyriausybė nere- 
mianti tik tokių etninių organi
zacijų, kurios izoliuojąs! nuo li
kusios Kanados visuomenės. 
Bet toks apribojimas beveik vi
sai neliečia daugumos lietuviš
kų organizacijų. Anaiptol, lietu
viai į savo koncertus, minėji
mus, parodas bei kitus rengi
nius kviečia ir džiaugiasi susi

laukę kaimynų kanadiečių.
Įsidėmėtina, kad etninėm or

ganizacijom pašalpa neduoda
ma vien tik už jų egzistavimą. 
Lėšos skiriamos konkretiems 
projektams įgyvendinti ir nusta
tytom išlaidom padengti.

Kur mūsų projektai?
Pavyzdžiui paimkime Montre

alio Aušros Vartų parapijos 
chorą, kurio metiniame darbo 
plane numatomi, sakykim, pen
ki koncertai. Planui vykdyti su
daroma sąmata. Repeticijom 
reikia samdyti salę, apmokėti 
dirigentą, akomponiatorių ir 
reikalų vedėją, Įsigyti arba per- 
sifotografuoti" gaidas, koncer
tams reikia samdyti sales, spaus
dinti programas, apmokėti ke
lionės išlaidas. Su tokia sąmata 
nuėjus i atitinkamą Įstaigą, jau 
yra visiškai realu tikėtis, kad 
vyriausybė paskirs lėšų bent 
kaikuriom išlaidom padengti. 
Ypač gi jei i choro koncertus 
pabrėžtinai numatoma kviesti ir 
nelietuvius kanadiečius.

Tokiu pat būdu pašalpų pra
šyti galėtų ir Montrealio jauni
mo ansamblis “Gintaras”, ir 
sporto klubas “Kovas”, ir skau
tai su ateitininkais, pvz., stovyk
liniams lituanistikos kursams 
pravesti, ir eilė kitų organizaci
jų. Sakykime, jei Akademinis 
Sambūris imtųsi iniciatyvos žy
miausio Kanados lietuvių poeto 
Henriko Nagio poezijos rinkti
nę i anglų kalbą išversti ir iš
leisti. Pašalpa būtų gautina ir 
vertėjui apmokėti, ir leidyklai 
paramą suteikti...

Galimybių ir progų, iš tiesų, 
netrūksta. Tereikia jomis pasi
naudoti, na, ir truputį iniciaty
vos parodyti...

Iš tikrųjų, truputį skaudu, 
kai nerandi nė vieno lietuviško 
vardo tuose sąrašuose, kuriuose 
surašytos vyriausybės paramą 
gavusios etninės organizacijos. 
Tarsi mes būtume nepilnaver
čiai piliečiai, tarsi lietuviai ne
mokėtų mokesčių, tarsi lietuvių 
indėlis Kanados gyveniman bū
tų visiškai bevertis. Priešingai, 
palyginti negausūs lietuviai Ka
nadą juk nuostabiai praturtino.

Parėmė spaudą
Beje, nebūtume visiškai tei

sūs, sakydami, kad lietuviai iš 
vyriausybės daugiakultūrinių 
fondų jokios paramos negavo. 
Visdelto gavo! Tie prie etninių 
laikraščių prijungti keturių pus
lapių priedai iš tikrųjų juk bu
vo apmokami skelbimai. Kitaip 
sakant, tie priedai buvo netie
sioginė Kanados vyriausybės 
parama etninei spaudai, mūsų 
atveju — “Tėviškės Žiburiams” 
ir “Nepriklausomai Lietuvai”.

1971 m. pabaigoje, Kalėdų iš
vakarėse, iš gyvųjų tarpo pasi
traukė taurus žemaitis dr. Zeno
nas Ivinskis. Prieš tai ir vėliau 
amžinybėn iškeliavo eilė žemai
čių, kurie, kaip ir Ivinskis, bu- 
vo’Telšių gimnazijos auklėtiniai. 
Prisimenu poetą Praną Genį 
(mirė bolševikų kalėjime), paš
tininką B. Korzą (nužudytas Rai
nių miškelyje), aviacijos kpt. 
Vylių (nužudytas antros okupa- 
cijos metu), teisininką Nezabi- 
tauską, dail. Augustinavičių, mo
kytoją A. Krausą. Visi jie pa
liko tam tikrą įnašą lietuvių po
litiniame bei kultūriniame gyve
nime. Ne tik čia išvardinti, bet 
ir beveik visi tuometiniai gim
nazijos auklėtiniai norėjo ir 
stengėsi atlikti darbus ir parei
gas, kad tik toji Lietuva būtų 
laisva ir garbinga.

1919 m. pradžioje, tuojau po 
Trijų Karalių šventės, tėvas ve
žė mane, 12 metų bernioką, į 
Telšius, kur buvo atidaroma 
gimnazija. Tada gyvenome Ak- 
menskinės kaime, Žarėnų valsč., 
apie 21 km. nuo Telšių. Didysis 
karas oficialiai buvo jau pasibai
gęs; Žarėnuose jau nebebuvo 
vokiečių žandarų. Nors tebebu
vo neramūs laikai, bet vietiniam 
klebonui a.a. Lomanui ir mokyt. 
Smilgevičiui (kilęs nuo Alsė
džių) patarus, tėvai sutiko leisti 
mane toliau mokytis. Važiuojant 
per Krepštų kalnus, tėvui paro
džius, pirmą sykį pamačiau to
lumoje, už 8 km baltuojantį Tel
šių bažnyčios bokštą.

Telšiuose nuvykome pas prel. 
A. Simaitį, kuris buvo atidaro
mos gimnazijos organizatorius ir 
direktorius. Buvau priimtas į 
pirmą klasę. Prisimenu, juokau
damas prel. Simaitis klausė ma
ne, ar norėsiu būti kunigu. Su
sijaudinęs nieko į tai negalėjau 
atsakyti.

Gimnazija įsisteigė Didžiojoj 
gatvėj, priešais bažnyčios aikštę, 
2 augštų mūriniuose Sidabro na
muose. Gimnazijoj pradėjo veik
ti tik pirmosios keturios klasės, 
todėl ir mokinių skaičius nebu
vo didelis.

Atidarymo dieną į pirmą kla
sę atvyko 3 Ivinskiai, — Vladas, 
Zenonas ir, rodos, Jonas. Mano 
pažintis su Ivinskiais, Geniu, 
Liutiku, Nezabitauskais ir ki
tais prasidėjo Telšių gimnazijoj.

Kiekvieną rytą mokiniai rink
davosi salėn, kur, sukalbėję mal
dą bei išklausę direktoriaus pra
nešimų, eidavo į klases. Per
traukų metu taip pat eidavo sa
lėn, kur vieni vaikščiodavo ra
tu, o kiti stoviniuodavo ir kal
bėdavosi. Pro salės langus ma
tėsi visas Masčio ežeras, už jo 
— Dirkstelių ir Siraičių miš
kai, gi rytinėje dalyje — Rainių 
miškelis.

Sekmadieniais, 9 v.r., moki
niai eidavom Telšių bažnyčion, 
kur, antrame augšte, prel. Si
maitis atnašaudavo mokiniams 
Mišias ir pasakydavo trumpą pa
mokslą.

Telšiuose taip pat nebuvo vo
kiečių. Organizavosi vietiniai lie
tuvių‘valdžios organai. Buvo kal
bama, jog Vilniuje susiorgani
zavo Taryba, kuri stengiasi at
kurti laisvą Lietuvą. Kaikurie 
asmenys, ypač vyresnio am
žiaus, reiškė abejonių dėl gali
mybės atsikurti savai valdžiai, 
nes “iš kur gaus druską ir žiba
lą”. Tada druskos ir žibalo klau
simas buvo labai aktualus. Vis- 
dėlto jau vien viltis, kad keliasi 
“laisva Lietuva”, džiugino mus 
visus.

Bet neilgai taip buvo. Kažku
ris iš vyresniųjų klasių mokinių 
pasakė, kad M*ik‘uckio kino salėj, 
Sedos gatvėj, įvyks svarbus su
sirinkimas. Su keliais kitais 
draugais ir aš nuėjau. Tenai kal
bėjo, kad Kuršėnuose susiorga
nizavo darbininkų valdžia, kuri 
ateis ir į Telšius. Iš tikrųjų, po 
poros dienų atėjo didokas mas
kolių dalinys. Pro gimnazijos 
langus matėme, jog keli to da
linio maskoliai, ant durtuvų už
kabinę raudonus raiščius, žygia
vo Didžiąja gatve. Dar nepasi
baigus visom pamokom, buvom 
paleisti į namus ir perspėti būti 
namuose, niekur nevaikščioti.

Nakties metu, į Paežerio gat
vę, kur aš gyvenau, atsibalado- 
jo keli ginkluoti maskoliai, jieš- 
kodami “dievučki” (mergaičių). 
Nei aš, nei senukai, pas kuriuos 
gyvenau, nemokėjom rusiškai ir 
todėl nieko negalėjom jiem pa
sakyti. Tie maskoliai, peržiūrė
ję visus kambarius, išvyko. Ry
tojaus dieną nuėjau mokyklon. 
Nebuvo direktoriaus prel. Si
maičio, kelių mokytojų ir moki
nių. Iš klases draugų pasakoji
mų išgirdom, jog nakties metu 
maskoliai buvo įsiveržę į dau
gelį namų: vienuose jieškojo 
mergaičių ir jas prievartavo, ki
tuose — grobė jiems tinkamus 
daiktus, o trečiuose — suiminė
jo vyrus ir moteris. Taip buvo 
suimtas mokytojas Girdvainis, 
o mokyt. Dočkui pavyko pabėg
ti. Prie kalėjimo durų matėsi 
didelė eilė žmonių, atėjusių tei
rautis apie sulaikytuosius arti
muosius. Sekmadienio rytą baž
nyčioje prel. Simaitis pamokslo 
metu pasakė, esą “jie” uždrau
dė jam ateiti gimnazijom Bet 
gimnazijoje mokslas buvo tęsia
mas, tik pamokų skaičius dėl 
mokytojų trūkumo buvo suma
žintas.

Mokytojai, pvz. Kryžanauskai, 
buvo draugiški ir visaip stengė
si padėti mokiniams. Bet visų 
nuotaika kasdien blogėjo. Sklido 
gandai, kad maskoliai plėšia, 
prievartauja moteris, grobia tur
tą, suiminėja ir šaudo nekaltus 
asmenis. Atsirado baimė, ir mo
kiniai, vyresniųjų patarti, išmo
ko “tylėti”, nieko nepasakoti. 
Prie to prisidėjo ir maisto trū
kumas. Tėvai bijojo važiuoti į 
miestą, nes ginkluoti maskoliai 
arba prisiplakėliai atimdavo ve
žamą maistą. Iš tų vietovių, ku

rios nebuvo maskolių užimtos 
(Žarėnai, Varniai, Tverai ir 1.1.), 
tėvai visai nevažiavo į Telšius. 
Daugelis mokinių, jų skaičiuje 
ir aš, jautėme didelį maisto trū
kumą.

Vasario pabaigoje pro gimna
zijos langus pamatėme, jog dez
organizuoti maskolių būriai 
traukėsi iš Telšių ir bėgo Luo
kės link. Nuo Sedos pusės į 
miestą atėjo keli vokiečiai. Ta
rytum nuo visų krūtinių nukri
to sunkumas, ir žmones pasi
juto laisvesni, linksmesni. Tą 
jausmą gali suprasti tiktai tie 
asmenys, kurie pergyveno vieną 
ar kitą maskolių okupaciją bei 
matė jų žvėriškus darbus.

Tas maskolių viešpatavimas, 
kuris truko apie 4 savaites, suža
dino mumyse didesnį norą su
laukti laisvo gyvenimo. Su ne
kantrumu sekėme kovas už ne
priklausomybę ir džiaugėmės, 
kai pamažu kraštas buvo laisvi
namas iš svetimųjų vergijos.

Mokiniai sugyveno vieni su 
kitais labai gerai. Kartu su mu
mis mokėsi Zdialovas ir Marytė 
Vavžyniakai, kurie Didžiojo ka
ro metu buvo atbėgę iš Lenki
jos. Santykiai su jais buvo labai 
geri. Ryšium su Vilniaus pagro
bimu kilusi lenkams neapykan
ta visai nepablogino draugystės. 
Kai žymiai vėliau Vavžyniakai 
vyko į savo gimtąją Volyniją, 
atsisveikindami su ašaromis aky
se kartojo, esą maloniausias jų 
gyvenime prisiminimas bus Tel
šių gimnazijoj praleistas laikas; 
niekad nepamirš gražios Žemai
tijos ir nuoširdžių žemaičių.

Normalų mokyklos gyvenimą 
pagyvino rašytojo Vydūno atvy
kimas. Vydūnas buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbą ir litera
tūrą. Su nekantrumu laukda
vom jo pamokų. Kalbėdamas 
apie Donelaitį, Vydūnas aiškino, 
jog tais laikais visas Rytprūsių 
kraštas tebebuvo lietuvių apgy
ventas, kad ir dabartiniu metu 
labai daug “laukininkų” tebe
kalba lietuviškai ir save tebelai
ko “lietuvninkais”. Taip pat aiš
kino, jog daugelis vokiečių 
mokslininkų ir rašytojų, ju tar
pe ir Goethe, domėjosi gražia lie
tuvių kalba. Vydūnas skaityda
vo paskaitas ir visai Telšių vi
suomenei. Žmogaus prigimtį bei 
paskirtį iškeldavo krikščioniš
koje šviesoje ir rišdavo su Augš- 
čiausiąja Būtybe. Pvz. mūsų kla
sėje Vydūnas aiškino, kad 
Goethe eilėraštyje “Keleivis” 
stengėsi iškelti žmogaus ir Augš- 
čiausiojo santykį. Jis lentoje už
rašė tą eilėraštį vokiškai ir lie
tuviškai. Dauguma išmokome jį:

Der Du von dem Himmel bist, 
Alles Leid und Schmerzen stillest... 
Vydūno aiškinimai — paskai

tos visiems paliko didelį įspūdį.
Žemaičių pasididžiavimą stip

rino ir toji aplinkybė, kad pir
masis konstitucinis Lietuvos 
prezidentas buvo žemaitis A. 
Stulginskis, o pirmasis Lenki-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Mylimai sesutei

Marijai Mitchell
Kalifornijoje mirus, brolį ANTANĄ ŽINAITĮ ir jo 

šeimų nuoširdžiai užjaučia —

.A. M. Čepukai

J. A. Kutkos

K. S. Stankevičiai

J. Tamulėnienė ir šeima

Brangiai Motinai
Lietuvoje mirus, sūnus — JURGĮ, MARCELINĄ
JURGUČIUS ir jų šeimas bei artimuosius Lietuvoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

K. R. Butkevičiai A. J. Gedrimai

L. Eug. Klevai S. A. Urbonavičiai
ŠALFAS XXIII žaidynėse, kurios Įvyks gegužės 5—6 d. Detroite, žais ne tik stiprūs vyrai, bet ir šie Detroito 
Kovo jaunių D klasės stipruoliai. Stovi: G. Zaranka, D. Skiotys, L. Erlingis, R. Matvekas, A. Rugienius, kapito
nas A. Anužis, A. Petrulis, D. Rudis, L. Orentas ir P. Jankus. Trūksta P. Zaikausko ir komandos vadovo Edm. 
Sventicko K. Sragauskas£1



® PAVERGTOJE TEVWEJE
ATEISTŲ SĄSKRYDIS
Lietuvos mokyklose mokiniams 

prievarta peršamas ir visokiais bū
dais skatinamas ateizmas. Dalį me
todų atskleidžia “Komjaunimo Tie
soj” balandžio 11 d. įdėta žinutė apie 
jaunųjų ateistų sąskrydį: “Beveik du 
šimtai Kauno rajono mokyklų ateis
tinio darbo entuziastų susirinko į 
tradicinį sąskrydį Raudondvaryje. 
Sąskrydžio metu veikusioje parodo
je ateistai turėjo progos susipažin
ti su rajono mokyklų sukaupta meto
dine medžiaga, literatūra, piešiniais. 
Kauno Politechnikos instituto stu
dentai pademonstravo, kaip chemi
jos pagalba daromi “stebuklai”. Są
skrydyje rašinių antireligine tema
tika konkurso nugalėtojams Babtų 
vidurinės mokyklos mokinei V. Ged
vilaitei, Kulautuvos vidurinės mo
kyklos — D. Daučinskaitei ir Saulė
tekio aštuonmetės — R. Mockutei 
įteikti rajono liaudies švietimo sky
riaus garbės raštai. Panašiai pažy
mėti geriausių piešinių autoriai bei 
daugiausia nuveikusios ateistiniame 
darbe Vilkijos, Raudondvario viduri
nės ir Domeikavos aštuonmetė mo
kyklos.“ Tokius jaunųjų ateistų są
skrydžius turbūt turi ir kiti Lietuvos 
rajonai.

KOMPARTIJOS VETERANAS *
Vilniaus Antakalnio kapinėse bu

vo palaidotas balandžio 6 d. miręs 
kompartijos veteranas Ignas Gaška, 
gimęs 1891 m., partinėn veiklon įsi
jungęs 1918 m., priklausęs lietuviško
sios kompartijos organizatorių gre
toms. Lietuvoje jis buvo keletą kar
tų kalinamas ir pagaliau išsiųstas 
Maskvon 1933 m. įvykusiame pasi
keitime kaliniais. Pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais jam teko Vals
tybinės leidyklos direktoriaus parei
gos, kurias II D. karo metais tęsė 
Maskvoje. Pokaryje I. Gaška vado
vavo leidyklų ir poligrafijos valdy
bai, o 1949-59 m. netgi buvo padary
tas jokios galios neturinčiu užsienio 
reikalų ministeriu, tarnaujančiu tik 
sovietinei propagandai. Savo karjerą 
užbaigė “personalinių” pensininkų 
gretose.

GAISRAS ŽUVINTE
Gamtos apsaugos komiteto vyr.' ju

riskonsultas A. Kizevičius “Valstie
čių Laikraščio" balandžio 5 d. laidoj 
atkreipia skaitytojų dėmesį į žalin
gą ir kartais pavojingą pavasarinį žo
lės deginimą pievose, ganyklose, grio
vių šlaituose: “Liepsnose žūva jauni 
kiškučiai, sudega paukščių lizdai, ap
dega medžiai, krūmai. O kas gali ga
rantuoti, kad neprižiūrima ugnis ne
persimes į mišką ar durpyną? (...) 
Taigi žemdirbiai ugnies neturėtų 
pasitelkti. Dažnokai sausas žoles už
dega vaikai ir paaugliai “šiaip, dėl 
įdomumo”. Šiemet dėl to Vilniaus 
pakraštyje jau gerokai nukentėjo 
Belmonto ir Markučių miškų parkai. 
Paaugliai Belmonte išdegino apie 5 
ha miško jaunuolyno, dar dešimty
je hektarų apskrudino liepas, ąžuo
lus. Pernai vien Alytaus rajone bu
vo užregistruota daugiau kaip dešimt 
tokių gaisrų. Dideli nuostoliai pada
ryti Luksnėnų, Giliučio, Daugų, kitų 
ežerų pakrančių augmenijai, gyvūni
jai. Be kita ko, buvo padegti ir “Žu
vinto” kolūkio Paežeriai. Gaisras ne
truko persimesti į Žuvinto rezervatą, 
juodu plėniu padengdamas nendry
nus. Per keletą valandų išdegė dau
giau kaip 200 ha. Ilgam, labai ilgam 
laikui čia paliko “negyva zona” Žu
vinto gyventojams — sparnuočiams. 
Šiemet rūkstančias pievas jau teko 
matyti Alytaus rajone, apie Kėdai
nius, Jonavą, Trakus, Lazdijus ...”

TEISMAS VILNIUJE
Vilniškė “Tiesa” 75 nr. paskelbė V. 

Bogušienės pranešimą iš teismo sa
lės apie du nuteistus spekuliantus. 
Vilniaus rajono Maišiogalos sovcho- 
zo centrinio sandėlio vedėjas A. Gul- 
binavičius gavo penkerius metus lais

Garsioji pirtis prie Krikšnovės upelio, Raseinių rajone. Ja naudojasi dau
giausia partiečiai. Prie jos statomas ir maudymosi baseinas. Apie tai rašė 
“New York Times” ir kiti dienraščiai, pabrėždami tų pirčių prabangą

WINNIPEG,
TAUTOS FONDO AUKOTOJŲ są- 

rašan iš Windsoro (“TŽ” 13 nr.) įsi
brovė nemaloni klaida: $50 aukojo 
ne Češkų bet čerškų šeima.

Vincas Čerškus yra žinomas apy
linkėje ne .tik kaip gabus prekybinin
kas, bet ir nenuilstantis visų lietu 
viškų reikalų rėmėjas darbu bei lė 
šomis. Būdamas ilgą laiką LB apy 
linkės pirmininku, sugebėjo bene ge 
riausiai prieiti prie vietos vadovau
jančių asmenų, kai vertė lietuviškas 
reikalas, šiuo metu laikinai yra pa
sitraukęs iš- vadovybės pailsėti ir 
sveikatos pataisymui. Aldona ir Vin- 

vės atėmimo bendro režimo pataisos 
darbų kolonijoje, Vilniaus šlifavimo 
staklių gamyklos ekspeditorius-pa- 
krovėjas M. Jasinskis — penkerius 
metus laisvės atėmimo griežto reži
mo pataisos darbų kolonijoje. Kon
fiskuoti abiejų pinigai ir įsigyti auto
mobiliai. Teisme paaiškėjo, kad san
dėlininkas A. Gulbinavičius buvo 
pradėjęs prekiauti baltųjų ir raudo
nųjų dobilų, motiejukų sėklomis, ku
rias sunkvežimiu i kolchozus veždavo 
ekspeditorius M. Jasinskis. Vien tik 
Švenčionių rajono “Tautų draugys
tės" kolchozas iš jų papiginta kaina 
gavo sėklų už 8.867 rublius ir 50 ka
peikų. Ir ši spekuliacija nejučiomis 
perša mintį, kad kolchozams turbūt 
trūksta daugiamečių žolių sėklų, ku
rias kažkur surado ir iš kažkur suge
bėjo gauti sandėlininkas A. Gulbi
navičius.

NEPOPULIARUS FONDAS
“Tiesa” 80 nr. paskelbė pasikalbė

jimą su respublikinio taikos gynimo 
komiteto pirmininko pavaduotoju P. 
Dobrovolskiu apie Maskvos įsteigtą 
taikos fondą, kuriam aukos renka
mos ir Lietuvoje. P. Dobrovolskis pa
sakoja: "Šios lėšos skiriamos kilniam 
tikslui — taikos pasaulyje išsaugoji
mui. Iš jų teikiama materialinė pa
rama imperialistinės agresijos au
koms, finansuojami taikos šalininkų 
renginiai...” P. Dobrovolskis turi 
galvoje sovietinę taiką ir Maskvos 
propagandai tarnaujančius jos šali
ninkus. Pasidžiaugęs, kad pernai 
okupuota Lietuva savo okupanto fon
dui davė daugiau kaip 200.000 rub
lių, jis pažeria eilę priekaištų, at
skleidžiančių visišką to fondo nepo
puliarumą: “Tačiau, džiaugdamiesi 
pasiektu, negalime nutylėti, kad dar 
kai kur lėšos šiam svarbiam reikalui 
renkamos nepatenkinamai, štai pra
ėjusiais metais Klaipėdos miesto 
darbo žmonės taikos fondui paauko
jo daugiau kaip 20.000 rublių, o 
Kauno, kur beveik tris kartus dau
giau gyventojų, — teįnešė tik 2.500 
rublių. Panaši padėtis yra lyginant 
Šakių ir Kapsuko rajonus. Pirmaja
me surinkta 12.000 rublių, o Kap
suke — tik 1.538 rubliai. Ir tai tik 
moksleivių dėka. Visiškai taikos fon
dui lėšų neskiria Lietuvos TSR Ra
šytojų ir Dailininkų sąjungos, mažai 
jį remia Teatro draugija. Užmiršo 
šiais metais taikos fondą ir “Žalgi
rio”, “Nemuno” sporto draugijos. 
Kai kur dar pažeidžiamas fondo rė
mimo laisvanoriškumo principas. 
Žmonės patys turi suprasti taikos 
fondo svarbą, atminti, kad ginti tai
ką — kiekvieno geros valios pilie
čio pareiga ...” Taigi, ir toje per
nykštėje 200.000 rublių sumoje buvo 
tūkstančių, gautų be laisvanorišku
mo principo.

PARTIZANĖS GIMTADIENIS
Zarasuose ir Vilniuje buvo pami

nėta sovietų partizanės Marytės Mel- 
nikaitės penkiasdešimtųjų gimimo 
metinių sukaktis, šia proga Danguo
lė Repšienė “Tiesos” 85 nr. pateikia 
smulkesnių duomenų apie Kaniūkų 
kaimo kapinėse sušaudytą partizanę. 
Zarasietė M. Mclnikaitė Įsijungė j 
komjaunimo eiles pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais. Karo pra
džioje pabėgusi Sovietų Sąjungon, 
iki 1942 m. birželio 14 d. buvo meta
lo tekintoja Omsko srities Tiumenės 
miesto fabrike. Pašaukta raudonojon 
armijon, išėjo specialų apmokymą 
partizaniniam karui ir su 35 partiza
nų grupe 1943 m. gegužės mėnesį 
sklandytuvu buvo atgabenta Gudi- 
jon. Lietuvoje ji įsijungė į Zarasų 
apylinkėse veikusį sovietinių parti
zanų būrį. Į policijos rankas pateko 
kautynėse prie Apvardų ežero, su 
rusais partizanais vykdama į Kazė
nų mišką parsigabenti ginklų. Ji bu
vo septynių partizanų grupės vado
vė. Kaniūkų kapinėse kartu su M. 
Melnikaite sušaudytas ir rusas par
tizanas Sapožnikovas. V. Kst.

MANITOBA
cas Čerškai augina dukrą ir sūnų, 
kurie gali būti pavyzdžiu nevienai 
lietuvių šeimai. Jaunasis Andrius 
puikiai valdo akordeoną ir groja šo
kių grupėms, o Rūtelė — viena gra
žiausių “Aušros” dainininkių. Mie
lam Vincui linkime gero poilsio ir 
laukiam sugrįžti vadovybėm

Paskutiniu metu dar gauta aukų 
Tautos Fondui iš M. Šilinsko $10, ku
riuos įteikė per mūsų kleboną kun. 
D. Lengviną. Visiems aukotojams 
reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Tautos Fondo įgaliotinis

Ar žinai, kad jau šilę ŠEŠTADIENĮ, 
7 vai. vakaro, HAMILTONE įvyksta 

DIDYSIS JUNGTINIO CHORO
KONCERTAS 

ir pasilinksminimas
Jaunimo Centre, 58 Dundurn St. N.?

OTS HAMILTON3
VYSK. M. VALANČIAUS LITUA

NISTINE MOKYKLA baigia 1972-73 
mokslo metus. Gegužės 5 d. — pas
kutinis darbo šeštadienis mokykloje. 
Gegužės 12, šeštadienį, mokslo me
tai užbaigiami 9.30 v.r. pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų bus mokslo metų užbai
gos aktas Jaunimd Centre. Mokytojai 
ir mokiniai į pamaldas susirenka 15 
minučių anksčiau. Kviečiami visi tė
veliai ir svečiai dalyvauti pamaldose 
ir užbaigos akte.

Ša proga bus išleistas ir platina
mas mokinių laikraštėlis. Prašome 
savo aukomis prisidėti prie išlaidų 
padengimo. Tuo įvertinsime jų dar
bą ir kartu paskatinsime jų pastan
gas rašyti laikraštėliams straipsnius.

Mokyklos vedėjas
PRISIKĖLIMO IR DIDŽIOSIOS 

SAVAITĖS visose pamaldose šiemet 
dalyvavo ypatingai daug tikinčiųjų. 
Nežinia, ar tai buvo dėl neseniai už
baigtų rekolekcijų, ar dėl pasitaikiu
sio nepaprastai gero oro. Prisikėli
mo Mišias atnašavo ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė mons. dr. 
J. Tadarauskas. Pamaldos buvo už
baigtos Tautos himnu.

JUNGTINIO CHORO KONCERTĄ, 
kuris įvyksta jau šį šeštadienį, diri
guoja muzikai: A. Paulionis, AV pa
rapijos choro vadovas ir J. Adomai
tis, Ročesterio Liet. Bendruomenės 
choro vadovas. Vakaro programą pra

DELHI, ONTARIO
A. A. JONAS KUPRĖNAS, šios 

apylinkės gyventojas, netikėtai mirė 
balandžio 11 d. Palaidotas iš Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios Delhi 
katalikų kapinėse, šiam krašte ar
timų giminių, be dėdės, neturėjo. 
Paskutiniu laiku dirbo ir gyveno 
prie Aylmerio miestelio pas tabako 
ūkininką Joną Mačiulį, kurio rūpes
čiu ir buvo įvykdytas velionies no
ras būti gražiai palaidotam su pamal
domis ir pakasynų pietumis.

LIETUVES KATALIKĖS MOTE
RYS Verbų sekmadienį, tuoj po su
mos, parapijos salėje surengė tradi
cinį pyragų pardavimą ir skanius 
pietus visiem dalyviam. Tai buvo 
puiki proga šeimininkėm pasirodyti 
su savo kulinariniais sugebėjimais, 
katalikėms moterims sutelkti lėšų, o 
visiem dalyviam skaniai pasivaišinti.

VELYKINES REKOLEKCIJAS 
jau trečią kartą mums gražiai prave
dė iš Čikagos atvykęs kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ. Šalia pamokslų ir

SUDBURY, ONT.
MOTINOS DIENA. Motinos mums 

aukoja meilę ir savo gyvenimą. Pa
gerbkime jas gausiu dalyvavimu Mo
tinos Dienos minėjime, kuris įvyks 
gegužės 12 d., 6.30 v. v., ukrainiečių 
salėje, 130 Frood Rd. Minėjimo 
programa: paskaita — S. Prapuole- 
nytė-Bunker. Meninė dalis — “Ra
munėlės”, kuriai vadovauja Silvija 
Martinkutė. Šokiai. Geras orkestras. 
Įvairus bufetas. Asmeninius reikalus 
stenkimės iš anksto taip sutvarkyti, 
kad tas vakaras liktų laisvas myli
moms motinoms pagerbti. Dalyvau
kime visi, pasikvieskime svečių.

LB apylinkės valdyba

VANCOUVER, BUC.
TAUTOS FONDAS dėkoja visiems 

tautiečiams, aukojusiems Vasario 16 
proga, nors tos aukos yra gerokai 
sumažėjusios. 1970 m. buvo gauta 
$227, 1971 m. — $181, 1872 m. — 
$159, 1973 m. — $75. Ar lietuviai 
nusigyveno, ar tik apsileido?

RŪTA RADZEVIČIŪTE pasitrau
kia iš LB apylinkės komiteto jauni

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio
prieš ilgus savaitgalius “Talka1 

šeštadieniais uždaryta. ____

g
K 10 — 5 

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

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

S Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
• čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000
.-\ ======================================================

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

nešinės dailiojo žodžio menininkė Iz. 
Žmuidzinienė iš Ročesterio. Po kon
certo — pasilinksminimas su penkių 
muzikantų kapela h- su visomis va
karo įvairybėmis. Žmonių susidomė
jimas vakaru yra didelis. Bilietus iš 
anksto jau galima įsigyti pas AV pa
rapijos choristus.

A. A. EMILIJA MEŠKAUSKIENE, 
sulaukusi savo amžiaus brandžių 94 
metų, mirė Didįjį Penktadienį Šv. 
Petro ligoninėje. Velionė Kanadoje 
išgyveno 12 metų, čia buvo atkviesta 
savo sūnų Eugenijaus ir Leono Meš
kauskų iš okupuotos Lietuvos. Taip 
pat D. Penktadienį, ilgai sirgęs, at
siskyrė su šiuo pasauliu ir a.a. Juo
zas Dockaitis. Nors pasitaikė ir šven
tės, bet daug lietuvių aplankė miru
siuosius laidotuvių namuose, kur bu
vo vakarais kalbamas Rožinis. Pirma
dienį abu buvo palaidoti Hamiltono 
Holy Sepulchre kapinėse. K. M.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc„ B. C. L. 
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

maldų parodė ir skaidrių iš Ispani
jos gyvenimo bei jos religinių papro
čių. Rekolekcijos buvo gausiai lan
komos.

“PALANGOS” ANSAMBLIS dirba 
išsijuosęs. Grupė švaistosi po apylin
kės miestelių ligonines ir senelių 
prieglaudas, linksmindama ir kartu 
nešdama lietuvių tautinį meną į ka
nadiečių mases. Globėjai ir tėvų ko
mitetas rūpestingai ruošiasi “Palan
gos” didžiajai pavasario šventei ge
gužės 5 d. Ji rengiama Tillsonburgo 
Community Hall. Pradžia 7 v. v. 
Programoje — Montrealio lietuvių 
meno ansamblio “Gintaras” tautiniai 
šokiai, liaudies instrumentų muzika 
ir dainos. “Palanga” pasirodys su 
penkiais tautiniais šokiais. Pirmą 
kartą dalyvaus ir jaunieji palangie
čiai. Smulkesnę programą žiūr. “T. 
Ž.” 17 nr. 4 psl. skelbime. Tad visi 
gegužės pirmąjį šeštadienį — į 
“Palangą”, o ten rasime ir “Ginta
ro” grožybių marias. Kor.

mo reikalams, priežastimi nurodyda
ma komiteto neveiklumą, trukusį jau 
daugiau kaip vienerius metus. Atro
do, jaunimas turėtų sukrusti ir at
gaivinti savo veiklą. Pasitraukimas 
problemos neišsprendžia.

RODNEY, ONT.
Į MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 

rengiamą KLB apylinkės valdybos 
gegužės 6 d., atvyksta iš Delhi, Ont., 
jaunųjų, menininkų grupė “Palan
ga”, kuri pašoks keletą tautinių šo
kių, o choras padainuos lietuviškų 
dainelių.

Rodney turi beveik nusistovėjusią 
tradiciją, kad visuomet su Motinos 
Dienos minėjimu susiejamas ir šešta
dieninės mokyklos mokslo metų už
baigimas. Taip ir šiemet bus atlikta 
nedidelė mokinukų programėlė, įtei
kiant jiems po R. Kalantos paveiks
lą. Tuo pačiu bus prisimintos meti
nės R. Kalantos susideginimo. Paskai
tą skaitys S. Jakubickas.

Minėjimas prasidės 4 vai. p. p. 
Rodney Communnity Hali. Laukia
ma gausių svečių iš kaimyninių apy
linkių. Valdyba

St. East, tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus  _______ 5% %
Šerus ir sutaupąs   6% % 
už vienų metų terminuotus 
indėlius 
ir 3 metams ..

.. 7%
7% %

Duodame:
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš

10%
8% %

Skanėstai ---------------

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

'enntnąer Ltd.

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

EDMONTON, Alta.
CBC RADIJO VAIDINIMO “Mil

žinų replėse” vasario mėn. 17 d. 8.30 
v. v. Edmontono laiku daugumui Ed- 
montono lietuvių neteko girdėti dėl 
tą vakarą įvykusio Vasario 16 minė
jimo. Tačiau šis reikšmingas vaidi
nimas Edmontono L. B-nės pastan
gomis buvo įrašytas magnetofoninė
je juostelėje, kad, progai pasitaikius, 
vietiniai tautiečiai galėti) pasiklau
syti, padiskutuoti bei padaryti ati
tinkamas išvadas. Ta proga pasitai
kė Juozinių išvakarėse. Kovo 18, sek
madienio popietę, LB apylinkės val
dybos ir Edmontomo Lietuvių Namų 
direktorių pakviesti, į Lietuvių Na
mus susirinko apie 50 asmenų. Trum
pą įžanginį žodį, sveikindamas susi
rinkusius, tarė LB valdybos pirm, 
dr. J. Pilipavičius ir pakvietė Algį 
Dudaravičių pateikti daugiau komen
tarų apie veikalo turinį bei eigą, 
operuoti magnetofoninės juostelės 
garsintuvą.

Negvildensiu veikalo turinio ar 
prasmės (tikiu, bus progos kada 
nors ateityje tai padaryti) tik noriu 
pasakyti, kad “Milžinų replėse” už
uomazga, pagrindinė idėja bei visa 
tolimesnė eiga kilo ir vystėsi Ed- 
montone! Iš čia išėjo visos direkty
vos ir gairės, kol šis projektas tapo 
realybe. Didžiausias šio darbo nuo
pelnas bei pagarba priklauso Algiui 
Dudaravičiui ir Edmontono Baltie- 
čių Federacijai, kurioje jis ėjo vice
pirmininko pareigas. Jo pastangų dė
ka vėliau buvo suformuota jo vado
vaujama “The Baltic Story Produc
tion Company”. Darbštusis Algis sa
vo iniciatyva bent 2 kartus veikalo 
reikalais skrido iš Edmontono į Van
kuverį ir porą kartų į Torontą, iš 
savo kišenės padengdamas visas su
sidariusias išlaidas. Užmezgęs ryšius 
su reikiamais žmonėmis, ypač veika
lo rašytojais (su pirmais dviem su
tartis buvo nesėkminga, tik trečias 
— L. Peterson parašė ir pilnai užbai
gė šį veikalą), Algis yra paaukojęs 
daug savo laisvalaikio valandų įvai
riems susirašinėjimams, telefoni
niams pokalbiams, diskutuodamas su 
autorium veikalo turinį, įvykių eigą 
bei stilių.

Šiuo įvykdytu darbu sugriautas 
mitas, kad kitataučiui rašytojui ne
įmanoma parašyti veikalą ar knygą 
apie Lietuvą, jos istoriją, lietuvius 
ar kitus baltiečius. Taipgi buvo įro
dyta, kad mums, lietuviams, baltie- 
čiams ir kitoms etninėms grupėms, 
kurių gimtieji kraštai už geležinės už
dangos, yra galimybės šio kontinen
to kraštuose pasiekti plačiąją jų vi
suomenę. CBC valstybinė bendrovė 
anksčiau nerodžiusi didesnio palan
kumo, pagaliau pravėrė savo duris. 
Tuo pačiu baltiečiai, ypač mes, lietu
viai, įsigijome gerą draugą p. Peter
soną, kuris yra įtakingas asmuo 
CBC žinių tarnyboje. Tenka taip pat 
pasidžiaugti visų baltiečių ir lietuvių 
bendradarbiavimu šiame darbe, ypa
tingai sklandžiu ryšiu tarp Edmonto
no ir Toronto, o taip pat tikėtis, kad 
šis laimėjimas turės platesnį atgarsį 
visuomenėje, taps kada nufilmuotas 
ir bus pavyzdžiu didesnėms lietuvių 
kolonijoms bei kitoms etninėms gru
pėms.

JUOZŲ PAGERBIMAS. Išklausę 
radijo vaidinimą bei komentarus, 
svečiai buvo pavaišinti kavute su ki
tomis gėrybėmis. Susirinkusiems Juo
zams pagerbti (jų tarpe buvo J. Pi
lipavičius, J. Popikaitis ir J. Šven- 
čiūnas), taip pat p. Popikaitienei, 
kuri tą dieną šventė gimtadienį, su
giedota “Ilgiausių metų”.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
rengiamas gegužės 12, šeštadienį, 
Lietuvių Namuose. Dobilas

St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ L. 

B. apylinkės valdyba rengia gegužės 
13, sekmadienį, tuojau po pamaldų, 
vienuolyno ptalpose, 75 Rolls Avė. 
Kun. J. Liaubos, OFM, atnašaujamos 
Mišios — 10 v.r. Paskaitą skaitys Vai
dilutė Šetikaitė. Meninę dalį atliks 
tautinių šokių grupės “Nemunas” 
mažieji šokėjai, vadovaujami Stasės 
Zubrickienės,ir šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Visos mamytės bus ap
dovanotos gėlėmis. Apylinkės lietu
viai kviečiami pamaldose ir minėji
me gausiai dalyvauti. Valdyba

DETROITE ĮVYKUSIAME šaulių 
suvažiavime Niagaros pusiasalio Povi
lo Lukšio šaulių kuopai atstovavo 
pirm. A. Sctikas, sekr. P. Polgrimas 
ir K. Galdikas. Ilgesnės diskusijos ki
lo dėl Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje dabartinio pavadinimo, 
nes kaikuriems atstovams atrodė, kad 
mes nesame tremtiniai, o pabėgėliai. 
Kanados rinktinės pirm. S. Jakubic
kas pasiūlė pavadinimą pakeisti į 
Lietuvių šaulių Sąjunga Laisvajame 
Pasaulyje. Kadangi pavadinimo kei
timas yra susietas su atitinkama sta
tuto pataisa, centro valdybai buvo 
pavesta sudaryti komisiją ir visą šį 
klausimą išsiaiškinti su kuopomis 
ligi sekančio suvažiavimo, kuris bus 
po trejų metų Toronte. Kanados šau
lių kuopų atstovai suvažiavimo proga 
buvo užsukę į Birutės ir Petro Ja
nuškų modernų motelį Windsore, 
Ont., kur jie buvo maloniai sutikti ir 
pavaišinti. Motelio šeimininkams šau
liai taria brolišką ačiū.

SLA 278 KUOPA savo susirinkime 
išklausė valdybos narių pranešimus, 
revizijos komisijos aktą, apsvarstė 
vajaus reikalus ir išrinko naują 
valdybą: pirm. — J. Ališauskienę, 
vicepirm. — J. Grigą, sekr. — J. Gi- 
revičių, finansų sekr. — P. Polgrima, 
ižd. — M. Sauką. Susirinkimas už
baigtas vaišėmis. P. Polgrimas
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LAV LIETUVIŲ FONDO metinis 
suvažiavimas šaukiamas Čikagoje ge
gužės 12 d. Prieš 11 metų įsteigtas 
Lietuvių Fondas dabar jau turi dau
giau kaip 3.000 narių ir apie $800. 
000 pagrindinio kapitalo. Įvairiems 
lietuvių kultūriniams ir tautiniams 
reikalams vien iš bankinių nuošim
čių jau išmokėta apie $230.000. LF 
tarybos pirmininku dabar yra dr. K. 
Ambrozaitis, bet energingiausiu jo 
organizatorium — dr. A. Razma, ku
ris dabar eina pelno skirstymo komi
sijos pirmininko pareigas.

AMŽIAUS IR VEIKLOS garbingas 
sukaktis balandžio mėnesį paminėjo 
nenuilstantis diplomatas Vaclovas 
Sidzikauskas, kuriam balandžio 10 
suėjo 80 metų, ir pedagogas Vaclo
vas Kasakaitis, balandžio 5 d. sulau
kęs 75 metų amžiaus. Pastarasis ku
rį laiką buvo Kauno valstybinio te
atro direktoriumi ir seimo nariu 
Darbo Federacijos frakcijoje. Spau
da taip pat paminėjo diplomatijos 
šefo Stasio Lozoraičio sukaktį, ku
riam balandžio 1 d. suėjo 50 metų 
nuo jo darbo pradžios užsienio rei
kalų ministerijoje. 1934-38 metais 
Stasys Lozoraitis buvo užsienio rei
kalų ministeriu, o nuo 1939 m. jis 
gyvena Romoje ir yra Lietuvos dip
lomatijos šefas.

LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO KLEVE- 
LANDE šimtmečiui pažymėti stato
mas paminklas bus pašventintas ge
gužės 13 d. Ta proga ruošiamas kon
certas ir banketas, kurio metu bus 
pagerbti visi prie šio gražaus suma
nymo prisidėjusieji darbu ir auko
mis. Paminklui aukos dar teberen
kamos, nes jo statyba kainuos dau
giau, negu pradžioje buvo numaty
ta. Aukotojų pavardės bus paskelb
tos specialiame leidinyje.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ MO
TERŲ KLUBAS šį rudenį minės sa
vo veiklos 50 metų sukaktį. Klubas 
yra daug padėjęs lietuvėm moterim 
pilietybės reikaluose ir prisidėjęs 
prie lietuvių kultūrinių parengimų.

JURGIS KUDOKAS, architekto 
Stasio ir Sofijos Kudokų sūnus, ba
landžio 11 d. tragiškai žuvo eismo 
nelaimėje Santa Monica, Kaliforni
joje. Velionis buvo 35 metų amžiaus, 
tik prieš 2 savaites sukūręs šeimą.

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUN
GOS SEIMAS įvyks Detroite, Try 
Holton Inn viešbutyje, gegužės 26— 
27 dienomis. Bus visa eilė aktualių 
pranešimų, o pobūvio vakare dai
nuos solistė Roma Mastienė. Sąjun
gai šiuo metu vadovauja T. Blinstru- 
bas.

DR. JURGIS VILTRAKIS Honolu
lu įvykusiame gydytojų kongrese bu
vo išrinktas Amerikos vidaus ligų 
chirurgų draugijos pirmininku, šiai 
draugijai priklauso apie 10.000 JAV 
ir Kanados chirurgų. Dr. J. Viltra- 
kis savo kabinetą turi St. Charles, 
Illinois.

BROOKLYNIETIS DR. ALGIR
DAS POVEL-PAULAUSKAS balan
džio 10 d. mirė Wyckoff Heights li
goninėje. Velionis buvo 60 m. am
žiaus, gimęs ir augęs Brooklyne.

LOS ANGELES BIRUTIEČIŲ 
DRAUGIJOS naująją valdybą suda
ro: pirm. T. Sercikienė ir narės E. 
Pažėrienė, G. Raibienė, L. Stadalni- 
kienė, S. Puikūnienė, V. Mažeikienė. 
Revizijos komisijoje yra A. Pažiūrie- 
nė ir J. Radvenienė. Birutietės dau
giausia rūpinasi į vargą patekusių 
lietuvių šelpimu ir tuo tikslu Bal
tui vėl pasiuntė $400 auką.

Į AKADEMINŲ jėzuitų gar
bės BENDRUOMENĘ Alpha Sigma 
Nu priimtas Detroito universitetą 
baigiantis jaunuolis Robertas Sele- 
nis. Iš universiteto vadovybės jis ga
vo piniginę premiją ir simbolinį de
kano raktą už pasižymėjimą politi
niuose moksluose. Robertas Selenis 
yra veiklus lietuvių organizacijose ir 
tautinių šokių grupėj “Šilainė”. Net 
savo diplominiam darbui jis pasirin
ko temą Lietuvos okupaciją ir par
tizanų kovas.

AMERIKOS LIETUVIAI PRAN
CIŠKONAI Brooklyne įsirengė savo 
kapines. Sklypas nedidelis, bet gra
žiai sutvarkytas ir papuoštas daili
ninko V. K. Jonyno suprojektuotu 
granito paminklu, kuris yra apie 10 
pėdų augščio ir 11 pėdų ilgio. Nau
jose kapinėse jau paruošti kapai 
anksčiau įnirusiems broliams pran
ciškonams — spaudos veikėjams: A. 
Trumpai, M. Stcpaičiui ir D. Pauliu- 
kaičiui.

ILLINOIS TECHNOLOGIJOS INS
TITUTO prof. dr. Fritz Richter ver
čia į vokiečių kalbą JAV LB valdy
bos leidinį “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithua
nia”. Vertimą numatoma baigti šį pa
vasarį ir knygą išleisti Vokietijoje.

Argentina
BUENOS AIRES LEIDŽIAMO lie

tuvių laikraščio "Laikas” velykinio 
numerio išleidimą finansavo ten vie
šėjęs Otavos universiteto prof. dr. 
Antanas Ramūnas. Ta proga laikraš
tis įdėjo prof. A. Ramūno nuotrauką 
ir plačiai rašė apie jo mokslinius 
darbus prancūzų, anglų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Savo naujausioje 
išvykoje į užsienį prof. A. Ramūnas 
apie 3 savaites skaitė pedagoginio ir 
filosofinio turinio paskaitas Meksi
kos universitetuose.

JAV AMBASADOJE BUENOS AI
RES dirbantis lietuvis dr. Vytautas 

Danibrava gavo prez. R. Niksono pa
tvirtintą paaugštinimą ir dabar jis 
yra JAV karjeros diplomatų pir
maujančiose eilėse. Ta proga Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir spau
dos Taryba (ALOST) jam suruošė 
įspūdingą pagerbimą, kurio metu kal
bėjo ALOST pirm. A. Mičiūdas, kun. 
J. Petraitis, P. Gudelevičius, A. Ja- 
sutis ir kt. Ta pačia proga buvo šil
tai atsisveikinta su misijonierium 
kun. dr. Viktoru Rimšeliu, kuris Ar
gentinoje viešėjo apie mėnesį laiko 
ir eilėje miestų vedė rekolekcijas 
lietuvių bažnyčiose.

Brazilija
RAŠYTOJAS PETRAS BABIC

KAS kuris Lietuvoje buvo plačiai ži
nomas kaip Radijo Dėdė, gyvena Rio 
de Janeiro mieste. Deja, lietuvių 
veikloje jis jau nedaug gali reikštis, 
nes jo sveikata yra labai susilpnėjusi. 
Ilgą laiką jis gulėjo Sao Christovao 
ligoninėje, o dabar sveiksta namuo
se — 17 Rua Santa Pastora.

Australija
KANBEROJE GYVENANTIEJI 

LIETUVIAI Bronė ir Jurgis Žilins
kai Adelaidės lietuvių katalikų šv. 
Kazimiero koplyčiai padovanojo gra
žią Mišių taurę ir pateną su užrašu: 
“Bronės ir Jurgio Žilinskų dovana 
Didžiajai Aukai už Tikėjimą ir Tė
vynę.” Taurėje yra išgraviruoti: Rū
pintojėlis, ateitininkų ženklas ir 
Trys Kryžiai, o patenoje — Aušros 
Vartų Marijos paveikslas.

STUDENTĖ RASA KUBILIŪTĖ 
ruošia studiją apie lietuvių liaudies 
dainas, kurią ji panaudos savo moks
liniam darbui Adelaidės universite
te. Tuo tikslu ji aplankė daugelį tau
tiečių ir į magnetofono juostą įrašė 
jų dainų.

AUSTRALIJOS LB KRAŠTO gar
bės teismas, išrinktas 1973 • 74 metų 
kadencijai, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Ant. Maželis, sekr. Liudas Mar- 
tinkus, nariai — J. Lapšys, K. Pocius 
ir M. Rudzenskas. Krašto valdybos 
būstinė dabar yra Adelaidės mieste. 
Valdybai pirmininkauja V. Neveraus- 
kas, nariai yra V. Balutis, A. Dun
da, L. Locienė, V. Aleksandravičius, 
A. Galatiltis ir E. Dainienė.

Britanija
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

SPAUSTUVĖ Londone plečia savo 
patalpas ir įsigijo naują spausdinimo 
mašiną. Į spaustuvę atėjo dirbti ir 
mokytis du jauni lietuviai — R. Ne- 
majuška ir M. Kostkevičius. Spaustu
vėje spausdinamas laikraštis “Euro
pos Lietuvis”, visos Nidos Klubo kny
gos ir privačių asmenų užsakymai.

BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNI
MAS svarstė atskiros jaunimo orga
nizacijos kūrinio reikalą, kaip buvo 
nutarta antrame pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese, bet rado mažai 
pritarimo. Britanijos lietuvių jauni
mas mieliau norėtų burtis į profesi
nes ar ideologines organizacijos, bet 
ir tam yra kliūčių — perdidelis ge
ografinis išsiblaškymas. Šios mintys 
buvo gyvai svarstomos informacinia
me susirinkime, kuriame A. Gašlū
nas padarė pranešimą apie II-jį jau
nimą kongresą, o diskusijose dalyva
vo S. Kasparas, K. Baublys, N. Kut- 
kutė, P. Viržintas, G. Girėnas ir net 
svečias iš Australijos V. Doniela.

MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU
BE ĮVYKO spaudos balius, kurį or
ganizavo lietuvių kultūros ratelis. 
Balių atidarė Šiaurės Anglijos biu
letenio administratorius L. Pūras, o 
pobūviui vadovavo biuletenio įstei
gėjas D. Damauskas. Sveikinimo kal
bas pasakė klubo pirm. V. Bernatavi
čius, kun. V. Kamaitis, Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Mančesterio sky
riaus pirm. A. Jaloveckas, Boltono 
skyriaus pirm. Vainys ir svečias F. 
Leigh. Puošnią publiką satyriniais ei
lėraščiai linksmino V. Motuzą ir D. 
Dainauskas, kuris skaitė “Redakcijos 
krepšio” humoristines ištraukas. Šil
tą ir šaltą maistą skoningai paruošė 
Mančesterio lietuvių moterų ratelio 
“Rūta” narės.

Vokietija
JAV LIETUVIS ARŪNAS GASPA

RAMS Heidelbergo universitete iš
laikė valstybinius egzaminus ir gavo 
medicinos gydytojo diplomą. Jis yra 
gimęs Lietuvoje, mokslus ėjo Ohio 
valstijos mokyklose ir universitetuo
se. Pradžioje ruošėsi psichologo kar
jerai, bet vėliau perėjo į mediciną 
ir Vokietijoje studijavo Mainzo ir 
Heidelbergo universitetuose. Šiuo 
laiku jis Vokietijoje atlieka privalo
mą praktiką, o vėliau grįš į Klevelan- 
dą, kur gyvena jo tėvai: buvęs Lie
tuvos kariuomenės karininkas Kos
tas ir buvusi mokytoja Genovaitė 
Gasparaičiai.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ surinko pakankamai au
kų (DM 5.000) vienam kambariui 
įrengti Vasario 16 gimnazijoje, Vo
kietijoje. Bendruomenė taip pat nu
tarė nupirkti 8 komplektus Lietuvių 
Enciklopedijos anglų kalba ir juos 
padovanoti Šveicarijos universite
tams ir valstybinei centrinei biblio
tekai. Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menei ir šiemet vadovauja ta pati 
valdyba: pirm. dr. P. Radvila, vice
pirmininkas dr. Hofer, ižd. p. Lin- 
derienė. Valdybos ir prof. dr. Jurai- 
čio pastangomis buvo surengti Va
sario 16 minėjimai Berno ir Brigo 
miestuose.
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Nors oficialiai kanonizuotais 
šventaisiais Lietuva nepasižymi, 
tačiau savo krikščionybės kely
je jinai turėjo ir tebeturi aps
čiai kankinių. Rodos, XX šimt
metyje, kai suklestėjo pažanga 
įvairiose srityse, religijos perse
kiojimas turėtų būti atgyventas 
dalykas, tačiau taip nėra. Mo
dernioji inkvizicija rusų ranko
se tebesiaučia daug žiauriau ir 
rafinuočiau. M. Raišupis, para
šęs didoką knygą apie dabarti
nius Lietuvos kankinius, atliko 
didžiai vertingą darbą. Remda
masis viešai žinomais ir dar ne
skelbtais dokumentais, jis suda
rė leidinį, kuriame atsispindi ne 
tiktai lietuvių kančios, bet ir ak
tyvios kovos dvasia. Jis pilnas 
įdomių, šiurpių faktų, skaito
mas labai lengvai ir skaitytoją 
praturtina gausia informacija.

Mato Raišupio uždavinys bu
vo ateistinio teroro veiksmus 
surinkti ir išsaugoti kaip istori
nę Bažnyčios persekiojimo me
džiagą sovietų okupacijoje. Dėl
to autoriaus didelių pastangų 
dėka ir turime knygą “Dabar
ties kankiniai", kurią 8-tuoju 
serijos numeriu išleido “Krikš
čionis gyvenime” leidykla. Šios 
knygos išleidimą finansavo kun. 
Pijus A. Lekešius, kuriam pri
klauso knygos mvlėtojo pagar
ba ir padėka.

* * *
Kiekvienas skaitytojas, kurio 

namuose knyga yra traktuoja
ma kaip vertybė, paėmęs į ran
kas “Dabarties kankinius”, be 
abejonės, apsidžiaugs, nors ras 
ir trūkumų. Visų pirma kaiku- 
rie skaitytojai pastebės, kad 
knygos įvardinimas yra neap
dairus. Čia yra sakoma: “Lietu
vos vyskupų, kunigų ir tikinčių
jų kryžiaus kelias pirmoje ir 
antroje sovietų okupacijoje”. 
Betgi čia yra rašoma tik apie 
vyskupus ir kunigus. O juk ko
munistai ir eiliniams tikintie
siems, ypač tėvams ir mokyto
jams, palmėmis kelių neišklojo. 
Net ir tokio žymaus katalikų 
veikėjo ir kovotojo prof. J. Do
vydaičio aprašo čia nėra. Buvo 
net kalbama, kad jis Sibire bu
vęs į kunigus įšventintas ... 
Kadangi dvasiškių persekioji
mas čia siejamas su Bažnyčios 
persekiojimu, tai naivesniems 
skaitytojams suteikiama proga

UŽ LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME -

TAUTOS FONDUI AUKOKIME

manyti, kad visdėlto Bažnyčia 
tai yra dvasiškiai.

Be to, kaikur su persekioji
mais yra siejamos sugriautos 
bažnyčios ir nukentėję kunigai 
bei pasauliečiai karo metu. Juk 
nuo karo kentėjo visa Europa. 
Karas yra ne specialiai Bažny
čios nelaimė. Taigi, ir Alytaus 
klebono kun. K. Paulavičiaus, 
jo vikaro ir 300 alytiškių sušau
dymas buvo veikiau vokiečių 
fronto vadovybės barbariškas 
apsisaugojimo veiksnys, o ne 
pasikėsinimas prieš tikinčiuo
sius. Juk panašių įvykių yra bu
vę ir daugiau. Jų bene žinomiau
sias — Pirčiupio kaime, kuris 
vokiečių buvo sudegintas su vi
sais jo gyventojais, neišskiriant 
nei moterų, nei senelių, nei vai
kų. Dar būtų galima rasti ir ki
tų įvykių aprašymų, kurie šiai 
knygai yra nebūtini.

Dėl medžiagos gausumo ir 
noro kiekvieną faktą užfiksuo
ti autorius susidūrė ir su sun
koka knygos struktūros proble
ma, kurią tokiais atvejais iš tik
rųjų nelengva išspręsti. Dėlto 
kartais vienarūšiai įvykių apra
šymai, užuot tilpę viename sky
riuje, yra išsibarstę po visą kny
gą.

Betgi šias netaip jau reikš
mingas pastabas vis dėlto nu
stelbia knygos esmė: įvykių 
gausa ir fonas, kuriame jie 
skleidžiasi. Juk argi nevaizdžiai 
ir nejautriai skamba vieno kuni
go laiškas iš Lietuvos apie Baž
nyčios vargus ir apie jo gėlą dėl 
neužsitarnautos nelemties? O 
kokia liūdna yra Kryžių Kalno 
istorija, Skiemonių vizijos da
lia, šv. Kazimiero ištrėmimas iš 
savo amžino poilsio vietos (men
kutė fotografija “Šv. Kazimiero 
karstas, komunistams uždarius 
Vilniaus katedrą, 1953 m. per
nešamas į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią” yra įdėta dr. J. Savo
jo knygoje “Kova prieš Dievą 
Lietuvoje”)...

Be graudulio, kurį skaitytojas 
pajunta, versdamas knygos lapą 
po lapo, jį kartu užplūsta ir sa
votiškas išdidumo jausmas, ku
rį sukelia lietuvio kunigo ir pa
sauliečio bendra kova vienas už 
kitą, vieninga, drąsi, nepalaužia
ma. Antai, ar nepasigėrėtinai 
augštai iškyla kun. A. Šeškevi
čiaus ir kun. J. Zdebskio figū
ros, kurios su tokia dvasine jė
ga, sugebėjimu ir narsumu sto
jo prieš sovietinius “teismus” 
ginti kunigo ir pasauliečio lais
vės gyventi Dievo akivaizdoje? 
O juk tenai ir kalinys žino kur 
nukreipti savo mintį ir kai 
skausminga ašara per veidą rie
da, ir kai šypsnis, tarytum retas 
ir netikėtas svečias, ant lūpų 
nusileidžia. Tik atsiverskite 
knygos 336 puslapį, kur rašoma, 
kad “Vien tik Šv. Kryžiaus Iš
aukštinimo dieną (Vilniuje 1962 
m.) buvo išdalyta per 150.000 
komunijų.” Tai pavyzdys, kuris 
ir pačioj Romoj vargu ar pasi
taiko.

Taigi, nepaisant kaikurių trū
kumų, kiekvienas knygoje at
spausdintas gabalėlis yra ver
tingas savo tiesos liudijimu. O 
atsimintina, kad mūsų krašto 
okupantas tiesos labiausiai bijo 
ir su ja aršiausiai kovoja, savo 
fronte išstatydamas melą. Todėl 
kiekvienos naujos tiesos iškėli
mas ir jos paskleidimas mūsų 
sąlygomis yra pats stipriausias 
smūgis į priešo kėslus.

Matas Raišupis, DABARTIES 
KANKINIAI. Įrašus piešė Teles
foras Valius. Išleido “Krikščio
nis gyvenime” 1972 m. Čikago
je. Kaina $10.

A. Kalnius

Dail. Jurgis Juodis Jūratė ir Kastytis Nuotrauka L. Tamošaičio

A. Barono "Abraomas ir sūnūs”
Su smalsumu ir, prisipažin- 

kim, nedrąsa atsiverti šių metų 
“Draugo” konkursą leimėjusį 
Aloyzo Barono romaną “Abrao
mas ir sūnus”. Keistai skamban
tį, sunkiai įsimenančio pavadini
mo. (Tuo skundėsi ir patys ver
tintojų komisijos nariai. Pasak 
vieno reportažo, jie vis nepatai
kydavę, pramindami rankraštį 
tai “Kelione pas Abraomą”, tai 
“Izaoku ir Abraomu” ar dar ki
taip). Gana triukšmingai pasitik
tą “Drauge”, kaip novatorišką 
pastangą sukurti biblijinio nuti
kimo parafrazę mūsų dienų fo
ne. Šitie filosofinių gelmių jieš- 
kantys straipsniai gal ir labiau
siai bauginančiai nuteikė.

Džiugu pastebėti, kad intelek
tualinio elemento nuosėdų ro
mane nedaug. Tiesa, Baronas 
operuos šventraštinės retorikos 
elementais, pateiks pačioj kny
gos pradžioj abraominio inciden
to aprašą. Biblijinių užuominų 
apstu ir dail. K. Veselkos virše
lyje, vaizduojančiame Klajoklį 
su sūnum, tolius ir kelionę krau
jo spalvos fone. Bet tvirtinti, 
kad knyga persunkta kokio “me
tafizinio nerimo”, kokios Ing
mar Berginaniškos simbolikos, 
būtų perdrąsu. Ji paprasčiausiai 
aprašo emigrantinio gyvenimo 
narpliavas, mišrių šeimų nedar
nas, prabėgom paliesdama pen
sininkų graudžią padėtį ar ne
pilnamečių širdies sopulius. Tai 
savotiškas, ilgas gyvenimo sau
lėlydžio šešėlin įžengusio žmo
gaus komentaras apie tai, ką jis 
regi aplink save. Sudaigstytas iš 
trumpų apybraižų, pasikalbėjimų 
nuotrupų, gausių pasakotojo re
fleksijų; kartais originalių, kar
tais taip sau.

Toks pasakojimo būdas visad 
buvo artimas Aloyzui Baronui. 
Kadangi šiuo atveju jo lūpom 
kalba pusamžis vyras, bendras 
romano tonas nuosaikus ir įti
kinantis. Tik į knygos pabaigą 
pagausėja mažiau apdailintų, 
publicistiniu stilium parašytų 
atbrailėlių, bet visumoj išven
giama pertempimų. Pasakojimas 
sklandus ir gyvas.

Dailiai suraikytas riekelėm, 
skyreliais, kurie neperstori ir 
kuriuose operuojama keliais 
planais, pradedant trumpu gam
tovaizdžiu, lengvai nukeliaujant 
į prisiminimų sferą ir vėl mik
liai pasigaunant pasakojimo siū
lą, naujasis A. Barono romanas 
pasižymi sumaniu dozavimu. 
Autorius nejieško kokių nors 
“trumpų sujungimų” ar kitokių 
kompozicijų išdaigų. Priešingai, 
yra apskaičiuotas tėkmės grei
tis, “neišdailinta, natūrali veiks
mo slinktis”, kaip kad skelbia
ma aplanke, ir ja sudaroma iliu
zija, tarytum autorius pieštų, 
kurtų vaizdus. Faktinai paskirų 
giliau įsimenančių vinječių, sce
nelių negausu. Vyrauja apsako
masis elementas, ir, tik užbai
gęs šią šeimos kroniką, skaityto
jas ima akyliau pastebėti kaiku- 
riuos veikalo trūkumus.

Savo struktūra “Abraomas ir 
sūnus” primena daugelį Baro
no veikalų, ypač novelių. Yra 
visų pirma įžanga, prologas, 
taip sakant, pretekstas kažkam 
atsiverti, pasipasakoti. Tas ilgas 
monologas, kuriame nepašykšti- 
ma komentarų apie gyvenimą, 
sudaro kūrinio stuburą. Tada 
būna pabaiga. Kartais nelaukta, 
net ironiška, kurią palydi kokia 
svari autoriaus sentencija apie 
žmogaus keistą prigimtį, alpi
mus “Viešpaties džiaugsmo ir 
ugnies glėby” ar dar kas nors 
panašaus.

Sutikim, kad nevisiems ši or
namentika vienodai patraukli, 
šalia Barono gerbėju esama ir 
skaitytojų, kurie alergiški jo 
prozai, jo rašymo būdui, kurie 
pakaltina autorių, pamokslavi
mu. Atvirai kalbant nuogos 
“kumštinės didaktikos” romane 
“Abraomas ir sūnus” nėra. Bet, 
kad Barono naujajam kūrinyje

VYTAUTAS A. JONYNAS 
vėl aptinkame tą dvilypumą — 
norą vaizduoti tikrovę, kokia ji 
yra, ir nuplasnojimą į retorikos 
dausas, galbūt geriausiai parodo 
šis gabaliukas iš veikalo pra
džios:

“Žiūriu į grindyse vėjo šokdi
namas obels šakas ir galvoju 
apie savo anūką Gustą. Į bėdą 
pakliuvusį nekaltą jaunuolį. 
Apie jį tiek maža kas težinojo, 
tik vietinis laikraštis kiek para
šė. Jei lietuviai ir žinojo, savo 
spaudoj nutylėjo, nes juk lietu
viškasis pasaulis yra lyg apsau
gotas nuo viso blogo. Skaitai lie
tuvišką laikraštį ir nerandi nei 
narkotikų aukų, nei valkatų, nei 
bėgančių iš namų sūnų ir duk
rų, vedančių juodukes ar tekan
čių už tamsiaodžių ir aziatų. 
Niekas to nežino, kaip ir apie 
mano vaikaitį, paliktą už įstaty
mo, kurį įstatymas gali ir išgel
bėti.

Ir aš galvoju, ką aš turiu pa
daryti savo anūko Gusto atveju. 
Aš turiu apsispręsti tarp meilės 
ir įstatymo. Aš turiu mylėti sa
vo vaikaitį, kaip mylėjo Abrao
mas savo sūnų ir turiu taip pat 
būti paklusnus Dievui, kaip pa
klusnus buvo Abraomas, kai 
Viešpats reikalavo užmušti sa
vo sūnų Izaoką ir sudeginti jį 
ant laužo.”

Užuomazga gera, intriguojan
ti, parengianti skaitytoją. Bet 
autorius tik iš dalies išpildys sa
vo pažadą, neatsispirdamas pa
gundai paplasnoti padebesiuos 
su Izaokais ir Abraomais. Nepa
stebėdamas, kad tie “vargoni- 
niai akordai” tik atitraukia jį 
nuo rimto piešinio. Iš tiesų, vai
kaičio Gusto portretas, nežiūrint 
autoriaus pastangų atpasakoti 
visą jo šeimos istoriją, išeina 
gerokai blankus. Jei visumoj 
Baronas aprašo įtikinamai čika- 
ginio gyvenimo dienas ir dar
bus, jei, atpasakodamas beveik 
“verbatim” diskusijas, supažin
dina skaitytoją su emigrantų 
galvosena, jei sugeba išvengtų 
kalbėdamas apie mišrias vedy
bas, atgrasaus šovinistinio tono, 
tai jam sunkiau sekasi sukurti 
psichologinę tikrovę. Nei Rimas, 
nei Verna, nei Milleris, nei pa
galiau pats Stukėnas-Abraomas 
II nėra gyvi žmonės. Tie “drama
tis personae” tik tam reikalingi, 
kad Baronui lengviau sektųsi 
aiškinti savo teoremas. Įspūdis, 
kad autorius kažką įrodinėja, 
kad kažkur įsipainiojęs algebros 
lygtyse, nesiliauja persekiojęs 
skaitytojo.

Baronas turbūt nuoširdžiai įsi
tikinęs, kad ir menki žmoneliai 
turi didelių moralinių proble
mų. Kad likimas pastato juos į 
padėtis, kada tenka apsispręsti, 
ar vadovautis širdies balsu, ar 
aklai paklusti įstatymo reidės 
jei ne Jehovos “ukazo”. Bėda 
toji, kad, jieškodamas analogi
jų su žmonijos istoriją paženkli
nusiais įvykiais, Baronas praran
da proporciių nuovoką. Ima ai
žyti riešutėlius hidrauliniu kū
ju. Šis situacijų sudramatinimas 
itin ryškus “Abraome ir sūnu
je” ir gerokai suluošina bei nu
pigina pasakojimą. Kaskart, kai 
pagrindinio veikėjo Stukėno gy
venime įvyksta kokia komplika
cija, bematant jam dingojas, 
kad jo stovima prieš abraominiu 
dimensijų problema. Bematant 
jo žodyne ima šmėkščioti įvaiz
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džiai, kad jis tempiąs sūnų ant 
atnašavimo kalvos, velkąs žabų 
ryšulius sūnui, raišiojus sūnų 
virvėmis, žodžiu, ištisa “riezni- 
kiada”. Iš pradžių tie autoriaus 
įsispyrimai į prosenių prosenio 
Abraomo sandalus gal perdaug 
akies nerėžia, bet ilgainiui ima 
skaitytojui įsipykti savo preten
zingumu. Ypatingai kai aliuzijų 
į biblijinę tragediją prireikia, 
aiškinant ir labai trivialias, bu- 
duarines situacijas (Vernos nu- 
siglebėsčiavimą su “burdingie- 
rium”). Darosi neskanu.

Apmaudžiausia, kad, jieško
damas tų dramatiškų efektų, 
Baronas užmiršta tiesioginį ra
šytojo darbą: puoselėti žodį, dai
linti stilių, vengti raišuojančio 
dialogo. Kaip minėjom, tie trū
kumai gal iš karto nepastebimi, 
kol skaitytojas skuba sužinoti 
turinį. Bet ilgainiui ima rėžti 
akį stoka taikliau pagautų deta
lių arba stiliaus manieringumas. 
Net ir papraščiausiuos gamtos 
aprašymuos neapsieinama be ne
reikalingo patoso, kaip pvz.: 
“Žmogus tyli, o tačiau jo siela 
plazdena, užlieja visa, ir jauti 
pavasario tvinksėjimą”. Arba 
vėl toks sakinys, šįkart dialoge: 
“Daryk ką nori, ir tu išvysi pa
laimintą neskubėjimo ir laiko 
turėjimo šventę” (Gal taip būtų 
galėję kalbėti kiniečių manda
rinai, bet ištrūkęs iš lietuvio dar
bininko lūpų šis sakinys skam
ba kaip medinis).

Aforizmų pomėgis visad buvo 
būdingas Baronui. Nestinga jų 
ir šiuo kartu. Vėlgi kyla abejo
nių, ai’ kartais skubėdamas au
torius nespėjo persiskaityti, ką 
patempęs: “Kas gi yra paslap
tis? Paslaptis yra deganti žarija 
rankoje, ji degina, tu jos negali 
išlaikyti saujoje ji pradegina 
odą arba gyslas, tu meti tą žari
ją kitam, kitas ją griebia ir vėl 
meta. Paslaptis lieka kaip gyva, 
kad net tie, kurie ją sakosi lai
ką, ją meta tolyn, nes ji yra de
ginanti.”

Viską suėmus krūvon, neat
rodytų, kad naujasis Aloyzo Ba
rono romanas ženklintų kokį 
staigesnį posūkį autoriaus kūry
boj. Atmetus tačiau kaikuriuos 
dirbtinumus ir pertempimus, jis 
lieka įdomus savo pažintine ver
te.

Aloyzas Baronas, ABRAOMAS 
IR SŪNUS. Premijuotas romanas. 
Čikaga. Lietuviškos Knygos Klu
bas, 1973. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Viršelis Kazio Vesel
kos. Kaina $4.50.

Atsiųsta paminėti
Joseph Ehret, DIE VERGESSE- 

NEN BALTEN. Basel 1973. Ketvirto
ji laida. Si 28 psi. knygutė apie už
mirštus baltiečius papildomos laidos 
susilaukė ryšium su planuojama Eu
ropos saugumo konferencija. Įvadinį 
puslapį puošia graži autoriaus dedi
kacija: “Skiriu savo baltiečiams bi
čiuliams — tiems, kurie gimtinėje 
neturi laisvės, ir tiems, kurie laisvė
je neturi gimtinės”.

PENKTASIS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS. Sao Pau
lo, 1973 vasario 22-25. Kongresui 
skirtas 80 psl. leidinys, paruoštas ir 
išleistas kongreso spaudos ir infor
macijos komisijos 1.000 egz. tiražu.

Metmenys 24, 1972 m. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas. Šio nr. kai
na — $3. Administracijos adresas: 
2606 Princeton Ave., Evanston, Ill. 
60201, USA.
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PROF. STASYS ŽYMANTAS mirė 
balandžio 19 d. Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste, sulaukęs 64 metų 
amžiaus. Velionis buvo baigęs Kauno 
“Aušros” gimnaziją ir Vytauto D. 
universiteto teisių fakultetą, politi
nių mokslų studijas gilinęs Paryžiaus 
ir Harvardo universitetuose. 1937-40 
Vytauto D. universitete dėstė admi
nistracinę teisę ir vedė administraci
nių mokslų seminarą. Įsijungęs į Vil
niaus universitetą 1940 m., pravedė 
teisės fakulteto reformą ir tapo fa
kulteto dekanu. Karo metais akty
viai reiškėsi pogrindžio veikloje, bū
damas Lietuvių Aktyvistų Fronto ir 
Lietuvos Laisvės kovotojų Sąjungos 
nariu, leido ir redagavo pogrindžio 
laikraštėli “Laisvas Žodis". Išeivijo
je profesoriavo Vokietijoje įsteigta
me Pabaltijo universitete, buvo ar
timu VLIKo bendradarbiu ir nariu, 
priklausė Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės steigėjų gretoms, dirbo 
“Amerikos Balso” Miuncheno radijo 
centre, bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje, dalyvavo politinėje ir vi
suomeninėje veikloje. Gausus organi
zacijų atstovų ir lietuvių būrys ve- 
lionies palaikus balandžio 24 d. iš 
Sv. Kazimiero parapijos bažnyčios 
palydėjo j Los Angeles kapines.

KOMPOZ. GIEDROS GAUDAUS- 
KIENES kūrinių koncertą Kaliforni
jos Santa Monica mieste surengė LB 
vietinės apylinkės valdyba, vadovau
jama pirm. B. Gražulio. Įvadinį žo
dį apie kompozitorės kūrybą tarė ra
šytoja Alė Rūta. Koncertas buvo pa
dalintas į tris dalis — “Likimo kryž
kelėj”, “Kalifornijos padangėj”, 
“Jaunimo ir lengvoji muzika”. Lietu
vių poetų tekstais G. Gudauskienės 
sukurtų dainų plačią programą atli
ko vietiniai solistai — sopranas Biru
tė Dabšienė, tenoras Antanas Pava
saris, baritonas Rimtautas Dabšys, 
Onos Razutienės vadovaujamas jau
nimo ansamblis ir jaunosios instru- 
mentalistės. “Svajonę” ir “Ar ateisi” 
padainavo Liucija Zaikienė. Solis
tams akompanavusi pianistė Raimon
da Apeikytė koncertą papildė varia
cijomis fortepijonui liaudies dainos 
"Pasvarstyk, antele” tema. Progra
mai vadovavo aktorius A. Žemaitai
tis, intarpuose su fortepijono paly
da padeklamavęs K. Bradūno “Krau
ją” ir E. Tumienės “Kalifornijos 
aguoną”.

BALTIJOS VALSTYBIŲ ISTORI
NIŲ STUDIJŲ konferencija įvyko 
prieš Velykas San Jose universitete, 
Kalifornijoje. Ji buvo suorganizuota 
bendromis lietuvių, latvių ir estų 
akademikų jėgomis, padedant Ho- 
overio Institutui ir Baltistikos stu
dijų seminarui. Konferencijai pirmi
ninkavo lietuvis Tomas Remeikis. 
Buvo visa eilė labai įdomių paskai
tų apie Baltijos valstybių likimą ir jų 
politiką II D. karo išvakarėse ir jo 
metais. Paskaitos buvo skaitomos 
anglų kalba. Bent dalis jų turėtų bū
ti paskelbta lietuvių spaudoje.

LIETUVIŲ KATALIKŲ AKADE 
MIJOS išleistoji ir premijuotoji kny
ga “Lietuvos vyskupų reliacijų rinki
nys” susilaukia vis daugiau dėmesio 
Europos mokslininkų tarpe. Knygą 
jau recenzavo vadovaujantis bažnyti
nės istorijos žurnalas “Revue d'His- 
toire Ecclesiastique” ir net trys len
kų žurnalai: “Kwartalnik Historycz- 
ny”, “Przegland Historyczny” ir 
“Studia Zrodloznawsze".

TORONTIECIO DAIL. J. DAGIO 
skulptūrų paroda buvo surengta Či
kagoje, Čiurlionio galerijoje, balan
džio 6 — 15 d. d. Jis buvo išstatęs 
apie 90 medžio ir bronzos kūrinių, 
kuriuos dar papildė skaidrių rody
mu.

BOSTONIETIS PIANISTAS S. CI
BAS laimėjo Glee Club konkursą ir 
gavo $500 premiją už geriausiai at
liktas J. Brahmso rapsodijas. Savo 
meistrišku atlikimu šis dar tebestu- 
dijuojantis pianistas laimėjo daugiau 
nei piniginę premiją: j jį jau atkrei
pė dėmesį vienas žymiausių Ameri
kos dirigentų—Arthur Fiedler, kuris 
dabar vadovauja didžiuliam Bostono 
simfoniniam orkestrui ir duoda po
puliarius koncertus per radiją ir te
leviziją. Dirigentas A. Fiedler jau 
pakvietė jaunąjį pianistą Saulių Ci
bą atlikti fortepijono partiją Smith 
College užpirktame koncerte, kuris 
įvyks Bostono Symphony Hall salė
je gegužės 8 d.

KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS 
rengia originalų šimto dainų mara
toną, kuris bus gegužės 12 d. Čiur
lionio Ansamblio namuose. Progra
ma su mažomis pertraukomis truks 
apie 7 valandas ir yra suskirstyta j 
septynias dalis, apimančias populia
riausias lietuviškas ir tarptautines 
dainas. Su oktetu dainuos ir sol. Ire
na Grigaliūnaitė. Tai bus lyg ir sa
votiškas augštos klasės kabaretas, 
nes publika galės ateiti ir išeiti ka
da norės, be to, svečiams bus leidžia
ma gaivintis įvairiais gėrimais prie 
atskirų stalų. Maratonu pradedamas 
lietuvių įsikūrimo Klevelande šimt
mečio minėjimas, kurį rengia LB 
Ohio apygarda. Šia proga vyrų okte
tas išleidžia naują savo dainų plokš
telę. Klevelando vyrų oktetui vado
vauja Rytas Babickas.

ČIKAGOS LYRIC OPERA, jieško- 
dama naujų vokalinių talentų, dides
niuose JAV miestuose konkurso ke
liu atrinko 10 solistų, kurie jau už- 
angažuoti šių metų sezonui iki gruo
džio 16 d. su $9.000 atlyginimu. Į lai
mingųjų tarpą pateko ir čikagietis 
lietuvis Paulius Gudas.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS RESPUBLIKINĖJE 

BIBLIOTEKOJE etnografinių nuo
traukų parodą “Pamerkys” surengė 
fotografas Vytautas Ylevičius. Jo 50 
nuotraukų serijoje atsispindi šio Dzū
kijos kaimo vaizdai visais metų lai
kais, žmonių džiaugsmai ir vargai.

VILNIAUS ELEKTROGRAFIJOS 
mokslinio tyrimo instituto etnografi
nis ansamblis, vadovaujamas K. Kali- 
bato, pernai debiutavo su Obelių 
apylinkės vestuvinėmis dainomis, o 
dabar jau turi paruošęs naują senų
jų augštaitiškų karo dainų progra
mą: kovų su kryžiuočiais sutartines 
“Mėtaujėla, mėtauja", “Lydžiu lai
de”, vėlesnių karų dainas “Arti pa 
gojų”, "Kai mes buvom trys mieli 
brolaliai”, “Dibiliutėli, dabile", "Iš
joja joja, sadauta”, "Sūneli mana”, 
1874 ir 1863 m. sukilimo dainas “Su- 
švilpino kazokėlis”, "Mes, berneliai 
varguoliai”, rekrutų ir XIX š. dainas 
"Augin tėvas du sūneliu”, “Išlaide 
laide”, “O kai mes buvam trys bra- 
liukėliai”.

ISTORIJOS-ETNOGRAFIJOS MU 
ZĖJUS Vilniuje įsigijo du XVI š. di
plomus ir vieną XVII š. privilegiją. 
$ie pirkiniai yra rašyti pergamente, 
gerai išsilaikę, turi parašus ir vaš
kinius antspaudus. O. Mažeikienė 
“Literatūroj ir Mene” praneša: “Se
niausias iš jų yra 1569 m. diplomas, 
parašytas senąja rusų kalba, pasi
rašytas Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Žygimanto Augusto lotyniškai, su 
valstybiniu antspaudu. Dokumentas 
liečia XVI a. Kernavės krašte vieš
patavusią Astikų giminę, jų valdas ir 
turtus. Antrasis diplomas parašytas 
1573 m. lotynų kalba ir pasirašy
tas Vilniaus kolegijos steigėjo, Vil
niaus vyskupo Valerijono Protusevi- 
čiaus. Diplome sakoma, kad Vilniaus 
vyskupas Valerijonas Protusevičius 
skiria Vilniaus jėzuitų kolegijos pir
majam rektoriui Stanislovui Varša- 
vickiui kaip atlyginimą už darbą vi
sas pajamas iš Radvilų altarijos. Tre
čiasis pergamentas parašytas lotynų 
kalba, juo 1664 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis Jonas Kazimieras sutei
kia privilegiją Korvinų-Klusendorių 
giminei, kuria patvirtina jiems gar
bės vardus (urėdus) ir leidžia užim
ti aukštas vietas ponų taryboje gre
ta kitų to meto didikų.”

VAKARONĘ SU LIETUVIŲ IR 
GUDŲ senosiomis darbo dainomis 
surengė Birutės Andrašiūnaitės va
dovaujamas Vilniaus profsąjungų rū
mų lietuvių liaudies dainos klubas. 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto mokslinė 
bendradarbė Vanda Misevičienė, 
remdamasi savo tyrinėjimais, kalbė
jo apie abiejų tautų darbo dainų pa
našumą, liudijantį senus kultūrinius 
ryšius. Vakaronės dalyvių didžiau
sio dėmesio susilaukė iš Pelesos 
apylinkių kilusių dainininkių auten
tiškos dainos, Veronikos Janulevi- 
čiūtės, Marijos Razmukaitės, Irenos 
Veteikytės trijulė ir jaunoji Audro
nė Motiejūnaitė.

VILNIUJE VIEŠĖJO Vakarų Ber
lyno kamerinis ansamblis “Amati", 
įsteigtas prieš 9 metus, pradžioje 
priklausęs V. Berlyno filharmonijai, 
vėliau tapęs savarankišku kolektyvu. 
Jo kūrybinis šūkis: "Nuo Bacho iki 
mūsų amžininkų”. Koncerte vilnie
čiams ansamblis “Amati” atliko G. 
F. Haendelio “Koncerto groso Nr. 1 
G-dur”, S. J. Bacho Dvigubą koncer
tą obojui, smuikui ir orkestrui, A. 
Dvoržako “Serenadą styginiams”.

LIETUVOS GIMNAZIJŲ jaunųjų 
literatų ir skaitovų IX konkursas įvy
ko Šiauliuose. Pagyrimo raštus ir at
minimo dovanas laimėjo: jaunieji po
etai — H. Bakanas iš N. Akmenės, R. 
Belickaitė iš Plutiškių, I. Brasiū- 
naitė iš Kapsuko-Marijampolės, A. 
Genys iš Pandėlio, J. Liniauskas ir 
A. Norvilaitė iš Kretingos, jaunieji 
prozininkai — R. Balsevičiūtė iš Dot
nuvos, I. Bierontaitė iš Kretingos, P. 
Dargis iš Kalįnėnų, V. Kanišauskai- 
tė iš Druskininkų, jaunosios vertėjos
— P. Čibiraitė iš Palangos, V. Ke- 
raitė iš Molėtų, D. Plutulevičiūtė iš 
Merkinės, rašinių autoriai — vilnie
tė R. Buterlevičiūtė, palangiškė V. 
Gerulytė, linkuviškė O. Rumbauskai- 
tė, kaunietis L. Stankevičius, kėdai- 
nietė V. Vasiliauskaitė ir vilnietė G. 
Veličkaitė. Už kalbos darbus diplo
mai įteikti kaunietei V. Jasikonytei, 
lenkimietci I. Kairytei, kaunietei B. 
Kvedaraitytei, vilkaviškiečiu! V. Sut- 
kaičiui, alytiečiui A. Žvinakevičiui. 
Jaunųjų skaitovų konkurse I vietą 
laimėjo A. Grybas iš Klaipėdos, II 
vietas — A. Bražinskaitė iš Raseinių 
ir G. Žalėnas iš Vilniaus, III vietas
— L. Stonytė iš Kauno, I. Plauši- 
naitė iš Sakių ir L. Gasparovičius iš 
Vilniaus. Konkurso dalyviai turėjo 
progą susitikti su rašytojais R. Ka- 
šausku, V. Žilinskaite, M. Martinai
čiu, A. Zurba, A. Matučiu, su litera
tūros kritikais, kalbininkais, tautosa? 
kininkais, aktoriais.

KAUNO DRAMOS TEATRE de
biutavo A. Lunačerskio teatrinį in
stitutą baigusi nauja režisorė Regi
na Steponavičiūtė. Savo debiutui 
ji buvo pasirinkusi australų rašyto
jo R. Loulerio (pavardė sulietuvin
ta) pjesę "Septynioliktosios lėlės va
sara”. Scenovaizdžius sukūrė dail. 
Janina Malinauskaitė, pagrindinius 
vaidmenis — aktorės Doloresa Kaz- 
ragytė, Antanina Mackevičiūtė, tal
kinamos aktorių Algio Matulionio, 
Algio Vrubliausko, Nijolės Lepeškai- 
tės, Reginos Varnaitės 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 8ių 
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.- 
į mokėti. Atskiras, mūrinis, 7-ių 
kambarių namas. Įvažiavimas ir 
vieta garažui. Įrengtas rūsys. Mo
derni virtuvė. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Gerai prižiūrėtas na
mas.

BALYS SAKALAS

762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kosos 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 gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$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
NEW TORONTO — 30th ST. Atskiras dviejų augštų devynių kambarių 
namas. Viskas įrengta gyventi dviem šeimom. Penki kambariai pirmame 
augšte. Naujas vandens-alyvos šildymas, privatus įvažiavimas, sklypas 
49 x 125. Prašo $8,000 įmokėti.
DUNDAS ST. W. — ST. JOHN’S RD. Šeši dideli kambariai, dvi virtu
vės, vandeniu-alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu. Namas be 
skolų. Įmokėti $10.000.
BLOOR — DUFFERIN. Verslo pastatas: krautuvė ir du butai. Augštos 
nuomojimo pajamos. Gera vieta betkokiam verslui. Namas be skolų. 
Įmokėti $25.000.
ANNETTE — RUNNYMEDE. Mūrinis dvibutis — 10 kambarių. Arti 
mokyklų ir susisiekimo. Įmokėti $20.000.
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.
DURHAM — BENTNINCE. Prie 0 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 (mokėjimu.

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

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 -p , g7i
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 e1, DA4-/DZ3

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.
(Warden & Ellesmere) ------------------- - "
Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A 1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti j šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

NUO l 0 I H O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Pr a kas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

BLOOR — WINDERMERE, $20.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, dviejų 
augštų, 3 miegamųjų, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, 
geros statybos, 4 metų senumo.
KIPLING — RATHBURN, 3 miegamųjų vienaaugštis (bungalow), ga
ražas, privatus įvažiavimas.
RONCESVALLES — DUNDAS, atskiras, 3 augštų. 10 kambarių, 4 vir
tuvės, 3 prausyklas, užbaigtas rūsys, 2 garažai.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

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.- 
jmokėti. 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.

MOKA:
už termininius Indėlius —
dvejų ir trejų metų.................... 7*4%
vienerių metų ...................... 6]/i%
už taupomąsias (savings) s-tas 614% 
už depozitų-čekių sąskaitas 5%% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines iki $10.000 8%
nekiln. turto iki $50.000 ............ 8%

SPORTAS LIETUVOJ
Pirmą kartą Lietuvos slidininkų is

torijoje aukso medalį laimėjo Vil
niaus pedagoginio instituto studentė 
Irena Milašiūtė. Mančegorske įvyku
siose Sovietų Sąjungos jaunimo sli
dinėjimo pirmenybėse 5 kilometrų 
nuotolį ji įveikė per 18 min. 54 sek. 
ir laimėjo I vietą.

Tarptautinį futbolo turnyrą Klai
pėdoje laimėjo Vilniaus “Žalgirio" 
futbolininkai, baigmėje nugalėję 
Klaipėdos "Atlanto” komandą 3:1. 
Trečią vietą išsikovojo Liepojos 
“Zweinieko” komanda, susitikima su 
Varšuvos “Hutniko” komanda laimė
jusi 1:0.

Sovietų Sąjungos A klasės krepši
nio pirmenybių rungtynėse Vilniuje 
“Statybos" vilniečiai krepšininkai nu
galėjo Alma Atos “Lokomotyvą” 
70:64.

Lietuvos ir Varšuvos jaunių leng
vaatlečių susitikime Vilniuje 168:94. 
taškų santykiu lietuviai įveikė len
kus. Varžybose buvo pagerinti pen
ki Lietuvos jaunių rekordai.
VYČIO ŽINIOS

Golfo sezonas oficialiai pradeda
mas gegužės 20 d. Tą dieną įvyks 
Vyčio uždaros pirmenybės, kurios 
bus pravestos Hornby Towers aikš
tyne. Pradžia 1 v. p.p. Liepos 8 d., 
12 vai., Georgetown aikštyne bus 
pravestos Vyčio atviros pirmenybės, 
o sezono uždarymo varžybos įvyks 
įvyks rugsėjo 30 d., 12 vai., Glen 
Eagles aikštyne.

Taip pat jau pradedamas tarpusa
vio turnyras. Norintieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas sekcijos va
dovus. Sekcijai vadovauja Leonas Ra
dzevičius, tel. 827-5620 (Oakville) ir 
Juozas Balsys, tel. 485-1488. Regist
racija šiam turnyrui taip pat bus 
vykdoma golfo sezono atidarymo var
žybose šį sekmadienį. Tarpusavio tur
nyre yra tam tikrų pakeitimų. Šiais

SKAITYTOJAI PASISAKO
KOKIA TURI BŪTI 

SPAUDA?
Iš visos mūsų veiklos lietuviška 

spauda yra svarbiausia. Reikia, kad 
ji būtų labiausiai veiksminga ir vi
sus lietuvius pasiekianti. Mūsų spau
da yra visuomeninis kūrinys, dau
gelio bendradarbių savanoriškai pri
rašomas, dar didesnio ištikimųjų 
skaičiaus visaip palaikomas. Dėlto 
kartais redaktoriai bando pasiteisin
ti, kad mūsų spauda yra tokia, ko
kia yra mūsų lietuviška visuomenė.

Laikas būtų konkrečiai pasvarsty
ti, kas yra darytina, kad mūsų spau
da būtų patraukli jaunajai kartai ir 
apimtų lygiai visus lietuvių sluogs- 
nius. Ta linkme redaktoriai bando 
eiti, dažniausiai pataikavimu žmogiš
kai silpnybei ir tuštybei, rašydami 
apie jaunuosius ir spausdindami jų 
nuotraukas. Deja, apie visus negali 
parašyti, ir tai sukelia kitų tarpe 
neigiamus jausmus. Svarbiau būtų 
pateikti laikraščio turinį tokį, kuris 
visus domintų, būtų brandus ir reikš
mingas.

Būtų labai naudinga lietuviškai 
spaudai turėti redakcines kolegijas
— tarybas, sudarytas iš gausaus bū
rio kompetetingų bendradarbių, at
stovaujančių įvairioms sritims ir 
sluogsniams. Jų patarimu ir pastan
gomis remtųsi rutinos darbais už
versti redaktoriai, nustatant laikraš
čio kryptį ir turinį. Mūsų visuome
nėje yra gausios ir pajėgios intelek
tualinės jėgos, tik reikia jas sutelkti 
ir pasinaudoti. Negali būti kalbos 
apie laikraščių skaičiaus mažinimą
— jų galėtų būti ir daugiau. Tik tu
rime padaryti juos tikrai svariais ir 
veiksmingais. Be to, laikraščiai turė
tų palaikyti glaudesnį sąlytį su skai
tytojais anketomis. Ypač tai leng
va padaryti atnaujinant prenumera
tas.

Kiekvienas lietuviškas laikraštis, 
net ir dienraštis, turėtų būti labiau 
žurnalinio pobūdžio — mažiau pigių 
naujienų, daugiau žinių ir apsispren
dimo rašinių. Tai godžiai skaito jau
nimas ir dauguma kitų. Mums svar
bu kiekvieną lietuvį išugdyti sąmo
ningu lietuviu, apsaugoti jį nuo gau
sių šiandieninių klystkelių, uždegti 
jį dideliem siekiam.

Mūsų dienos aktualijos turi būti 
dažnai surišamos žvilgsniu į praeitį, 
į tautos tęstinumą, j įdomius mūsų 
didingos istorijos momentus, į tautos 
didvyrių gyvenimą įvairių sukakčių 
proga. Tai noriai skaito jaunimas 
kaip visiškai naują dalyką, mielai 
perskaito ir labiausiai išprusęs žmo
gus, nors jam tai ir nėra visiškai 
nauja.

Dalis bendradarbių noriai rašo, 
kas jiems “ant širdies guli”, be aiš
kesnės žurnalistinės nuojautos ir 
tikslo, apie varganas tremties die
nas, įsikūrimo sunkumus, kaimo gy
venimą. Tai dažniausiai nėra nei bū
dingi. nei tautiškai reikšmingi daly
kai. Pensininkai bendradarbiai taip 
pat gausiai paberia abejotinos ver
tės rašinių, kartais keliančių gin
čus. nereikšmingų atsiminimų, nebū
dingų smulkmenų, naivaus galvoji
mo. Partinės diskusijos taip pat da
rosi skaitytojams mažiausiai įdomias. 
Be to, skaitytojas reikalauja ir sau 
pagarbos, kad rašiniai būtų oriai pa
rašyti, trumpai ir aiškiai, be pigių 
gudravimų.

Ypatingi reikalavimai yra katali
kiškai lietuvių spaudai, kuri turi ir 
krikščioniškos orientacijos tikslus.

SPORTAS
metais mokestis turės būti sumokė
tas prieš pradedant varžybas.

Mūsų nuolatiniam rėmėjui Leonui 
Kirkiliui nuoširdžiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

S. Amerikos lietuvių sporto žaidy
nėms Detroite užsiregistravo rekor
dinis komandų skaičius. Krepšinio 
varžybose dalyvaus: vyrų A klasėje 
— 6 komandos, vyrų B — 8, jaunių 
A — 10, jaunių B — 5, jaunių G — 
8, jaunių D — 6, mergaičių A — 2. 
Šachmatuose varžysis 5 komandos. 
Aušros sporto klubas į žaidynes iš
vyksta gegužės 4, penktadienį. To- 
rontan grįš sekmadienio vakarą. Auš- 
riečiai Detroite apsistos “Hill Top 
Motel”, 10010 Telegraph Rd. Reika
lui esant, su išvykusiais galima susi
rišti tel. 1-313-534-7300 per Klubo 
pirm. A. Nausėdą arba komandų va
dovus.

Praėjus Kanados jaunių stalo teni
so pirmenybėm, galim didžiuotis 
dviejų jaunų lietuvių laimėjimais. 
Paulius Klevinas įrodė, kad Kanados 
jaunių tarpe neturi sau lygaus, lai
mėdamas visas galimas pirmas vie
tas. Paulius sėkmingai apgynė turė
tą Kanados jaunių čempionatą ir dar 
laimėjo berniukų dvejeto I vietą. Bi
rutė Plučaitė, sėkmingai pasiekusi 
baigmines rungtynes, “suklupo” prieš 
montrealietę Damankos ir tapo Ka
nados mergaičių vicemeistere. Be vi- 
cemeisterystės, Birutė laimėjo mer
gaičių dvejeto I vietą. Gražiausias 
pirmenybių laimėjimas ir “Lithua
nian Power” įrodymas, teko Birutei 
ir Pauliui Kartu. Si pora laimėjo miš
raus dvejeto čempionatą. Tai ilgo ir 
sunkaus treniravimosi vaisius, ku
riuo jie, nenuilstantis treneris Jonas 
Klevinas ir mes visi didžiuojamės.

Golfo sezono atidarymo turnyras 
rengiamas gegužės 6 d. — sekmadie
nį. Pradžia 11 v.r. Hornby Towers 
aikštėje. Turnyro vadovas — M. 
Slapšys.

Ar nekrypstama į būdingą Siaurės 
Amerikos paviršutiniškumą, kur ka
talikai, skaitą savo katalikiškus laik
raščius, labai dažnai pasirodo mažai 
orientuoti ir idėjiškai apšviesti? Ten 
randi daug naujienų apie įvairius 
dvasininkus ir religines organizaci
jas, įstaigas, tačiau labai mažai esmi
nių žinių.

Atrodo kažkas nepraporcingo, kai 
popiežiaus svarbi kalba tik keliais 
žodžiais paminima religiniame skyre
lyje, o recenzija apie naują knygą 
eina per kelis numerius. Teisingi 
vysk. V. Brizgio žodžiai, primeną 
spaudai, esą ji perdaug rašo, ką Vol
teras ar kitas bedievis yra pasakęs, o 
mažiausiai kalba apie pačius svar
biausius dalykus. Be to, mūsų kata
likiškų laikraščių pareiga yra pilnai 
paliesti ir krikščioniškoje šviesoje 
vertinti visus gyvenimo įvykius. Kaip 
ekonominis žurnalas viską vertina 
ekonominiu atžvilgiu, politinis laik
raštis — politiniu, taip katalikiškas 
laikraštis turi viską vertinti krikš
čioniškos tiesos ir doros atžvilgiu. 
Prel. M. Krupavičius yra teisingai 
pastebėjęs, kad einame į laikus, ka
da bus aiškiai tik dvi partijos — 
vieni už Dievą, kiti prieš Dievą. Gy
venime matome, kaip lengva žmo
nėms persiorientuoti į galutinį kai
rumą, kai jo religinė pasaulėžiūra 
buvo kairi ar liberali. Dėlto tos rū
šies politinės diskusijos turi dažnai 
rasti vietos katalikiškame mūsų laik
raštyje. Iš viso, laikraštis turi pasi
sakyti labai aiškiai, nuodugniai ir 
neapsigaudinėti pakantumo reikalu.

T. Vildžius
“BALTOS GĖLES”

Leiskite per “TŽ” padėkoti Ha
miltono mergaičių chorui “Aidas”, 
jo dirigentui sol. V. Verikaičiui ir 
leidėjams už puikią dovaną — 
plokštelę "Baltos gėlės". Tai viena 
geriausių plokštelių, išleistų pasta
ruoju metu. Tikimės, kad tai ne pa
skutinė, o tik viena iš pirmųjų mie
lo “Aido" plokštelių.

Nijolė Bagdžiūnienė

AT L I E K lTg R I N D Ų 
ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte. 
Alfonsas LE6-2805.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE MEAT
MARKET

335 RoncesvaMes Ave., 
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

® Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami • 

c Pi rmos 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--------------

LITHO-ART SPAUSTUVĖ ShžS 
programos.

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 '
LIETUVIAI SAVININKAI s.P_a u d ' n.2—

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklai, kuri bus nuo 

liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d., jau 
pradėta ruoštis. Stovykla bus suskirs
tyta į dvi grupes: jaunučių ir vyr. 
moksleivių. Jaunučiai nuo 7 iki 12 
metų turės atskirus vadovus ir at
skirą programą. Vyresniesiems nuo 
13 iki 18 metų bus visiškai atskira 
programa. Šiuo metu renkami vado
vai ir ruošiama programa.

Tėvų komitetas rūpinasi stovyklos 
ūkiniais reikalais. Dar trūksta dviejų 
šeimininkių ir dviejų ūkvedžių. Suin
teresuotieji prašomi kreiptis į Z. Gir- 
dauską tel. 533-0342. Seimininkės dir
ba tik kas antrą dieną. Gera proga 
tiems tėvams, kurių vaikai stovyk
lauja.

Tradicinis kepinių ir gėlių išpar
davimas. ruošiamas tėvų komiteto, 
įvyks Motinos Dieną, gegužės 13, Pri
sikėlimo parapijoje. Pradžia — 9.30 
vai. ryto.

Skautų veikla
e Kanados rajono vadovų-vių su

važiavimas — gegužės 6, šį sekmadie
nį, St. Catharines, Ont. Pamaldos bus 
10 v.r., ne 11 v.r., kaip anksčiau bu
vo skelbta. Suvažiavime dalyvaus LS 
Seserijos vyr. skautininke v. s. L. Mi- 
lukienė ir LS Brolijos vyr. skautinin
kas v.s. P. Molis.

• Toronto skautų obuolių dieno
je balandžio 28 d. dalyvavo apie 40 
“Rambyno” tunto skautų. Nors oras 
buvo šaltas ir lietingas, bet pinigų 
obuolių pirkėjai suaukojo daugiau 
kaip pernai.

o A.a. J. Cesėkas, ilgametis skau
tų rėmėjas, Romuvos komiteto na
rys pirmaisiais stovyklavietės kūrimo 
metais, mirė balandžio 27 d. Arti
muosius užjaučiame. C. S.

• Paskutiniame Toronto jūrų 
skautų vadovų pasitarime, kuriam 
vadovavo j. s. A. Empakeris, buvo 
aptartas vasaros veikimo planas. Po 
teorinių pamokų buriavimo praktika 
bus atliekama v. j. s. B. Stundžios ir 
M. Empakerio jachtose. J. ps. J. Kup
revičius sutiko suorganizuoti jūrų 
skautus dainininkus ir muzikantus.

• V. j. s. B. Stundžia kapitono pa
dėjėjo pareigose jachta atliko ilges
nę kelionę. Iš Tahiti buvo nuplaukta 
į Havajus, padarant apie 2.500 jūr
mylių (4.500 km). Apie savaitę te
ko buriuoti esant vėjams beveik aud
ros stiprumo.

KANADOS JVYKJAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

jų skaičiumi.
Darbo ir imigracijos ministe- 

ris R. Andras pranešė, kad atei
tyje bus geriau sutvarkytas ne
darbo draudos Įstaigų patarna
vimas. Bus atidaryta 18 naujų 
įstaigų, padidinant jų skaičių 
iki 316. Įstaigų darbas bus sėk
mingesnis ir bus išvengta pikt- 
naudojimo ir apgaulės. Kiekvie
nas pareigūnas bus atsakingas 
už tam tikrą bedarbių skaičių ir 
galės geriau spręsti jų reikalus.

Teisingumo ministeris O. 
Lang nori, kad Kanados gyven
tojų skaičius pakiltų iki 50 mi
lijonų. Jis pats augina septynis 
vaikus. Daug kanadiečių pasisa
ko priešingai. Esą, ir dabar daug 
Kanados gyventojų nėra pajė
gūs be valstybės paramos išsiau
ginti savo šeimas. Jei Kanadoje 
bus 50 milijonų gyventojų, Ka
nada nebegalės kviečių parduoti 
atsilikusiems kraštams, kur ir 
dabar bado šmėkla žmonėms žiū
ri į akis.

Ontario parlamentas patvirti
no nuo balandžio 2 d. Įsigalio
jusi papildą eismą tvarkantiems 
įstatymams, nukreiptą prieš 
baudų nemokančius automobi
lių vairuotojus. Tokių nesumo
kėtų baudų 1968 m. buvo $3.4 
milijono, o dabar jos jau pakilo 
iki $13 milijonų. Pagal naująjį 
papildą, teismas baudų nesumo
kėjusiam vairuotojui pasiųs spe
cialią sąskaitą ir duos pusę mė
nesio jai sutvarkyti. Jeigu vau 
ruotojas ir tada neatsilygins, iš 
jo bus atimtas leidimas važinėti 
automobiliu.

Atnaujinta Osgoode Hali, bu
vusi senoji Toronto rotušė, ku
rioje dabar yra Ontario vyr. teis
mas, bus atidaryta birželio mėn. 
26 d. Ją atidarys karalienė Elz
bieta II, kai ji lankysis Kanado
je. To pastato remontas užtru
ko 3 metus ir kainavo 8.6 mil. 
dolerių.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

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 H A rt /I A z? A
TORONTO LIETUVIŲ PAkA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
53/į% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas 

6^2% už 1 m. term. dep.
7 Vi % 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.

Nemokamos 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 inin. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio įnėn. 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. MORKIS, A. BLIUD2IUS

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slocks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W„ 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

©4PCILS TO fUKOPf

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

čia gaurite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, mcgxtiniu ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
 KRAUTUVĖS KANADOJ E -

= tip-topMEATS
KAS SAVAITĘ f* » DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (pries kiele požeminio stoti) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (QUEEN ELIZABETH Ir 27 kollai) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 Ir S kelias)

tel. 277-0814
14, Ontario 

NARYS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų
2483 Lakeshore. Blvd. West, Toronto

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

Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

7673 DUNDAS Street WėstTel. 532-7733

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

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

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latvijų, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 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 o e 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA BdltlC tXį>Ortin£ Co. TORONTO 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

DU F FERI N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas
Bloor Autorite Garage 2(96 nBR.0C K., ^V.E _______________________________ (tarp Dundas ir College)
Savininkas FRANK PETIT Tel. 531-1305
Autorite sales and service, 1636 Dundas Street West
Parduodami automašinų radijo priimtuvai, padangos ir kt. reikmenys

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turkas pilnai apdraustas

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

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus __ _

ŠVENTĖS IR POTVYNIAI
Didžioji Savaitė Čikagoje ir toli

mesnėse bei artimesnėse jos apylin
kėse liks prisimintina audromis, lie
tumis ir net potvyniais, kurie labiau
siai palietė St. Louis miestą bei apy
linkes, o taip pat ir Rockford, Ill., 
kur yra nemaža lietuvių kolonija. 
Tamsūs audros debesys per Čikagą 
praslinko ir Didžiojo šeštadienio va
karą, kai Jaunimo Centras buvo pil
nas skautų akademikų, susirinkusių į 
velykinio susikaupimo valandą, o jė
zuitų koplyčioje tik ką baigėsi kun. 
J. Borevičiaus pravestos rekolekci
jos vyrams. Velykų rytą padangė 
prašvito, šimtai tikinčiųjų rinkosi į 
lietuviu parapijų bažnyčias bei vie
nuolijų koplyčias Mišioms. Malonus 
įspūdis buvo, kai prie Dievo stalo 
ėjo ištisos šeimos su jaunuoju, gim
nazijas ar universitetus lankančiu 
atžalynu, nors kapelionai šiuo metu 
plačiai kalba ir yra susirūpinę, kad 
jaunimas labai nutolęs nuo Dievo. 
Tačiau bent Velykų rytas Čikagoje, 
o taip pat ir D. šeštadienio vakaras 
paliko visai teigiamą įspūdį.

NESUTARIMAI NESIBAIGIA
Balandžio 18 d. BALFo vadovybė 

Čikagoje sušaukė skubią spaudos 
konferenciją “Gintaro” svetainėje. 
Šias eilutes rašančiam vos atvykus j 
svetainę ir minutei stabtelėjus prie 
baro, “Gintaro” savininkas pareiškė, 
kad jis iki šiol BALFui aukodavo 
$50, bet toliau teaukos tik $5, o $50 
skirs Lietuvos Dukterų Draugijai, 
kuri rūpinasi vietinių lietuvių šalpa. 
Tuojau atvyko ir vienos stambios 
lietuviškos prekybos savininkas. Jis 
užsiminė, kad jo partneris tik ką pa
sakęs, jog aukų reikalus reiks gero
kai peržiūrėti ir iki šiol BALFui 
skirtą stambią kasmetinę sumą nu
kreipti kitiems. Šiuos nemalonius 
faktus, kuriuos teko išgirsti kelioli
kos minučių laikotarpyje, skelbiu 
iliustracijai, kaip yra visuomenėje 
palaužtas pasitikėjimas BALFu. O 
tai padarė Niujorko BALFo 100-jo 
skyriaus valdyba, iškėlusi bylą ame
rikiečių teisme įrodyti, kad pasku
tinis BALFo seimas Detroite, kur 
balsų dauguma nutarta jo centrą iš 
Niujorko perkelti į Čikagą, neva bu
vęs neteisėtas. įdomu, kad tą seimo 
nutarimą vienbalsiai patvirtino ir 
specialus BALFo direktorių suvažia
vimas Čikagoje kuriame dalyvavo 23 
direktoriai ar jų įgalioti atstovai. 
Bet senoji BALFo centro valdyba 
Niujorke ir bylą iškėlęs BALF-o 
100-sis skyrius į BALFo seimo ir di
rektorių nutarimus nekreipia jokio 
domesio: neperduoda turto ir net 
nepripažįsta naujosios valdybos tei
sėtumo. Iš balandžio 18 d. spaudos 
atstovams išdalintu informacijų pa
aiškėjo, kad The Chase Manhattan 
banke yra užšaldyti BALFo pinigai, 
kuriais negali naudotis nei naujoji 
valdyba Čikagoje, nei senoji Niujor
ke. Tokiai padėčiai susidarius, nau
joji BALFo centro valdyba jaučiasi, 
kad jos rankos vykdyti šalpos darbą 
yra supančiotos, ir net galvoja apie 
atsistatydinimą. Bet tiek BALFo 
veikėjai, tiek spaudos atstovai balan
džio 18 d. spaudos konferencijoje 
labai vieningai pasisakė, kad jokios
nMHMHBBHnoMnMMnBr

SPECIALŪS 
UŽSAKYMAI 

AUTOMOBILIŲ 

i Lietuva, u v
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis ir šių 

naujų modelių 
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3520.00

I
 Naujausias pagerintas 

Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4036.50

Station Wagon
“FURGON” $3881.25
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3570.00
“MOSKVIČIUS’

I 408 IE $3285.00

U “ZAPOROŽEC”
I ZAZ 968 $2250.00 |
H Visos kainos JAV doleriais H

H PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ I
I BIULETENIŲ SU AUTOMOBILIŲ į

ILIUSTRACIJOMIS.

Užsakykite dabar tik per I 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. St., Fifth floor įd
New York, N.Y. 10010, USA. I

Telefonas 982-1530
MES TURIME 24 METŲ PATYRIMĄ I 
IR DAUG TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ I

KLIENTŲ.

uMnsaaunannziaMiJ 
■■■ i .r-~ į.v_—Tf j i»vr

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

Savininkas V. BAČĖNAS
teikia patarimus planuojantiems keliones

i sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo

i agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais <

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

kalbos apie atsistatydinimą negali 
būti, kad naujoji centro valdyba yra 
teisėtai išrinkta ir kad kaltė už BAL
Fo griaunamąjį darbą tenka tiems, 
kurie kelia bylą amerikiečiu teisme, 
ir tiems, kurie tokios bylos kėlimą 
laimina. Tarp kitų, ypač šiltus tė
viškus bei įkvėpiančius žodžius nau
josios valdybos adresu tarė žinomas 
BALFo veikėjas evangelikų kun. A. 
Trakis. Aplamai ši BALFo spaudos 
konferencija labai sudrumstė skaid
rią velykinę nuotaiką. Duok Dieve, 
kad Kristaus prisikėlimas atneštu 
daugiau šviesos į šiuo metu labai ap
siniaukusį BALFo horizontą, hori
zontą tos bendrinės šalpos organi
zacijos, kurį J JAV atvežė tiek daug 
lietuvių iš V. Europos.

PAŠNEKESIAI IR DARBAI
Iš paskiru žinučių Čikagos liet, 

dienraščiuose pastebime, kad dabar
tinė LB Marquette Parko valdyba, 
pirmininkaujama J. Vaičiūno, turi 
daug pasitarimų. Neseniai ji tarėsi 
su Marquette Parko liet, parap. kle
bonu kun. A. Zakarausku, šiomis die
nomis — su “Tėviškės” evangeliku 
parap. klebonu kun. A. Trakiu, su K. 
Donelaičio lit. mokyklos vedėju ir 
kt. Ta pati valdyba savo neigiamu 
pareiškimu spaudoje netiesiogiai iš
reklamavo okup. Lietuvos grafiku 
parodą, tam tikros žmonių grupės su
rengtą “Menėje”, Marquette Parke. 
Bet šiomis dienomis perskaitėm ir 
kitą žinią: LB Marquette parko val
dyba, susitarusi su pik. K. Ališausku, 
autorium knygos “Kovose dėl Lietu
vos nepriklausomybės”, užsakė 34 tos 
knygos ckzcmpliorius dovanoti K. 
Donelaičio augšt. mokyklos abitu
rientams mokyklos baigimo proga. 
Tai vienas iš konkrečiu darbų, už ku
rį LB Marquette Parko valdybą ten
ka nuoširdžiai sveikinti bei linkėti, 
kad tuo pavyzdžiu pasektų ir kitos 
apylinkės.

MIRĖ DR. S. BIEŽIS
Balandžio 6 d. Čikagoje mirė anks- 

tyvesniosios lietuvių kartos veikėjas 
ir žinomas gydytojas dr. S. Biežis. 
Būdamas nesvyruojantis tautinės sro
vės žmogus, velionis daug dirbo ir 
bendrinėse liet, organizacijose. 1919 
m. jis suorganizavo ir vadovavo Lie
tuvos gelbėjimo draugijai, kelis kar
tus pirmininkavo Amerikos Lietuviu 
gydytojų draugijai, Čikagos Altos 
skyriui, “Margučio” radijo valandė
lėje vedė sveikatos skyrių per ilgus 
metus. Kanados lietuviai velionį tu
rėtų prisiminti iš III JAV ir Kana
dos dainų šventės, nes jis buvo tos 
gana gerai pavykusios šventės ren
gėjų pirmininkas, šalia kitu, velio
nis daug padėjo lietuviams skau
tams, ir daugiausia dr. S. Biežio dė
ka jie turi puikią Rako stovyklavie
tę. Dr. S. Biežio palaikus.} šv. Ka
zimiero kapines palydėjo daugybė 
žmonių.

NAUJA TEISININKĖ
Savo laiku Toronte gyvenusi Nijo

lė Vienožinskaitė - Čepulkauskienė, 
Lietuvos meno mokyklos kūrėjo dail. 
Justino Vienožinskio dukra, vasario 
mėn. baigė DePaul universiteto Či
kagoje teisės mokyklą juris doctor 
laipsniu. Lietuvoje ji yra baigusi 
Vilniaus universiteto teisių fakulte
tą 1943 m. Montrealyje 1957 m. ji 
baigė McGill universiteto bibliotekos 
mokyklą bachelor of library science 
laipsniu ir nuo to laiko dirbo įvairio
se bibliotekose Kanadoje ir JAV. 
Persikėlusi į Čikagą, nuo 1964 m. pa
baigos ji dirba federaciniu teismų 
bibliotekoje bibliotekininko pava
duotojos pareigose. Šalia darbo, 1967 
m. rudenį pradėjo studijuoti teisę va
karinėje mokykloje, kurią dabar ir 
užbaigė.

PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia<

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hetnorojus 

ir pataisyti sugadintus audinius. 
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

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

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

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

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

NAUJA VALDŽIA...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

autoritetu, bet teismo sprendi
mu, Net ir tuo atveju, kai de
portacijos įsakymas remiasi teis
mo sprendimu, vistiek pilietybę 
turintis imigrantas padaromas 
antros klasės piliečiu. Mes krei
piamės į Jus, kaip minister} pir
mininką ir pasižymėjusį advo
katą, prašydami užtikrinti Aust
ralijos konstitucijos apsaugą, su
stabdyti šį beteisiškumą ir pa
tvarkyti, kad visi kaltinimai bū
tų teismo peržiūrėti, turint gal
voj ilgą ir garbingą britų teisės 
tradiciją. Mes drebam tik pagal
voję, kas atsitiks, jei Lenkijos 
komunistų vadas užsinorės ap
lankyti Australiją ir pareika
laus, kad jam būtų atiduoti “re
akcinių” imigrantų vadai.

Taigi, lenkų organizacijų ta
ryba smarkiai reagavo. Nei mū
sų vietiniai lietuviški veiksniai, 
nei Baltiečių Taryba kol kas 
nieko nepareiškė. Iš privačių in
formacijų atrodo, kad turbūt 
nieko ir nebus daroma.

šiuo metu parlamente vyksta 
smarkūs ginčai, liečiantys bu
vusį teisingumo ministerį. Sako
ma, kad jis neturėjęs pakanka
mai medžiagos kroatams apkal
tinti, o dabartinis teisingumo 
ministeris tos medžiagos radęs 
Australijos saugumo bylose.

Redakcijos pastaba. “TŽ” velyki
niame nr. paskelbtos Australijos 
lietuvių kronikos autorius yra V. 
Šliogeris. Atsiprašome už pavardės 
praleidimą.

TELŠIŲ GIMNAZIJĄ 
PRISIMINUS

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
jos prezidentas — irgi žemaitis 
Narutavičius, kilęs iš Alsėdžių 
parapijos. Buvo sakoma, jog Na
rutavičius puikiai kalbėjo že
maitiškai.

Norėčiau dar priminti savo 
santykius su Z. Ivinskiu. Kaip ir 
su visais klasės draugais, su 
Ivinskiais sugyvenau gerai. 1921 
m. aš palikau gimnazijos suolą 
ir pradėjau “raštininko” karjerą 
teismų įstaigose. Kol gyvenau 
Telšiuose (iki 1926 m.), susitik
davau su klasės draugais ir pasi
kalbėdavau. Persikėlęs gyventi 
į Kauną, Z, Ivinskį sutikdavau 
dažnokai (daugiausia universite
te) ir su juo pasikalbėdavau po
litiniais, teisiniais ir istoriniais 
klausimais.

Paskutinį kartą Z. Ivinskį su
tikau Plungėje 1944 m. rugsėjo 
pradžioje. Tada jis sakė, esą Ka
raliaučiaus universiteto prof. 
Gerulis užtikrinęs, kad vokiečiai 
gins Kuršą, Žemaitiją ir neuž
leis to krašto maskoliams. Po 
keliu dienų matėme, kad vokie
čių šarvuočiu Prinz Eugen divi
zija pradėjo žygiuoti per Plungę 
Ž. Kalvarijos link.

1944 m. spalio 5 d. maskoliai 
pradėjo puolimą; spalio 7 d. įėjo 
j Telšius, Ž. Kalvariją, Žarėnus. 
Matėme apšaudomo Rietavo pa
švaistes. Įsijungiau į pabėgėlių 
eiles, vykstančias Klaipėdos 
link.

Važiuojant pro Kuršėnus, su
gedo brolio vežimo ratas. Užsu
kom pas Ivinskius ir tenai pa
mainom ratą. Ivinskiai jau buvo 
išvažiavę. Į Klaipėdą atvažiavo
me spalio 10 d. rytą. Tenai tu
rėjome laukti, kol bus padarytas 
plaustas persikelti į Neringą. 
Neatsimenu, ar tenai besutikau 
Ivinskius. Pasiliko atmintyje tik
tai lietuvių gimnazijos rūmai su 
užrašu: “Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi”.

• ĮVAIRYBĖS •
• Šiaurinės Australijos plotuose 

yra tam tikra vanagų rūšis, kuri 
daugiausia minta gyvatėmis ir pelė
mis, gyvenančiomis žolėje ar krū
muose. Kad lengviau būtų peles ir 
gyvates pagauti, vanagai stengiasi 
nutverti iš laužo arba degančios ug
nies svylantį pagalį, kurį naguose 
nuneša ir numeta sausoje žolėje ar 
išdžiūvusiuose krūmuose. Kai įsiku
ria gaisras, vanagai suka aplinkui ir 
gaudo nuo ugnies liepsnų bėgančias 
gyvates ir peles. Gana patogi ir su
mani medžioklė, nors geram vėjui 
esant išdega dideli plotai, kuriuose 
lieka sukepusios ir nuo liepsntj ne- 
spėjusios pabėgti pelės ir gyvatės. 
Tokiuose išdegusiuose plotuose vana
gai vėliau rankioja paruoštus keps
nius. Kai kepsnių atsargos pasibai
gia, vanagai vėl kaip nors sukombi
nuoja naują gaisravietę. Minėtų va
nagų apsukrumą liudija šiaurinės 
Australijos vietiniai gyventojai, ma
tę, kaip vanagai naguose neša smilks
tantį pagalį ir, jį numetę į sausą žolę 
ar krūmus, suka ratu aplinkui lauk
dami, kol iš gaisravietės pradės bėg
ti grobis, (z.)

Šypsenos
Brangus patarimas

— Patark, ką man nupirkti 
žmonai gimimo dienos proga?

— O tu paklausk, ko ji pati 
norėtų.

— Ne! Tiek pinigų neturiu!
Nežino...

— Jonuk, prisipažink, kas už 
tave parašė namų darbą?

— Tamsta mokytoja, garbės 
žodis, nežinau — aš labai anks
ti atsiguliau.

Parduotuvėje
— Sakykite, ar šita bliuzelė 

man tiks?
— O! Tai paskutinis mados 

šauksmas.
— Ar ji neblunka?
— Ką jūs! Treji metai kabo 

vitrinoje ir dar nepakeitė spal
vos.

Sąžiningumas
— Kur dedate dėmes, kurių 

jūsų cheminė valykla neįstengia 
išvalyti?

— Jas sąžiningai sugrąžiname 
klientams.

Dievas ir sviestas
Komunistinėje valstybėje su

sitinka du draugai.
— Žinai, pasakoja vienas, — 

praeitą naktį sapnavau, kad prie 
Kultūros rūmų ant didžiulės 
sviesto krūvos sėdėjo Dievas.

— Kvailas sapnas. Juk gerai 
žinai, kad jokio Dievo nėra.

— O sviesto yra? ...
Pažintis su aktorium

Senyva moteris ėjo gatve, kai 
prie laikraščių kiosko sustojo 
kino aktorius Gregory Peck. Mo
teris stabtelėjo, priėjo prie 
Peck ir paklausė:

— Atsiprašau, bet tamsta man 
labai matytas. Ar nebūsim kur 
susitikę?

— Aš esu Gregory Peck. Gal 
ne kartą tamsta matei mane ki
no filmuose? — šyptelėjęs atsi
liepė Peck. ’

— O, teisingai. Gali būti. O 
kur jūs visuomet sėdite?

• Namai
• Vasarnamiai

• Investacijos

• Viešbučiai

• Moteliai
• Mortgičiai

• Ūkiai

» Žemės

sklypai

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

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKU IR JAUNIMO
MODERNIU DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

R. Stasiulis

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 2-519)

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

I N S U R
DŪDA 

2231 Bloor

Pokalbis Vilniuje
Komunalinio ūkio skyriuje kas

dien nuo dviejų iki trijų valan
dų budi ekspertas apšildymo 
reikalams.

Ateina klientas.
— Prašau pasakyti, ar daug 

man reikės anglių žiemai? — 
klausia jis.

— Kiek turite kambarių? — 
teiraujasi ekspertas.

— Vieną.
Ekspertas susimąsto:
— Tai priklauso nuo kamba

rio ploto.
— 14 kvadratinių metrų.
— O augštis?
— 3 metrai.
— Labai svarbu, kiek kamba

ryje langų.
— Vienas.
— Taip ... Kokiame augšte 

jūsų butas?
— Trečiame.
— Iš kokių medžiagų pastaty

tas namas?
— Plytinis.
— Gal pasakytumėt, iš kokių 

medžiagų krosnis?
— Kaip įprasta — koklinė ...
— Aha ... Ar dažnai mano

te kūrenti?
— Kartą per dieną.
— Viskas aišku.
— Malonu. Tai kiek gi aš pri

valau nusipirkti anglies?
Ekspertas ilgai tyli, paskui at

sako:
— Priklausys nuo to, kokia 

bus žiema ...
Parinko Pr. Alš.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

38 28 Bloor St. W., ISLINGTON

231-8226 231-2661

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

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. 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.

OKULISTĖS
Hr. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wlktorla BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVE 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ylo iki 9 vai. vak.; šeštadie 

■ inic nūn 10 v rvt.O iki 6 V.V

ARGE
769-4612

Street W.



® TORO NT O
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sveikiname Prisikėlimo parapi

ją ir Tėvus pranciškonus, švenčian
čius parapijos dvidešimtmetį. Augš- 
čiausiojo palaima, sėkmė ir krikščio
niškas lietuviškas idealizmas telydi 
ateities kelyje.

— Anapilio sodyboje vykdomi 
įvairūs statybos darbai. Praėjusią sa
vaitę darban buvo įsijungę daugiau 
kaip 40 darbininkų. Statybai aukojo 
$.500: B. O. Sergančiai, $100: K. M. 
Juzumai, po $50: Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugija ir A. E. Dociai. Vi
siems geradariams nuoširdi padėka. 
Praėjusiame ‘TŽ” nr. aukotojų sąra
še turėjo būti ne dr. A. Garkauskas, 
bet dr. A. Barkauskas.

— Šią savaitę iš Šv. Jono Kr. par. 
palaidoti: a. a. Juozas Cesėkas, a. a. 
Adomas Urnavičius ir a.a. Jurgis 
Strolis. Velionių šeimoms ir arti
miesiems gili užuojauta.

— Parapijos Pirmosios Komunijos 
vaikų iškilmės praėjusį sekmadienį 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Pamal
dų metu giedojo par. choras ir kank
liavo skautės. Dėkojama seselei Lo
retai už vaikų paruošimą ir jų glo
bojimą pamaldų metu.

— šį šeštadienį vienoje muzikos 
studijoje parapijos choras, vadovau
jamas muz. S. Gailevičiaus, įrašys 
plokštelę. Joje bus apie 20 religinių 
giesmių.

— Praėjusią savaitę Anapilio so
dybą aplankė B. Kronas, kurio vie
na namų pardavimo įstaigų yra arti 
Anapilio. Žymusis verslininkas šiltai 
atsiliepė apie projektą ir kartu pa
žadėjo medžiaginę paramą statybos 
pirmosios fazės užbaigimo darbams, 
nuoširdi padėka!

— Už a.a. kun. Vincento Rudzins- 
ko vėlę, prisimenant pirmąsias mir
ties metines, praėjusį sekmadienį at
laikytos specialios pamaldos.

— Iš Toronto arkivyskupo P. F. 
Pocock gautas laiškas, kuriame pa
reiškiama padėka parapijai už auką 
ryšium! su Gavėnios rinkliava Toron
to kunigų seminarijai ir Kanados vys
kupų fondui. Parapija paaukojo 
$1,525.

—Šis penktadienis yra gegužės 
mėnesio pirmasis. Pamaldos — 7.30 
vai. vakaro.

— Sekmadienio pamaldos: 10 v. 
už p. Skaržinskų mirusiuosius, 11 v. 
už a.a. stud. Raimundą Laurinavičių 
velionies trečiųjų mirties metinių 
proga ir 12 v. už a.a. Klemensą Ba- 
liūną jo antrosioms mirties meti
nėms prisiminti.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį 6.30 v. v. konfir- 

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

po kurių bus motenj draugijos susi
rinkimas pas p. U. Bleizgienę, 1724 
Lawrence Ave. W., Apt. 101.

“Varpo” choro dvidešimtme
čio sukaktis balandžio 28 d. bu
vo gražiai paminėta dalyvių pil
noje Lietuvių Namų salėje^ Mi
nėjimą surengė chorui globoti 
sudarytas komitetas, vadovauja
mas pirm. H. Stepaičio. Plačiau 
— sekančiame “TŽ” nr.

Kpt. R. Navikėnas, Kanados 
kariuomenės karininkas, šiuo 
metu dirba P. Vietname paliau
bų priežiūros komisijos tarny
boje. Jis yra “TŽ” skaitytojas ir 
šiomis dienomis parašė laišką iš 
pajūrio miesto Vung Tau. Vė
liau ketina parašyti savo Įspū
džių. P. Vietname, kaip Kana
dos karinio dalinio narys, taip 
pat tarnauja mjr. Paukštaitis. 
Jis dirba kitoje vietovėje.

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.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.
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 NAMŲ REMON 
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS.

BARONESSA
Beauty Salon

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

I ____

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. Adomui Urnavičiui 

ir a.a. Juozui Česėkui, šeimos narius 
ir artimuosius giliai užjaučiame.

— Šį sekmadienį minima parapijos 
20 metų veiklos sukaktis. 11.30 v. r. 
aukojamos iškilmingos koncelebruo- 
tos Mišios. Pamokslą sakys provin
cijolas kun. Jurgis Gailiušis, OFM. 
Parapijos choras giedos naujas kun. 
G. Šukio Lietuvoje parašytas Mišias 
Marijos Taikos Karalienės garbei ir 
kun. B. Jurkšo šios sukakties progai 
parašytą giesmę “Išgirsk mus, Kris
tau”. Po Mišių iškilmingos Geguži
nės pamaldos ir palaiminimas. 5.30 
v.p.p. parapijos auditorijoje dvide
šimtmečio aktas su trumpa oficialia 
dalimi ir sveikinimais. Plačią koncer
tinę programą atliks solistai Justina 
Sriubiškienė, Vaclovas Verikaitis ir 
parapijos choras, vad. kun. B. Jurk
šo. Paroda. Kuklios vaišės. Įėjimas ne
mokamas. Visi kviečiami atsilankyti.

— Pirmoji Komunija bus taip pat 
šį sekmadienį per 10 v. Mišias. Vai
kai į salę suvežami 9:30 v. Šį ketvir
tadienį, 7 v.v., bažnyčioje pamoka, o 
šeštadienį, 3 v.p.p., bažnyčioje gene
ralinė repeticija, susikaupimas ir iš
pažintis.

— Ryšium su minėtom iškilmėm šį 
sekmadienį Mišios bus pakeista tvar
ka: 8, 9, 10 ir 11.30 v.; 12.15 v. Mi
šių nebus.

— Pereitą sekmadienį, parapijos 
auditorijoje, dalyvaujant 400 para
pijiečių ir svečių, buvo paminėtas 
parapijos dvidešimtmetis simpozine 
tema “Gyvoji parapija”. Salėn įne
šus 12 vėliavų, parapijai prisistatė 
naujai išrinkta jos taryba, sekcijų 
pirmininkai padarė trumpus prane
šimus. Po to dr. S. Čepas, dr. J. Sun- 
gaila ir dr. B. Povilaitis kruopščiai 
paruoštose kalbose nagrinėjo parapi
jos istoriją, nuveiktus darbus ir tau
tinių parapijų išlikimo galimybes. 
Kleb. kun. Placidas, OFM, apibendri
nęs kalbėtojų mintis, specialiai pa
brėžė vieną — tautinjų parapijų li
kimą nulems pašaukimų į dvasinį 
luomą stoka. Buvo atidaryta turtin
ga dovanotų paveikslų ir parapijos 
veiklos nuotraukų paroda, kuri veiks 
ir šį sekmadienį. Sugiedojus Tautos 
himną, minėjimas baigtas kavute ir 
parodos lankymu.

— Mišios: šeštadienį, 8 v. — už 
a.a. V. Pauliukaitį, užpr. V. M. Sima
navičių, 8.30 v. — už a.a. A. Virbū- 
ną, užpr. O. Virbūnienės su dukra: 
sekmadienį, 8 v. — už a.a. A. Ramą, 
užpr. I. Ramienės, 10 v. — pirmosios 
Komunijos einančių vaikų ir jų tėvų 
intencija, 11.30 v. — koncelebruotos 
už parapiją, už a.a. VI. Skilandžiūną, 
užpr. Prisikėlimo par. choro, už a.a. 
J. Tumosienę, užpr. bičiulių.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpaž. ir Komu
nija — 7.30, 8, 8.20 ir 8.40 v.r. ir 
7.30 v.v.

— Motinos Dienos Novenos Mišios 
visą gegužės mėnesį šiokiadieniais 
aukojamos 8 v., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais — 9 v.r.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. r. Mišių, šeštadie
niais — po 9 v. Mišių, sekmadieniais
— po Sumos, trečiadieniais — 7.30 
vai. vakaro.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Sutuokti Tomas Kupčiūnas ir 
Janis Lowe.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio mėnesiui besibai

giant, išlietos antro augšto grindys, 
iškastas apatinės salės virtuvės pra
platinimas, išvestos sienos.

— Balandžio 29, sekmadienio, po
pietė dėl nenumatytų aplinkybių ne
galėjo būti tinkamai pravesta. Admi
nistracija atsilankiusius svečius atsi
prašo.

— LN reikia įvairiems virtuvės 
darbams personalo. Suinteresuotos-ti 
smulkesnių informacijų gali gauti as
meniškai LN raštinėje arba telef. 
533-9030 ir 762-6377.

— Dar vis pasitaiko, kad patalpo
mis pasinaudoja negavę administraci
jos sutikimo. Prašome sutikimą gau
ti iš anksto.

— Didelis Toronto lietuvių karto
tekos sudarymo darbas jau yra už
baigtas.

— 1972 m. apyskaita jau sudary
ta. Šiuo metu ji yra tikrinama revi
zijos komisijos.

— Metinis LN narių susirinkimas 
numatomas gegužės 13 d.

— Paskolos lakštų išleidimo deta
lėms išsiaiškinti su advokatu p. Ruk- 
šėnu-Rush buvo sušauktas valdybos 
posėdis gegužės 1 d.

— Šio sekmadienio, gegužės 6, po
pietės surengimu rūpinasi LN mote
rų būrelis. Visi kviečiami gausiai at
silankyti, skaniai pavalgyti ir pasi
vaišinti.

“Gintaras” nuoširdžiai dėkoja 
rėmėjams: dr. A. A. Valadkoms
— už 125, Prisikėlimo narapi- 
ios bankui — už $100, P. Gnl- 
binskui — už $20, p.p. Daliri- 
doms — už $10.

“Encyclopedia Lituanica” pre
numeratorių rinkimas kaikur ei
na sėkmingai: Delhi. Sudbury ir 
St. Catharines apylinkės ne tik 
išpildė joms nustatytą kvotą, 
bet ir pasižadėjo dar daugiau 
nrenumeratoriu surasti. Už tai 
tu anylinkių nirmininkams en- 
ciklouediios leidėjas pasiuntė 
dovanu V. Krėvės raštu 6 tomus 
ir 3 kitas knvgas. Deja, kaiku- 
riose anvlinkėse tas darbas, at
rodo, dar nepradėtas. L. T.

loronto Lietuvių Vaikų Namų ir Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserų rėmėjų būrelis, surengęs 
“Grandinėlės” koncertą ir atlikęs daugelį kitų darbų. Iš kairės pirmoje eilėje: I. Žemaitienė, viešnia A. Sagie- 
nė, “Grandinėlės” vadovė, sesuo Teresė, LV Namų ir seserų vyresnioji, S. Aušrotienė: antroje: V. Laurinavičie
nė, sesuo Dalia, p. Levišauskienė, D. Manglicienė, sesuo Loreta. J. Vingelienė, G. Balčiūnienė. J. Garla

“Atžalynas” šaukia visuotini 
tėvų susirinkimą gegužės 3, ket
virtadienį, 7.30 v.v., Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W. Da
lyvavimas būtinas.

Tėvų komitetas
“Dainos” grupės paskutinis 

pavasario susirinkimas — gegu
žės 5, šeštadienį, 3 v.p.p. pas St. 
Kvietienę, 6 Polisades. Tel. 762- 
9121. Visos narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos dalyvauti.

M. F. Y.
Lietuvių Namų moterų būre

lis vėl nutarė suruošti pietus ge
gužės 6 d., 12 v., Lietuvių Na
muose. Būrelio narės savo dar
bą aukoja Lietuvių Namams. 
Kviečiame gausiai atsilankyti. 
Iki pasimatymo!

Būrelio valdyba
Baltietės moterys gegužės 12, 

šeštadienį, 7 v.v., rengia arba
tėlę latvių liuteronų šv. Jono 
bažnyčios salėje, 200 Balmoral 
Ave. Arbatėlės metu kalbės ra
dijo dramos “The trouble with 
giants” autorius Leon Peterson. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Lietuvių sekcija

Motinos Dienos minėjimo, To
ronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos ir lituanistinio semi
naro mokslo metų užbaigimo iš
kilmės įvyks gegužės 13, kitą 
sekmadienį, 4 v. p.p., Prisikėli
mo parapijos salėje. Įvairią ir 
įdomią programą atliks mokyk
los mokiniai. Visi maloniai kvie
čiami iškilmėse dalyvauti.

Kanados Katalikų Lietuvių 
Centro liturginės komisijos po
sėdyje balandžio 4 d. dalyvavo 
pirm. kun. Antanas Prakapas, 
OFM, kun. Jonas Staškevičius, 
B. Čepaitienė, N. Pr. Marijos 
seserys Loreta ir Teresė. Buvo 
svarstomi įvairūs religiniai ir li
turginiai reikalai. Kalbėta apie 
Vinco Stonio “Kryžiaus kelius”, 
kurie dabar spausdinami “Atei
tyje”. Jie bus perfotografuoja
mi ir paruošiami žmonėms nau
doti. Diskutuotas švenčių litur
ginių pamaldų paįvairinimo 
klausimas. Patariama, kad lie
tuviškos tradicinės apeigos bū
tų įjungiamos į Velykų Vigilijos 
Mišias po Senojo Testamento 
skaitymų. Per Sekmines, ypač 
prieš Sumą, kunigai gali naudo
tis apeigomis iš Lietuvoje išleis
to II tomo “Romos Katalikų 
apeigyno”. Į Sekminių pamal
das būtų galima per Tikinčiųjų 
maldą įvesti modifikuotą Su
tvirtinimo sakramento atnaujini
mą. Kunigai skatinami, kad Ga
vėnios metu būtų giedami Grau
dūs Verksmai, kur galima, ir 
ypač per Gavėnios rekolekcijas 
būtų einami Kryžiaus Keliai. 
Būtų gera, kad bent vieną ar 
du kartus savaitėje gegužės mė
nesi būtų laikomos gegužinės pa
maldos. Nors lietuviai yra gero
kai nerangūs prisidėti prie gie
dojimo per Mišias, reikia nenu
leisti rankų, bet toliau juos ska
tinti, kad įprastų šiuo būdu pil
niau dalyvauti pamaldose. Litur
ginių drabužių klausimu pabrėž
ta, kad jau yra gražių stulų su 
lietuviškais motyvais. Manoma 
suprojektuoti ir alba su plačiom 
rankovėm ir tautiniais raštais. 
Kreipiamasi j lietuvių bendruo
menę Kanadoje ir prašoma, kad 
ii savo pasiūlymus liturginiais 
klausimais siustu kun. Antanui 
Prakapui. OFM. (Prisikėlimo pa
rapija, 1011 College Street, To
ronto 3. Ont.).

Dienraštis “The Toronto Sun” 
balandžio 17 d. paskelbė S. 
Pranckūno laišką, atsiliepiantį į 
komunistams palankias E. Aylif- 
fe mintis. Jo išvadą, kad komu
nistiniuose kraštuose negali bū
ti taip bloga, nes jie turi daug 
gyventojų, S. Pranckūnas su
griauna, primindamas “gyvento
jų” nestokojančius Kanados 
Don, Kingstono, Milhaven kalė
jimus. Redakcija prideda kan
džią pastabą: “Don kalėjimas 
yra viešbutis, palyginus jį su 
sovietų koncentracine stovyk
la.” Balandžio 19 d. laidoje tas 
pats E. Ayliffe komentuoja ko
vo 29 d. paskelbta Vitos Lapai- 
lienės laišką, atskleidusį tikrąjį 
komunizmo veidą.

i . f
Mylimam tėveliui

Juozui Česėkui
mirus, mielą kolegę LEOKADIJĄ NAKROŠIENĘ,

! šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
| kartu liūdime —

Toronto Maironio mokyklos mokytojai

? r o* . 4L> s ’

Netekusiai brangaus vyro
1 I

L. Č E S Ė K I E N E I ir jos šeimai gilią užuojautą 
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Lietuvių Namų moterų būrelis
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Dr. Vytautui Baltrušaičiui 
mirus, žmoną ONĄ, sūnus — VYTAUTĄ ir KĘS

TUTI bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

C. J. Kūrai J- D. Zulonai ■

Toronte pr. savaitgalį staiga 
mirė trys tautiečiai. A.a. Juozas 
Cesėkas, 68 m. amžiaus, mirė 
balandžio 27, penktadienio va
karą, Šv. Juozapo ligoninėje. Ve
lionis sunegalavo Velykų rytą, 
bet mirties dieną ligoninėje bu
vo perkeltas į sveikstančių sky
rių. Buvo ramaus būdo darbštus 
žmogus, gyvai reiškėsi lietuviš
kose organizacijose. Giliam liū
desy paliko žmoną, dukrą ir sū
nų. Palaidotas antradienį iš Šv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių ka
pinėse. A.a. Adomas Urnavičius, 
67 m. amžiaus, rastas įniręs sa
vo namuose iš šeštadienio į sek
madienį. Nuvežus Šv. Juozapo 
ligoninėje, mirties priežastimi 
nustatytas širdies smūgis. Ve
lionis savo kilme buvo dzūkas, 
neseniai išėjęs į pensiją. Paliko 
liūdinčias žmoną ir dukrą. Palai
dotas trečiadieni iš Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčios lietuvių ka
pinėse. A.a. Jurgis Strolis, 76 
m. amžiaus, mirė balandžio 28, 
šeštadieni, savo apartamente. 
Velionis ilgus metus turėjo ta
bako ūki prie Tillsonburgo. Ka
nadoje išgyveno 45 metus. Pa
laidotas lietuvių kapinėse. Ve
lionies liūdi žmona, dukra, o Lie
tuvoje — giminės.

"T. Žiburiams"aukojo
$25: “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tų tėvų rėmėjų komitetas; $10: Sud- 
burio lietuvių žvejų ir medžiotojų 
klubas "Geležinis Vilkas”, Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos centro valdyba; 
$5: Kipras Bagdonavičius; rėmėjo 
prenumeratas po $10: už vienerius ir 
pusę metų Pr. Mekšrūnas; už viene
rius metus: Br. Kupcikas, Juoz. Ja
nuška, Kaz. Budreckis, Vikt. Ma- 
čionis, Leopoldas Balsys, VI. Pleč
kaitis, Z. Pulianauskas, D. Ralys, St. 
Jurgelis, St. Bužinskas, Mrs. Irena 
Ehlers. St. Daunys, Lilija Šukytė, 
Pr. Čeponkus, dr. A. Spūdas. Felik
sas Barzdžius, Alb. Raila, Kipras 
Bagdonavičius, J. Simanas, Kl. Kirna: 
$3: Pr. Cičinis; $2: Juoz. Rimkus; 
SI: Jonas Petrauskas, St. Strimaitis, 
J. Birgelis, P. Matekūnas. V. Vitas, 
M. Petronis. Visiems lietuviškos 
spaudos rėmėjams “TŽ” leidėjai ta
ria nuoširdų ačiū.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba iš savo kuklių iš
teklių atsiuntė $10 auką “TŽ”. 
Laiške rašoma: “Linkime “Tė
viškės Žiburiams” visokeriopos 
sėkmės ir drauge džiaugiamės 
jaunimo skyriumi, kuriame taip 
gražiai reiškiasi jaunieji spau
dos bendradarbiai.” Leidėjai dė
koja už nuoširdžią paramą.

Victorian Order of Nurses 
medicinos seserų draugija šie
met švenčia veikios 75 metų su
kaktį. Ji turi daugiau kaip 80 
skyrių devyniose Kanados pro
vincijose. Toronto skyriaus švie
timo vadovė N. N. Riegler spau
dai išsiuntinėtu pranešimu pri
mena, kad ši medicinos seserų 
draugija yra savanoriška pelno 
nesiekianti organizacija, teikian
ti medicininę priežiūrą visų am
žiaus grupių žmonėms, nekreip
dama dėmesio į atsilyginimo ga
limybę, jeigu jiems yra būtina 
ir reikalinga tokia pagalba.

Toronto TTC susisiekimo 
bendrovė, panaikinusi dviejų zo
nų bilietėlius, susilaukė dvigu
bai daugiau naujų keleivių, ne
gu buvo tikėtasi. Jos autobusai, 
tramvajai ir požeminiai trauki
niai per vieną balandžio vidurio 
savaitę pervežė 6.475.886 toron- 
tiečius, t.y. 15% daugiau, negu 
1972 m. tą pačią savaitę.

Oakvillietės Valerie Riman
tas laišką IV. 25 paskelbė 
dienraštis “The Toronto Star”. 
Ji atkreipia skaitytojų dėmesį į 
kūno kultūros pamokose vyks
tančias sporto rungtynes, kurio
se nelygaus traktavimo susilau
kia atletai ir sportiniais gabu
mais nepasižymintys mokiniai. 
Net ir tais atvejais, kai žaidžia 
tos pačios klasės komandos, taš
kų negaunantys mokiniai dažnai 
siunčiami pasėdėti, nes pirmon 
vieton yra statomas laimėiimas. 
Tuo tarpu kitose pamokose atsi- 
liekantys mokiniai nėra išskiria
mi. Niekas ju nesiunčia į spe
cialų suolą, bet visi stengiasi 
jiems padėti. Laiško autorės 
nuomone, modernioje švietimo 
sistemoje kiekvienas turėtų būti 
traktuojamas pagal jo pajė
gumą.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Velykų rytą mūsų šventovė bu

vo pilna tikinčiųjų. Pamaldos buvo 
iškilmingos, o procesijoj jaunos mer
gaitės, suorganizuotos Jul. Adamonie- 
nės, barstė gėles. Klebonas kun. dr. 
F. Jucevičius pasakė gražų šiam ry
tui pritaikytą pamokslą. Mūsų šven
tovės didysis altorius atrodė gan gra
žiai, nes, be daugelio gyvų gėlių, jį 
dar puošė 5 gėlės-eglutės.

— Velykų ryto pusryčiai, kuriuos 
ruošė klebonas ir par. komitetas, pa
vyko labai gerai. Juose dalyvavo virš 
300 parapijiečių. Šiais pusryčiais 
mes dar kartą įrodėme sau ir ki
tiems, jog esame viena didžiulė, 
darbšti šeima. Į pusryčių paruošimą 
buvo įdėta daug darbo, pasiaukojimo 
ir meilės daugelio parapijiečių, kad 
prisimintume lietuviškas Velykų tra
dicijas. Pusryčių nuotaika buvo iš
kilminga — didįjį Velykų stalą, ant 
kurio buvo įvairūs valgiai, ir visus 
kitus stalus puošė gyvos gėlės. Visi 
pusryčių dalyviai buvo vaišinami 
labai geru, senu graikišku vynu. Už 
pusryčius atsilyginti buvo surinkta 
$760 aukų. Pačią didžiausią auką — 
$50 įteikė J. ir J. Pazniokaičiai. Se
novėje, kunigaikščio Kęstučio ir Bi
rutės laikais, Lietuvoje vaidilutės 
kūrendavo negęstančią ugnį. Kana
doje jau 60 metų, nuo mūsų parapi
jos įsikūrimo dienos, tą parapijos ug
nį kūrena Jievutė ir Juozukas Paz
niokaičiai. Nors jiedu jau priartėję 
prie 80 m. slenksčio, bet nepamiršta 
savo parapijos ir tą ugnį kūrens tol, 
kol Augščiausias nepašauks pas save. 
Velykų ryto pamaldos ir pusryčiai 
buvo filmuojami ir, pirmai progai 
pasitaikius, bus parodyti parapijie
čiams, kurie galės atpažinti save. 
Yra taip pat sudaryta Velykų ryto 
pusryčių dalyvių knyga-albumas, ku
ri bus padėta į parapijos archyvą 
tolimesniam saugojimui. Pusryčių iš
laidos buvo $484, tad liko $276 pelno.

— Velykų ryto rinkliava — $469.95
— Neužilgo mūsų šventovėje Mo

terystės sakramentui ruošiasi P. Ast
rauskas ir Aldona Tušaitė. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
,— Aušros Vartų parapijoje, balan

džio mėn. 18-21 d.d. rekolekcijas pra
vedė žinomas pamokslininkas kun. 
Alfonsas Grauslys. Jo pamokslai gra
žiai paruošti ir gilūs. Religinė min
tis paremta Dievo žodžiu, evange
listų, filosofų ir žymių rašytojų gi
liomis mintimis. Rekolekcijas žmo
nės lankė labai gausiai.

— Velykų rytas buvo gražus, baž
nyčia žmonėmis užpildyta. Prisikėli
mo apeigos buvo labai įspūdingos. 
Galingai skambėjo “Linksma diena”. 
Mūsų choras pasirodė labai gražiai. 
Be visų velykinių giesmių, moterų 
choras išpildė D. Vivaldi “Liauda- 
mus Te”. Pamaldos baigtos Haende- 
lio “Aleliuja”. Visi įvertino choro 
ilgų valandų darbą. Po pamaldų kle
bonas kun. J. Kubilius visus kvietė į 
salę velykiniams pusryčiams. Žmo
nių atsilankė daug, ir jie praleido 
porą bendrų valandų.

— Pirmoji Komunija ir Sutvirti
nimo sakramentas bus gegužės 13 d. 
per 10 v. Mišias.

Greitas ir tikslus patarnavimas! ;

Tel. Bus.: 722-3545 į 

Res.: 256-5355 į

PETRAS A D A M O N I S Į;
C. I. B. |

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ į 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. !

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

Komercinio, privataus turto, automobilių. 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.5%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 m.________ —6.5%
Term. ind. 2 m.___________7.0%
Term. ind. 3 m.___________7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamą 
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.

— N. Pr. Marijos seselės labai dė
koja visiems, sudariusiems galimybę 
sušelpti vargan patekusį lietuvį ir jo 
šeimą. Jeigu dar kas turėtų atlieka
mų drabužių, avalynės ar kokį do
lerį, seselės mielai priims ir pasiųs 
kam bus labiausiai reikalinga. O var
gan patekusių mūsų tautiečių yra 
daug. Jų dėkingumo ir džiaugsmo 
ašaromis aplaistyti padėkos laiškai 
kalba patys už save. Misijų metu 
siuntiniams į Suvalkų trikampį bu
vo surinkta $28.08.

— Velykų rinkliava — $585,50. Po 
$5 aukojo: p.p. G. Vazalinskai, V. Ži- 
žys, A. Viskantas, J. Stropus, P. Rut
kauskas, Ptašinskai, Pacauskai, V. 
Piečaičiai, Pr. Montvila, I. Mališka,
J. Lukoševičiai, A. Kličius, D. Jur
kus, V. Jukonis, J. Intas, A. Gus
tainis, D. J. Gražys, J. Gorys, Pr. 
Girdžius, J. Dabkus, L. Budrevičie- 
nė, A. Augaitis, H. Adomonis. Po 
$10: A. Vazalinskai, Rudinskai, A. 
Rudytė, dr. J. Mališka, J. Jagminas, 
E. H. Cote ir Br. Abromonis; $25: 
A. Lapinskai. Be vokelio vienas au
kojo $5. Visi kiti aukojo mažiau arba 
be vokelių. Parapijos mok. sumokė
jo Jonas Maskeliūnas. $10 aukojo pa
rapijai Martynas Zavadskas ir $5 E.
K. Vaicekauskai. Už aukas visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Vasaros metu nuo gegužės 
mėn. 15 d. iki spalio mėn. 15 d. 
“Lito” Aušros Vartų skyrius 
sekmadieniais bus uždarytas. 
Nariai kviečiami savo operacijas 
atlikti šiokiadieniais arba nau
dotis pašto patarnavimais.

Visi bankai ir “trust” bend
rovės balandžio mėn. 30 d. pri
rašo palūkanas už praeitą pus
metį. “Litas” už santaupas, įdė
tas iki gegužės mėn. 10 d. im
tinai, mokės palūkanas už pilnus 
3 mėnesius, t.y. nuo gegužės 1 
d. Kadangi “Litas” moka beveik 
dvigubai augštesnes palūkanas 
už sąskaitas čekiams rašyti ir 
50% augštesnes už taupomąsias 
sąskaitas kaip bankai, ar never
tėtų visiems pasinaudoti šia pui
kia proga ir savo santaupas iš 
Montrealio kanadišku bankų 
pervesti i lietuviėką “Litą”?

Pr. R.
Montrealio Lietuvių Kredito 

Unija “Litas” paskyrė “Tėviš
kės Žiburiams” $100 auką. Sa
vaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą.

Aušros Vartų parapijos salė
je balandžio mėn. 24 d. KLK 
Moterų Draugijos Montrealio 
skyrius surengė paskaitą apie 
narkotikus. Ją turėjo skaityti 
OPTAT direktorius R. E. Ho- 
gen, kuris rūpinasi narkomanų 
gydymu. Dėl kažkokių priežas
čių prelegentas į paskaitą neat
vyko. Buvo du jaunuoliai, 17-19 
ni. amžiaus, kurie nuo 13 metų 
amžiaus vartojo narkotikus, 6 
dabar išsigydė ir dirba prieš nar
kotikus. Pasikalbėjime dalyvavo 
anie 40 žmonių, iš jų pusė jau
nimo. Mūsų jaunimas aktyviai 
pasireiškė, duodamas įvairius 
klausimus. Jaunuolių pasikalbė
jimas buvo gan įdomus. Kor.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ 8.5%
Nekiln. turto __________ 8.5%
Čekių kredito _ ............ 9.0%
Investacines__nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


