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MOTINA MODERNIAME PASAULYJE
Knygų kalnai apie moters lygybę ir išsilaisvinimą kasdien auga.
Vieni autoriai, rimtai išstudijavę šių laikų moters problemas, pri
pažįsta pagrįstus reikalavimus, objektyviai apsprendžia jos vaidme
nį visuomenėje ir šeimoje, suprasdami, kad laikas stato naujus reikalavirrius. Kiti, atrodo, rašo tik chaosui, nepasitenkinimui sukelti.
Kuria neįtikimiausias teorijas apie moters prigimtį, atvirai pajuo
kia tradicinę moters rolę. Didelė dalis tokių autorių yra moterys.
Skaitant peršasi mintis, kad jos yra kažkoks gamtos nesusipratimas:
nekenčia vyrų ir nenori būti moterimis. Stumia jas iš namų, šau
kia į kovą, ragina varžytis su vyrais dėl augštesnių pozicijų, jėgos
ir garbės.
Tačiau visa eilė modernių sociologų vis stipriau pabrėžia, kad
vienas negerovių šaltinių šių dienų pasaulyje yra motiniškos mei
lės stoka. Kultūringi, augštos medžiaginės gerovės kraštai, nuver
tinę šeimos reikšmę, griauna jos pagrindus. Dėl to kas dieną didėją žmoniškumo badas, žodį “meilė” matom pakelių plakatuose,
užrašytą ant automobilių, išpaišytą ant jaunuolių kaktų ir nuogų
nugarų. Tie jaunuoliai kuria naujas religijas ir sako, kad jų Dievas
yra meilė. Jieško jos iškraipytais būdais apgaulingose vietose.
Jieško taip, kaip moka. Prieš pasmerkiant, reikėtų pasiklausti,
kas ir kaip juos augino ir kas formavo meilės sąvoką. Matai su
parodijuotus vaizdus, bet juokas neima, nes tai yra simptomas tra
giškos ligos, kuria serga šių dienų pasaulis.
Nauji sąjūdžiai mėgsta kalbėti apie moterį, kenčiančią vyro
priespaudą, vaikų tironiją, apie jos vidinį skurdą namų kalėjime
(lyg jos lauktų kažin kokie dvasiniai turtai darbovietėje). Moterismotina minima tik tiek, kad savo kūdikį kaip galint greičiau ati
duotų auginti institucijai. Jo auklėjimas (jei iš viso!) paliečiamas
apgraibomis, neaiškiai užglostomas. Išsispręs savaime. Apie dva
sinį vaiko skurdą nekalbama, nors tas vaikas rytoj bus pilnateisis
bendruomenės narys ir tvarkys ją pagal savo išmanymą.
Auklėjimas yra kūryba. Mokyklos ir institucijos, kad ir kaip
geros, visko neduoda. Religiją, pagrindinius žmoniškumo bei mo
ralės principus ir meilę vaikas gauna šeimoje. Motina kuria jo
dvasinį pasaulį. Ji pradeda ugdyti asmenybę, dvasinius polėkius
ir vertybes.
Nėra vienos tokios formulės, kuri tiktų visoms šeimoms, nes
kiekvienos situacija skirtinga. O ir pati moteris turi teisę apsi
spręsti, kas gyvenime jai svarbiau: šeima ir vaikai ar darbas ir
karjera už šeimos ribų. Dažnai ji net pasirinkimo neturi — pats
gyvenimas sąlygas padiktuoja. Tačiau ji turėtų giliai pagalvoti, kur
ji yra reikalingesnė, kol vaikai dar maži. Viena valanda, paskirta
vaikui vakare iš darbo grįžus, negali pašalinti visos ilgos dienos
rūpestėlių, baimės ir netikrumų, kurių yra pilnas jo trapus pa
saulis. Motinos darbas šeimoje dažnai vienišas, nuobodus ir atgra
sus. Titulų ir pripažinimo jis neteikia. Tačiau moteris, kuri pajėgia
aupginti būrį vaikų, pusėtinai organizuoti namų reikalus, lyginti
šeimos krizes, būti savo vyrui draugė, atlikti visuomenines parei
gas, turbūt sugebėtų administruoti ir nemažą įstaigą.
Techniniai išradimai palengvino namų apyvokos darbus, mais
to gaminimą. Vaiko auklėjimo jie ne tik nepalengvino, bet dargi
jį pasunkino. Jo kultūrinis ir intelektualinis paruošimas pasidarė
komplikuotas ir supainiotas, atranka atsakinga. Mokyklų, gatvės,
televizijos įtaka dažnai yra neigiama, ir tik meilė, šilima, pastovu
mas šeimoje, priežiūra ir nuolatinis budėjimas gali nors iš da
lies ją atsverti. Nuo kūdikystės iki pat savarankiško išėjimo į gy
venimą auklėjimas krinta išimtinai ant tėvų pečių. Nedaug yra
pasaulyje brangesnių dalykų už žmogų, čia ir turim vieną svar
biausių moters-motinos rolių: padėti atstatyti dvasines vertybes,
auginti ir auklėti naują žmogų taip, kad rytojaus pasaulis būtų
geresnė ir malonesnė vieta gyventi, negu jis šiandien yra.

PADIDINS VAIKŲ PRIEDUS
Otavoje tris dienas posėdžia
vę gerovės ministerial susipaži
no su šios srities numatytomis
socialinėmis reformomis, kurias
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė tikisi paruošti ir įgyven
dinti per dvejus metus. Federa
cinis gerovės ministeris M. La
londe painformavo provincijų
ministerius, kad nuo 1973 m.
sausio 1 d. šeimoms mokami
mėnesiniai vaikų priedai bus pa
didinti iki $20 už vaiką, bet už
juos reikės mokėti pajamų mo
kesčius. Sis sumanymas susilau
kė ministerių pritarimo, nes
priedai bus didinami iš federa
cinio iždo. Gerovės ministerio
M. Lalonde sumanytas vaikų
priedų padidinimas visom šei
mom yra netikėtas — anks
čiau šias pareigas ėjęs J. Mun
ro planavo nutraukti vaikų prie
dų išmokas turtingoms šeimoms
ir tais sutaupytais pinigais padi
dinti neturtingoms. Dabargi tą
pačią padidintą sumą gaus ir ne
turtingos, ir turtingos šeimos.
Padidėjusias išlaidas padengs
valstybės iždas iš pajamų mo
kesčių, kurių didelę dalį sudeda
viengungės ir viengungiai, ne
turintys vaikų ir negaunantys tų
priedų, nors jų uždarbiai daž
nais atvejais yra mažesni už tur
tingų šeimų uždarbius. Gerovės
ministerial taipgi pritarė pasiū
lymui įvesti specialų metinį
priedą neturtingiems dirban
tiesiems, kai jų uždarbis tepri
lygsta gerovės pašalpoms ar net
yra mažesnis už jas. Posėdžiuo
se taipgi buvo kalbėta ir anie
oensijų padidinimą. Tačiau šie
klausimai tebėra labai bendro
pobūdžio, dar neparuošti. Neži
noma netgi kas tokius papildus

turėtų mokėti — federacinė vy
riausybė ar provincinės. Gerovės
reformoms įgyvendinti reikės
poros ar daugiau metų. Šiuo me
tu tik buvo nutarta sudaryti ge
rovės viceministerių komitetą,
kurių pareiga bus paruošti pa
siūlymus federacinei vyriausy
bei.
Ontario provincijos ižd. J.
White savo naujame biudžete
padidino prekybos mokestį var
totojams nuo 5% iki 7% ir įsa
kė krautuvininkams jį atskaity
ti, pradedant gegužės 1 d. Nau
jam įstatymui patvirtinti reikia
trijų svarstymų ir trijų balsavi
mų. Gegužės 4 d. už jį balsuo
ta tik antrą kartą. NDP so
cialistų vadas S. Lewis ir kiti
opozicinių partijų vadai priminė
iždininkui" J. White ir pajamų
ministeriui A. Grossmanui, kad
padidinto mokesčio atskaitymas
yra nelegalus, kol jo dar nepa
tvirtino provincinis parlamen
tas. Kaikurie pirkėjai atsisakė
mokėti tuos 2%. Krautuvinin
kams yra duotas įsakymas užsi
rašyti tokių asmenų pavardes ir
adresus, ir jie bus priversti su
mokėti padidinimą. Spėjama,
jog už perankstyvą padidinimą
Ontario konservatorių vvriausybė gaus maždaug $6 milijonus.
Šio grynai techninio nesusipra
timo būtu buvę galima išvengti,
jei provincijos ižd. J. White bū
tų pasirinkęs kiek vėlesne data.
Leslie M. Frost, Ontario
nremjeras 1949-61 m., mirė
Lindsay miestelyje, sulaukęs 77
metų amžiaus. Ontario provinci
ją jam teko valdyti pokarinio
augimo laikotarpyje, kai plėtėsi
pramonė ir sparčiai augo gyven
tojų skaičius. Šiame laikotarpy-
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AMERIKĄ SUKRĖTĖ RESPUBLIKININKŲ PARTIJOS PERNYKŠČIAME

prezidento RINKIMŲ vajuje suorganizuotas politinis špionažas —

bandymas įsilaužti į demokratų partijos būstinę, Watergate pa
statą Vašingtone, ir techninių priemonių pagalba sekti telefoninius
pasikalbėjimus. Nutverti ir suimti penki vyrai atsisakė išduoti
juos pasamdžiusius ir finansavusius asmenis. Rinkiminiam prez.
R. Niksono komitetui vadovavęs J. Mitchell, buvęs teisingumo mi
nisteris, pasitraukė iš vajaus, teisindamasis laiko stoka. Iš tikrųjų
jis, matyt, bijojo, kad per jį antrasis siūlo galas su konspiratori'aiš
gali pasiekti Baltuosius Rūmus ir patį prez. R. Niksoną. Praneši
mai spaudoje, kad šį špionažą prieš demokratus finansavo iš
slapto $300.000 fondo Baltųjų Rūmų štabo viršininkas H. R. Hal
deman, paskatino senatą sudary- •-----------------------------------------ti specialų komitetą gandams iš gens jau išskrido Maskvon nu
tirti. Prez. R. Niksonas išsigy statyti šio vizito galutinės datos.
nė betkokių ryšių su špionažo Kongresui pasiųstame praneši
organizatoriais, bet komitetui me tarptautiniais reikalais prez.
pavyko atskleisti, kad į šią aferą R. Niksonas įspėjo P. Vietnamo
yra įvelta daug artimų prez. R. komunistinį režimą, kad jam
Niksono bendradarbių. Pirmasis gali tekti vėl susidurti su JAV
atsistatydino laikinai FBI vado galybe, jeigu neatšauks savo ka
vavęs P. Gray, prisipažindamas, riuomenės iš Laoso, Kambodikad jis pats sunaikino su Water jos ir nenutrauks karo veiksmų.
gate incidentu susijusius doku Iš tarptautinės taikos priežiūros
mentus. Iš pareigų pasitraukė ir komisijos gali pasitraukti Kana
teisingumo ministeris R. Klein- da, nes komunistai vėl apšaudė
dienst, nenorėdamas turėti nie du komisijos malūnsparnius, tik
ko bendro su byla, kurion gali šį kartą jų nenumusė ir nieko
Puokštę pavasario gėlių mamytei skiriu ...
Nuotr. A. D. būti įvelti jo bičiuliai. Kai inci nesužeidė. Užsienio kraštų pa
dentą tiriantis komitetas ėmė galbai prez. R. Niksonas papra
implikuoti prez. R. Niksono pa šė kongresą paskirti $2,9 bilijo
tarėjus, atsistatydino Baltųjų no. Iš šios sumos $632 milijonų
Rūmų štabo viršininkas H. R* yra numatyta P. Vietnamo, Lao
Lietuviai, latviai ir estai, šei Kostuką ir pareikalavo doleriais Stan Frolick. šimtaprocentinis Haldeman ir vietinių reikalų so ir Kambodijos atstatymui. S.
mas palikę 1944 m. vasarą so vieno ukrainiečio palikimo, nors papildomas muitas palikimų vyr. patarėjas J. Ehrlichman, o Vienamas sąmoningai buvo iš
vietų okupuotose savo tėvynėse testamente buvo numatyti dova siuntiniams jam primena sovie prez. R. Niksonas pats atleido jungtas diplomatinio spaudimo
ir jų negalėję atsivežti Kana- nų siuntiniai. Adv. R. Kostukas, tinės kompartijos įvestą diplo teisinį patarėją J. Dean, kuris tikslu.
don, testamentu visą savo turtą ukrainiečių kilmės, atsisakė tai mų mokestį, taikytą Izraelin no yra įtariamas tiesioginiu Water
TAIKOS PREMIJA
dažniausiai skirdavo dovanų padaryti ir nesutiko pakeisti ve rintiems išvažiuoti žydams. Jis gate incidento planavimu. Per
Kompartijos vadui L. Brežne
siuntiniams. Testamento vykdy lionies pageidavimo. Kanados buvo atšauktas, kai JAV kongre televiziją tartu žodžiu prez. R. vui Gegužės 1 išvakarėse buvo
tojai parduodavo velionies nuo užsienio reikalų ministeriui M. sas sustabdė prekybinės sutar Niksonas teisinosi, kad dėl Viet paskirta sovietinė Lenino taikos
savybę ir už gautus pinigus žmo Sharp pasiųstame rašte jis at ties patvirtinimą. Tai, žinoma, namo karo pats negalėjo vado premija. Šią premiją taipgi gavo
nai ir vaikams kartais net keletą skleidžia ruso V. Krymovo aki buvo padaryta JAV žydų spau vauti rinkiminiam vajui, bet sa eilės prez. S. Allende, Profsą
metų siųsdavo dovanų siunti plėšišką grasinimą, kad bus im dimo dėka. Atrodo, kad ir Ka ve laiko pilnai atsakingu už ki jungų Pasaulinės Federacijos
nius, Kanadoje iš anksto sumo tasi pastangų suspenduoti jo lei nadoj gyvenančios etninės gru tų padarytas klaidas. Naujuoju urugvajietis pirm. E. Pastorino
kėdami muitą. Per siuntinių dimą verstis teisės praktika, jei pės, remdamosios dienraščio teisingumo ministerių jis pasky ir britų rašytojas J. Aldridge. Le
bendroves šeimai būdavo nuper gu jis neatsisakyV dabartinės sa “The Toronto Sun” pranešimu, rė ligšiolinį krašto apsaugos nino taikos premiją 1959 m. bu
kami butai kooperaciniuose pa vo veiklos. Pasak adv. R. Kostu- turėtų imtis panašios akcijos — sekr. E: Richardsoną ir įsakė vo gavęs ir N. Chruščiovas. L.
statuose, automobiliai, šaldytu ko, V. Krylovas prasitarė, kad siųsti protestus federacinio par jam surasti visiems priimtiną Brežnevo įrikiavimas į taikos
vai, televizijos priimtuvai bei sovietų ambasada turi labai lamento nariams ir užsienio rei neutralų kaltintoją. Šiandien premijos laureatų eiles greičiau
kiti vertingi pramonės gaminiai. draugiškus ryšius su Kanados kalų ministeriui M. Sharp. Prieš daugeliui amerikiečių kyla klau siai buvo atliktas jo paties pa
Tokiu pat būdu savo palikimus užsienio reikalų ministerija, ku pradedant akciją, būtų patartina simas, ar prez. R. Niksonas tik geidavimu, nes tradiciniame Ge
tvarkydavo ir kitos tautybės, ku ri ir pasirūpins leidimo atšauki vadovybėms užmegzti ryšius su rai nieko nežinojo apie savo par gužės 1 parade jis šį kartą kal
rių šeimos nariai gyvena Sovie mu. Adv. R. Kostukas prašo už dienraščio vyr. red. P. Wor- tijos ir rinkiminio komiteto ne bėjo tik apie taiką pasaulyje,
tų Sąjungoje.
sienio reikalų minister) Mitchel thingtonu ir pasitikrinti faktus. legalias pastangas patirti demo santykių gerinimą su V. Euro
Jeigu Sovietų Sąjunga dvigu kratų rinkiminę strategiją. Di pa ir JAV. Pirmą kartą šių pa
Dolerius mėgstančiai Mask Sharp ištirti šį incidentą ir im
vai labai nepatiko toks atsiskai tis atitinkamų priemonių, kad bą muitą įveda palikimų siunti džiausią ironiją sudaro prez. R. radų istorijoje iš jų buvo išjung
niams iš Kanados, matyt, šis Niksono triuškinanti pergalė ta kariuomenė, aviacija, laivy
tymo būdas. Jos pasamdyti ad jis nepasikartotų ateityje.
metodas bus panaudotas užsie prezidento rinkimuose, liudijan nas ir net raketiniai ginklai. Pa
vokatai jau nekartą Kanados ir
Dvigubas apiplėšimas
nio valiutos žvejybai ir kituose ti, kad demokratų kandidatą se rade dalyvavo tik civilių grupės.
JAV teismuose stengėsi pakeisti
Šia proga vyr. red. P. Wor kraštuose, nes instrukcijoje kal natorių G. McGovern jis būtų Pasiskirta taikos premija ir re
testamentus, kad palikimas bū
tų perduodamas ne siuntiniais, thingtonas paskelbė dalį instruk bama apie užsienį, Kanada tie lengvai įveikęs ir be politinio formuotu paradu L. Brežnevas,
o doleriais. Lig šiol visi tokie cijų, kurios buvo išsiuntinėtos siogiai neminima. Mūsų veiks špionažo pagalbos. Vadinamasis matyt, nori gauti prez. R. Nikso
bandymai dažniausiai buvo ne sovietų interesam atstovaujan niams JAV taip pat vertėtų at Watergate incidentas dabar no pritarimą Europos saugumo
tiems advokatams Kanadoje: kreipti dėmesį į šį klausimą ir greičiausiai baigsis byla, ku konferencijai.
sėkmingi.
“1973 m. sausio 1 d. Sovietų Są jį išsiaiškinti atitinkamose insti rion bus įvelta daug asmenų ir
NESĖKMĖ ERDVĖSE
Grasino advokatui
jungoje įsigaliojo naujos taisyk tucijose. Amerikoje juk gyvena kuri gali padaryti daug žalos
Orbiton aplink žemės rutulį
Dienraščio “The Toronto Sun” lės siuntiniams, automobiliams žymiai daugiau lietuvių, negu resnublikininkams sekančiuose
iššautas sovietų laboratorinis
vyr. red. P. Worthingtonas ba bei kitiems reikmenims, nupirk Kanadoje, ir jų palikimų dole rinkimuose.
erdvėlaivis “Saliut 2” dėl varik
landžio 18 ir 24 d.d. laidose at tiems užsienyje už palikimo pi riai sudaro gerokai didesnes su
KOVOS LIBANE
lių sutrikimo neatliko savo mi
mas.
Šiuo
reikalu
turėtų
susirū

nigus
ir
atsiųstiems
ar
pristaty

skleidė naują Sovietų Sąjungos
Libano kariuomenė ir aviaci sijos ir sudužo. 1971 m. “Saliut
taktiką. Pasirodo, sovietų amba tiems Sovietų Sąjungos gyven pinti ir kitų kraštų lietuviai.
sados Otavoje pareigūnas Vla tojams. Tokiems gautiems siun Problema yra rimta. "Dvigubam ja susikirto su arabų partizanais 1” erdvėlaivio trys kosmonautai
dislavas Krymovas telefonu krei tiniams, automobiliams ir ki apmokestinimui sustabdžius pa sostinėje Beirute bei jo apy žuvo nusileisdami. Praėjusią sa
pėsi j torontietį advokatą Roy tiems reikmenims bus uždėtas likimų siuntinius, kiltų testa linkėse. Susikirtimą iššaukė ke vaitę sovietų mokslininkai ban
100% muitas, neatsižvelgiant į mentų reformos klausimas. Rei lių ekstremistų suėmimas Beiru dė nuleisti mėnulin “Lunachod
je buvo nutiesta daug kelių, pa užsienyje sumokėtą betkokį kėtų jieškoti priemonių Mask to tarptautiniame aerodrome, 3” automatinį važinėjantį erdvė
statyta daug mokyklų, ligonini), muitą, perkant tuos siuntinius, vos "trukdymams apeiti, kol dar kai pas juos buvo rasta dinamito. laivį mėnulio paviršiui tirti, bet
elektros jėgainių, įrengtas Šv. automobilius bei kitus reikme tebėra įsileidžiami be papildo Libanas turi 2 milijonus gyven raketa neišvystė reikiamos jėgos
Lauryno kanalas. 1956 m. L. M. nis.” Šias instrukcijas pasirašė mo muito paprasti dovanų siun tojų, kurių šeštadalis yra pabė ir nukrito į Ramųjį vandenyną,
gėliai iš buvusios Palestinos. šie du nesėkmingi bandymai,
Frost turėjo galimybę tapti fe Sovietų Sąjungos ambasados tiniai.
Prez. S. Farnjieh pareiškė, kad amerikiečių apskaičiavimu, pa
deracinės konservatorių partijos Otavoje konsulinio skyriaus va
Varžtai ekskursijoms
jis netoleruos okupacinės ka darė daugiau kaip $700 milijo
vadu ir visos Kanados premje dovas V. Veber. Visiems yra aiš
Maskva taip pat įvedė dides riuomenės savo krašte, turėda nų nuostolio. Dėl sovietų nesėk
ru, bet liko ištikimas Ontario ku, kad palikimų siuntinių gavė
provincijai. Konservatorių vadu jai to papildomo 100% muito nius apribojimus ir ekskursi mas galvoje gausius partizanų mių, labai galimas dalykas, teks
tada buvo išrinktas J. Diefen- neįstengs sumokėti ir kad siun joms iš Kanados. Okupuotoj Lie dalinius. Jiems pagalbon norė atšaukti amerikiečių astronautų
bakeris. Iš Ontario konservato tiniai bus grąžinami Kanadon. tuvoj leidžiama viešėti Vilniuje jo ateiti iš Sirijos 5.000 Pales ir sovietų kosmonautų planuoja
rių vado ir premjero pareigų L. Tai yra suktas sovietų manevras ir turbūt kaikuriose kitose vieto tinos išvadavimo armijos karių, mą susitikimą erdvėse 1975 m.
M. Frost pasitraukė 1961 m., gauti iš užsienio palikimų dole vėse tik penkias dienas. Galimas bet vėl grįžo pasienin, kai Liba “Apollo” ir “Sojuz” erdvėlai
valdžią perdavęs jaunesnės kar rius, už kuriuos velionių arti dalykas, šie apkarpymai turi ry no prez. S. Franjieh apie įsiver viuose.
PRAMONĖS REFORMA
tos atstovui J. Robarts, kuris tuo miesiems žadama pilnai atsily šį su R. Kalantos bei kitų lie žimą painformavo Egipto prez.
Lenkijos kompartijos vadas E.
metu buvo tik 44 metų amžiaus. ginti rubliais arba specialių tuvių susideginimais ir jaunimo A. Sadatą. Lėktuvų bombos ir
Ontario vyriausybė pasirašė krautuvių kuponais. Pagal da riaušėmis. Viena grupė, norėju patrankų sviediniai apgriovė ne Gierekas suteikė didesnę laisvę
$16 milijonų sutartį su V. Vo bartini Maskvos nustatytą rub si vykti gegužės viduryje, nega maža Beiruto namų. Libano ka pramonės įmonių vadovams ir
ir partizanų susikir įvedė finansinį paskatą. W. Gokietijos Kraus - Maffei firma. lio kursą už jį bus atskaitoma vo leidimo. Sovietinis “Inturis- riuomenės
mulkos laikais centrinis planuo
Už šiuos pinigus Toronte bus po $1.10, nors iš tikrųjų tas jų tas” teisinosi, kad Vilniaus vieš timą sustabdė paliaubos.
ŽVILGSNI EUROPON
tojų komitetas iš anksto nusta
įrengta bandomoji iškelto trau rublis Toronto juodojoje rinko bučiuose tuo metu nebus vie
tos. Tikroji priežastis greičiau
Vokietijos kancleris W.Brand- tydavo gaminių skaičių, parū
kinėlio 2,5 mylios linija CNE je tekainuoja $0.25.
Instrukcijose taipgi pabrėžia siai yra R. Kalantos susidegini tas Vašingtone turėjo du ilgokus pindamas finansus ir medžiagas.
parodų aikštėje. Šį naują susi
siekimo būdą pernai rudenį pa ma, kad palikimo dolerių per mo metinės ir baimė, kad tada pasitarimus su prez. R. Nikso- Jokių pakeitimų nebuvo leidžia
nu. Dėmesio centre, atrodo, bu ma daryti be komiteto sutikimo.
sirinko premjeras W. Davis, pa siuntimo atveju gavėjui bus su gali kilti naujos riaušės.
Viešėjimo Ukrainoje laikas vo dr. H. Kissingerio pasiūlyta Dabar planai taip pat bus paruo
skelbęs $1,3 bilijono susisieki mokėtas 35% priedas. Dolerius
mo planą Ontario miestams. Vo persiųsti gali tik sovietų amba sutrumpinamas iki keturių die nauja Atlanto-charta JAV san šiami, bet komitetas nesikiš j jų
kiečių Krauss-Maffei firmos pa sados pasirinkti advokatai So nų, leidžiama lankytis viename tykiams su Europa išlyginti. vykdymą. Darbininkų atlygini
grindiniu varžovu buvo britų vietų Advokatų Draugijai. Ka pasirinktame mieste. Būdinga, Baigminiame pranešime sako mo padidinimas ir priedai vado
Hawker Siddeley firmos Kana nadoj toks bene žymiausias so kad užsieniečių viešnagė buvo ma, kad ja ateityje galės pasi vams priklausys nuo gaminio
dos skyrius. Laimėjo vokiečiai, vietų įgaliotinis yra adv. Robert sutrumpinta tik Lietuvoje ir Uk naudoti ir Kanada su Japonija. populiarumo ir gauto pelno. Di
nes jų projektas yra toliau pa Price, dirbantis Ontario Kirk rainoje, kur tebėra stipriausios Čia, matyt, turima galvoje ne tik džioji pelno dalis skiriama al
žengęs į priekį. Ant iškelto bė land Lake teisininkų grupėie tautiškumo apraiškos. Latvijai karinė Atlanto Sąjunga, bet ir goms, o likusieji zlotai — valsty
gio skriejantys vagonėliai bus Williams, Price ir Boissonneault. buvo palikta ligšiolinė 15 dienų prekyba su Europos Bendrosios biniams mokesčiams ir įmonės
riba, o Estijai ji padidinta nuo Rinkos kraštais. Naujajai Atlan vadovo priedui, kuris negali bū
automatiniai ir galės vežti po 20
Protesto balsai
turėtų keturių dienų iki dešim to chartai prez. R. Niksonas ti didesnis kaip keturių mėnesių
keleivių. Ratus pakeis motoro
Oficialu protestą Kanados už ties. Komunistiniai ir prokomu žada skirti savo kelionę Euro alga. Pelnas apskaičiuojamas,
ir magnetų sudaryta oro pagal
sienio
reikalų ministeriui M. nistiniai kelionių biurai ekskur pon šį rudenį. Gegužės pabaigo atimant gamybos išlaidas bei
vė. Tokių linijų įrengimas yra
pigesnis už požeminio traukinio, Sharp dėl sovietų ambasados santus iš Vilniaus stengiasi nu je jis susitiks su Prancūzijos kreditus iš sumos, gautos už par
nes bus galima pasinaudoti ge pareigūno V. Krymovo grasini kreipti į kitus Sovietų Sąjungos prezidentu G. Pompidou Islan duotus gaminius. Didėjant pel
ležinkelių bendrovių miestą rai mo adv. R. Kostukui ir dėl dvi miestus, kai tuo tarpu kiti biu dijoje, kur greičiausiai bus kal nui, didinamos algos ir priedai
žančia ‘nuosavybe. Specialu iš gubo muito palikimų siunti rai tenkinasi tik pora dienų bama apie artėjančią L. Brežne vadovams. O pelną padidinti ga
kelta. bėgi traukinėliams galima niams jau yra pareiškęs Kana Maskvoje ir siūlo aplankyti kai- vo viešnage Vašingtone ir nau lima tik parduotų gaminių skai
įrengti virš geležinkelio bėgių dos Ukrainiečiu Profesionalu ir kurias Vakaru Europos sosti jus politinius ėjimus. Prez. R. čiumi ar medžiagą taupančiais
Niksono patarėjas dr. H. Kissin- naujais gamybos metodais.
Verslininku Federacijos pirm. nes. V. Kst.
ar jų pakraščiuose.
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* Dievo pagalba yra būtina,
kad taika pasaulyje įsiviešpa
tautų—pareiškė popiežius Pau
lius VI, paminėdamas 10 metų
sukaktį popiežiaus Jono XXIII
enciklikos “Pacem in terris”.
Taika, anot jo, turi būti daugiau
nei susilaikymas nuo kovų. Svar
biausia, ji turinti suteikti pa
grindines teises kiekvienam
žmogui savo žemiškojo ir ant
gamtinio likimo kūrime. O to
kios taikos žmogus be Dievo pa
galbos įgyvendinti negali, nes jo
siekiai yra labai nerangūs ir tra
pūs.
* Jaunimas šiandieną, popie
žiaus Pauliaus VI teigimu, įieš
ko daug tobulesnio ir kilnesnio
žmogaus idealo, negu praeitis ar
dabartis yra sukūrusi. Tai jis
pareiškė pamokslo metu šv. Pet
ro bazilikoje, pabrėždamas, kad
jis čia neturi galvoje tos jauni
mo mažumos, kuri yra atsisakiu
si visos žmonijos tradicijos ir
nejaučia jokio savęs atsižadėji
mo, pasišventimo ir aukos dva
sios. Jis džiaugėsi jaunimu, ku
ris yra atsisakęs šių dienų mate
rializmo ir savyje ugdo tiesos,
nuoširdumo, dvasinės jėgos, pa
slaugumo, heroiškumo ir gėrio
siekius. Tokie siekiai tegali su
kurti pasaulį, kuris būtų laisvas,
teisingas ir nedominuojamas
despotizmo. Jaunuolių troški
mai esą idealistiniai, bet sykiu
ir labai realūs, nes jie, nors kar
tais ir nesąmoningai, veda jau
nimą į Kristų, kuriame visa tai
įmanoma Įgyvendinti.
* Šv. Jono Nepomukiečio pa
laikai, restauruojant Prahos šv.
Vito baziliką, buvo mokslininkų
patikrinti ir juose rasta kankini'mo žymių: mentė sulaužyta ir
galvos kevalas Įskeltas. Moksli
ninkų komisijos nuomone, šven
tasis miręs nuo smegenų sužalo
jimo ir tik vėliau buvęs Įmestas
upėn. Iki šiol buvo žinoma, kad
jis, būdamas Bohemijos kara
liaus Vaclovo IV žmonos nuo
dėmklausiu, atsisakė karaliui iš
duoti jo žmonos išpažinčių pa
slaptį, 1393 m. buvo užrištame
maiše gyvas įmestas upėn ir ten
prigėrė. Komisija taipgi nusta
tė, kad jis mirties metu buvęs
maždaug 45—50 m. amžiaus. Vi
sus davinius komisija pateikė
įvairiems ekspertams ir Prahos
vysklpui Frantisek Tomasek.
* Turino drobė, kaikurių lai
koma ta pačia, i kurią buvo su
vyniotas Kristaus lavonas, tuoj
bus pradėta moksliškai tyrinėti.
Prieš tyrimus ji bus viešai išsta
tyta Turino katedroje. Paskuti
nį kartą ji buvo viešai išstatyta
1933 m. prie Turino miesto ka
tedros durų. Drobė yra 14 pėdų
ir 3 colių ilgio su nukryžiuoto
žmogaus "priekio ir nugaros at
spaudais, tarsi i ją buvęs išilgai
Įsuptas žmogus. Atspaudų ženk
lai rodo, kad žmogus buvęs labai
sužalotas. Visas viršugalvis, tar
si nuo erškėčių karūnos, sužeis
tas; visas kūnas padengtas pla
kimo žaizdomis, o šone — pjū
vio žaizda. Apie šią drobę yra
įvairių teorijų. Kaikurie net sa
ko, kad tai viduramžių dailinin
ko kūrinys. Nuo X amžiaus Kry
žiaus karų dalyvių raštuose yra
užtinkama užuominų apie tokią
drobę, buvusią Konstantinopoly
je. 1354 m. ji atsiradusi pas
Geoffrey de Charnes, kuris ją
išstatęs parodai Lirey miestelio
bažnyčioje, Prancūzijoje. Kai
pirmą kartą ta drobė buvo nufo
tografuota 1898 m., rasta, kad
atspaudai drobėje yra lyg nega
tyvas, kuris ant foto negatyvo
duoda aiškų pozityvo vaizdą.
* Kateri Tekawith, indėnę 24
metų mergaitę, norima paskelb
ti palaimintąja. Tuo reikalu Ka
nados vyskupai vienbalsiai nuta
rė kreiptis i Vatikaną. Jos pa
laikai yra Cote Ste. Catharine
vietovėje, netoli Montrealio.
* Katalikų sekmininkų sąjūdi
pripažino Meksikos arkivyskupi
ja su sąlyga, kad nebus jokiu ne
gatyvių bei į iškrypimus vedan

čių apraiškų, kaip pvz. vartoji
mas išsireiškimo “Šv. Dvasios
krikštas”, Šv. Rašto tekstų apie
Sutvirtinimo sakramentą piktnaudojimas ir perdidelis pabrė
žimas emocinio bei charizmati
nio aspekto proto bei Katalikų
Bendrijos mokslo sąskaiton.
* 15.000 vokiečių katalikų
jaunimo surengė tylos eiseną,
protestuodami prieš V. Vokieti
jos valdžios bandomą įvesti Įsta
tymą, leidžianti abortus. Jau
nuoliai, nešdami medinius kry
žius ir plakatus, skelbiančius
“Nežudyk!”, susirinko prie Muensterio katedros, o vysk. Hein
rich Tenhumberg pasakė pa
mokslą, pasmerkdamas tokį val
džios bandymą.
* Bendrasis nuodėmių išriši
mas Montrealyje buvo duotas
vienoje gimnazijoje ir vienoje
didelėje parapijoje su arkiv.
Paul Gregoire žinia. Tai buvo
padaryta dėl stokos kunigų išpa
žintims klausyti švenčių metu.
Arkivyskupas, duodamas toms
vietovėms vienkartinį leidimą,
pabrėžė, kad ir toliau asmeninė
išpažintis pasilieka reikalinga ir
kad visi, gavusieji bendrąjį išri
šimą, pirma pasitaikiusia proga
turi ją atlikti.
* Pagal Amerikos Bendrijų
Tarybos duomenis, 62.4% JAV
gyventojų priklauso kuriai nors
Bendrijai". Protestantų JAV yra
71.865.190, katalikų — 48.390.
990, žydų — 5.870.000 ir orto
doksų — 3.847.901. Didžiausią
po Katalikų Bendrijos denomi
naciją sudaro Pietų Baptistų
Konvencija, turinti 11.824.672
narius.
* Caritas, tarptautinė katali
kiška šalpos organizacija, pa
siuntė 8100.000 paramą Pietų ir
Šiaurės Vietnamui.
* Naujosios Zelandijos Tauti
nė Bendrijų Taryba ir Katalikų
Bendrija pasiekė sutarimą eilė
je teologijos aspektų apie Eu
charistiją. Išleistame bendrame
pareiškime pasisakoma, kad vi
si pripažįsta objektyvų asmeniš
ką Kristaus buvimą Švenčiausiame sakramente, nors tas buvi
mas ir tegalimas patirti vien ti
kėjimu.
* Kanadoje vienuoliu skaičius
mažėja. 1971 m. buvo is viso 60.
149 asmenys vienuolynuose, o
1972 m. — 56.349. Vienuolių
kunigu 1962 m. buvo 7.107, 6
1972 m. — 6.023. Seselių 1962
m. buvo 59.712, 1972 m. — 44.
606. Šiuo metu 17% vienuolių
kunigų yra virš 65 m. amžiaus",
o tik 7% jaunesnių kaip 34 m.
Seserų tarpe 29% yra virš 65 m.
amžiaus ir tiktai 11% jaunesnių
kaip 34 m. 1962 m. vienuolynuo
se buvo 1.280 naujokų bei nau
jokių, o 1972 m. — tiktai 232.
* Trys amerikiečiai paskirti
augštoms Vatikano pareigoms:
kard. Humberto S. Medeiros ir
arkiv. William W. Baum — ka
talikiškojo švietimo kongregacijon, o arkiv. Joseph Bernardin
— vyskupų kongregacijon.
* Kard. Luigi Raimondi, 61
m., buvęs apaštališkasis delega
tas, JAV-se, paskirtas šventųjų
kanonizavimo
kongregacijos
prefektu.
* Ekstraordinariniais Komu
nijos dalintojais Niujorko arki
vyskupija paskyrė: 54 vienuoles,
33 pasaulietes moteris, 17 bro
liuku ir 109 pasauliečius vyrus.
Jie visi specialiai parinkti kardi
nolo Terence Cooke.
* Vysk. Albert Ndongmo,
Nkongsamba vyskupas Kamerū
ne, atsistatydino iš savo parei
gi!. Prieš porą metų jis valdžios
buvo nuteistas sušaudyti, ir tik
tai Vatikanui Įsikišus bausmė
buvo pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos.
* Portugalijoje per paskutini
dešimtmetį kunigų skaičius su
mažėjo nuo 5.734 iki 5.174; klie
rikų — nuo 1.335 iki 644, o se
selių — nuo 6.459 iki 5. 705.
Kun. J. Stš.
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Or. Vytautui Baltrušaičiui
mirus, žmonų ONUTĘ, sūnus — VYTAUTĄ ir
KĘSTUTĮ, brolį dr. JONĄ, gimines ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. K. Galiauskai •

R. E. Galiauskai

D. K. Dainoros

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Neįprastas terminas
Kalbėdamas apie Didžiąją
Lietuvos Kunigaikštiją Pašuta
vartoja neįprastą bei keistą ter
miną — “Lietuvos vyriausybė”.
Kiekvienam aišku, kad Didžiojo
je Lietuvos Kunigaikštijoje,
kaip ir bendrai visur anuometi
nėj santvarkoj, vyriausia kraš
to valdžia buvo sutelkta kara
liaus ar kunigaikščio rankose,
todėl kalbėti apie “vyriausybę”
mūsų dienų samprata yra dau
giau negu keista. Kas žino kokį
tikslą turi knygos autorius, o
tuo labiau jo tas neklaidingas
“tarybinis” arba “marksistinis lenininis” metodas? Galima spė
lioti, jo^ karaliaus ir kunigaikš
čio valdžios vietoje autorius var
toja “vyriausybės” terminą dėl
to, kad, reikalui esant, butų
lengviau Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos viršūnėms pri
mesti slavišką atspalvį. Sunku
yra pvz. įrodyti Gedimino ar Vy
tauto gudišką ar bendrai slaviš
ką kilmę, kaip tai mėgina pada
ryti kaikurie gudai, bet daug
lengviau prikaišioti į “vyriausy
bę” nelietuvių.
Būdinga yra ir tai, kad Pašu
ta daug šneka apie krikščiony
bę, savo veikalą pavadino “Lie
tuvos valstybės susidarymas”,
mini Mindaugą, bet niekur nė
puse lūpų neužsimena, kad Min
daugas pirmas iš Lietuvos val
dovų apsikrikštijo, buvo karū
nuotas Lietuvos karaliumi ir
pirmas sujungė lietuviškas gi
mines į valstybinį vienetą. Ka
raliaus ir valstybės susidarymo
faktas yra perdaug ryškus, kad
jį būtų galima apeiti, kalbant
apie Lietuvos valstybės susida
rymą. Tačiau Pašuta pro šį fak
tą praeina, sėdamas visokių vi
sokiausių šaltinių medžiagą. Vie
toj karaliaus Mindaugo autorius
vėl kaišioja savo nukaltą termi
ną — “Mindaugo vyriausybė”,
mini Mindaugą kaip didįjį ku
nigaikštį, feodalines kovas ir t.
t., bet tik nekaralių. Gaunasi įs
pūdis — kam tai Lietuvai ka
raliaus! Geriau ji tebūna mažes
nė, bet nedidesnė! Istorinius
faktus juk galima visaip suvy
nioti bei juos išaiškinti, atsižvel
giant į siekiamą tikslą.
Nežiūrint sąmoningo nutylėji
mo apie karalių Mindaugą, au
torius vistik daug kur maišosi
terminuose ir vienoj vietoj rašo
taip, o jau kitoj — kitaip. Pa
vyzdžiu paimkim 285 puslapį,
kurio viršuje Pašuta rašo: “Lie
tuvos vyriausybė, stengdamasi
išlaikyti savo valdžioje Polocko
žemę . ..” To paties puslapio ga
le jau sako: “Lietuvos didysis
kunigaikštis Vaišelga palaikė su

Lietuvos istorija ruso akimis
ordinu taikius santykius.” Tai
gi, vienoj vietoj “vyriausybė”,
kitoj jau didysis kunigaikštis, o
trečia vieta skamba Štai kaip:
“Lietuvos vyriausybės diploma
tija, pasinaudojusi Rygos ekono
miniu suinteresuotumu ...” Gi
sekančiam sakinyje jau šitaip:
“Rygą traukė ir stipri karaliaus
valdžia Lietuvoje” (p. 333).
Įvairus maišymasis
Savos rūšies maišymosi bei
prieštaravimų Pašutos veikale
gali pastebėti kiek tik nori.
Straipsnio rėmuose apsistosime
tiktai prie keleto. Štai autorius
rašo: sunkios duoklės “neapsau
gojo šių žemių (Baltarusijos)
nuo lietuvių grobikiškų kariau
nų” (p. 191). “Lietuvos feodalai
užgrobę Baltarusijos žemes... ”
(p. 260). O štai toliau pasakyta
visai priešingai: “Į Didžiąją Lie
tuvos Kunigaikštystę palaips
niui įsijungė Polocko, Vitebsko,
Minsko, Juodosios Rusios, Palesės ir Palenkės žemės, kurių
bajorija ir kunigaikščiai ieškojo
išsigelbėjimo nuo Ordos ir Ordi
no” (p. 303).
Taigi, vienoj vietoj lietuvių
“grobikiškos kariaunos” užgro
bia Baltarusijos žemes, o kitoj
vietoj jau nurodoma, kad ištisos
slavų žemės (kurias autorius
mėgsta tituluoti Baltgudija) įsi
jungė Į Lietuvos valstybę, jieškodamos išsigelbėjimo nuo to
torių bei ordino, nes slavų gimi
nės pačios nesugebėjo apsiginti
ir stipri Lietuvos valstybė buvo
joms užuovėja nuo visokių ne
gandų. Ir pats autorius knygos
pradžioje nekitaip pasisako, ra
šydamas: “Lietuva iškyla ne
kaip karinė grobuoniška kažko
kio kunigaikščio valstybė, o
kaip šalis su pastovia valstybine
santvarka ir vyriausybe, nuo
sekliai vykdanti nustatytąją po
litiką” (p. 66).
Arba štai Pašuta rašo: “Lie
tuvos Didžiojoj Kunigaikštystėj
baltarusių bajorijai buvo pripa
žįstamas platus imunitetas —■
paliekama senoji nuosavybė, ne
keičiamos formos, o tai nebuvo
būdinga, pavyzdžiui, Maskvos
vyriausybės centristinei politi
kai” (p. 187). Taigi, slavai Lietu
vos kunigaikštijoje turėjo daug
daugiau laisvių, negu “motinė
lės” Maskvos "globoje. Tačiau
Pašuta, tarsi užsimiršęs anksty
vesnį savo teigimą, rašo: “Lietu
vos feodalų valdžia, pagrįsta
prievarta, balta/Usių, ukrainie
čių ir rusų žemėse ...” (p. 303).
Šitokių prieštaravimų aki
vaizdoje Pašutos istoriniai sam
protavimai nustoja daug vertės

B. RIMGAUDAS
ir neišlaiko kritikos, nors jie ir
parašyti “neklystančio” mark
sizmo įtakoje, su kuriuo seno
sios Lietuvos istorija turi tiek
bendro, kiek, sakykim, ramus
lietuvis ūkininkas su įsiveržusiu
į jo sodybą ginkluotu enkave
distu.
Vėl prieštaravimų raizginin
Įsipynęs, Pašuta teigia: “Didvy
riška rusų ir kitų mūsų šalies
tautų kova turėjo didžiulę reikš
mę Lietuvai: lietuviam neteko
patirti šio mongolų antplūdžio,
jie nebuvo patekę į totoriųmongolų jungą” (p. 269). Ir štai
kiek toliau Pašuta jau cituoja
Naugarduko metrašti, kuriame
pasakyta: “totoriai užėmė visą
Lietuvos žemę, o pačius (gyvenjus) išžudė” (p. 280).
Kaip galėjo būti užimta visa
Lietuvos žemė ir jos gyventojai
išžudyti, jeigu pats autorius ra
šo, jog invazijos metu Lietuvos
vyriausybė susidorojo su Haličo
kunig. Danilovičium ir netrukus
Durbės mūšyje sutriuškino ka
lavijuočius?
Nepavydint rusų tautai did
vyriškumo, kad ji lietuvius ap
gynė nuo totorių, reikia nema
žinti ir lietuvių nuopelnų. Todėl
tenka pasakyti štai ką: rusai ap
gynė lietuvius nuo totorių ant
plūdžio (kadangi rusai buvo pa
tys totorių nukariauti), bet lie
tuviai
Mėlynųjų
vandenų,
Vorkslos ir kituose mūšiuose sii
totoriais daug padėjo rusams,
apgynė Lietuvą ir tuo pačiu gu
dus, ukrainiečius ir kitus slavus.
Be to, Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje gudai ir ukrainie
čiai ištisus šimtmečius buvo ap
saugoti nuo didžiarusių invazi
jos. Šios tautos Lietuvos globo
je galėjo vystyti savitą būdą,
kalbą, tradicijas. Jei ne Didžioji
Lietuvos Kunigaikštija, šian
dien vargu ar kas bekalbėtų
apie gudus ir ukrainiečius kai
po tokius. Jų surusinimas jau
greičiausiai būtų Įvykęs faktas,
ko šiandien taip atkakliai siekia
Maskva.
Pats knygos autorius sako:
“Mongolų antplūdis nepasiekė
ir Polocko - Minsko bei kitų
Baltarusijos žemių. Nebuvo to
torių - mongolų feodalų nuka
riautos ir Juodoji Rusia (Nau
gardukas, Slonimas, Volkoviskas), Gardino, Turovo-Pinsko ir
Beresto-Drohičino žemės” (p.
270), nes tas žemes jau gan
anksti dengė organizuotos Lie
tuvos valstybės karinė globa.
Pridengta maskuotė
Nevienoj vietoj autorius nu-

tyli dalykus, kurie nėra patogūs
rusiškojo imperializmo tikslams.
Kas liečia rusus ar rusų impe
rialistines užmačias, autorius
moka gabiai nutylėti.
Štai kad ir kalbėdamas apie
sūduvių (jotvingių) klausimą, jis
rašo: “Jatvingių žemė buvo pa
sienis, kur susidūrė vokiečių ri
terių interesai su Lenkijos ir Ru
sios interesais . . . Jotvingiai bu
vo išnaikinti; didžioji jų žemių
dalis pateko Ordino valdžion”
(p. 259). Autorius tik pamini,
kad didelė dalis sūduvių žemių
teko ordinui, bet nutyli rusinti
užgrobtas sūduvių žemes. Tiesa,
jis cituoja rusų šaltinio “pasa
kojamas” žinias: “Žygiavo Vla
dimiras prieš jotvingius ir nu
galėjo jotvingius ir paėmė jų
žemes” (p. 255). Tačiau kiek sū
duvių žemių rytiniai slavai pa
grobė, kolonizavo ir vėliau pa

vertė “Baltarusija” — autorius
Į kalbas nesileidžia. Nepatogu
pirštu rodyti rusiškąjį imperia
lizmą, kuris ir taip visiems ma
tomas.
Nebe tendencijos autorius
skelbia “rusų miestų sąrašą”,
kuriame išvardintos vietovės et
nografinėje Lietuvoje arba buv.
sūduvių žemėse. Tame sąraše
net Lyda ir Raigardas (Suvalkų
trikampyje) pavadinti rusų
miestais. Ir prie knygos pridė
tam žemėlapyje lietuvių gyve
namieji plotai nupiešti beveik
šiandieninės “tarybinės” Lietu
vos ribose. (Irgi marksistinio
metodo tikslingumas!) Tuo tar
pu 1920 m. sutartimi Maskva iš
kilmingai deklaravo Lietuvos
“teritorijos saugumą ir neliečia
mumą” su daug didesniais plo
tais rytuose už “tarybinę” Lie
tuvą ir už Pašuto žemėlapio ri
bas.
(Bus daugiau)
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A4. D. Reginai

Šviesiaplaukis padangių riteris
1971 m. buvo išleista knyga
apie žymiausią II D. karo lakū
ną majorą Erichą Hartmaną —
“The Blond Knight of Germa
ny” (“Vokietijos šviesiaplaukis
riteris”). E. Hartmanas išliko gy
vas, bet savo atsiminimų nepara
šė. Tos knygos autoriai yra ame
rikiečiai pik. R. F. Toliver ir T.
J. Constable.
Sakoma, kad apie kitą asme
nį lengviau parašyti knygą, ne
gu savo atsiminimus. Rašant
apie kitą asmenį, duomenų gali
ma gauti iš paties aprašomojo, jo
draugų, artimųjų, bendradarbių.
Be to, amerikiečiai apie E. Hart
maną jau turėjo medžiagos, nes
jie iš Hartmano buvo atėmę ofi
cialius jo užrašus, jo dalinio duo
menis.
Knyga parašyta Įdomiai, bet
joje yra ir kaikurių netikslumų,
nukrypimų. Amerikiečiai mėgs
ta prirašyti įvairių smulkmenų,
dažnai praleisdami" esminius da
lykus. Pasižymėję kariai gauna
pasižymėjimo ženklus, pakėli
mus į augštesnį laipsnį. Apie E.
Hartmano pakėlimus Į paaugštinimą tekste beveik nieko nepa
žymėta. Tie pakėlimai sutraukti
įvykių lentelėje (303 p.). Nevisi
ir tos lentelės duomenys yra
tikslūs.
Pvz. 29 psl. pažymėta, kad E.
Hartmanas į jaunesnio leitenan
to laipsnį buvo pakeltas 1942 m.
kovo 31 d., o lentelėje — kovo
mėn. 1 d. Lentelėje skelbiama,
kad jis i pilno leitenanto laipsni
buvo pakeltas 1944 m. liepos i
d,, o jo draugai su pakėlimu į
tą laipsnį jį sveikino jau kovo
mėnesį. Lentelėje teigiama, kad
jis į majoro laipsni buvo pakel
tas 1945 m. gegužės 8 d., bet ta
da Europoje karas jau buvo pa
sibaigęs ir jokių pakėlimų nebe
buvo. Gi 280 psl. sakoma, kad
jis į majoro laipsnį buvo pakel
tas porą mėnesių prieš karo pa
baigą.
Autorius rašo (103 p.), kad ka
ro lakūnas H. Graf i Rytų fron
tą atvyko 1942 m. liepos mėne
si, o knygos “Born to Fly” auto
rius G. Blond tvirtina, kad Itn.
H. Graf jau 1941 m. rugpjūčio
3 d. Rytų fronte numušė pirmą
priešo lėktuvą. Kaip matome,
netikslumų neišvengia ir tie au
toriai. kurie knygai medžiagą
ėmė iš tikrų šaltinių.

J. Vaičeliūnas

Erichas Hartmanas gimė 1922
m. balandžio 19 d. Weissach
mieste, Wuertemberge, Vokieti
joje. Jo tėvas Alfredas Hartma
nas buvo gydytojas, sukūręs šei
mą su Elisabeth Machtholf 1920
m. Stuttgarte.
Po I D. karo gyvenimas Vo
kietijoje buvo šunkus. Tėvas,
patartas savo giminaičio, kuris
buvo Vokietijos konsulas Kini
joje, 1925 m. išvyko į Kiniją. Vė
liau pas jį atvyko žmona su
dviem vaikais — Erichu ir Alf
redu. Pastarasis už Erichą buvo
vieneriais metais jaunesnis.
A. Hartmanas buvo patenkin
tas gydytojo praktika Kinijoje,
o kiniečiai — baltuoju gydyto
ju. Jis greitai įsigijo porą namų.
Vienas jo namas buvo Siango
upės saloje. Jo gyvenamą Cangša miestą nuo upės deltos skyrė
apie 900 km.
Kinijoje greitai prasidėjo
riaušės prieš baltuosius. Kai kar
tą A. Hartmanas, eidamas gatve
Į savo kabinetą, pamatė ant tvo
ros pamautas galvas trijų anglų,
kuriuos jis asmeniškai pažino,
susirūpino savo šeimos saugu
mu. Jis savo šeimą tuojau iš
siuntė atgal į Vokietiją. Hartmanienė su vaikais važiavo per
Sibirą. Jos jaunesnis sūnus Alf
redas, kuris dabar Vokietijoje
yra gydytojas, apie tą kelionę
pasakojo:
“Kai traukinys sustojo Mask
vos stotyje, motina pasakė Eri
chui, kad jis prižiūrėtų mane ir
kad mes būtume savo vietose, o
pati išėjo iš vagono iieškoti
maisto ir gėrimo. Jai išėjus, po
kelių minučių traukinys pajudė
jo. Aš pradėjau verkti, kad nėra
mamos. Erichas mane ramino,
kad neverkčiau, kad būčiau drą
sus. Žmonės teiravosi mūsų, kas
Įvyko. Erichas negalėjo jiems
paaiškinti, nes jis geriau kalbė
jo kinietiškai, negu vokiškai. Po
kiek laiko atsidarė vagono du
rys. Jose pasirodė gailestinga
sesuo ir mūsų motina. Nors jos
plaukai buvo pasišiaušę, bet ji
šypsojosi. Dabar pravirko ir Eri
chas. Jis rodė į mane ir tarė:
“Aš jam sakiau, kad neverktų”.
Motina apkabino mus abu. Pasi
rodo, ji išgirdo garvežio signalą,
kai traukinys jau pradėjo eiti. Ji
pasileido visu greičiu vytis trau
kinį, vos spėjo pagauti rankeną

Juozui Česėkui
paskutinio vagono ir užlipti ant
platformos”.
mirus, jo žmoną LEOKADIJĄ ir dukrą LILĘ
E. Hartmanienė grįžo į Vokie
NAKROŠIENĘ su šeima bei kitus artimuosius giliai
tiją ir su vaikais apsigyveno
užjaučiame —
Weil miestelyje, netoli StuttgarMykolas, Liuda, Algis, Alfreda ir Irena Malinauskai
to. Po šešių mėnesių ji gavo
laišką iš vyro. Jis ją kvietė su
vaikais vėl atvykti į Kiniją, nes
čia viskas aprimo. Bet ji nesuti
ko. Tada vyras grįžo į Vokietiją
ir Weil miestelyje atidarė savo
Konstantinui Vincui Stankui
kabinetą.
motociklo nelaimėje tragiškai žuvus, jo tėvus J. K.
Jaunystė
1928-32 m. Erichas lankė pra
STANKUS nuoširdžiai užjaučiame —
džios mokyklą, 1932-36 m. gim
P. I. Geniai ir šeima
naziją Boblingene, o 1940 m.
Sault Ste. Marie, Ont.
gimnaziją baigė Korntal mieste.
Gimnazijoje jis pasižymėjo kaip
geras sportininkas, ypač slidinė i
AfA
jimo sporte. Kartą su slidėmis jis
nušoko 33 metrus, nustebinda
Dr. Vytautui Baltrušaičiui
mas gimnazijos vadovybę.
Erichas domėjosi aviomodemirus, brolį dr. JONĄ su žmona ir visus gimines
lizmu ir sklandymu. Bet jo mo
tina pirmoji įstojo į sklandymo
nuoširdžiai užjaučiame —
Karalėnų šeima
klubą Boblingeno aerodrome,
kuris yra šalia Stuttgarto. Ji iš
Hamilton, Ont.
moko ne tik sklandyti, bet ir
skraidyti. Kai 1933 m. Hitleris
Vokietijoje perėmė valdžią, pra
Piano - Grand Piano specialistas
sidėjo "propaganda už sklandy
mo klubų plėtimą. E. Hartma
Padeda perkant ar parduodant pianinus, sąžiningai atlieka
nienė įsteigė sklandymo klubą
----------- visokius remonto bei stygavimo darbus. ----------Weile ir buvo sklandymo in
A. BRIČKUS • Tel. 534-0940 Toronte
struktore. Tame klube mokėsi
sklandyti ir jos vaikai. Erichui
sklandymas sekėsi geriau, negu
Alfredui.
Erichas 1939 m. Korntal gim
nazijoje sutiko gražią mergaitę,
kurią jis pamilo, nors jos asme
niškai ir nepažino. Kartą, kai ta
mergaitė su drauge grįžo iš mo
kyklos, jis dviračiu jas pasivijo
ir jai prisistatė: “Erichas Hart
manas”. Ta mergaitė buvo Ur
šulė Paetsch. Sutiktoji UršuliuELEKTROS REIKMENYS ® TELEVIZIJOS APARATAI
kė, kurią jis vadindavo Usch,
vėliau tapo jo žmona. Tėvai ne
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
buvo patenkinti, kad jis toks jau
nas, o jau turi tikrą draugę. Jis
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
tada buvo 17, o ji — 15 metų
amžiaus. Vienas vyrukas, kuris
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
buvo už Erichą vyresnis ir di
desnis,
telefonu
kviesdavo
SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Usch i kiną. Ji tai pasakė Eri
Nemokamas į namus pristatymas.
chui. Tas įspėjo, kad jis nelįstų
prie jo mergaitės. Vyrukas ne
KRAUTUVĖS:
kreipė dėmesio ir toliau skambi
no Usch. Ji vėl pasiskundė Eri
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
chui. Tada Erichas jį taip apkū
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444
lė. kad Usch buvo palikta ramy
bėje.
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

(Bus daugiau)
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PLB konstitucijos naujas projektas
I PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENE
1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenę
sudaro visi pasaulyje gyveną lietu
viai.
2. Kiekvieno krašto Lietuvių Bend
ruomenė tvarkosi pagal savo priim
tą statutą, prisiderindama prie vie
tos sąlygų bei įstatų ir PLB konsti
tucijos.
3. Vyriausias Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės organas yra Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seimas.
II PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIMAS
4. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas taria visus PLB reikalus:
a) priima ir keičia Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės konstituciją, b)
kol tautos kamienas yra pavergtas ir
Lietuvos valstybės suverenumo vyk
dymas sustabdytas, reiškia lietuvių
tautos ryžtą būti laisva ir nepriklau
soma ir rūpinasi bendruomenės akty
viu dalyvavimu Lietuvos laisvinimo
darbe, c) sprendžia bendrus reikalus
ir aptaria ryšius tarp atskirų kraš
tų bendruomenių, d) renka Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdybą,
kontrolės komisiją ir garbės teismą,
e) jieško priemonių lietuvybei išlai
kyti, f) derina lietuvių kultūrinę
veiklą ir švietimo darbą, g) priima
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos apyskaitą, kontrolės komisijos
aktą ir išklauso garbės teismo pra
nešimą, h) svarsto seimo narių, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos ir atskirų kraštų Bendruome
nių valdybų siūlymus.
5. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime balsavimo teisę turi: a) at
skirų kraštų Lietuvių Bendruomenių
rinkti atstovai įr atskirais atvejais,
kur krašto bendruomeninėj veikloj
dar nedalyvauja didesnis lietuvių
skaičius, to krašto gausiausios visuo
tinio pobūdžio organizacijos atstovai,
tokiai organizacijai prašant ir PLB
valdybai nutarus bei atstovų skaičių
nustačius, b) PLB valdybos nariai,
c) kraštų Bendruomenių valdybų pir
mininkai, d) garbės teismo ir kontro
lės komisijos pirmininkai.
6. Krašto Bendruomenės atstovų
rinkimo tvarką nustato kiekvieno
krašto Bendruomenė, o seime daly
vaujančios organizacijos parenka ar
keičia atstovus savo tvarka.
7. Krašto atstovui mirus arba raš
tu nuo mandato atsisakius, jo vie
ton įeina sekantis pagal balsų dau
gumą kandidatas; kandidato nesant,
atstovą parenka krašto valdyba.
8. Kiekvieno krašto Lietuvių Bend
ruomenė renka į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimą bent vieną at
stovą.
9. Krašto Lietuvių Bendruomenės
renkamų atstovų skaičių kiekvienu
atveju nustato Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba.
10. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo nariai renkami penkeriems metams.
11. Seimo nariu gali būti kiekvie
nas lietuvis, nejaunesnis kaip 18 me
tų. Savo mandato atstovas negali
perleisti kitam.
12. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba šaukia seimo sesijas,
nustato sesijų laiką bei vietą ir pa
ruošia sesijos dienotvarkės ir reguliamino projektus.
13. Paprastosios sesijos Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seimas šau
kiamas bent kartą per penkerius me
tus.
14. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybai nutarus arba vienam
trečdaliui seimo narių pasiūlius ir
svarstytinus dalykus nurodžius, PLB
valdyba turi nevėliau kaip per 6 mė
nesius sušaukti seimą nepaprastai
sesijai.
15. Pasaulio L. Bendruomenės sei
mo sesija įvyksta, jeigu joje dalyvau
ja nemažiau kaip vienas trečdalis sei
mo narių. Susirinkus mažiau, negu
pusei seimo narių, seime sprendžia
mi tik tie klausimai, kurie nurodyti
iš anksto PLB valdybos paskelbtame
darbotvarkės projekte.
16. Seimo sesijai vadovauja seimo
rinktasis prezidiumas.
17. Visi klausimai sprendžiami sei
mo posėdyje dalyvaujančių atstovų
paprasta balsų dauguma, jeigu klau
simui spręsti konstitucija nenustato

Jų tabako užtektų visai Lietuvai

kvalifikuotos daugumos. Kvalifikuo
tą daugumą sudaro du trečdaliai se
sijoje asmeniškai užsiregistravusių
atstovų. Kvalifikuota dauguma reika
linga: keisti konstitucijai, pareikšti
nepasitikėjimą PLB valdybai, kont
rolės komisijai, garbės teismui ar
atskiriems tų institucijų nariams ir
seimo priimtai darbotvarkei keisti.
18. Seimas sesijos metu gali suda
ryti komisijas.
19. Tarpsesiniu metu, reikalui
esant, seimas sprendžia atskirus
klausimus korespondentiniu balsavi
mu, kurį praveda PLB valdyba.
III PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBA
20. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei atstovauti ir atskirų kraštų Lietu
vių Bendruomenių veiklai derinti,
skatinti bei plėsti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimas renka Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybą.
Ji: a) vykdo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimo nutarimus, b) deri
na pasaulio lietuvių švietimo, tauti
nės kultūros, socialinę, šalpinę, eko
nominę ir politinę veiklą, tuo reika
lu bendradarbiaudama su kitais lie
tuvių veiksniais, c) informuojasi ir
informuoja atskirų kraštų valdybas
apie lietuvių padėtį, d) pateikia PLB
seimui tvirtinti savo veiklos apy
skaitą, c) atlieka kitus šios konstitu
cijos ir PLB seimo pavestus uždavi
nius.
21. PLB valdyba renkama penkcriems metams. Jos narių bei kan
didatų skaičių ir būstinę nustato
PLB seimas.
22. PLB valdybos kadencija bai
giasi naujai valdybai pareigas per
davus. Perdavimas turi įvykti nevė
liau kaip per 30 dienų naują valdy
bą išrinkus.
23. Valdybos nariai pareigomis ir
darbo sritimis pasiskirsto patys.
24. PLB valdyba arba jos atskiras
narys atsistatydina PLB seimui pa
reiškus nepasitikėjimą paragrafe 17
nustatyta tvarka.
25. Svarbesnėms sritims tvarkyti
PLB valdyba gali sudaryti atskiras
komisijas arba skirti įgaliotinius.
26. Rinktam valdybos nariui dėl
kurių nors priežasčių nustojus būti
valdybos nariu, jo vieton nevėliau
kaip per 30 dienų įeina daugiausia iš
eilės balsų gavęs kandidatas.
27. Valdyba prireikus gali koop
tuoti naujų narių, kurių skaičius ne
gali būti didesnis kaip vienas treč
dalis rinktųjų narių. Kooptuotieji na
riai turi lygias teises su rinktaisiais.
IV PLB ATSKIRŲ DARBO
SRIČIŲ INSTITUCIJOS
28. PLB valdybos nariai, vadovau
jantieji atsikroms darbo sritims, ga
li prie savęs turėti vienkartines ar
nuolatines komisijas, kurias tvirtina
PLB valdyba ir kurios veikia pagal
PLB valdybos patvirtintą statutą.
29. Garbės teismas renkamas penkeriems metams. Jo narių ir kandi
datų skaičių nustato PLB seimas.
PLB garbės teismas suinteresuotoms
institucijoms prašant: a) aiškina
PLB konstituciją, b) pasisako dėl
PLB valdybos ir kitų PLB instituci
jų sprendimų bei veiksmų teisėtu
mo, c) pasisako principiniais lietu
vių garbės reikalus liečiančiais klau
simais. PLB garbės teismas veikia pa
gal PLB seimo patvirtintą statutą.
30. PLB kontrolės komisija renka
ma penkeriems metams. Jos narių ir
kandidatų skaičių nustato PLB sei
mas. PLB kontrolės komisija: a) tik
rina PLB valdybos ir kitų PLB insti
tucijų finansinę atskaitomybę, b) su
rašo atskaitomybės tikrinimo aktą ir
ji pateikia PLB seimui tvirtinti.
31. Visų PLB atskirų darbo sričių
institucijų kadencija baigiasi kartu
su PLB valdybos kadencija.
V PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS LĖŠOS
32. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė yra nepelno organizacija.
33. PLB lėšas sudaro: a) atskirų
kraštų bendruomenių įnašai, nema
žesni kaip 15% solidarumo įnašo,
b) aukos, palikimai, dovanos bei
kitos pajamos.
34. Ši PLB konstitucija įsigalioja
PLB IV seimui ją priėmus, šios
konstitucijos įžanga yra VLIKo 1949
metais paskelbta Lietuvių charta.

Ant močiutės kelių nieko nebijau ...

PLATI LIETUVĖS MOTINOS ŠIRDIS
JUOZAS
Motina — mylimas asmuo,
gyvybės ir gyvenimo audėja,
švenčiame jos dieną, kaip vieną
svarbiausių tautine, biologine ir
valstybine prasme. Motina yra
gyvybės pradas, gyvybė — bran
giausias kiekvieno žmogaus tur
tas. Atimk gyvybę, ir jam ne
teks vertės auksas, sidabras, vi
sokie gyvenimo malonumai. Be
gyvybės nėra gyvenimo, be gy
venimo nėra žmogaus. Kiekvie
na gyvybė kalbėte kalba apie
motiną. Ji yra himnas pagerbti
motinai. Dėlto motina yra visų
mylima, kultūringos visuomenės
gerbiama, knygose aprašyta ir
poezijoje apdainuųta.
Motinos akys mus lydi nuo to
momento, kai pirmą kartą šia
me pasaulyje atmerkę mažytes
akutes išvydome lopšj ir rūpes
čio raukšlėm išvagotą, bet malo
nų ir švelnų jos veidą. Jos akys
lydi mus visą gyvenimą. Laimin
gi tie vaikai, kurie motinos aky
se randa savo gyvenimo prasmę
ir šviesą. Tos šviesos prisimini
mas kartais išgelbsti ir labiau
siai paklydusį vaiką. Į motinos
rankas yra sudėta ne tik jos vai
ko, bet ir visos mūsų tautos at
eitis. Motina yra tautos gyveni
mo ramstis, kuriam susvyravus,
sunku tikėti šviesia ir laiminga
tautos ateitimi. Todėl visiškai
nenuostabu, kad visame pasau
lyje yra minima Motinos Die
na. Kanados lietuviai Motinos
Dienos iškilmes labai gražiai su
jungia su mokslo metų užbaiga
šeštadieninėse mokyklose. Mo
tinoms skirtą programą atlieka
mokiniai.
Motinos Diena yra lyg bendra
visų motinų vardo diena, lyg su
sikaupimo, susimąstymo diena,
kada vaikai turėtų padaryti savo
sąžinės sąskaitą ir pažiūrėti, ko
kie buvo jų santykiai praeityje

KRUČAS
ar dabar ir kaip įvertino motinos
meilę bei pasiaukojimą.
Lietuvė motina, kur ji bebū
tų, ar likusi pavergtoje tėvynė
je, Sibiro tremtyje, ar laisvojo
pasaulio kraštuose, visur ji yra
vaikų angelas sargas. Ji rūpi
nasi, kad vaikai būtų dori, kad
neužmirštų savo gimtosios kal
bos, kad mylėtų gimtąjį kraštą.
Nesvarbu, ar mes su motina
drauge gyventume, ar ją skirtų
politinė uždanga, ar galbūt šaltas
ii' bejausmis kapas, vistiek ši
diena turi mus jungti su motina.
Bent valandėlei užmirškime sa
vo kasdieninius rūpesčius ir pa
galvokime apie tą, iš kurios esa
me gavę ne tik gyvybę, bet ir iš
mokę pirmųjų žingsnelių, pirmo
lietuviško žodžio “mama”.
Lietuvės motinos praeities ke
lias erškėčiuotas ir sunkus, nes
ji ant savo motiniškų pečių nešė
krašto okupacijas, pažeminimus,
žiaurų savo sūnų ir dukterų kan
kinimą, mirtį ir tremtį. Ji ma
tė ir laimino 1918 m. savanorį,
einantį ginti laisvės siekiančios
tėvynės, padėjo savo sūnui ir
dukrai 1941 m. birželio suki
lime. Kartu su vaikais kaitroje ir
nežmoniškose sąlygose ji gyvuli
niuose vogonuose buvo tremia
ma į Sibiro vergiją. Verkė moti
na ir savo ašaromis plovė žaizdas
ir kraują nuo šalto ir sustingu
sio, žiaurioje kovoje žuvusio sū
naus partizano veido. O kartais,
tėvynės meilės ir ryžto vedama,
turėdavo tarti skaudų pasmerki
mo žodį tautą išdavusiems vai
kams.
Mūsų motinų širdys plačios,
jose teina visa, kas lietuviška,
katalikiška, miela, gražu. Gyvą
sias motinas pagerbkim meile
nuoširdžia, o prieš mirusias nuJenkim galvas, prašydami Augščiausiojo palaimos.

Kanados lietuvių tabako augintojų duomenys ir pasikeitimai
Tabako augintojų organizaci
STASYS KAIRYS
ja Ontario Flue-Cured Tobacco
Grower’s Marketing Board kas kurio ūkis jau buvo išmokėtas.
met skelbia augintojų sąrašus Jis, vieną ūkį pardavęs, dar du
knygos formoje su kiekvieno na nusipirko. Taigi, pasitvirtina tario adresu, ūkio numeriu, akrų bakininkų priežodis: “Be skolų
skaičiumi bei turima teise au tabako ūkyje pragyvent nega
ginti tabaką. Tokios knygos yra lima”.
slaptos — “confidential”, ir jų,
Ar verto parduoti?
be trijų pirštų kombinacijos, ne
Imkime stambesnį ūkį, ku
labai galima gauti.
gamyba siekia $60.000. Ati
Gerai pasirausus 1962-1972 rio
davus
iš pusės, savi
m. knygose, matyti, kad lietu ninkui augintojui
lieka $30.000. Su $15.viškų pavardžių sumažėjo visu 000 lengvai galima apsimokėti
trečdaliu tiek Delhi, tiek Rod mašinerijos pataisymą, draudą
ney apylinkėse. Prieš dešimt ir žemės mokesčius. Be to, yra
metų buvo dar ir trečia Alliston- dar truputis kitų rūpesčių.
Pt. Hope apylinkė su aštuoniais
Pardavus ūkį, buvęs savinin
augintojais, tačiau šiuo metu,
belikus tik porai lietuvių, tenka kas gauna 14 nuo derliaus paja
mų, įskaitant ir 6% nuo neišmo
ją nurašyti į nuostolius.
kėtos sumos. Taigi, pajamos su
Likusiose dviejose Delhi ir sidaro tos pačios, bet jau ūkio
Rodney apylinkėse lietuvių ta nebeturima. Tiesa, rūpesčių ne
bako augintojų statistiniai duo bėra, bet ar verta atsisakyti nuo
menys 1962-1972 m. laikotarpy savybės dėl trupučio rūpesčių,
je atrodo maždaug taip.
ypač dabar, kai galima sukom
Delhi apylinkėj 1962 m. bu binuoti vaikams ūkį perleisti be
vo 90 savininkų ir 4.400 akrų didesnių mokesčių? Tą klausi
MBR. 1972 m. buvo 66 savinin mą reikia gerai išnagrinėti.
kai ir 3.900 MBR.
Milijonieriai
Rodney apylinkėje 1962 m.
buvo 40 savininkų ir 1800 MBR.
Tabako augintojus, nuvažia
1972 m. buvo 30 savininku ir vusius apsilankyti į didmies
1230 MBR.
čius, tautiečiai traukia per dan
Iš viso Kanadoje 1962 m. lie tį, vadindami “milijonieriais” ir
tuvių tabako ūkių savininkų bu t.t. Kurgi nevadins, nes ponuliai
vo 150 su 6.476 akrais MBR. žurnalistai prideda po nulį taba1972 m. buvo 100 savininkų su kininkams be ręikalo. Pavyz
5.283 akrais MBR. MBR reiškia džiui, torontietis J. Karka, rašy
Marketing Board Rights — ta damas “Drauge” prieš metus ar
bako auginimo teisė. Jeigu leis dvejus apie Skudą, pažymėjo,
tų auginti visą akrų kiekį, tai kad tabako augintojai verti 200
lietuviai ant 5.000 akrų užau mil. dolerių. Aiškiai nulis pri
gintų 10 mil. svarų tabako. To dėtas. Arba čikagietis dr. Kriaukio kiekio turbūt užtektų visai čeliūnas, šlovindamas RastapkeLietuvai per metus rūkyti. Ka vičių už penkšimtę šokių šven
nadoje surūko po 6 svarus kiek tei, pareiškė (“Tėv. Žiburiuo
vienas gyventojas arba iš viso se”), kad pastarasis kasmet už
augina po 400 tonų tabako. Tai
130 mil. svarų tabako.
Pasižiūrėjus į duomenis iš ar antras nulis nevietoje pridėtas.
čiau, matyti, kad lietuvių taba Pagal paprastą aritmetiką, nulis
ko augintojų skaičius gerokai yra niekas, kai jis stovi po ame
sumažėjo. Priežastis yra ta, kad rikietiško taško arba po lietu
ankstyvesnės imigracijos lietu viško kablelio. Kai nulis pride
viai jau visi apie 70 metų am damas prie sveiko skaičiaus, tai
žiaus. Daugelis jų jau mirė, o tam skaičiui garbė padidinama
dar daugiau pardavė ūkius. Nors dešimteriopai. Taigi, dėl ponų
augintojų skaičius sumažėjo, ta žurnalistų šlubavimo aritmeti
čiau ūkio vieneto dydis pakilo. koje, tabako augintojai yra- pa
1962 m. vidutinis ūkio dydis daromi milijonieriais.
buvo 43 akrai MBR, šiandien —
52 MBR. Tai mechanizacijos ir
Turner & Porter
ekonomijos išdava. Daugiau au
laidotuvių namai
ginant, proporcingai būna ma
žiau išlaidų.
436 Roncesvalles Avė,
Pagal oficialius duomenis,
šiuo metu mažiausias vieno ūkio
savininkas lietuvis yra su 19
akrų MBR, didžiausias — 7
ūkių savininkas su 325 MBR.
Ūkių pirkimas ir
pardavimas
Per paskutinius dešimtį metų
viskas labai pabrango. Dėlto ta
bako augintojų išlaidos pradė
jo artėti prie pajamų. Kad iš
laidos nepralenktų pajamų, ta
bako augintojai buvo priversti
arba plėstis, arba eiti lauk iš
ūkių. Dėlto jaunesni tabako au
gintojai prasiplėtė, o vyresnio
amžiaus tautiečiai pardavė
ūkius ir šiuo metu gyvena iš
“nuostolių”. Praėjusio sezono
metu Delhi apylinkėje keturios
lietuvių šeimos pardavė stam
bokus ūkius su 58-59 MBR po
250-270.000 dolerių. Tarp jų bu
vo ir vienas “vargšas dypukas”,

1962—1972 metų laikotarpyje
Sezono nelaimė — šalna
1972 m. pavasarį visus taba
ko augintojus prigriebė šalna.
Tabakas jau buvo pasodintas,
tad daugumai reikėjo iš naujo
visą derlių atsodinti. Atsirado
didžiausias daigų trūkumas.
Šiuo atveju lietuviai viens ki
tam padėjo, panašiai kaip žydai.
Pavyzdžiui, Vladui Vindašiui ki
tatautis pasiūlė $10 už daigų dė
žę. Tas jam nepardavė, bet lie
tuviui atidavė nemokamai. To
kių atvejų mažai pasitaiko.
Pavasario šalnos nukankin
tas tabakas davė lengvą derlių,
ir bendrovėms pritrūko 25 mil.
svarų. Už tai buvo gauta gera
kaina — po 78 et. už kiekvieną
svarą. Tokią kainą gavę tabakininkai turės užtektinai lėšų ne
tik duonai, bet dar ir ragaišiui.
UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMUS
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį
reguliarios kainos. Tai lyg
kad nueitum į krautuvę su
$100 ir gautum $200 ar $300
vertės prekių ar net daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai
gali būti iškeičiami į pinigus,
t. y. į reguliarius rublius
augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS
Pristatoma per 3 savaites
Mokama už specialų rublį $2.60
SI KAINA APIMA VISKĄ—
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ!
Galite siųsti, kiek norite
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ
KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor
New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai
Garantuotas skubiausias
pristatymas.
Prašome rinktis ir šių
naujų modelių
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3520.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4036.50
Station Wagon
“FURGON”

$3881.25

Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3570.00

“MOSKVIČIUS’
408 IE

$3285.00

“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968
$2250.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių
biuletenių su automobilių ir
apartamentų iliustracijomis
VARTOTI DRABUŽIAI
PRAŠYKITE MŪSŲ
SPECIALIŲ
BIULETENIŲ

Mes turime 24 metų patyri
mą ir daug tūkstančių paten
kintų klientų.

Kad jūsų aplinka butų švari
Reguliuojam jų išvežimą ir pašalinimą.
2. Mes studijuojam atliekų perdirbimo
galimybes, norėdami sumažinti atmatų kiekį
ir išsaugoti gamtinius išteklius.
3. Mes kontroliuojam vartojimą tokių
chemikalų, kurie prisideda prie taršos.

Ontario yra greitai auganti provincija,
kurioje kasdien didėja žmonių, autovežimių,
fabrikų ir mašinų skaičius.
Su tokiu augimu kyla aplinkos pažei
dimo grėsmė — visų rūšių tarša.
Mūsų orą, žemę ir vandenį stengiasi
apsaugoti Ontario aplinkos ministerija.
Kas mes esam ir ką veikiam?

Vandens tarša

1. Mes saugom nuo taršos visus Ontario
vandens šaltinius.
2. Mes vystom ir prižiūrim paviršiaus
ir požemio vandens atsargas.
3. Mes sekam visas pramonės ir že
mės ūkio vandens taršai tarnaujančias ištakas.
4. Mes planuojam, statom ir finansuojam Ontario miestų savivaldybėms moder
nius kanalizacijos ir vandentiekio įrenginius.
5. Mes prižiūrim visas privačias at
matų pašalinimo sistemas.

Oro tarša

1. Mes sekam oro taršą ir įsakome
atitinkamas priemones, kai būna pasiektas
nepriimtinas lygis.
2. Mes surandam ore juntamus kva
pus bei tokius, kurių dar negalite užuosti, ir
juos pašalinant, jeigu yra pavojingi.
3. Mes tikrinam oro- taršos įtariamą
žalą žmogaus sveikatai ir jo nuosavybei.
4. Mes esam atsakingi už perdidelį
triukšmą ir rūpinamės privaloma jo kontrole.

Ontario provincija aplinkai saugoti turi
tokių įstatymų, kurie yra geriausi Š. Ameri
koje. Tačiau taršos problemai išspręsti reikia
mūsų visų bendros pastangos.
Ar jūs prisidėsit?

Žemės tarša

1. Mes tvarkom pertekliuje gyvenan
čios savo bendruomenės visas atliekas — pra
monės, gamybos atmatas ir paprastas šiukšles.

ENVIRONMENT ONTARIO ©
Ontario Ministry of the Environment.
Hon. James A C. Auld, Minister. Everett Biggs, Deputy Minister.
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Jeigu jūs esate reikalingas pagalbos ar norit atsikratyti jus slegiančios taršos problemos, kreipkitės:

Toronto Prisikėlimo parapijos simpoziume “Gyvoji parapija” kalba jam va
dovavęs tarybos pirm. J. Gustainis ir klebonas kun. P. Barius, OFM.

Vanduo

Oras

Žemė

135 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
Tel. (416) 965-6967

135 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
Tel. (416) 965-5895 arba Zenith 3-3220

135 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
Tel. (416) 965-1071
Chemikalų skyriaus tel. (416) 965-2401

Norintys daugiau informacijų apie ministeriją bei jos programas rašykite: Information Services Branch, 135 St. Clair Avenue West, Toronto M4V 1P5.

® PAVERGTOJE TEWJE

MASKVOS KONTROLĖ
“Tiesa” 63 nr. paskelbė trumpą
pranešimą apie valstybinio spaudos
komiteto pertvarkymą j sąjunginĮrespublikinį leidyklų, poligrafijos ir
knygų prekybos komitetą. Naujojo
komiteto pirmininku paskirtas Juo
zas Nekrošius. Sąjunginės-respublikinės ministerijos ir sąjunginial-respublikiniai komitetai paprastai reiš
kia Maskvos kontrolę, ten daromus
pagrindinius sprendimus. Minėto ko
miteto pertvarkymu Maskvos kontro
lė įvedama leidykloms, spaustuvėms
ir net knygų prekybai.
KANADIŠKI KVIEČIAI?
“Tiesos’ 89 nr. E. Uldukis atsklei
džia kviečių dingimo problemą Klai
pėdos uoste: “Vidaus reikalų minis
terijos transporto milicijos Klaipėdos
ruožo skyrius gavo nerimo kupiną te
lefonogramą. Kauno geležinkelio sto
ties darbuotojai pranešė, kad Klaipė
dos jūrų prekybos uoste pakrautame
vagone trūksta net 6.325 kilogramų
kviečių. Plombos, kurias uždėjo siun
tėjas, sveikos, įsilaužimo į vagoną žy
mių nėra. Kauniečiai prašė milicijos
darbuotojus išaiškinti, kur galėjo
dingti daugiau kaip šešios tonos
jiems skirtų grūdų ...” Speciali ko
misija, apsilankiusi Klaipėdos uoste,
konstatavo, kad penkiolikoje vagonų
su grūdais buvo paliktos atviros'pa
krovimo angos, pro kurias vagonus
gali aptuštinti vagys. Daug vagonų
nepasižymi sandarumu — iš jų byra
grūdai. Tokių ant žemės pabirusių
kviečių vienoje vietoje rasta 350 kg,
kitoje — 100 kg. Komisijos pakar
totinis apsilankymas uoste labai ne
patiko šių valdų rusui viršininkui:
“Keistą poziciją paskutiniojo reido
metu užėmė jūrų prekybos viršinin
kas A. Belas. Užuot parėmęs reido
dalyvius jis įsakė uosto apsaugos dar
buotojams sulaikyti visuomeninin
kus, motyvuodamas tuo, kad jie be
uosto viršininko leidimo ... fotogra
favo žemėn užkastus grūdus. Reidas
į uostą buvo surengtas kovo 16 d.
rytą. Po pietų, gavę oficialius leidi
mus į uosto teritoriją, milicijos ma
joras L. Sobolevas ir šių eilučių au
torius nuėjo pasižiūrėti, kaip šalina
mi reido dalyvių nurodyti trūkumai.
A. Belo įsakymu uosto apsaugos dar
buotojai sulaikė mus, nuvedė Į sargy
bos būstinę ir, tik įsitikinę, kad ne
turime fotoaparato, to paties A. Be
lo nurodymu paleido...” Atrodo,
Klaipėdos uoste yra iškraunami iš
Kanados ar galbūt JAV atvežti kvie
čiai. E. Uldukis sutinka, kad visiškai
išvengti nuostolių neįmanoma, ir sa
vo rašinį užbaigia turbūt viršininkui
A. Belui skirta pastaba: “Ir net tuos
grūdus, kurie išbyra kraunant, reikia
kruopščiai išvalyti ir atiduoti ūkiams.
Bet kasti juos j žemę, kaip buvo
ne kartą daroma, — nusikaltimas.”
NAUJI LĖKTUVAI
Balandžio 10 d. buvo pradėtas se
zoninis orinis susisiekimas tarp Pa
langos ir Maskvos naujais “JAK-40”
lėktuvais. Pirmojo skrydžio įgulą su
darė kapitonas V. Kačkajevas, ant
rasis pilotas A. Dovydėnas ir borto
mechanikas A. Bute. Lietuvos civili
nės aviacijos viršininkas rusas G.
Liachovas “Tiesos” 80 nr. paskelbta
me pranešime “JAK-40” lėktuvais
vasarą žada keleivius vežioti iš Vil
niaus į Palanga. Kasdien numatoma
turėti 20 skrydžių, šiemet taipgi bus
atidarytos naujos orinio susisiekimo
linijos: Vilnius—Jerevanas, Vilnius
—Anapa, Vilnius—Daugpilis, Kau
nas—Gardinas. Per metus numato
ma pervežti daugiau kaip 700.000 ke
leivių.
ŽALIAKALNIO ŠLAITAI
Docentas M. Lukinas “Komjauni
mo Tiesos” 35 nr. paskelbtame laiš
ke siūlo atkurti žaliąjį Kauno lanką

— Žaliakalnio, Augštųjų Šančių ir
Fredos ąžuolynus. Nors projektas bu
vo paruoštas ir patvirtintas 1968 m.,
numatyti darbai nėra pilnai atlikti.
Parodos kalno ąžuolyną vis dar ža
loja karuselės, kiti pramoginiai įren
giniai ir šokių paviljonas. Minios
žmonių trypia, ardo šlaitus, pažei
džia ąžuolų šaknis. Apie Žaliakalnio
šlaitus ties senamiesčiu M. Lukinas
rašo: “Niūrios, vandens erozijos ardo
mos, sąšlavynais apverstos nuokalnės,
išdykusių paauglių aplaužyti skurdūs
medeliai. Piktžolės, šiukšlių, sudau
žyto stiklo, surūdijusios skardos,
maisto atliekų sąvartynai. Ir, tarsi
“puošdamos" miestą, kaip tyčia aukš
tai iškeltos medinės lūšnos ir tuale
tų būdelės, prie šlaito prisiglaudusios. Ne, ne tokio vainiko vertas mū
sų garbingas miestas! Laikas iš pa
grindų ir kardinaliai išspręsti Kauno
šlaitų problemą. Reikia jų teritoriją
išskirti į ypatingos apsaugos, įstaty
miškai reglamentuotą erozinę zoną,
skubiai iškelti įsikūrusias ten lūšnas,
uždrausti šiuos šlaitus kasinėti, so
dinti daržus. Būtina šlaitus apželdinti
medžiais bei gražiai žydinčiais deko
ratyviniais krūmais, kur reikia, ap
sėti žole. Reikėtų, kad specialistų ko
misija objektyviai įvertintų grėsmin
gą Kauno, ypač Žaliakalnio, šlaitų
būklę ir paruoštų pasiūlymus jiems
tvarkyti. Nebegalima toleruoti anti
sanitarinės miesto aplinkos! Ištisai
apželdinti Žaliakalnio, Aleksoto bei
Fredos šlaitai, susijungę su Kauno
ąžuolynais, turi sudaryti vientisą ža
liąjį mūsų senojo miesto lanką, teik
ti jam švarų, gaivinantį orą.”
VILNIEČIO SKUNDAS
“Komjaunimo Tiesa” 58 nr. pa
skelbė vilniečio A. Sideravičiaus laiš
ką: “Apsigyvenau statybininkų bend
rabutyje. Kambario draugai, pasiro
do, buvo įpratę vakarus leisti prie
butelio. Kai buvau paprašytas “pa
laikyti kompaniją” — atsisakiau. Ta
čiau argi viskas tuo ir baigėsi? Pra
šymas virto įkalbinėjimu, paskui —
įžeidinėjimu: “šykštuolis, rublio gai
la” ir panašiai. Netekęs kantrybės,
kloji ant stalo penkrublinę ir eini
gulti. Bet neilgam: kai gėrimai išsi
rikiuoja ant stalo, būni pažadintas,
ir prasideda viskas iš pradžių — nuo
prašymų iki įžeidinėjimų: “Ar drau
gas nenori būti? ..” “Tu ne vyras, ar
ką?” “Tai ką — niekini mus, per
prasta kompanija?..” Ir taip “ža
lias” naujokas, nenorėdamas būti ig
noruojamas kolektyvo, nusileidžia —
“tik vieną”... Tačiau stiklinė apsu
ka ratą ir — vėl ataka prasideda, vėl
iš naujo, tik dar aštresnė, nes kauš
telėjusios galvos dar išradingesnės...
O šitaip tęsiasi vos ne kas vakarą. Ir
ką daryti? Negersi — būsi “išstum
tas” iš kolektyvo, gersi — rytojaus
dieną prastai dirbsi. Apie kitokią ža
lą aš jau nekalbu ... Paprašysi per
kelti į kitą kambarį — gal būt, ir
patenkins tavo norą, bet kokia iš to
nauda, jei ir kitame tas pats? ...”
MILIJONAS PRIIMTUVŲ
Šiaulių televizijos aparatų gamyk
la balandžio 13 d. peržengė pirmą
jį čia pagamintų priimtuvų milijo
ną. Darbą pradedant 1963 m., buvo
gaminami rusiškos konstrukcijos te
levizoriai, o dabar juos jau yra pa
keitęs lietuviškas “Tauras-204”, pasi
žymintis originaliu meniniu ir tech
niniu sprendimu, šia proga reikia pa
minėti ir Kauno radijo gamyklą, pra
dedančią lietuviško televizoriaus “Šilelis-401” serijinę gamybą. Mažą, ne
šiojamą tranzistorinį televizorių “Šilelis-401” suprojektavo gamyklos
konstruktoriai, vadovaujami A. Žiliaus. Spaudoje teigiama, kad “Šilelis-401” savo išvaizda ir kokybe
prilygsta geriausiems užsienio firmų
pavyzdžiams.
V. Kst.

“AUKURAS”

kviečia visus j

PARENGIMU

Jaunimo Centro salėje Hamiltone, 58 Dundurn St. N.
Bus suvaidinta

VYTAUTO ALANTO 3 veiksmų komedija

"ŠIAPUS UŽDANGOS".

g HAMILTON"

i ■■;

E. DAUGUVIETYTĖS ■ KUDABIE- moksleivių ateitininkų pirmininkas.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
NES vadovaujamas "Aukuras” gegu
žės 12 d., 7.30 v. v„ Jaunimo Centre gegužės 13, sekmadienį, prasidės
turės premjerinį spektaklį Vytauto Jaunimo Centre tuoj po 11 vai. pa
Alanto komedijos “Šiapus uždan maldų. Paskaitą skaito sociologijos
gos”. Žiūr. skelbimą. Visi kviečiami magistrui besiruošianti stud. Gabija
gausiai dalyvauti. Gegužės 19—20 d. Juozapavičiūtė. Meninėj programoj
d. "Aukuras” su šia komedija ir J. matysime savo geriausius jaunimo ta
Jankaus “Audrone” vyksta gastrolių lentus. Minėjimą šiemet rengia vie
tos ateitininkai. K. M.
j Niujorką.
SKAUČIŲ IŠVYKOS. Atėjus pa
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS”,
vadovaujamas sol. V. Verikaičio, po vasariui, atbudus gamtai, sukruto ir
sėkmingos išvykos balandžio 29 d. į mūsų paukštytės. Tikime, kad jų
Detroitą šį savaitgalį, gegužės 12 d., pavyzdžiu paseks ir vilkiukai. Paukš
koncertuos Baltimorėje, o gegužės tyčių globėjos L. Kontenienės ir
13 d. — Filadelfijoje. Autobusu iš draugininkės Loretos Zubaitės ini
vyks gegužės 11, penktadienį, 11 v. v. ciatyva buvo surengta paukštyčių iš
nuo Jaunimo Centro. Grįš pirmadie vyka į Dundas ledo karnavalą. Su
nį anksti iš ryto. Chorą į Baltimore pasigėrėjimu paukštytės sekė čiuo
kviečia Tautinė Sąjunga, o į Filadel žėjų atliekamą pasaką “Alice in
fija •— Bendruomenės valdyba ir cho Wonderland” ir kitus ledo bale
tus. Gegužės 27 d. Birutės draugo
ras “Viltis”. J. P.
AV PARAPIJOJ šiuo laiku vaikš vė autobusu vyks į Niagarą-Falls.
čioja rinkėjai, rinkdami parapijiečio Grįš tą pačią dieną. Birželio 23—24
mokestį ir auką skoloms išmokėti. d. d. yra numatyta “Širvintos” ir “Ne
Bendra prašomoji suma nėra didelė muno” tuntų išvyka į Delhi. Bus
tik $35. Palyginti tai yra tik dalelė vykstama autobusu. Smulkesnių in
to, ką turi mokėti kanadiečiai kata formacijų prašoma teirautis pas tunlikai savo parapijoms. Mes prie sa tininkę Ireną Zubienę, tel. 545-5933.
vo parapijos turime dar ir erdvų Išvykon į Delhi yra kviečiami tėve
Jaunimo Centrą, kurio išlaikymas liai ir svečiai.
Vyr. skautės r vadovės, kurios dar
yra susijęs su nemažomis išlaidomis.
Jis beveik visada yra užimtas mūsų neužsiregistravo ir norėtų dalyvauti
jaunimo ir liet, organizacijų, tad ne Kanados rajono vadovų-ių suvažiavi
galima iš jo padaryti ir kažkokio pel me St. Catharines, prašomos skubiai
no. Be to, šiemet taip pat atliekami pranešti tuntininkei I. Zubienei. L. S.
daug kaštuojantys pastatų remonto
KAZIUKO MUGEI surengti B.
ir pagražinimo darbai. Tas mokestis Kronas skautų reikalams paaukojo
visada būdavo renkamas rudenį, bet $25; Medžiotojų ir žuvautojų klubas
šiemet tai norima atlikti jau pavasa — $25, p. Jankai — $10, P. Armonas
rį, dar prieš parapijos 25 metų jubi- — $5 ir V. Stankevičius — $5. L. S.
lėjų, kurio iškilmės bus birželio 3 d.
ATEITININKŲ VAKARAS balan
Advokatas
džio 28 d. nepasižymėjo dalyvių gau
sumu, bet savo menine programa,
EUGENIJUS KRONAS,
kuri, suplanavimams keičiantis, kad ir
B. Sc., B. C. L.
paskubomis sudaryta, praėjo su di
deliu pasisekimu. Su savo pirmomis
32 James St. So.,
gastrolėmis mus aplankė Toronte
Royal Bank Building,
naujai įsisteigusi tautinių šokių gru
suite 614,
pė “Atžalynas”. Į Hamiltoną atva
žiuojančios tautinių šokių grupės turi
tel. 522-8781
būti geros, nes mes čia turime kon
Hamilton, Ontario
kurencijos nesibijantį “Gintarą” ir
save skaitome tos srities specialis
tais. Dar jaunutis “Atžalynas” važia
Niagaros pusiasalis
vo čia, kadangi jie žinojo, kad yra
KIWANIS MUZIKOS FESTIVA
geri. Niekad čia dar neteko matyti, LYJE Niagara Falls mieste, p. p. Ulkad publika taip entuziastiškai pri binų anūkė Ramona už dainavimą
imtų taut. 'Šokių šokėjus, kad taip laimėjo tris aukso ir vieną sidabro
įsijungtų į muziką, šokių ritmą ran medalį. Ji atvyko į koncertą, apsiren
kų plojimu ir audringomis katutė gusi lietuviškais tautiniais drabu
mis. “Atžalyno” 28 šokėjai tai pasie žiais. Niagara Falls kolegijos audito
kė. Programoje buvo visų patys rija buvo pilna rinktinės publikos.
mėgstamiausi ir populiariausi šokiai: Festivalyje dalyvavo apie 15 daininGyvataras, Sustas, Sadutė, Čigonė kų iki 16 metų amžiaus. Ramona pa
lis, Audėjėlė ir Malūnas. Kaikuriuose dainavo dvi angliškas dainas ir vieną
jų įvesta sugrupavimo ir judesių nau lietuvišką — “Nemunėlis”, pirma pa
jenybių. Atrodo, gerai yra parinktos aiškinusi kas yra Nemunėlis ir kas
šokėjų poros, tautinė apranga ir apie jį dainuojama. Už šią dainą ji
tautiniam šokiui duotas geras artisti gavo augščiausią šių metų festivalio
nis apipavidalinimas. Šokių mokyto pažymį ir kartu aukso medalį, aud
jai ir grupės vadovai — Roma Sapi- ringai plojant kanadiečiams, kurių
jonienė, Ramūnas Tamulionis ir Al dauguma pirmą kartą pamatė lietu
gis Baubinas čia yra įdėję daug dar vaitę ir išgirdo ją kalbančią ir gra
bo. Be šitos grupės jie sakosi dar tu žiai dainuojančią apie savo motinos
rį ir kitą — jaunesnių 30 šokėjų gru ir senelių gimto krašto upę. Ramopę. Gražia tarsena programą praneši nos tėvas yra Brownell, nelietuvis.
nėjo Dana Jokubaitytė, akordeonu Kai komisija jai priminė nelietuviš
ST. CATHARINES, ONTARIO
grojo Vilis Pakštas, talkinamas ha- ką pavardę, Ramona atsakė, kad jos
TAUTYBIŲ FESTIVALIS prasi sikvietė Hamiltono “Gyvatarą”. Ne- miltoniečio Edmundo Stungevičiaus.
dės gegužės 18 d. banketu, kuriame perdidžiausia slovakų salė buvo pil Kad nebuvo susilaukta daugiau daly mama yra lietuvė ir seneliai Ul
dalyvaus vietinės valdžios atstovai nutėlė jaunimo, o senimo atėjo ne- vių, galėjo būti įvairių priežasčių. bi nai yra lietuviai. Visi tokiu atsaky
ir visų tautybių bendruomenių pir perdaug — retas težinojo, kad kon Viena jų yra ta, kad žmonės į jauni mu buvo labai patenkinti. Už angliš
mininkai. Gegužės 19 d. prie miesto certas rengiamas. Tačiau kas sužino mo organizacijų rengiamus vakarus kas dainas Ramona irgi gavo po auk
rotušės bus oficialus atidarymas. Po jo ir atvyko, tas šio vakaro ilgai ne žiūri kaip į pasilinksminimą jauni so medalį. Si labai dailios išvaizdos
to visų tautybių atstovai žygiuos užmirš. Koks gausus ir gražus mūsų mui. Tokiuose vakaruose būna daug mergaitė savo jauname amžiuje jau
miesto gatvėmis iki arenos, kur turės jaunimas! Koks jis lietuviškas ir ko jaunuomenės, jie pasisamdo mėgsta turi ant sienos pasikabinusi vieną
progos pasirodyti visų tautybių gru kį gražų tautinį darbą dirba! Pui mą orkestrą, kaip šitame vakare, ir bronzinį, du sidabro ir keturis aukso
pės su savo šokėjais, muzika ir kt. kių vadovų dėka net ir mažieji šo vyresnieji kartais pasijunta nejau medalius. Kor.
Festivalyje lietuviams atstovaus mū ko kaip seni. Atsimena kiekvieną ju kiai. Pasilinksminimui vadovavo MAŽA GARBĖ SVETIMA
sų tautinių šokių grupė* “Nemunas” desį ir jau turi įgudimą. Skrieto ateitininkų E. K. Gudinskų šeimos
vyresnieji ir mažesnieji šokėjai, va skrieja salėje. Vyresniųjų tempas re jauniausias ateitininkas Antanas Gu- KALBA KALBĖTI, DIDI
dovaujami Stasės Zubrickienės ir Ni tai kur matytas, būdingas tik bręs dinskas, kuris dabar yra Hamiltono GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI
jolės Gverzdytės. Be to, visą savaitę tančiam amžiui. Hamiltono “Gyvatakrautuvių languose bus išstatyti įvai ras”, žinoma, preciziškas ir lengvas
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
rių etninių grupių tautodailės pavyz kaip vėjelis. Viską papildė puiki K.
KOOPERATYVAS “TALKA”
džiai: tautiniai drabužiai, gintaras, Deksnio akordeono muzika. Vakaras
830 Main St. East, tel. 544-7125
audiniai, medžio drožiniai, lėlės ir alsavo miela Lietuva.
Darbo valandos:
Mokame už:
kt. Tomis parodėlėmis jau kelinti
Vakarą pradėjo Nemuno valdybos
metai rūpinasi Adolfas šetikas. Rei pirm. Jonas Lianga, pagerbdamas
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
depozitus____________ 5%%
kia pasidžiaugti, kad jo rūpesčiu su ansamblio krikštatėvius V. Žemaitie
antradieniais
10 — 5 v.p.p.
Šerus ir sutaupąs _____ 6% %
trečiadieniais
10 — 5 .v.p.p.
rengtos parodėlės praeity turėjo di nę ir J. Paukštį už jų tikrai nuošir
už vienų metų terminuotas
delį pasisekimą. Reikia manyti, kad džią paramą ansambliui. P. Balsui
ketvirtadieniais
10 — 5 v.p.p.
indėlius __ _ ___________ 7%
penktadieniais
10 — 7 v.vak.
ir šiais metais sėkmė lydės jo pa perėmus programos vadovavimų, įvy
ir 3 metams__________ 7% %
šeštadieniais
9 — 12 v.p.p.
stangas.
ko iškiliosios lietuvaitės M. LiangaiDuodame:
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI tės vainikavimas pereinamąja karū
asmenines paskolas iš___ 10%
prieš ilgus savaitgalius “Talka”
MAS įvyks birželio mėn. 17 d. vie na, kurią ansambliui padovanojo
nekiln. turto paskolas iš 8%%
šeštadieniais uždaryta.______________________________________
nuolyno patalpose. 75 Rolls Avė. Iš kun. J. Liauba, OFM. Pagal gražų
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
kilmingos Mišios 10 v. r. už kenčian paprotį iškiliąją lietuvaitę išsirenka
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
čius ir žuvusius brolius ir seseris lie pats jaunimas. Jai tenka nelengva
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš $3,800,000
pareiga
visur
atstovauti
mūsų
bend

tuvius atnašaus kun. Juvenalis Liauba, OEM. Paskaitą po pamaldų skai ruomenei, rudenį dalyvauti pagarsė
tys svečias iš Toronto Stasys Jokū jusioje vynuogių šventėje. Pernai
Mėsos ir pirtkūs dešros gominiol
baitis, meninę programą atliks Stasė puikiai atstovavo Jūratė ZubrickaiSkonėstoi ---------Zubrickienė. Prie laisvės paminklo tė, šiemet atstovaus Margarita LianLtd.
bus padėtas žuvusiems už laisvę gyvi: gaitė. Linksmoji šio koncerto-vakaro
kiekvieno skoniui
gėlių vainikas. Bendruomenės valdy programa vyko labai jaukioje ir įdo
ba maloniai kviečia visus lietuvius mioje nuotaikoje, nes didžioji daly
284 KING STREET E.,
GUELPH LINE prie PROSPECT,
gausiai dalyvauti pamaldose ir minė vių dalis buvo iš kitų bendruomenių.
HAMILTON — 528-8468
BURLINGTON — 639-0510
Grojo
labai
geras
orkestras.
jime. Apylinkės valdyba
740 UPPER JAMES ST.,
LLOYD D. JACKSON SQUARE,
MARIJA SETKUVIENE išvyko į
"NEMUNO” ANSAMBLIS surengė
HAMILTON — 389-4113
HAMILTON — 525-9641
savo vakarą-konccrtą ir į svečius pa Floridą porai savaičių. Kor.
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LIETUVIAI PASAULYJE

gegužės 12, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro,

Po to — vynas, šokiai su lietuviškom dainom.
Bilietų kaina $2.50 suaugusiems, moksleiviams $1.00.
Rengėjai — H. L. D. M. T. "Aukuras"

4 psl. • Tėviškės Žiburiai •
SUDBURY, ONT.
KĘSTUTIS IR SUZANA REMEI
KIAI susilaukė dvynukų, kurie gra
■ b Bi3
žiai sveiki auga. Per Velykas buvo
pakrikštyti Jono ir Gregorijaus var
dais. Pas L. J. Remeikius jų pačių
restorane buvo surengta puiki krikš J. A. Valstybės
tynų puota.
SAULIŲ SĄJUNGOS metinis su
ŽUVAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ važiavimas įvyko bal. 14—15 d. d.
klubas “Geležinis vilkas” vaišingoj Detroito lietuvių namuose. Dalyvavo
Agotos Pranckūnienės pastogėj su 122 atstovai iš septyniolikos JAV ir
rengė tradicinę vakarienę. Pirm. St. Kanados vienetų. Garbės prezidiumą
Krivickas pirmiausia paprašė visus sudarė VLIKo, Tautos Fondo, BALatsistoti ir tylos minute pagerbti pir Fo, kūrėjų-savanorių, ramovėnų,
mąjį mirusį klubo narį a. a. Mykolą skautų ir kitų organizacijų atstovai.
Pranckūną. Po to kun. Ant. Sabas su Suvažiavimą žodžiu ir raštu sveikino
kalbėjo invokaciją ir palinkėjo klu Lietuvos diplomatai, žurnalistai, stu
bui sėkmės. Džiugu, kad senesniųjų dentai, Saulių Sąjungos garbės na
vietas jau pradeda užpildyti jaunes riai ir visa eilė kitų svečių. Suvažia
nieji. Tad klubas dar ilgai gyvuos. vimui vadovavo teisininkas M. šnapšSt. Krivickas padovanojo Vitui Stcp- tys. Paskaitą apie tarptautinę padėtį
šiui jauniausiam klubo nariui gražią ir lietuvių tautos viltis skaitė dr. Br.
meškerę. Visi skaniai pasivaišino A. Bieliukas. Sudarytas veiklos planas
Pranckūnienės paruoštais valgiais. ateinančių 3 metų laikotarpiui. Į
Vyravo pakili lietuviška nuotaika. centro valdybą išrinkti: V. Tamošiū
Skambėjo Antano Gataučio akordeo nas (pirm.), Alf. Šukys, dr. K. Pauno garsai ir jaunimo linksmos lietu tienius, J. Švoba, R. Ražanskienė, R.
viškos dainos.
Macionis, St. Bernotavičius, VI. MinSILVIJOS MARTINKUTĖS inicia gėla, Alfonsas Mikulskis, J. Šostakas,
tyva jos pačios bute buvo surengtas J. Balsys ir St. Jokūbaitis. Į garbės
jaukus priešvestuvinis pobūvis su teismą išrinkti: M. Snapštys (pirm.),
skaniais valgiais ir gėrimais Gražinai Alg. Budreckas ir J. Briedis. Sąjun
Mazaitytei pagerbti. Susirinko visos gos kapelionas kun. J. Borevičius, S.
didžiosios tautinių šokių grupės “Ra J„" moterų šaulių vadovė — O.
munėlė” šokėjos išleisti savo narės Mikulskienė. Į garbės šaulius paaugšir gražus būrelis artimesnių moterų. tinti: ats. gen. Jonas Černius, prof.
Buvo įteiktos dovanos ir linksmai pa Emilija Pūtvytė, K. Kodaitienė ir
dainuota bei pajuokauta.
Eug. Klupšienė. Saulių Žvaigždės or
A. A. VYTAUTAS DRŪTYS, M. dinus gavo: dr. K. Pautienius, J. ZaČebatorienės ir O. Stepšienės brolis, vys ir S. Malinauskas. Saulių meda
po ilgos ir sunkios ligos mirė Puns liu apdovanotas P. Kanopa. Iškilmių
ke. Dvejas Mišias už jo sielą užpra metu scenoje buvo išrikiuota 16 vė
šė M. čebatorienė ir O. Stepšienė. liavų. Suvažiavimas užbaigtas pobū
Atlaikytos Mišios už a. a. Mykolą viu, kuriame dalyvavo apie 200 sve
Pranckūną, užprašytos St. Krivicko, čių. Programą išpildė Onos Mikuls
už a. a. Joną ir Antaniną Tolvaišas, kienės vadovaujamas kanklių an
užpr. St. Tolvaišos.
samblis, paįvairintas sol. Irenos GriVYTAUTAS LABUCKAS Toronte galiūnaitės dainomis. Sekantis šau
pirmuoju mokiniu baigė žurnalistų lių atstovų suvažiavimas bus 1976 m.
kursus. Netrukus dar važiuos ketu Kanadoje.
riems mėnesiams pasitobulinti į Vie
ŽURNALO “SKAUTŲ AIDAS” 50
ną, Australijoj. Sveikiname ir linki metų sukakties iškilmingas paminė
me sėkmės.
jimas įvyko Brooklyne, Kultūros Ži
P. J. GABRĖNAI išvažiavo penkių dinyje. Dalyvavo Lietuvos gen. kon
savaičių atostogoms į JAV. Per Los sulas A. Simutis, lietuvių skautų
Vegas, Arizonoje važiuoja į Kalifor įsteigėjas P. Jurgėla, ilgametis
niją, o iš ten Ramiojo vandenyno “Skautų Aido” red. A. Saulaitis ir
pakraščiais — iki Vankoverio ir per daug kitų svečių. Buvo literatūrinė
visą Kanadą — atgal į Sudburį.
programa ir parodėlė, vaizduojanti
K. A. S. “Skautų Aido” 50 metų gyvavimo ke
WINNIPEG, MAN. lią.PREL. JONAS BALKŪNAS, pla
PRIEŠVELYKINĮ susikaupimą ve čiai žinomas visuomenės veikėjas,
dė mons. dr. J. Tadarauskas iš Ha prieš kurį laiką išėjo į pensiją ir kle
miltono. Rekolekcijos praėjo labai bono pareigas V. J. Atsimainymo pa
gražiai. Pamokslininkas kėlė konkre rapijoje Maspcthe perdavė jaunes
čias dabarties mažos lietuvių koloni niam kun. Pr. Bulovui. Dėkingi pa
jos problemas, buvo labai praktiškas rapijiečiai balandžio 27 d. surengė iš
savo pamokymais, todėl žmonių su kilmingą atsisveikinimą su prel. J.
sidomėjimas buvo didelis. Mons. dr. Balkūnu, nors iš visuomeninės veik
J. Tadarauskas, baigęs rekolekcijas, los šis 70 metų amžiaus patriotas dar
pareiškė, kad jis neims jokios dova nežada pasitraukti. Iškilmėse dalyva
nos už rekolekcijų vedimą ir net už vo ne tik lietuviai, bet ir kitų tautų
kelionę lėktuvu. Tuos pinigus pasky atstovai, nes prel. J. Balkūnas nuo
rė klebonijos naujam kilimui nu 1956 m. yra Europos rytų ir centro
pirkti ir, manydamas, kad jų neuž kraštų kilmės amerikiečių konferen
teks, dar iš savo kišenės pridėjo $73. cijos pirmininkas ir aktyvus veikėjas
Už šią dovaną klebonas ir parapijie daugelyje kitų organizacijų. Ameri
čiai jam yra labai dėkingi. Nupirktas kos katalikų karo veteranų sąjunga
geras žalias kilimas, kurį padėjo nu jį yra apdovanojusi augščiausiu sa
tiesti M. Jonuška ir p. Bartninkų šei
vo ordinu — Celtic Cross, ukrainie
ma. Kor.
čiai — poeto Ševčenkos laisvės me
daliu. Taip pat jis yra pakeltas į
LONDON, ONT.
LIGOS APLANKO nevieną Lon Šv. Tėvo rūmų prelatus, į Brooklyno
dono lietuvį. Buvo visa eilė mažesnių vyskupijos patarėjus, o lietuviams jis
susirgimų, o keletas ir sunkesnio po yra daugiau žinomas kaip nenuilstan
būdžio. Neseniai iš Viktorijos ligo tis kovotojas už Lietuvos laisvę, dos
ninės grįžo Jakaitienė, sustiprėjusi nus mecenatas. Tautos Fondo pirmi
po širdies sunegalavimo. Taip pat po ninkas, buvęs BATUNO pirmininkas.
operacijos iš ligoninės grįžo P. Ki- Lietuvių Katalikų Federacijos veikė
sielienė-Kulvinskienė. šv. Juozapo li jas, su paskaitomis apvalinėjęs visas
goninėje po operacijos sveiksta P. Š. Amerikos lietuvių kolonijas. At
skirą prel. J. Balkūno pagerbimą
Kuzmienė. Linkime sveikatos.
MIRĖ A. A. J. SVENTICKAS, 71 Kultūros Židinyje surengė VLIKo ir
metų amžiaus, kilęs iš Dzūkijos, Ka- Tautos Fondo vadovybė.
ALTA RAGINA LIETUVIUS pri
nadon atvykęs su ankstesnės imigra
cijos lietuviais. Paskutinius penke sidėti prie JAV senatorių akcijos pa
rius metus gyveno Londone. Laidotu lengvinti žydų išvažiavimui iš Sovie
vių apeigas Sv. Petro bazilikoje at tų Sąjungos. Prez. R. Niksono vy
liko kun.' B. Bacevičius. Velionis ba riausybė nori plėsti prekybą su so
landžio 30 d. palaidotas Sv. Petro ka vietais ir prašo kongresą duoti Sov.
pinėse. Tegul jam būna lengva Kana Sąjungai tam tikras muito ir kredito
lengvatas. Tačiau senatorius H.
dos žemė.
Jackson nori šias lengvatas užblo
PADĖKA
kuoti, kol sovietų vyriausybė neat
Nuoširdus ačiū už gėles, dovanas, šauks finansinių ir kitokių suvaržy
lankymą ir ypač už visokeriopą man mų išvažiuojantiems žydams. Skatinir mano šeimai pagalbą, man sveiks
tant po operacijos ligoninėje ir na
muose. Malonu buvo patirti, kad esa Sault Ste. Marie, Ont.
ma tiek daug manimi besirūpinančių
VALERIJOS IR ANTANO MOTU
bičiulių.
ZŲ, mūsų kolonijos žinomų sąmonin
Dar sykį visiems reiškiu nuošir gų tautiečių, vyriausias sūnus Vidas
džiausią padėką.
Daniliūnienė balandžio 28 d. Toronte, St. Joan of
Arc bažnyčioje, sumainė aukso žie
WINDSOR, ONT.
delius su Lois Barry. Vestuvėse iš
PADĖK A
mūsų miesto dalyvavo ne tik jauna
Nuoširdžiai dėkoju kvarteto “Auš vedžio tėvai, jaunesnysis brolis Li
ros” dainininkėms — Danai Kozuly- nas, bet ir nemažas skaičius draugų
tei, Aldonai Tautkevičiūtei, Rūtai bei kaimynų — E. Chinienė, E. J.
Čerškutei, Nijolei Giedriūnaitei — ir Skardžiai, V. M. Poškai, R. Gasjiejų vadovei p. Valei Tautkevičienei už ras, A. Vanagas.
surengtą man mergvakarį — “sho
Dalyvių pasakojimu, vestuvės bu
wer” — ir už gražias dovanas.
vusios labai ištaigingos — nuo val
Didelis ačiū visoms dalyvėms už gių bei gėrimų stalai lūžę, o svečių
atsilankymą, už suruošimą puikių iš Toronto ir kitur buvusi pilna pa
vaišių ir už gražias ir vertingas dova rapijos salė, kurioje vykusi vestuvi
nas: krikšto dukrai Gintarei Barisai- nė puota.
tei, Ernai Barisienei, Emilijai BariVidui Motuzui, kuris yra baigęs
sienei, E. Baltulienei, Marion Bed- administracijos studijas, turi gerą
narski. A. Čiuprinskienei, A. Cerš- darbą Toronte, ir jo žmonai Lois lin
kienei, B. Cečkienei, Marytei Dum- kime saulėtų bei laimingų vedybinio
čiuvienei, Matildai Dumčiuvienei, gyvenimo dienų, neatitrūkstant nuo
Ruth Durst, Virginijai Giedriūnaitei, lietuvių draugų, lietuviškų parengi
O. Giedriūnicnei, Pranei Kraniaus- mų ir lietuvybės. Korespondentas
kienci, Birutei Kozulienei, Rose Kry1
tovich, J. Kizienei, Joanai Kurienei, SIMCOE, ONTARIO
Joanai Kuraitei. Doris Leavitt, K.
PADĖKA
Linkevičienei, S. Mikelskienei ir
Nuoširdžiai dėkojame rengėjoms ir
dukroms, dr. D. Naikauskienei. L.
Pundzienei, M. Sinkienei, Amelia rengėjams, surengusiems mums įkur
Stechyshyn, Petronėlei Tautkevičie tuves.
Dėkojame visiems už dalyvavimą,
nei, M. Zovei, S. Zatorskienei, Elenai
Weir, Margot Warren, Rick Stechy sveikinimus ir dovanas. Ačiū prisishyn ir krikšto sūnui Algiukui Sbroc- dėjusiems prie dovanų.
Br. E. Gudinskai
ca.
Milda Pakauskaitė

dama laiškų rašymą senatui, ALT
tikisi pakenkti Sovietų Sąjungos su
artėjimui su JAV.
NIJOLĖ VIENOŽINSKAITĖ - CEPULSKAUSKIENĖ DePaul universi
tete gavo teisių daktaro laipsnį. Ji
yra Lietuvos meno mokyklos steigė
jo dail. Justino Vienožinskio dukra.
Teisių fakultetą baigusi Vilniuje
1943 m., toliau tęsė mokslą Montrealio McGill universitete. Dabar ji gy
vena Čikagoje ir dirba federacinio
teismo rūmų bibliotekoje.
PAVERGTŲJŲ EUROPOS KRAŠ
TŲ tautinių grupių koncertas įvyko
balandžio 15 d. Los Angeles mieste.
Lietuviams gražiai atstovavo jaunoji
pianistė Raimonda Apeikytė. Muzi
kos, šokių ir dainų programą išpildė
ukrainiečiai, lenkai, vengrai, kroatai
ir estai, bet latvių kažkodėl nesima
tė. Buvo ir politinių kalbų. Į koncer
tą atsilankė apie 900 žmonių.
UŽSIDARĖ ROSELANDO LIETU
VIŲ demokratų klubas, Čikagoje vei
kęs 33 metus ir anksčiau plačiai reiš
kęsis politikos, kultūros bei labdaros
srityse. Senieji nariai paseno ir ap
tilo, kiti išsikėlė į saugesnius rajo
nus, todėl paskutiniame narių susi
rinkime nutarta klubą likviduoti.
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPOR
TINĖ ŠEIMA, norėdama prisidėti
prie Lietuvos garsinimo pasaulyje,
šią vasarą, rugpjūčio 24 — rugsėjo
17 d. d., rengia sportinę išvyką Eu
ropon. Vyrų krepšinio ir moterų
tinklinio rinktinės aplankys Olandi
ją, Belgiją, Vokietiją, Italiją, Švei
cariją, Prancūziją ir Britaniją. Tai
didelis ir nepaprastas uždavinys.
Šiam įsipareigojimui lietuviai savo
aukomis turi sutelkti bent $18.009.
Komitetas viso lietuvių sportuojan
čio jaunimo vardu prašo aukas siųsti
šiuo adresu: Išvykos Europon Komi
tetas, 4529 W. 64th Pl., Chicago, Ill.,
60629.

Australija
LITUANISTINIŲ KURSŲ VEDĖ
JAS Melbourno universiteto gimnazi
joje yra P. Sungaila. Kursų lektoriai
— J. Meiliūnas, A. Karaziejienė ir
Jūratė Tender. Praeitais metais
šiuos kursus baigė 34 moksleiviai.
NEWCASTLE UNIVERSITETE fi
losofiją dėsto lietuvis visuomeninin
kas Vytautas Daniela. Universiteto
vadovybė dabar jį išleido studijų ke
lionėn po JAV ir Europos kraštus,
šiuo laiku jaunasis mokslininkas yra
Anglijoje, vėliau vyks į Vokietiją ir
kitus kraštus.
MELBOURNE PRIE PAŠTO RŪMŲ
mirė Pranas Vilutis, 69 metų am
žiaus. Jis buvo gimęs Rygoje, o Lie
tuvoje dirbo buhalteriu Kauno paš
te.

Britanija
MOKYTOJAS VIKTORAS IGNAITIS už savo ilgametį ir pasišventusį
darbą Britanijos lietuvių kultūrinė
je veikloje yra pakeltas į D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos garbės narius.
V. Ignaitis šiuo laiku jau yra pensi
ninkas ir gyvena Bradfordo mieste.
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS
akcininkų metiniame suvažiavime
Londone iš pirm. inž. S. Nenortos
pranešimo paaiškėjo, kad Lietuvių
Namai 1972 m. užbaigė su geru pel
nu — apie 4000 svarų. Daugiausia
pajamų gauta iš nuomos, vasarvietės
ir iš barų. Bet bendrovė ir DBL S(gos leidžiamas savaitraštis “Europos
Lietuvis” ir Nidos Knygų Klubo lei
dykla dirba su nuostoliais. Yra vil
ties, kad finansinė būklė ateityje dar
labiau pagerės, nes senesnieji Brita
nijos lietuviai pradeda testamentais
užrašyti savo turtą LN Bendrovei ar
ba D. Britanijos Lietuvių Sąjungai.
Du tokie testamentai, apie 6,000
svarų vertės, jau laukia teismo pa
tvirtinimo.
KUN. PROF. J. VENCKUS, SJ, čikagietis, Britanijoje viešėjo ir Lon
dono lietuvių bažnyčioje vedė reko
lekcijas. Energingasis pamokslinin
kas, kurį daugelis dar šiltai prisime
na iš nepr. Lietuvos laikų, Londone
apžiūrėjo Lietuvių Namus, spaustu
vę, kitas institucijas ir už Londono
esančią Lietuvių Sodybą.
LONDONO LIETUVIŲ SODYBO
JE jau beveik baigta busimųjų sve
čių registracija visam vasaros sezo
nui. Liepos pabaigoje Sodybos vasar
vietėje organizuotai stovyklaus Ang
lijos lietuviai skautai.

Vokietija
LB HANAU APYLINKĖ turi di
džiausią Vokietijoje lietuvių vargo
mokyklą, kurią lanko apie 20 vaikų
nuo 7 iki 15 metų amžiaus. Mokyklos
vedėja yra Gražina Kcmeraitienė.
LB HAMBURGO APYLINKĖS
naują valdybą sudaro: pirm. J. Va
laitis, vicepirm. J. Lingė ir ižd. J.
Klimaitis. Kontrolės komisijoje yra
I. Sragauskis ir R. Narkuvienė. Vi
sos Hamburgo srities lietuvių katali
kų kapelionas yra energingasis kun.
Vaclovas Šarka. Hamburge vieša me
dicinos praktika verčiasi lietuvė gy
dytoja L. Pašaitienė.
IŠ AMERIKOS ATVYKĘS jėzuitas
kun. Juozas Venckus aplankė beveik
visas Vokietijos lietuvių kolonijas ir
daugelyje vietų vedė Gavėnios reko
lekcijas. Po Velykų uždaras rekolek
cijas jis pravedė ir Vokietijoje esan
tiems lietuviams kunigams, kurie
dirba lietuvių sielovadoje, šia proga
svečias iš Čikagos susipažino su lie
tuvių gyvenimu V. Vokietijoje.

5 psl.

Dvigubai prasmingas įvykis
Nuo tos minutės, kai įžengėm
į šią salę, kiekvienam mūsų atsi
vėrė durys į nelauktą, stebinan
tį, kartu bauginantį, intriguo
jantį ir slėpiningą dail. Romo
Astrausko pasaulį. Į jo darbus,
neįprastus mūsų kolonijai.
Nekasdieniškas, neįprastas ir
nelauktas yra ir kitas reiškinys,
kuris, sutapęs su šia paroda, ga», lėtų būti atsivertimu. Šios paro
dos iniciatoriai, sumanytojai ir
vykdytojai — jauni žmonės. Ne
be grupelė ištikimų, nusipelniu
sių kultūros darbuotojų, kurie,
vieno humoristo žodžiais, sušilę
laksto plačiais apšvietos dirvo
nais, po to pliekia sieksninius sa
vo veiklos aprašymus. Ne, šį kar
tą tai jauni veidai. Pasakyčiau,
mažai pažįstami veidai. Iki šiol
buvome linkę juos laikyti abe
jingais betkokiam kultūriniam
postūmiui. Pasyviais. Slunkiais,
donelaitiškai tariant. (Parodą
surengė lietuviai studentai —
Red.).
* šia prasme įvykis dvigubai
prasmingas. Galbūt klystu, bet
man dingojas, kad tas pasaulis,
kuris atsiveria Astrausko drobė
se, yra dalis ir jų, čia augančio
jaunimo, pasaulio, matomosios
realybės pagava. Ta Atlantida,
kurios mes nematom. Kurios eg
zistencija abejojam. Sėkmingiau
už grandiozinius kongresus, sim
poziumus ir banketus ši montrealiečių graži iniciatyva mus
pastato akivaizdon padėties, ku
ri prašosi gilesnės analizės.
Bent man, kuriam tarnybinių
aplinkybių dėka tenka gal kiek
betarpiškiau stebėti Kvebeko
akademinio gyvenimo kunkulus,
•burbulus ir purslas, ypatingai
miela konstatuoti, kad mūsų lie
tuvių studentų tarpe ima megz
tis, bręsti pozityvios veiklos ap
raiškos. Neperseniausiai turė
jom pirmą, galbūt nedrąsų, bet
gaivų kūrybinės plotmės bandy
mą pasirodyti poezijos pavaka
rėj.
Dar artimesniam nuotoly sto
vi kitas įvykis, kur vėl teko pa
justi to “nurašyto į nuostolius”
jaunimo atsakingumą ir parei
gos jausmą. Buvo tai jaunimui
skirto literatūrinio veikalo ver
tintojų komisijos darbas. Nekažinkaip patraukli pareiga
terglioti per storus, primirku
sius kaip kempės ir dargi neaiš
kaus vandens rankraščius. Ko
misijos tarpe buvo trys jaunos
lietuvaitės, ir buvo miela stebė
ti. kaip pasigėrėtinai, nuošir
džiai jos atliko savo uždavinį.
Astrausko pakvietimas Montrealin, ir kaip tik jo, su tokiais
darbais, galėtų būti, mano many
mu, užuomazga naujam dialogui
su jaunimu.

VYTAUTAS A. JONYNAS
Yra parodų, į kurias įėjęs jau
tiesi, kaip taikliai išsireiškė vie
nas kritikas Čikagoj, tarytum
būtumei sustojęs prie padžiautų
prakaituotų marškinių. Taip re
gimai žmogelio vargta, kaista.
Yra parodų, kur akys apraibsta.
Tiek spalvų mirgesio, tiek mels
vumos ir žalumos, tiek madingo
dekoratyvumo. Yra realizmas,
vietinis ir sovietinis, kur, tiesa,
mažiau ekstravagancijos bei ab
strakto, atsitiktinių darnių persiliejimų, bet kuris dvelkia ne jė
ga. Kaip nepasimesti tų stilių,
manierų, pritaikomojo ir “tikro
jo” meno makalynėj.
Į tai galbūt galėtų atsakyti
specialistai. Man Arfadnos siū
lu iš to labirinto lieka plonytis
laidas — intuicija. Trapus lai
das, pirmo įspūdžio poveikio lai
das, bet vienintelis, kurį turim.
Buvo metas, kai realizmo sro
vė buvo visai nepagarboj. Da
bar, sakoma, vykstanti reakcija
prieš abstraktizmo pertempi
mus. Ar Astrauskas yra ištaka
tos naujos mokyklos, jei apla
mai jų mūsų amžiuj esama ir ga
li būti? Ar jis kokios senos sro
vės atsišaudėlis? Žmonėms, ku
rie mėgsta rūšiavimą, etiketavimą, tai neabejotinai svarbūs
klausimai. Kitiems, kurie jieško
betarpio kontakto su kūriniu,
mažiau svarbūs. Šiuo atveju jie
bus laimingesni. Jei Astrauskas
ir dirba kokios mados gūsio po
veikyje (kuo aš nelabai tikiu), jo
paveikslai turi savo vidinį tūrį.
Kiekvienas parodų ai- filmų
lankytojas, kaip žinom, susidaro
ilgainiui tam tikrus savisaugos
metodus. Sakoma, kad X ar Y
darbai įdomūs, “savotiško žan
ro”. Ši paranki formulė tiktų, be
abejonės, ir Astrausko atveju,
bet man norėtųsi sakyti, kad jo
darbai nei žanriniai, nei įdomūs,
bet... tikri. Tikri savo apgaulin
gume. Tikri savo išbaigtume.
Galima būtų nuklysti į tech
niką. Apklausinėti, kaip daili
ninkas blizgino medį, tapė grun
tą, liejo, miešė, šloustinėjo sku
duru dažus, kad išgautų pusiau
realaus, pusiau nublukusio foto
grafinio atšvaito personažą. Vi
sa tai darbas, virtuvinės paslap
tys. Viena džiugu, kad akistatoj
su dail. Astrausko darbais, nesi
nori jų žinoti. Priešingai dauge
liui jaunų dailininkų, daugumoj
Astrausko paveikslų nesijaučia
nei miklaus efekto j ieškojimo,
nei užkankinimo, bet užbaigto
darbo tiesa.
Aš neklausiau, nežinau, kiek
la'ko dailininkas darbuojasi, kol
užbaigia uždavinį, kol jo vizija
pilko, numeruoto kaip daiktai
žmogelio, gal emigranto, tobulo
savo fotografiniam sustingime ir
praeinamume, įgyja galutinę
formą, bet man sunku įtikėti,

Pasiuntinio K. ŠKIRPOS veikalas

SUKILIMAS
.

Lietuvos suverenumui atstatyti
jau atiduotas spausdinti ir bus parduodamas po 1 5 dolerių;
užsiprenumeravusiem iš anksto — po 12 dolerių už knygų.

kad tos figūros — manieringi
montažai. Veikiau norisi tikėti,
kad tos amalgamos yra ilgai
Astrauską kankinusių praeities
prisiminimų, matytų veidų išsikristalizavimas. Aštriabriaunis,
aštriaašmenis jo realizmas yra
emulsija randus atminty įrėžu
sių vaikystės įsivaizdavimų, iš
gyvenimų, gal net minorinio su
simąstymo apie žmogaus gyve
nimo trapumą.
Jei šitaip nebūtų, jei jo realiz
mas būtų paprastu tikrovės ko
pijavimu, tie langelių kaliniai,
tie hipnotizuojantys veidai ne
turėtų to pašėlusio įtaigumo.
Neturėtų taip pat pažado, kad
laiko būvy išleis atžalas, ko ne
padaro polichromatinė dekora
tyvinė plokštė.
Tokiomis progomis, kaip šio
ji, visad esti pagunda paleisti
apyvarton frazelę, kuri skambi
ir nieko nesako. Tai žodelytis
“supoetintas”. Supoetinta vizi
ja, supoetinta realybė. Deja,
Astrausko atveju jos neišveng
sim. Mums neatspėti, kokia bus
tolesnė Astrausko kūrybinė rai
da. Leistina spėlioti, kad kada
nors darbai, kuriuos matom, bus
minimi kaip vieno tarpsnio, vie
no periodo. Jaunystės etapo
darbai.
Ii- galbūt nebe reikalo. Jau
natviškumas virpa jo darbuos.
Ir tai gerai, nes kas yra tikrovės
supoetinimas, jei ne jaunystė,
jaunatviškumo požymis. Jaunys
tės, jieškančios visur, trumpa
laikiuos tikrovės užfiksavimuos
suvokti žmogų, jo egzistenciją.
Astrausko darbų panašumas į
nuotraukas, į “snap shots” ta
prasme įdomus ir apgaulingas.
Užklaustas, kodėl to giminin
gumo esama, dailininkas aiški
nasi, kad galbūt tai pėdsakai vai
kystės laikotarpio, kada jo augta Ontario laukų kurtybėj, toli
nuo knygų ir pasaulio, ir varty
ta, vartyta seni albumai. Jis pats
nežinąs kodėl.
Kur man tai girdėta, klausiau
savęs: “Aš mačiau savo tėvo ir
motinos atvaizdus iš pirmųjų jų
bendro gyvenimo metų. Tai bu
vo didelės, kraštuos jau truputį
pageltusios fotografijos, įgiju
sios seno popieriaus išvaizdą ir
nustojusios aktualumo ir reikš
mės. Tokia jau yra fotografijų
savybė, kad jos pasensta kartu
su nufotografuotais žmonėmis”.
Taip rašė, prisiminiau, kitas
jaunas žmogus fragmente roma
no, kuris niekad nepasirodė (Jo
nas Staniškis “Literatūros Lan
kuose” 1952 m.). Rašė dabar jau
pageltusiam popieriuj, ir po dvi
dešimties metų jo žodžiai liko at
minty, nes juose buvo tiesa.
Daug keistų, kartais nejaukių
klausimų iššaukia kūryba jauno
lietuvio, užaugusio ant kietų Ka
nados uolienų, ant betono ir ge
ležies vienybės. Galbūt ji net
liaudiška kūryba, bet savito liau
diškumo. Kiekvienu atveju gy
vo, jautraus žmogaus, kuriam
leido prabilt į mus Montrealyje
irgi gyvi žmonės.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERA
TYVAS “PARAMA” 1952—1972. Su

kaktuvinis leidinys, redaguotas P.
Basčio,
Viršelis — dail. A. Dociaus,
Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
diagramos — A. Petrylos, nuotrau
2043 36-th St., SE
kos — St. Dabkaus. Tiražas — 4.000
egz. Spausdino “Litho-Art” 1973 m.
Washington, D.C., 20020, USA.
Toronte.
Laiškai Lietuviams nr. 1, 2 ir 3,
Data
..........................
1973 m.
sausis, vasaris ir kovas, žur
nalo
adresas:
2345 West 56th St,
Jungdamas 12 dol. čekį (arba pašto perlaidą) prašau atsiųsti
Chicago,
Ill.
60636,
USA.
man "Sukilimo“ knygą, kai ji bus atspausta.
Šaltinis nr. 1(1296), 1973 m. vasa
ris. Religinės ir tautinės minties žur
Pavardė ..................................................................................
nalas, leidžiamas Šv. Kazimiero Są
jungos ir Tėvų marijonų, 16 Hound
Gatvė .... ...............................................................................
Rd., West Bridgford, Nottingham
NG2 6AH, Britain.
Gyvenvietė ...........................................................................
Lituanus No. 4, Winter 1972. Kul
tūrinis žurnalas
anglų kalba. Adre
Parašas......................
..............................
sas: Lituanus, P.O. Box 9318, USA.
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Žodis, tartas dail. R. Astrausko tapybos parodos atidaryme Montrealyįe š. m. balandžio 14
Ir numirėlių saulė šviečia
į jo veidą mano sapne
— H. Radauskas

•

DAIL. ROMAS VIESULAS buvo

pakviestas surengti savo grafikos
darbų parodą Filadelfijoje, Temple
universitete, kur Tyler meno mo
kykla balandžio 24 d. iškilmingai ati
darė naują meno galeriją. Atidary
mui skirtoje parodoje dalyvauja:
Stanley Lechtzin, Rudolf Staffel ir
Romas Viesulas su puošmenų, kera
mikos ir grafikos darbais. Paroda
truks iki gegužės 20 d.
RAŠYTOJAS ROMAS SPALIS, ku
ris gyvena ir kuria Londone, viešėjo
Čikagoje ir buvo iškilmingai pagerb
tas neolituanų suruoštame priėmime
Liet. Tautiniuose Namuose. Rašyt.
N. Jankutė visus dalyvius trumpai
supažindino su svečio kūryba ir jo
asmeniu. Ištraukas iš populiariausių
R. Spalio kūrinių skaitė Pedagoginio
Lituanistikos Instituto studentai. Pa
dėkos žodyje svečias prasitarė, kad
jis vėl ruošia porą naujų knygų su
“Gatvės berniuko nuotykių” veikė
jais. Rašytojas R. Spalis dabar dėsto
matematiką vienoje britų kolegijoje.

D. Matulaitytė

Neringa

Fragmentas

"O SKAMBINK PER AMŽIUS..."
Š.m. balandžio mėn. 28 d. To
ronto naujuose Lietuvių Namuo
se pilna salė svečių prie vaišių
stalų džiaugėsi “Varpo” choro
dvidešimtmečio gražia sukakti
mi. Gražiai išpuošta salė ir visų
pakili nuotaika puikiai derinosi
su šio choro nuveiktais darbais
per 20 darbo metų.
Galbūt romantiška Lietuvos
gamta su lakštingalomis bei
tūkstančiais kitų giesmininkų
paukštelių, o gal tyra, skaisti
lietuvio širdis skatino jį dainuo
ti darbe, varge, liūdesy, poilsy,
žaidimuose, ilgesy, beveik visą
laiką. Daina yra visos lietuvių
tautos būdo išraiškos dalis. Sun
ku įsivaizduoti lietuvį savame
krašte ar išeivijoje, kuris ne
mėgtų dainos.
Kur tik atsirasdavo didesnės
grupelės lietuvių, ten kildavo ir
sutartinės dainos. Pirmoji dides
nė lietuvių imigracijos banga
Kanadoje (1926-29 m,) turėjo
“Aušros” chorą, vadovaujamą
p. Motiejūno, bet pavargus va
dovui ir nepapildžius choro jau
nimu, jėgos išsekė beveik per
20 metų. Ūžtelėjus antrai lie
tuvių imigracijos bangai (1948
m. ir vėliau), Toronte buvo įvai
rių mėginimų sujungti gražia
balsius dainininkus į bendrą vie
netą, bet tai ir liko tik mėgini
mais.
1952 m. rudenį J. R. Simana
vičiaus iniciatyva buvo pakvies
tas į Torontą muzikas Stasys
Gailevičius. Spalio mėnesio pa
baigoje buvo įsteigtas choras.
1953 m. gegužės mėn. 9 d. cho
ras surengė pirmą krikštynų
koncertą, kuris buvo pradėtas
naujagimio choro “Varpas” pa
sirinkta A. Vanagaičio kompozi
cija “Laisvės Varpas”, kuria
pradedamas kiekvienas šio cho
ro koncertas. Dainos žodžiai pa
imti iš JAV lietuvių seimo Či
kagoje dovanoto Lietuvai laisvės
varpo, svėrusio 1200 svarų. Pir
mą kartą juo skambino Lietu
vos laisvės kovų invalidas Kau
no karo muzėjaus bokšte 1922
m. vasario 16 d. Tai buvo JAV
lietuvių simbolinė auka Lietu
vai, neskaitant kitos gausios pa
galbos.
“Varpo” choro pasirinktas
vardas gražiai atskleidžia jo gy
vavimo idėją — skambėti ir ža
dinti pavergtos tėvynės laisvės
kovoms čia esančius lietuvius
bei kviesti talkon laisvų tautų
žmones. Jis šioje srityje daug
padarė ir tą darbą toliau tęsia.
Krikšto tėvais buvo J. Yaremko,
J. Mankuvienė, J. Matulionis, O.
Indrelienė, J. Strazdas h- Pr.
Radzevičiūtė.
“Varpo” pirmo koncerto sa
lė buvo pilna žmonių, entuzias
tiškai sutikusių pasirodymą.
Taip buvo ir visuose kituose
choro koncertuose. “Varpas”
^augiausia koncertavo Toronte
lietuvių šventėse, CFRB ir CBL
radiofonuose, United Appeal va
juje, Toronto policijos metinė
je šventėje (laimėjo pirmą vie
tą iš 12 chorų) ir karalienės vai
nikavimo iškilmingam minėji
me. Aplankytos buvo ir kitos
Ontario ir Montrealio lietuvių
kolonijos. Pasirodyta Čikagoje,
Niujorke, Detroite, Klevelande,
Ročesteryje. Dalyvauta visose
keturiose JAV ir Kanados lietu
viu dainų šventėse.
Choro vadovais buvo St. Gai
levičius (14 metų). D. Skrinskaitė-Viskontienė. V. Verikaitis.
Dabar iam trečius metus vado
vauta Aleksas Ambrozaitis. Cho
re yra dainavę 315 choristų, ku
riu 8 dar ir dabar dalyvauja nuo
nat pradžios. Kiekvienas iš tu aštuonių ir choro vadovas dvide
šimtmečio proga gavo specialias

individualias dovanas, kurias pa
gamino iš medžio P. Būtėnas.
Dabar “Varpo” choras turi 69
narius. Prieš pusę metų įsijun
gė 14 jaunų naujų balsų, tad
choras nėra senstantis daininin
kų amžiumi, o tai jau labai džiu
gus reiškinys.
Chorui globoti yra susidaręs
komitetas, kuriam pirmininkau
ja H. Stepaitis. Šis komitetas ir
surengė dvidešimtmečio pobūvį.
J. Strazdas, choro krikšto tė
vas, pasveikino chorą ir padarė
20 metų veiklos apžvalgą, pri
mindamas: “Didžiausios pagar
bos verta Toronto lietuvių cho
ro “Varpas” veikla, didelės pa
garbos verti choristai, aukoj an
tys savo laiką ir darbą lietuvių
labui. Pagarba choro dirigen
tams, kurie taip gerai paruošė
“Varpą”, kad jo daina galime
gėrėtis, džiaugtis ir didžiuotis...
O kiek malonumo ir paguodos
suteikė “Varpas” mums, Toron
to lietuviams, netekusiems savo
tėvynės ir negirdintiems artojų
ir šienpjovių skambančių dainų
Lietuvos laukuose. Tai įvertinti
negalima, tai pasako kiekvie
nam savi jausmai...”
Visi sukaktuvinių vaišių da
lyviai “Varpui” sugiedojo “Il
giausių, laimingų ir darbingų
metų”.
Krikšto motina O. Indrelienė
pristatė svečiams visus choris
tus pavieniui. Chorą sveikino
KLB krašto valdybos pirm. inž.
E. Cuplinskas, KLB Toronto
apylinkės pirm. J. Karpis, Čika
gos “Dainavos” ansamblis, Ha
miltono Aušros Vartų parapijos
choras ir Toronto Prisikėlimo
parapijos klebonas kun. Placi
das Barius, OFM, su čekiu cho
ro paramai, čekiu chorą parėmė
ir Šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis.
Choro pirmasis ir dabartinis
pirmininkas J. Račys dėkojo vi
siems už paramą “Varpo” cho
rui, o taip daug vargusiai vaka
rienės šeimininkei p. Simonaitienei palinkėjo net dangaus ka
ralystės, bet tik dar negreitai.
Choro vadovas A. Ambrozaitis
nuoširdžiai ir jausmingai pažėrė
daug gražių minčių svečiams ir
choristams, baigdamas mintimi,
kad kiekvieno choristo prisidėji
mas įgalina “Varpą” būti ta lie
tuvių tautos grumsto dalimi, ku
ri pasiliks ateinančių kartų lie
tuviškoje kultūroje.
Dabartiniai ir buvusieji cho
ristai, sėdėję prie specialių sta
lų, sustojo ir sugiedojo choro
himną: “O skambink per amžius
vaikams Lietuvos ...”
žymiai pavėlavęs dėl sveika
tos ir kelionės, pasirodė ir pir
masis choro vedėjas St. Gaile
vičius, kuris buvo audringai su
tiktas, gražiai pagerbtas ir ap
dovanotas dvidešimtmečio su
kakties medžio drožiniu.
Po oficialios programos da
lies buvo tęsiamos vaišės ir šo
kiai.
Grįždamas į namus, prisimi
niau ir dr. V. Kudirkos “Varpo”
žodžius: “Varpas dar garsiau ir
aiškiau gaudžia, o graudus bal
sas veržiasi per orą . . . Kelkite,
kelkite, kelkite, kelkite . ..”
Dr. V. Kudirka pasidžiaugtu
“Varpo” choro veikla, o ypač
jaunųjų studentų įstojimu į jo
gretas, bet iis norėtų dar gar
siau šaukti'“kelkite” tiems, ku
rie gali dainuoti ar kitaip prisi
dėti prie lietuvių kultūros, bet
. . . miega. Kiekvienas lietuvis
turėtų būti Lietuvos laisvės var
nu ir skambėti, skelbti navergėjų daromas skriaudas Lietuvai,
įsijungti i kovą už jos laisvę, nes
laisvės nevertas, kas negina jos.
Vitalius M.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO MEDICINOS INSTITUTO

prof. J. Brėdikis su bendradarbiais
išrado originalų būdą kovai su po
operacine komplikacija — plaučių
arterijos embolija, kai trombas už
kemša plaučių arteriją. Trombu yra
vadinamas kraujo krešulys, kuris, li
goniui ilgiau gulint, susidaro kojų
ar dubens venose ir atitrūkęs nuke
liauja į plaučius. Ligonis tada stai
ga praranda sąmonę. “Tiesa” rašo:
“O štai Kauno klinikinėje ligoninė
je jau yra ligonių, kuriems šis pa
vojus nebegresia. Profesoriaus J.
Brėdikio sukonstruotu aparatu čia
jiems atliekama kojų raumenų elektrostimuliacija. Versdami raumenis
susitraukinėti, elektros impulsai pa
greitina kraujo cirkuliaciją, krešuliai
nebesiformuoja. Jeigu ligonis turi
didelį polinkį į tromboflebitą, jam
suteikiama speciali apsauginė pagal
ba. Atlikus vietinį nuskausminimą, į
apatinę tuščiąją veną su zondu įve
damas lietsargio pavidalo filtras. Čia
DETROITO LIETUVIU TEATRAS jis išsiskleidžia, visam laikui įsitvir
“ALKA” paminėjo savo veiklos 20 tina kraujagyslėje ir filtruoja krau
metų sukaktį. Visas vakaras buvo ją. Trombas nebepavojingas. Tai pa
skirtas mirusio dramaturgo Balio lyginti visiškai nesudėtinga ir trum
Sruogos kūrinių interpretacijai. Di pa procedūra, nesukelianti ligoniams
dįjį rašytoją trumpu žodžiu apibūdi jokių nemalonių emocijų. Intraveni
no “Alkos” teatro vadovas Justinas nius kraujo filtrus pooperacinių
Pusdešris, o aktoriai H. Dūda ir Alg. komplikacijų profilaktikai numato
Pesys skaitė ir vaidino “Milžino Pa- ma Kaune gaminti serijomis.”
unksmės” ir kitų B. Sruogos kūrinių
BALERINA GENOVAITĖ SABA
fragmentus. Ta pačia proga buvo ati
daryta dail. Vyto Ogvilio paveikslų LIAUSKAITĖ atšventė amžiaus pen
paroda. Šis tapytojas dirba Hudsono kiasdešimtmetį. Sukaktuvininkė 194465 m. yra buvusi Vilniaus operos ir
galerijoje.
baleto teatro primabalerina, sukūru
AMERIKIEČIU ŽURNALAS “AR si daug pagrindinių vaidmenų lietu
CHITECTURAL RECORD” vasario
vių ir kitų tautų kompozitorių bale
laidoje paskyrė keturis puslapius tuose. Pasiruošimą scenai ji yra įsi
ypatingo gyvenamojo namo iliustra gijusi Kauno teatro baleto studijoje
cijai bei aprašymui. Tame name yra ir Leningrade pas žymiąją pedagogę
sutelktas 1955 m. Niujorke mirusio A. Vaganovą. 1965-68 m. G. Saba
mūsų žymaus impresionisto tapytojo liauskaitė ėjo Vilniaus operos ir ba
Petro Kiaulėno darbų rinkinys. Dai leto teatro vyr. baletmeisterės parei
lininko žmona Vassia, architektė, gas, o 1966 m. įsijungė j Vilniaus M.
projekto ėmėsi tuoj po vyro mirties. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyk
Tai turėjo būti ne tik jos gyvenvie los dėstytojų eiles ir ten ruošia busi
tė, bet ir paminklas mylimo asmens muosius baleto šokėjus ir šokėjas.
atminimui. Suradus tinkamą vietą
M. K. ČIURLIONIO III PIANIS
miškingoje rytinės Long Island apy
linkėje, statyba pradėta dar 1959 m., TU KONKURSE Vilniuje Lietuvai
tačiau ji greitai nutrūko, nes mirė atstovaus konservatorijoje atrinkti
rangovas, o neatsirado kito, palan jaunieji pianistai — L. Bagdonavi
kaus tokiam neeiliniam projektui. čiūtė, R. Bekionis, V. Blauberg, J.
Tuomet V. Kiaulėnienė ir ką tik ar Karosaitė, V. Korys, B. Memėnaitė,
chitektūrines studijas pradėjusi duk A. Siaustas ir J. Sleinytė. Sis tarpres
tė Laura ryžosi statyti pačios, savait publikinis konkursas bus birželio
galiais atvykdamos iš Niujorko. Ir mėnesį.
VILNIUN IŠ LENKIJOS buvo at
taip didelėmis pastangomis jų namas,
kartu ir Petro Kiaulėno darbų mu- vykę Anastazija ir Zigmuntas Stozėjus, buvo užbaigtas po dešim berskiai, lietuviškų knygų vertėjai
ties metų. Pastatas yra romantiškas į lenkų kalbą. Jų bendrų pastangų
ir stipriai įtaigotas amerikiečių ar dėka Lenkijoj buvo išleista daug
chitektūrinio genijaus Frank Lloyd lietuvių autorių knygų, jų tarpe V.
Mykolaičio-Putino “Sukilėlių” I to
Wright, apb
LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGI mas, A. Vienuolio apsakymų rinki
JA Čikagoje gražiai paminėjo savo nys “Inteligentų palata”, A. Bieliaus
veiklos 15 metų sukaktį. Ji yra iš ko romanas “Rožės žydi raudonai”, S.
leidusi visą eilę knygų iš Lietuvos is Nėries poezijos rinkinys “Baltu ta
torijos, kurios sudaro “Lietuvių tau ku”, E. Mieželaičio “Žmogus”, lietu
tos praeities” seriją, redaguojamą vių poezijos rinkinys “Dainos ir
prof. dr. J. Jakšto. Prof. Jonas Rač žvaigždės”. Leidyklai jau yra atiduo
kauskas minėjime skaitė paskaitą tas V. Bubnio *‘Arberonas”, spaudai
apie Did. Lietuvos Kunigaikštystės paruošta “Trumpa lietuvių literatūros
švietimo tvarkymą, pabrėždamas, jog istorija”. Netrukus bus išleista “Lie
18 šimtmečio Lietuvos edukacinė ko tuvių prozos antologija”, šiuo metu
misija buvo pavyzdys visai Europai. A. Stoberskienė verčia J. Avyžiaus
Šia tema jis ruošia doktoratą Otavos romaną “Sodybų tuštėjimo metas”, Z.
Stoberskis — E. Mieželaičio “Monta
universitete, Kanadoje.
HAMILTONO MERGAIČIŲ CHO žus”.
KLEMENSO GRIAUZDĖS vado
RAS “AIDAS” balandžio 29 d. kon
certavo Detroite. Koncertą surengė vaujamas Vilniaus inžinerinio staty
jūrų šaulių kuopa “Švyturys”. Diriga bos instituto studentų choras “Gabi
vo ir solo dainavo choro vadovas V. ja” grįžo iš koncertinės kelionės. Vil
Verikaitis, akompanavo torontietis niečių koncertai buvo surengti Rie
ve, Simferopolyje ir kituose Krymo
muzikas J. Govėdas.
DAIL. M. DOBUŽINSKIO kūrinių miestuose.
LIETUVOJE VIEŠĖJO grupė Lat
paroda rengiama gegužės 12-13 die
nomis Kultūros židinyje, Brooklyne. vijos jaunųjų poetų — Anda Lycė,
Prieš keliolika metų miręs dail. M. Mara Misinia, Mara Zalytė, Janis
Dobužinskis buvo pasaulinio garso te Baltvilkas, Janis Ruokpenis, jaunųjų
atrų dekoratorius, bet šioje parodoje rašytojų sekcijos pirm. Peteris Zirbuvo išstatyti tik lietuviškos temati nytis ir literatūros kritikas Osvaldas
kos kūriniai. Parodą rengia ir globo Kravalis. Šia proga Vilniaus ir Kau
no profsąjungų rūmuose buvo su
ja jo sūnus, taip pat dailininkas.
LENKIJOS MOKSLU AKADEMI rengti literatūros vakarai, kuriuose
JA Varšuvoje išleido dr. P. Los- lietuviams atstovavo jaunieji Kauno
sowskio studiją ’’Kraje baltyckie na ir Vilniaus poetai — O. Baliukonytė,
drodze og demokraciji parlamentar- N. Blaževičiūtė, H. Cigriejus, R.
nej do diktatūry (“Baltijos kraštų Graibus, A. Karosaitė, A. Jonynas, A.
kelias nuo parlamentinės demokra Masionis, P. Palilionis, G. Ramoškai
tijos iki diktatūros”). Knyga turi 303 tė ir A. Šimkus. Apie latvių ir lietu
pusi, ir apima laikotarpį nuo 1918 vių literatūrinę draugystę kalbėjo A.
iki 1934 m. Daugiausia vietos skiria Bernotas ir A. Mikuta. Lietuvių ir
ma Lietuvai, kurios politinę raidą latvių liaudies dainų padainavo sol.
autorius sakosi geriausiai pažįstąs. V. Janulevičiūtė, o programai vado
Jis naudoja plačius šaltinius, net sei vavo poetė ir aktorė Meilė Kudamų stenogramas. Tačiau daugiausia rauskaitė.
TRAKU PILIES' istoriniame muzėremiasi tendencingais sovietiniais
šaltiniais. Knyga turi septynius sky juje veikianti nuolatinė paroda bu
rius: 1. “Parlamentinės demokrati vo pertvarkyta ir papildyta naujais
jos pagrindų formavimasis Baltijos rodiniais, atspindinčiais Trakų kraš
kraštuose”. 2. “Baltijos kraštai parla to istoriją nuo akmens amžiaus iki
mentiniame laikotarpyje (1922 — dabartinių dienų.
BOSO FIODORO ŠALIAPINO šim- ,
1926)”. 3. “Trumpalaikis parlamen
tinės demokratijos sužydėjimas Lie tosios gimimo metinės buvo paminė
tuvoje”, 4. “A. Smetonos valdymo tos vakaru-koncertu Vilniaus respub
pirmieji metai (1927 — 1934)”, 5. likinės bibliotekos konferencijų sa
“Patso - Laidonerio valdžios įveda lėje. Atsiminimais apie susitikimą su
mas Estijoje 1934 m.”, 6. “Pervers didžiuoju dainininku dalijosi operos
mas Latvijoje 1934 m.”, 7. “Baltijos teatro veteranai A. Staškevičiūtė, A.
kraštai autoritetinėje valdžioje”. Kučingis, P. Oleka ir J. Katelė. Pro
Knyga Lenkijoje kainuoja 60 zlotų. gramoje taipgi dalyvavo muzikologė
DR. JUOZAS GIRNIUS baigia pa O. Narbutienė ir Vilniaus operos bo
rašyti prof. Prano Dovydaičio mono sas V. Kuprys.
VILNIAUS RAUDONOJO KRY
grafiją. Visi norintieji ir galintieji
prie jos išleidimo prisidėti prašomi ŽIAUS ligoninėje įvykusiame šio
siųsti aukas šiuo adresu: Jonas Ža- miesto medikų literatūros ir poezi
deikis, 6522 So. Rockwell St., Chica jos rytmetyje savo eilėraščius skai
go, Ill. 60629.
tė A. Milvydaitė, A. Murza, L. BruBAŽNYČIŲ DEKORATORIUS dail. niekienė, L. Gorgasas. J. SkliutausJonas Subačius, 69 m. amžiaus, mirė kas pateikė ištrauką iš naujo kūri
Niujorke. Jis puvo gimęs ir užaugęs nio vaikams “Ko milžinai nepadarė”,
Brooklyne. Beveik visos Niujorko E. Selelionis — keletą eilėraščių
apylinkės lietuvkj bažnyčios yra jo vaikams iš ciklo apie Vidurinę Aziją.
dekoruotos.
V. Kst.

Ateitininkų žinios

A+A

UNITED TRUST
y' MbSi
BLOOR — KEELE, $38,700.- pra
šoma kaina. Mūrinis, atskiras 7-ių
kambarių namas. Garažas ir įva
žiavimas. Dvi virtuvės ir prau
syklos. Arti požeminio.
HIGH PARK, $49,800.- prašoma
kaina. Atskiras, mūrinis 8-ių
kambarių namas. Du garažai ir
įvažiavimas. Dvi virtuvės ir prau
syklos. įrengtas rūsys. Netoli
Bloor.
BLOOR — JANE, $41,900.- pra
šoma kaina. Mūrinis 6-ių kamba
rių namas. Garažas ir privatus
įvažiavimas. Moderni virtuvė ir
prausykla. Vandens - alyvos šil
dymas. Arti Bloor ir požeminio.
BLOOR—RUNNYMEDE, $8,000.įmokėti. Atskiras, mūrinis, 7-ių
kambarių namas. įvažiavimas ir
vieta garažui. įrengtas rūsys. Mo
derni virtuvė. Arti susisiekimo ir
krautuvių. Gerai prižiūrėtas na
mas.

Dr. V. P. Baltrušaičiui

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

mirus, jo žmonai ir šeimai nuoširdžių užuojautų
reiškia —

fc

Dr. V. Ablėnas su šeima

8

Dr. Vytautui Baltrušaičiui
mirus, žmonų ONĄ, sūrius ir brolį dr. JONĄ su žmo

na, gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

I

Juozas Žadeikis

Romuvos darbuotojui ir

skautų-cių rėmėjui
A+A

.

i

Juozui Cesėkui

762-8255

I

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,
MOKA:

Pirmad.......... 10-3

už tennininius indėlius —

Antrad........... 10 - 3
Trečiad. uždaryta

Ketvirtad.......... 10-7

Penktad............ 10-8
Seštad.............9 - 12

Sekmad...... 9.30 - 1

dvejų ir trejų metų ................. 7%%
vienerių metų .......................... 6y/2%
už taupomąsias (savings) s-tas 614%
už depozitų-čekių sąskaitas. . 53/i%
DUODA PASKOLAS:
asmeninęs iki $10.000 ................ 8%
nekiln. turto iki $50.000............ 8%

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

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

Tel. 534-9286

S. JOKŪBAITIS

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
qp ■ ^^ž/1 7^*7^
863 BLOOR St. W„ Toronto 4, Ont.
1 el*

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVĖ

ARNOLDS

MARKET--------259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. yeI 445 6031
(Warden & Ellesmere) -------------------

Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena,
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma,
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.
Nemokamas pristatymas.
IKI

DANGORAIŽIO!

I

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS S
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas |
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4

TEL. LE 1-1161

BLOOR — WINDERMERE, $20.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, dviejii
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 prausyklos, užbaigtas rūsys, 2 garažai.

J. KUDABA

Namų telefonas 783-2105

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai

I

• Niagaros pusiasalio Žalgirio vieAtA
tininkijos 20 metų sukakties šventė
gegužės 6 d. pradėta Mišiomis, kurių
Šauliui JUOZUI Cesėkui mirus,
metu kun. J. Liauba, OFM, pasveiki
no skautišką jaunimą ir pasakė pri
žmonai, dukrai su šeima, sūnui ir artimiesiems
taikytą pamokslą. Po pamaldų buvo
gilių užuojautų reiškia ir kartu liūdi —
iškilminga sueiga slovakų salėje, da
lyvaujant LS Seserijos vyr. skauti
VI. Pūtyio šaulių kuopa
ninke! v. s. L. Milukienei, LS Bro
lijos vyr. skautininkui v. s. Moliui
ir eilei kitų vadovų bei skautų iš
AtA
'
d Toronto, Hamiltono, Londono, Buf
falo. LS Seserijos įsakymu sesė N.
Gverzdytė pakelta į ps. laipsnį ir
Jonui Elvikiui
davė skautininkės įžodį, kurį prave
dė v. s. L. Milukienė. Žalgirio vie|
tragiškai mirus, liūdinčius tėvelius A. S. ELVIKIUS,
tininkiją sukakties proga sveikino ra
brolį ANTANĄ, sesutę ONUTĘ bei visus gimines
I jono vadas v. s. K. Batūra, abu vyr.
skautininkai, eilė St. Catharines ir
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
Wellando organizacijų atstovų. Me
D. A. Bojarinai
A. V. Kežinaičiai
| ninę dalį — laužą vedė ps. N. Gverz
dytė. Pasirodymai buvo baigti Sktn.
/. A. Zalagėnai
Stepo Kairio muzikinio vieneto kon
certu ir vaišėmis. Kanados rajono vadovų-vių sueigoje, kurią pravedė raj.
vadas v.s. K. Batūra, sekretoriaujant
g
1 s. M. Vasiliauskienei, aptarti šios
Mylimam vyrui ir tėveliui
vasaros stovyklų reikalai.
• Gegužės 12, šį šeštadienį, 4 vai.
Adomui Urnavičiui
p.p., Lietuvių Namuose bus iškilmin
ga “Šatrijos” tunto jaun. skaučių ir
mirus, žmonų ONUTĘ ir dukrelę ALDUTĘ
“Rambyno” tunto vilkiukų sueiga bei
įžodis. Visi tėvai, vadovai-vės kvie
RAMOŠKIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir
| čiami dalyvauti.
• Sveikiname sesę Rūtą Liuimaikartu liūdime —
tę ir brolį Vidą Augaitį, sukūrusius
skautišką šeimą.
Aldona ir Bronius Girčiai
• “Šatrijos” tunto visų skaučių
draugovių bendra dainų sueiga —
šį šeštadienį, gegužės 12, po liet,
mokyklos pamokų, Vaikų Namuose
pas seseles.
• Dariaus-Girėno oro skautų ir
Mirgos skaučių draugovių sueiga —
nereikėjo žaisti stalo tenisą, bet te šį šeštadienį Lietuvių Namuose po
SPORTAS LIETUVOJ
ko pasirodyti televizijoje ir pasikal
Kauno Žalgirio krepšininkai So bėti su laikraščių korespondentais. liet, mokyklos pamokų.
• Tėvus pranciškonus ir Prisikė
vietų Sąjungos augščiausios klasės Gegužės 2 d. Violeta turėjo pasikal
krepšinio pirmenybėse laimėjo III bėjimą su “Montreal Star” laikraš limo parapiją 20 metų veiklos sukak
vietą. Komanda sėkmingai sužaidė čio korespondentu. Tą pačią dieną ji ties proga nuoširdžiai sveikina To
ronto skautai-tės, dėkodami už pa
paskutines rungtynes, nugalėdama
pasirodė Montrealio McGowan & Co.
pirmoje vietoje esančius Maskvos televizijos programoje. Tą dieną bu talpas bei visokeriopą paramą. C. S.
• Jubilėjinės stovyklos proga pla
CASK krepšininkus 95:81.
vo pagamintas filmas ir kitai CBC
Sovietų Sąjungos jaunių krepšinio televizijos programai. Gegužės 3 d. nuojama plaukti iš Ontario ežero į
turnyre Lietuvos jauniai ir mergai Violeta nuvyko į Otavą, kur vėl pa Klevelandą. Buriuoti numatoma su
v.v. V. Venckevičiaus jachta “Jūra”,
tės laimėjo antrąsias vietas.
sirodė televizijos programose: Har kuri yra Hamiltono įlankoje.
Po nesėkmės Miuncheno olimpia rington vaikų programoje ir “Home
• V. j. s. B. Stundžia, autorius
doje šuolininkas K. Sapka, atrodo, Base” programoje. Ji taip pat turėjo knygos “Buriavimas ir jūrininkystė”,
vėl atgauna formą. Neseniai įvyku pasikalbėjimą su Otavoj prancūzų baigia ruošti spaudai antrą knygą
siose uždarų patalpų rungtynėse jis kalba leidžiamo laikraščio “Le Droit” “Burės ir varikliai”. Viršelis ir me
šuolyje į augštį pasiekė 2.21 m. Tai korespondentu. Praėjusį penktadienį ninis apipavidalinimas — v. v. M.
šiuo metu antra geriausia pasekmė Violeta ir Jonas Nešukaičiai vėl iš Slapšio. Rankraščio paruošime talki
pasaulyje. Už jį augščiau tėra iššo vyko į Otavą, kur bus sukamas fil na L. Stripinis, laivų stat. inž. L.
kęs amerikietis T. Wood — 2.23 m. mas “The Name of the Game is Balsys ir j. s. H. Stepaitis.
Naujojoje Vilnioje buvo surengtas Table Tenis”. Praėjusį pirmadienį
didelis boksininkų turnyras, kuriame Violeta vėl pasirodė televizijoje. Sį
gerai pasirodė kaunietis V. Survila. kartą CBC tinklo E. Glower progra
MEDUS 75 kg svoryje jis laimėjo I vietą ir, moje “Lancheon Date”. Būti meistereikalingas
be to, dovaną už valingumą, siekiant re reikia turėti ištvermę ne tik žai
dimuose, bet ir oficialiuose pasiro
pergalės.
sveikatai
Lietuvos boksininkų rinktinė buvo dymuose.
Natūralus, nepasterizuotas
Mūsų rėmėjui Antanui Klimui
nuvykusi į R. Berlyną. Čia ji turėjo
Induose ar koriuose. Iš bityno:
nuoširdžiai
dėkojame.
A.
S.
dvejas rungtynes su R. Vokietijos
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
rinktine. Pirmąsias rungtynes laimė
Eagles Nest
AR JAU ATNAUJINOT
jo Lietuva 8:3, o antrąsias — R. Vo
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIU”
Telefonas 534 - 0563
kietija 3:6. R. Vokietijos specialistai
P R E N U M E R A TĄ?
geriausiais Lietuvos boksininkais pripažino A. Baroną, Joną ir Juozą Juocevičius. Jonas Juocevičius šiose
rungtynėse pateikė staigmeną, nu
galėdamas Europos meisterį U. Bajerį.
Tarptautinis jaunių stalo teniso
turnyras įvyks Lvive. Jame atstovauti
Sovietų Sąjungai yra pakviesti du
MARKET
jauni Lietuvos stalo tenisininkai —
M. Krejeris ir I. Mataitytė.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE

VYČIO ŽINIOS
Tarpusavio golfo turnyras jau pra
dėtas. Sezono atidarymb pirmosios
rungtynės buvo sužaistos pr. sekma
dienį Hornby Towers aikštyne. Po
pirmų bandymų turnyre pirmauja su
dviem laimėjimais ir 4 taškais Anta
nas Klimas. Norintieji įsijungti į tar
pusavio turnyrą prašomi kreiptis pas
Juozą Balsį tel. 485-1488. Primena
me, kad Vyčio uždaros pirmenybės
įvyks gegužės 20 d. Hornby Towers
aikštyne. Klasių laimėtojai prašomi
atsinešti laimėtas taures.
Violeta Nešukaitytė, Kanados ir
JAV stalo teniso meisterė, praeitą
savaitę turėjo daug darbo. Sį kartą

•

335 Roncesvalles Ave„, — .
TORONTO, ONTARIO
I CL

1OCQ

Tėviškės Žiburiai

REAL
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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 augštus, 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

Skautų veikla

^SPORTAS

Tel. S.84-928S — namų: 537-2869

L O J N O S

Romuvos valdyba,

!

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 6 kelio (viena mylia nuo Durham
miestelio) 37 akrai žemės. Dalis apaugusi medžiais. Pirkinys yra maž
daug 75 mylios nuo Toronto. Prašo $15.000 su $5.000 įmokėjimu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

NUO

širdžiai užjaučiame —

L

PROGRESS
1072 Bloor St. W.

>

mirus, žmonų, dukterį, sūnų ir artimuosius nuo

1

TEL 532-3400

Kasos valandos:

-

AfA

BALYS SAKALAS

999 COLLEGE ST.,

ioi

Vyr. moksleivių kuopos valdybos
rinkimai — gegužės 12, šeštadienį,
1 v. p.p. Prisikėlimo parap. muzikos
studijoje. Visi prašomi dalyvauti, nes
tai gana svarbus įvykis — ateinan
čių metų veikla didele dalimi pri
klausys nuo išrinktos valdybos. Ku
rie dar norėtų valdybon kandida
tuoti, prašomi iki penktadienio pa
skambinti Ramunei Stravinskaitei.
“Pirmyn Jaunime”, neperiodinis
Toronto moksleivių kuopos laikraš
tėlis, bus pardavinėjamas prie abie
jų parapijų šį sekmadienį, gegužės
13, po visų Mišių.
Pensininkų vakarui, kuris įvyks ge
gužės 15, antradienį, programą orga
nizuoja ateitininkiškas jaunimas.
Sį kartą bus įtraukti ir jaunučiai.
Kas dar norėtų prisidėti savo idėjo
mis, prašomi skambinti Renatai Slapšytei.
Dainavoje vyr. moksleivių sto-vykla prasidės birželio 17 d. ir truks iki
liepos 1 d. Jaunučių stovykla bus
liepos 1 — 14 d. d.
Ateitininkų stovykla Wasagoję
rengiama liepos 22 — rugpjūčio 4
d.d. Gali stovyklauti jaunučiai nuo
7 iki 12 m. ir vyr. moksleiviai nuo
13 iki 18 m. Stovyklon priimami ir
neateitininkai.
Tradicinis kepinių ir gėlių išpar
davimas Motinos Dienos proga įvyks
šį sekmadienį Prisikėlimo parap. ka
vinėje nuo 9.30 v. r. Išpardavimą
organizuoja tėvų komitetas jaunimo
veiklai paremti.

6 psl.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Ji n A A A Ji
TORONTO LIETUVIŲ
t
KREDITO KOOPERATYVE
-----------------------------------

KAKA/ IA

MOKA

IMA

53/ą% už depozitus

8% už asm. paskolas

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas
61/2% už 1 m. term. dep.
7%% už 2 m. term. dep.

8% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai, iki 1 vai. p.p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,

Telefonas LE 2-8723

•

Toronto 3, Ontario

A. J. MORAIS
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. BLIUDŽIUS

E D. KOORATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair),

megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W.,
Toronto 3, Ontario

—. . ąąą EAĮCA
1 el“

Lietuviams daroma
NUOLAIDA

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI ĮR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)
Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch

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

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

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa ® Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis

•

Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
•Importuoti

maisto

PARCELS TO.EUROPE

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ

gaminiai®

971

o ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATOMAS--------------

•

College St.,

Telefonas:

Toronto 4, Ont.

5 3 3 - 4 3 6 3

LIETUVIAI SAVININKAI

SS-g

i
j-

programos,
visi verslo bei ,‘J

rekiaminjaj

|

spaudiniai W

7 psi. ♦ Tėviškės Žiburiai

•
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YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose

•

•

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

DIDŽIOJI ŠVENTĖ
Didžioji metinė pavasario meno
šventė — Čikagos Lietuvių Operos
premjera — jau įvykęs faktas. Balan
VYT. V. GIRDAUSKAS
džio 28 d. 9.15 v. v. Marijos AugštesPatarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo
niosios Mokyklos salėj antrą kartą
reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
prasiskleidė uždanga G. Bizet operai
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
“Carmen”, jos naujam pastatymui
Toronto 165, Ontario •
Namų: 279-5988
(pirmą kartą ši opera buvo pastaty
ta 1959 m.). Prieš gausių žiūrovų
akis atsivėrė reto grožio dail. A. VaIeškos sukurtas bei K. Cijūnėlio ap
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ
šviestas scenovaizdis, režisūriniu po
žiūriu vienas meniškiausiai sulydytų
spektaklių. Gal jame nesužibėjo pa
čios šviesiausios žvaigždės, kaip pvz.
D. Stankaitytė — “Aidoje” ir kitur,
JOHN V. MARGIS, Phm. B.
L. Šukytė — “Traviatoj” ir kt., bet
jis buvo pravestas neeilinėj meninėj
visumoj. Premjeroje žiūrovų pačių
šilčiausių aplodismentų susilaukė tą
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.
vakarą Micaelos partiją dainavusi
Gina čapkauskienė iš Montrealio.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS
NETIKĖTAS PAVĖLAVIMAS
Skaitytojams noriu pabrėžti, kad
savo įspūdžius apie “Carmen” čia ra
DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ
šau po premjerinio spektaklio. O
________________ KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------skirtumas tarp visų keturių spektak
lių turėtų būti, nes šį kartą “Car
men” spektakliuose dainuoja dvi
GAMINIAI
skirtingos solistų grupės, išskyrus
KAS SAVAITĘ________________________ *
deucatessem
Don Jose — tenorą Stefan Wick bei
1727 BLOOR STREET WEST
(pries keele požeminio stoti)
vieną kitą mažesnes partijas dainuo
jantį solistą. Premjeroje Carmen ro
YORKDALE SHOPPING CENTRE •
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)
lėje matėm Romą Mastienę, Micaelos
— G. Čapkauskienę, Escantillo —
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 kelios)
Alg. Brazį, Zunigos — V. Liorentą,
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir S kelias)
Morales — M. Prapuolenį. Tuo tar
pu sekančiuose dviejuose spektak
liuose Carmen dainavo Aid. Stempužienė, Micaelą — M. Momkienė, Escamillo — L. Stukas iš Niujorko, Zu
niga — Vyt. Nakas, Morales — V.
Momkus. Premjeros dainininkų gru
DRAUDOS ĮSTAIGA
pė grįžo į sceną gegužės 6 d. spek
taklyje. ČLO vadovybė, gal pirmą
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
kartą istorijoje kuone visoms parti
joms paruošusi po du solistus, pasi
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario
juto ne tik saugi įvairių netikėtų su
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
sirgimų atveju, bet ir sudarė progą
operoje pasirodyti kuo daugiau vei
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
dų. Visa tai turėjo išeiti į naudą ne
tik saugumo, bet ir pajamų atžvilgiu,
nors abiejuose spektakliuose šį kar
tą matėsi ir tuščių kėdžių. Tačiau ir
----- TV-HI-FI ----taip apsisaugojus solistų sudėtimi,
Taisomi ir parduodami paprasti ir
pirmą karta ilgoje ČLO veikloje įvy
spalvoti televizijos priimtuvai.
ko nesėkmė: ne dėl rengėjų kaltės
Prieinamos kainos.
premjeros spektaklis pavėluotas 1
7673 DUNDAS Street West
vai. ir 15 min. Priežastis ta, kad
miesto šiaurinėje dalyje gyvenantis
tenoras S. Wicik, vairuodamas auto
mobilį, pateko į eismo keblumus ir
dėl to smarkiai pavėlavo. Kadangi
simfoninio orkestro dalyviai skai
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371)
čiuoja kiekvieną minutę, šis pagrin
persikėlė j naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427
dinio solisto pavėlavimas ČIO vado
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton
vybei nebus pigus.
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
TURTINGAS PASTATYMAS
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •
Spaktaklis,
pradėtas 9.15 v. v., nu
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
sitęsė giliai j naktį ir baigėsi 12.45
v. ryto. Žinoma, tai iš dalies veikė ir

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą
nuosavybę, mielai jums patarnaus

MARGIS DRUG STORE

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944

įj p -top NIE ATS

Balio Maskeliūno

Tel. 532-7733

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas

A. ČIŽIKAS

spektaklio atlikėjus, ir žiūrovus, nes
jautėsi tam tikras nuovargis bei
išsisėmimas. Pati “Carmen” opera
yra graži bei melodinga, daug masi
nių scenų, ir jos labai turtingos savo
meniniais aspektais. ČLO didžioji at
rama yra choras, kuris gal dar nie
kad nėra turėjęs sau lygaus išeivijos
lietuvių istorijoje.
Todėl choras,
paruoštas A. Stephens ir A. Gečo, o
galutinai apšlifuotas operos vadovo
bei dirigento A. Kučiūno, ir šiais me
tais buvo pati didžioji spektaklio pa
žiba. Šalia jo įvesta ir naujenybė —
vaikų choras, paruoštas E. Pakštaitės. Taip pat gražiai pasirodė J. Puo
džiūno baletas. Visa tai parodyta pra
bangių bei įspūdingų dail. A. Valeškos dekoracijų fone, kurių netikėtas
grožis atsiveria ypač III veiksme —
kalnų bei uolų scenoje. Įdomu, kad
gal niekad anksčiau ČLO pastatymuo
se nesijuto tokios geros režisūrinės
rankos, kaip šį kartą, įskaitant pavienias ir ypač gausias masines sce
nas, kur kiekvienas žinojo ką daro
ir visa tai atliko gyvai bei įtikinan
čiai. Už tvirtą režisūrinę ranką pa
garba meno vadovui Al. Kučiūnui ir
režisūros konsultantei akt. D. Jukne
vičiūtei.
ŽODIS APIE SOLISTUS
Iki šiol mes labiausiai pastebėdavoin bei iškeldavoin pagrindinius
vaidmenis atlikusius solistus. “Car
men” operoje tokių yra gal du —
Carmen ir Don Jose, o šalia jų —
Micaela ir Escamillo. Carmen — R.
Mastienė savo rolę atliko gerai,
labiau sužibėjusi vaidyboje. St. Wicikas, gal nesėkmės pakelyje į spek
takli paveiktas, toli gražu nepasiekė
St. Baro 1959 m. sukurto Don Jose
lygio, nors jo lietuviškus žodžius ge
riau supratom negu Alg. Brazio. Tuo
tarpu Micaelos partiją tikrai gražiai
ir įtikinančiai dainavo bei vaidino G.
čapkauskienė, sulaukusi gyvų ovaci
jų. Išvadoje galima teigti, kad tai
buvo R. Mastienės ir G. čapkauskienės spektaklis, prie jų gražiai deri
nantis K. Milerytei, N. Linkevičiū
tei, seniai matytam V. Liorentui ir
dar vienam kitam. Sakytume, tai bu
vo ne didžiųjų žvaigždžių, bet pui
kaus choro ir nuoširdžiai bei atsidė
jusiai dirbančių, antraeilių rolių nesibaidančių mūsų solistų spektaklis,
kuris, kaip jau minėjau, meno vado
vo, dirigento, režisieriaus, dailinin
ko, apšvietėjo bei chorvedžių buvo
sulydytas į darnią meninę visumą.
Kaip toks, jis ilgai liks neužmiršta
mas, nors šį kartą gal nebuvo tos di
džiosios atrakcijos, kuri būtų sujudi
nusi lietuvių masę užpildyti salę iki
paskutinės vietos. Dar tenka pasi
džiaugti, kad labiau pasiturintieji
lietuviai šiemetiniams “Carmen”
spektakliams sudėjo apie $7.000 au
kų. O tos aukos nevienu atveju buvo
ir bus ČLO finansinis gyvybės šalti
nis. Iš kur ČLO ateityje suras nau

Šypsenos

jus solistus, ypač tenoro partijoms,
regis, pats didžiausias ir aktualiau
sias klausimas. Suminėjus daugumos
spektaklio atlikėjų pavardes, negali
ma užmiršti ir ČLO valdybos, kuri
ant savo pečių nešė visą sunkią ad
ministracinę naštą. Tai Vytautas Ka
džius, Vaclovas Momkus, Jurgis Vi
džiūnas, Regina Vaitkevičienė, Joa
na Drūtytė, Albinas Smolinskas ir
Bronius Mačiukevičius. Šie žmonės
savo neapmokamu darbu operai su
taupo ne vieną tūkstantį dolerių.
DAR APIE A. MACKAUS FONDĄ
Rašydamas apie A. Mackaus fon
dą knygoms leisti, pažymėjau, kad
fondas iki šiol išleido devynis veika
lus. Tuo prasilenkiau su tiesa: fondas
yra išleidęs iš viso 22 veikalus. Visų
kitų laidos yra išparduotos, tik de
vynių dar ne. Kadangi man prisiųsta
me sąraše išparduoti veikalai nebuvo
suminėti, rašydamas juos ir užmir
šau. O vien pats faktas, kad per ke
lerius metus fondas išleido net 22
lietuvių rašytojų bei mokslininkų
veikalus, kelia tik džiaugsmą.

Atsargiai — šuo!
Maroko diplomatas Paryžiu
je nutarė aplankyti savo drau
gą, bet ant jo sodo vartelių pa
stebėjo užrašą: “Atsargiai, kie
me yra šuo!” Diplomatas pa
skambino telefonu, kad nori pa
simatyti. Kai jis ten nuėjo, prie
vartelių jį sutiko tas pažįstamas
su šunyčiu ant rankų. Šunytis
buvo mažas, dėlto diplomatas ir
paklausė, ar tai tas pats, kuris
minimas užraše.
— Taip, tas pats, — atsakė
šunyčio savininkas. — Mat, blo
ga, kai šuo gali kam nors pada
ryti nemalonumų, bet bloga ir
tada, kai kas nors užgauna šunį.
Viešbutyje
Naktį j viešbučio numerio du
ris kažkas smarkiai beldžia. Pa
budęs gyventojas piktai klausia:
— Kas ten?
— Viešbutis dega!
— Jūs apsirikot, aš ne gaisri
ninkas.
* * «
OAKVILLE, ONT.
—
Kodėl
viščiukas
išsilupa iš
OAKVILLĖS APYLINKĖJE gyve
kiaušinio?
na apie 30 lietuviškų šeimų, kurias
— Iš baimės, kad kiaušinio
jungia KLB skyrius. Šių metų vi
suotiniame susirinkime Sergančių neiškeptų.

namuose išrinkta nauja valdyba pa
VANCOUVER, B. C.
siskirstė pareigomis: Jonas Žiūrai
EUGENIJUS GIRDAUSKAS, at
PO LENGVOS ŽIEMOS pavasaris
tis — pirm., Pranas Linkevičius —
viceplrm., Aleksas Vaičeliūnas — Vankuverin atėjo anksti. Darželiai vykęs studijuoti Vankuverin, savo
ižd., Romas Jonaitis — sekr. ir Pet nužydėjo jau prieš Velykas. Visiems energija ir lietuviškumu uždegė mus
ronėlė Vėgėlienė — parengimij va ypač malonus buvo kun. J. Bertašiaus visus. Jis greit tapo visiems žinomas
dovė. Taigi, valdybos sudėtis liko atsilankymas iš Winnipego. Balandžio ir pirma proga buvo išrinktas apy
tokia pati, kaip ir praeitais metais, su 6—7 d. d. jis vedė rekolekcijas, o linkės valdybon. Jo gražiai rašomi
viena išimtimi: Vytautui Mačikūnui balandžio 8, sekmadienį, atnašavo aplinkraščiai pagyvina mūsų lietu
pasitraukus, jo vieton išrinktas Ro Mišias šv. Vincento ligoninės koply višką gyvenimą. Tikimės, kad ir vie
mas Jonaitis. Aukos Šalpos Fondui čioje. Po- Mišių koplyčios susirinki tinis jaunimas paseks jo pėdomis.
buvo pradėtos telkti susirinkimo me mų salėje jam buvo surengtos pa- Linkime jam gerų atostogų Rytuose
gerbtuvės, padėkota visų vietinių lie ir lauksime vėl sugrįžtant.
tu. Iki šiol jau surinkta $47.
TAUTYBIŲ ŠVENTĖJE kovo 31
VASARIO 16 MINĖJIMAS ir tra tuvių vardu. Kalbą pasakė Eugenijus
dicinis Oakvillės apylinkės balius Girdauskas, atsisveikinimo žodį tarė d. Elizabeth teatre dalyvavo 24 gru
šiemet įvyko vėlokai — kovo mė kun. J. Bertašius. Šios velykinės re pės. Lietuvių vardą išgarsino mūsų
nesį. Bet, kaip ir praeityje, entuziaz kolekcijos paliko mums daug kilnių tautiečiai Stasė Simanavičienė, Leo
narda Macijauskienė ir Feliksas Va
mo šiam susibūrimui netrūko — da minčių.
LB NAUJOJI VALDYBA įsijungė lys. Kelių valandų laikotarpy abi po
lyvavo beveik visi apylinkės lietuviai,
o taip pat buvo ir svečių iš artimes į darbą ir, be eilės aplinkraščių, su nios surinko lietuviškai parodėlei
nių vietovių. Prie maisto paruošimo rengė Vasario 16 minėjimą. Po pirm. eksponatus, kurie užpildė net du sta
prisidėjo visos dalyvavusios ponios. V. Bukausko kalbos buvo A. Kensta- lus. Tūkstančiai dalyvių gėrėjosi gin
Paskaitą skaitė Oakvillės lietuvių ar vičiaus paskaita. Jis papasakojo apie taro papuošalais, tautiniais ženklais,
timas kaimynas, Mississauga apylin savo sunkumus pirmosiomis nepri trispalve vėliava, Gedimino stulpais
kėje besikuriantis klebonas kun. Pet klausomybės dienomis ir atskleidė ir t. t. Vienintelės tautiniais rūbais
ras Ažubalis. Jam visų dalyviij vardu priežastis, dėl kurių Lietuva iš di apsirengusios lietuvės sulaukė labai
priklauso didelis ačiū, kad surado džiausios Europos valstybės tapo be daug dėmesio, šioms ilgametėms
laiko Oakvillę aplankyti. Malonu bu veik mažiausia. Poetė Z. Kaulienė veikėjoms visų lietuvių vardu Van
vo matyti, kad, vaišėm pasibaigus, visus dalyvius gaivino patriotinės kuveryje tariame nuoširdų ačiū.
Dalyvis
tiek daug dalyvių pasiliko patalpų su minties eilėraščiais.
tvarkyti. Baliaus metu buvo renka
mos aukos Tautos Fondui. Šiemet jų
• Namai
surinkta $226.
x
KLB KRAŠTO VALDYBA nese
• Vasarnamiai
niai kreipėsi į apylinkių valdybas,
• Investacijos
prašydama paremti “Encyclopedia
F. R. I.
Lituanica”. Oakvillės apylinkei pa
• Viešbučiai
skirta surasti 4 enciklopedijos pre
FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor
numeratorius. Jie jau surasti. Taigi,
• Moteliai
Oakvillėje bus jau 8 Šeimos, turinčios
šį leidinį apie Lietuvą, nes 4 šeimos
FRANK BARAUSKAS INSURANCE
• Mortgičfai
jau anksčiau tiesiogiai buvo užsisa
• Ūkiai
kiusios enciklopediją, Ž.
38 28 Bloor St W., ISLINGTON

FRANK
BARAUSKAS,

ALFA RADIO & TV

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •
• Statom ir taisom antenas •
* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165
ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos

• Žemės

Heidelberg

A & R

TAILORS

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė.,
Toronto 3
Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO DRABUŽIŲ
LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS SAVIKAINA

Alus iš tyro šaltinio vandens

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.

Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal

•

dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193zž svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas.

R. Stasiulis

•

Tel. 249-7691
Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

231-2661

231-6226

sklypai

i Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu.

Sąžiningai

Tikrovė ir vaidyba
1941 m. japonai užpuolė ame
rikiečių karinę jury bazę Pearl
Harbour. Ta operacija amerikie
čiams kainavo 900 tūkstančių
dolerių. Dabar Holivudas apie
tuos įvykius sukūrė filmą, kuris
kainavo 20 milijonų dolerių.
Teisme
Kosta Rikoj, San Jose teis
mas, išnagrinėjęs skyrybų bylą,
visus tris vaikus priteisė vyrui.
Žmona, išklausiusi teisėjo spren
dimą, piktai pareiškė teisėjui:
— Apie teisingumą čia nega
li būti kalbos — nė vienas vai
kas nėra jo sūnus...
Kaimynė: * * *
— Ar negalėtumėte paskolin
ti kočėlą šiam vakarui.
— Negaliu, mano vyras par
eis namo antrą valandą.
Pagerėjimas
Po automobilio katastrofos
vyriškiui operavo sulaužytą ran
ką. Jis klausia:
— Daktare, ar aš dar galėsiu
skambinti pianinu?
— Užtikrintai!
— Bet prieš tai dar niekad
neskambinau. Parinko Pr. Alš.
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NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ

Utopia-Organic Natural Foods

RONCESVALLES AVĖ.,
3, Ontario

Baltic Exporting Co. TORONTO

Telefonas LE 1-3098

Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

Savininkai A. ir S. KALOZA

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

•

FINE QUALITY-BEER

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

Mechaninis automašinų taisymas, sąžiningas patarnavimas

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR

Bloor Autorite Garage * 9 6 b r o c k a v e

APŠILJYMO DARBUS.

_______________________________ "
(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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

OKULISTAS

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės 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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas tur»as pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 • 1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

780 QUEEN ST. W.
PRIE GORE VALE
TEL. EM 4 - 7994
Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont
Savininkas V. BAČĖNAS
teikia patarimus planuojantiems keliones
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms
patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

L. LUNSKY, R.O.
M, LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO
Tel. 921 - 3924
n
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

Rr. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wiktoria BUKOWSKA, R.O
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
PEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
nun 10 v ryto iki 6 v.v

INSURANCE
DŪDA

769-4612

2231 Bloor Street W.

•J TORO NT ©«*

Šv. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Šį sekmadienį švenčiama Mo
tinos Diena. Prisiminkime savo mo
tinas pamaldų metu.
— Anapilio sodybos statyboje da
romos visos pastangos dar labiau
koordinuoti visų šakų darbus, kad
pirmosios fazės statyba būtų užbaig
ta birželio mėnesį. Statybai aukojo
$150: J. M. Žėkai, po $100: M. A.
Vaišvilai (padidindami įnašą iki
$300). J. Gaivelis, N. Mickevičienė
ir P. V. D. Visiems geradariams nuo
širdi padėka.
— Su dideliu liūdesiu patirta apie
dviejų lietuvių studentų tragišką
mirtį — a.a. Jono Elvikio ir a.a. Sau
liaus Steigvilos. Jų sielas pavedame
Augščiausiojo globai, o tėvams ir
šeimų artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.
— šį sekmadienį po 11 v. pamaldų
par. salėje įvyks KLK Moterų Drau
gijos susirinkimas, paskutinis prieš
vasaros atostogas.
— Sveikinimai teisininkui Vidman
tui Augaičiui ir mokytojai Rūtai
Liuimaitei, sukūrusiems šeimos ži
dinį.
— Gegužės 20 d., sekmadienį, ilgo
jo savaitgalio proga pamaldos bus
laikomos Springhurste, Gerojo Gany
tojo stovyklavietės salėje.
— Sį sekmadienį paskutinį kartą
laikomos vėlyvosios 12 v. pamaldos.
Ateityje pamaldos par. bažnyčioje
vasaros metu bus 10 ir 11 v.
— Šeštadieninės liet, mokyklos
mokslo metų užbaigimas — šį savait
galį.
— Sį šeštadienį, 8 v.r., p.p. Šeflerių padėkos pamaldos, sekmadienį
10 v. — už a.a. Juozą Kriaučiūną,
11 v. — už Stasį Laurinavičių ir 12
v. — už a.a. Joną Jurkšaitį.

— Švęsdami Motinos Dieną, visas
motinas nuoširdžiai sveikiname. Gau
sių Dievo malonių sunkiame ir atsa
kingame jų pašaukime!
— Sveikiname Maironio šeštadieni
nės mokyklos ir lituanistinio semina
ro moksleivius, baigiančius mokslo
metus. Gili padėka vedėjams, moky
tojams, mokyklos tarybai, tėvų komi
tetui ir rėmėjams.
— Pereitą sekmadienį iškilmin
gai koncelebruotose Mišiose pirmąją
Komuniją priėmė 32 vaikai. Nuošir
di padėka N. Pr. M. seserims už
kruopštų vaikų paruošimą. Motinos
Dienos sekmadienio laisvai pasirink
tose Mišiose pirmąją Komuniją pri
ėmę vaikai ją vėl priima kartu su
savo tėveliais.
— Pereitą sekmadienį padėkos Mišiomis ir koncertu taip pat paminė
tas parapijos dvidešimtmetis. Iškil
mingas koncelebruotas Mišias atna
šavo 5 anksčiau parapijoje dirbę ku
nigai pranciškonai, pamokslą sakė
provincijolas T. Jurgis Gailiušis,
OFM. Choras giedojo naujas šiai pro
gai paruoštas kun. G. Šukio parašy
tas Mišias. Vakare buvo trumpa ofi
cialioji dalis su Lietuvos gen. kon
sulo ir kitų oficialiųjų asmenų svei
kinimais ir koncertas, kurio plačią
programą atliko solistai J. Sriubiškienė, V. Verikaitis ir par. choras,
vadov. kun. B. Jurkšo. Abi iškil
mės sutraukė daug parapijiečių ir
svečių. Per kelias savaites išdėstytą
sukakties minėjimą suorganizavo ir
pravedė parapijos taryba, vadovau
jant jos visuomeninei sekcijai. Gau
ta nemaža sveikinimų laiškais, jų
tarpe ir iš šios parapijos pirmojo
kleb. kun. Bernardino Grauslio, OFM,
kuris dėl sveikatos negalėjo atvykti.
— Mišios: penktad., 9 v. — už a.a.
K. Saplienę, užpr. B. P. Saplių, 9.30
v. — už Jievos vėlę, užpr. P. M. Krilavičių iš Keswick, Ont.; šeštad., 8.30
v. — už a.a. P. Mačionį, užpr. E. Mačionienės, 9.20 v. — už a.a. M. Štuikienę, užpr. A. Štuikio, 6 v.v. — spe
cialios padėkos Mišios, užpr. S. O.
Banelių; sekmadienį, 8 v. — už a.a.
M. Noreikienę, užpr. Empakerių ir
Noreikų šeimų. 10 v. — už a.a. E.
Tuinylienę-Mažeikienę, užpr. Sakalų
šeimos, 11.15 v. — už a.a. M. Dervi
nį, užpr. S. Dervinienės, 12.15 v. —
už Otavoje mirusį a.a. J. Šimanskį,
užpr. M. A. Aulinskų.
— Motinos Dienos Novenos Mišios
šiokiadieniais — 8 v., šeštadieniais ir
sekmadieniais — 9 v. ryto.
— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. ryto Mišių, šeštadie
niais — po 9 v. Mišių, sekmadieniais
— po Sumos, o trečiadieniais — 7.30
v. v. Kviečiame dalyvauti, ypač tre
čiadienių vakarais.
— Nuoširdžiai sveikiname Stasį ir
Oną Banelius auksinio vedybų jubilėjaus proga.
— Šį sekmadienį “Dainos” šalpos
grupė prie bažnyčios rinks aukas lie
tuviams seneliams Vokietijoje. Kvie
čiame visus šį kilnų dainiečių darbą
paremti ir pagal išgales aukoti.
— Tretininkų susirinkimas — ge
gužės 20 d. po paskutinių Mišių baž
nyčioje.
— Pensininkų laisvavakaris ir su
sirinkimas bus gegužės 15, antradie
nį, 6.30 v.v., Parodų salėje. Visi To
ronto vyresnieji maloniai kviečiami
atsilankyti. Be įprastų pramogų ir
kavutės, bus svarbus pasitarimas šios
grupės persiorganizavimo reikalu.
— T. Antanas yra išvykęs atosto
gų, grįš šio mėnesio pabaigoje. T. Ta
das, šiek tiek sustiprėjęs, jau sugrį
žo ir įsitraukė į par. darbą. Vienas
jo ir par. tarybos jaunimo sekcijos
rūpesčių — paruošti stovyklavietę
jaunimo stovykloms. Reikia daug tal
kos, ypač savaitgaliais. Kurie gali,
kviečiami padėti. Prašom skambinti
į par. raštinę.
— Nuoširdžiai dėkojame provinciolui T. Jurgiui Gailiušiui, OFM, už
$5.000 ir pranciškonų spaustuvės ve
dėjui T. Pranciškui Giedgaudui, OF
M, už $100 dovanas stovyklavietei
Wasagoje pagerinti.
— Sutuokti: Vidmantas J. Augaitis ir Rūta M. Liuimaitė.
— Pakrikštyta: Justino ir Gražinos
Raškauskų dukrelė Judita Veronika,
Jono ir Catharine Lekavičių dukrelė
Kimberly Jayne.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Išganytojo parapijos žinios
— Ketvirtadienį 8 v. v. bažnyčioje
renkasi PLD komitetas.
— Konfirmandų pamoka — šį
penktadienį, 6.30 v.v.
— Sekmadienį pamaldos 9.30 v.r
— Kunigo Alg. Žilinsko bute ge
gužės 28 d., 7.30 v.v., įvyks komite
to parapijos dešimtmečio minėjimui
rengti susirinkimas.
— Moterų Draugijos metinė išky
la bus birželio 3 d. Fantus loterijai
renka Marija Dambarienė.
— Nuoširdi užuojauta Jievai Povilaitienei, jos broliui a.a. Andriui
Liuokaičiui mirus gegužės 5 d. Ve
lionis buvo 68 metų amžiaus. Palai
dotas Sv. Jono lietuvių kapinėse ge
gužės 8 d. Paliko liūdinčius taip pat
brolį Adomą Liuokaitį Montrealyje
bei dvi seseris ir du brolius Lietu
voje. Ilsėkis ramybėje! Laidotuvių
apeigas atliko kun. A. Žilinskas.

LIETUVIŠKOS A. B. TAI
LORS vyriškų ir jaunimo dra
bužių krautuvės savininkai Beresncvičiai praneša, kad nuo
gegužės 7 d. jau pradėjo likvi
dacinį išpardavimą. Viskas par
duodama už savikainą. Prašome
apsilankvti ir išsirinkti sau tin
kamų eilučių, apsiaustų, kelnių,
marškinių, kaklaraiščių ir kt.
labai žemomis kainomis. (Sklb.)
SV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNE gautos knygos: J. Gliaudos
“SUNKIAUSIU KELIU" (romanas,
kaina $5), J. Gliaudos “TAIKOS
RYTAS” (novelių rinkinys, $4.65),
A. Rūtos “PO ANGELŲ SPARNAIS”
(novelės, $4.65), P. Cesnulio “NU
ŽMOGINTIEJI” (vilniečių Golgota
lenkų okupacijoje, $5).

VIENINTELE KANADOS VALDŽIOS 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.
PARDUODAMAS VASARNAMIS ir
sklypas Springhurste, netoli lietu
vių bažnyčios. Tel. 225-6339.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
767-4737.
JONAS BANYLIS atlieka visus statybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraustymo 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
Savininkė Alė Kerbericnė

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

Telefonas

762-4252

įvairaus stiliaus sušukavimai,
pusmetiniai, dažymas, peru
kai Ir t.t. Prieinamos kainos.
ATLIEKU GRINDŲ
ATNAUJINIMO
(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus Toronte.
Alfonsas
LE6-2805.

Iš Detroito gautas praneši
mas, kad ten savo namuose ge
gužės 1 d. mirė Silvestras Grušnius, kilęs iš Vilniaus krašto,
Balaveckų kaimo.

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

ČESNAKAS••J
LX5 -i

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

J. R. Simanavičiaus “Tėvynės
Prisiminimų” programoje iš
CHIN 101FM stoties gegužės 9,
trečiadienį, 6-7 v.v., dalyvaus E.
Dauguvietytės-Kudabienės vado
vaujamas Hamiltono “Aukuras”.
Jo pasirodymui skiriamas pus
valandis nuo 6.30 iki 7 v.v.
Naujųjų kanadiečių teatras
stato estų dramaturgo Veli Kudres pjesę “An island of my
own”. Rež. Rein Andre yra su
telkęs kelių tautybių aktorius.
Bus trys spektakliai — gegužės
10, 11 ir 12 d.d., 8.30 v.v., St.
Lawrence Centre for the Arts,
Town Hall, Front St. E., Į ry
tus nuo Yonge St. Bilietai par
davinėjami salės kasoje. Plates
nių informacijų galima gauti
pas ponia Valve Andre tel.
485-7823.
Toronto Maironio šeštadieninė
mokykla užbaigia mokslo metus
ateinantį šeštadienį, gegužės 12.
Mokiniai bus paleisti namo 11
valandą.
Norintieji maloniai praleisti
šeštadienio vakarą kviečiami ge
gužės 12 d., 7 v.v., atsilankyti į
baltiečių moterų arbatėlę. Ji
rengiama latvių liuteronų Šv.
Jono bažnyčios salėje, 200 Bal
moral Ave. Kalbės radijo dra
mos “The trouble with giants”
autorius Leon Peterson. Įėji
mas — $2.50.
KLK Moterų Draugijos šv.
Jono Kr. parapijos skyriaus na
rių susirinkimas — gegužės 13
d.,' po 11 vai. pamaldų, kavinė
je. Jis yra paskutinis prieš va
saros atostogas.
Valdyba
Procesija ir Rožinis Švč. Pa
nelės Marijos garbei bus gegu
žės 13, sekmadienį, 7.30 v. v.,
Immaculate Heart of Mary baž
nyčioje, 131 Birchmount Rd.
(prie Danforth Ave.). Važiuoti
Bloor gatve iki Warden ir per
sėsti į Warden South autobusą.
Procesijos visą vasarą bus kiek
vieno mėnesio 13 d. Informaci
jos teikiamos lietuviškai tel.
763-4233 po 6 v. v. Sklb.
Motinos Dienos minėjimo, To
ronto Maironio šeštadieninės
mokyklos ir lituanistinio semi
naro mokslo metų užbaigos iš
kilmės — gegužės 13, sekma
dieni, 4 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos salėje. Pradžioje X-jų sky
rių mokiniai, lyg ir vainikuoda
mi savo dešimties metų darbą
mokykloje, suvaidins “Sekminių
vainiką”. Pažymėjimus baigu
siems mokyklą ir seminarą mo
kiniams įteiks gen. kons. dr. J.
Žmuidzinas, sveikins LB Toron
to apylinkės valdybos, mokyklos
tarybos, tėvų komiteto pirmi
ninkai ir auklėtojai. Po to —
Motinos Dienai pritaikyta, mo
kinių atliekama programa: dai
nos, deklamaciios ir tautiniai
šokiai. Visi maloniai kviečiami
šventėje dalyvauti. Įėjimas —
laisva auka.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos paskutinis prieš atostogas
ir kartu pusmetinis susirinkimas
bus gegužės 13, sekmadienį,
1.30 v. p.p. salėje virš “TŽ”. Vi
sų narių pareiga būtinai daly
vauti.
Valdyba
Visi lietuviai studentai kvie
čiami atsilankyti į lietuvių ir
latvių bendrą vakarą, kuris įvyks
gegužės 15, antradienį, 7.30 vai.
vakaro, Latvių Namuose, 491
College St. Programoje — sim
poziumas “Kas toliau?” Po to
— dainos abiem kalbom ir šo
kiai. Rengia Toronto universite
to lietuviu studentu klubas kar
tu su latvių studentais. Kviečia
mi studentai ir svečiai.
Progresyviųjų konservatorių
Parkdale sąjunga gegužės 15,
andradienį, 7.30 v. v., rengia
viešą susirinkimą-mitingą. Pa
grindinį žodį tars iš Otavos at
vykęs parlamento spaudos gale
rijos korespondentas, nenuils
tantis kovotojas už laisvę, lietu
vių bičiulis Lubor Zink. Visi
kviečiami atsilankyti ir išgirsti
paskutines naujienas. Susirinki
mas bus 330 Lansdowne Ave.,
West Toronto Secondary School
(į šiaurų nuo College St.). G. U.
Grandiozini šokių vakarą, ku
riame bus išrinkta Miss Vilnius
tautybių karavanui, gegužės 26
d., 7 v.v., Toronto Lietuvių Na
muose rengia Vyčio ir Aušros
sporto klubai, karavano komite
tas. Kandidatės, jaunuolės nuo
17 metų amžiaus, prašomos re
gistruotis pas J. Skrebutėnienę
tel. 762-6377.
Lietuvių kapinės bus lanko
mos gegužės 27, sekmadienį.
Naujiems paminklams pamatai
jau kasami ir bus išlieti iki ge
gužės 20 d. Visi dirbtiniai vaini
kai nuo kapų po gegužės 10 d.
nuimami. Asmenys, norintieji
minėtus vainikus pasilaikyti se
kančiam žiemos sezonui, prašo
mi juos pasiimti. Po žiemos ka
pinėse vėl įjungtas vanduo.
Šv. Jono Kr. parapijos choras
praėjusį šeštadieni vienoje To
ronto studijoje įrašė 18 lietuviš
kų giesmių. Plokštelei išleisti
reikės mėnesio laiko. Apvalkalą
sukūrė dail. T. Valius.
Jurgis Skardis iš Sault Ste.
Marie su torontiečiu Eliziejum
Šlekiu lankėsi “TŽ” redakcijoj
ir administracijoj. Torontan jis
buvo atvykęs su grune Sault Ste.
Marie tautiečių į Vido Motuzo
vestuves.

8 psl. • Tėviškės Žiburiai
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Margučių vakarienė, kurią su
rengė parap. jaunimas, pasisekė ge
rai, nes į ją atsilankė apie 200 su
augusių ir jaunimo.
— Birželio 9, šeštadienį dažysime
iš lauko šventovės ir svetainės lan
gus bei duris. Parapijiečiai, kurie
norėtų prisidėti savo talka prie mūsų
šventovės ir svetainės pagražinimo,
atvykite birželio 9 d. rytą.
— Šią vasarą, liepos pirmoje pu
sėje, turėsime parapijos išvyką į
gamtą — gegužinę. Norima pasi
rinkti visai naują vietą, kurioje anks
Prisikėlimo parapijos dvidešimtmečio proga surengto simpoziumo “Gyvo čiau dar nesame buvę.
ji "parapija” pagrindiniai kalbėtojai — dr. J. Sungaila, dr. S. Čepas ir dr.
— Aušros Vartų parapijos Atve
B. Povilaitis.
Nuotr. S. Dabkaus
lykio pusryšiuose dalyvavo nemaža
Prisikėlimo parapijoje pr. šeš
Toronto ukrainiečiai pagerbė parapijiečių ir iš mūsų parapijos.
— Edis Petrulis yra susižiedavęs
tadienį sutuokti Vidmantas Au- savo kardinolą-kankinį Josyf
gaitis ir Rūta Liuimaitė. Kon- Slipyj, švenčiantį 10 metų nuo su Dalia Sabalyte, ir jų jungtuvės
celebracinių pamaldų metu išvadavimo iš Sibiro koncentra įvyks rudenį mūsų šventovėje. Iškil
jungtuvių apeigas atliko kleb. cijos stovyklų. Kardinolas buvo minga ir daug ką žadanti vestuvių
kun. Placidas Barius, o žodį ta iškilmingai sutiktas Toronto ae puota bus mūsų parapijos svetainė
rė kun. P. Ažubalis, džiaugdama rodrome gegužės 5, šeštadienio je. Džiugu, jog parapijiečiai prade
sis nauja šeima, jaunųjų profe vakarą, gausios ukrainiečių mi da sjkirti daugiau dėmesio savajai
siniu pasiruošimu ir jų lietuviš nios. Gegužės 6, sekmadienį, 3 svetainei.
kumu. Adv. V. Augaitis Toron v.p.p. Maple Leaf Gardens are
— Kaikuriem parapijiečiam atro
te yra baigęs teisės mokslus ir noje su septyniais ukrainiečiais do keista, jog Velykų ryto pusryčiuo
šiuo metu dirba savo srityje vyskupais ir daugeliu kunigų jis se dalyvavo virš 300 žmonių, o su
Collingwoode, prie Wasagos. koncelebravo Mišias, užtruku rinkta tik $760 aukų atsilyginti už
Jaunoji Rūta Liuimaitė labai sias net pustrečios valandos. Mi juos. Visi žinome, jog pusryčiuose
sėkmingai baigė Toronto univer šių metu kardinolas pasakė ve dalyvavusi J. ir I. Pazniokaičių šei
sitetą ir mokytojų seminariją. lykinį patriotinį pamokslą, o vė ma (2 asmenys) aukojo $50, kiti po
Gražios vestuvių vaišės įvyko liau turėjo spaudos konferenci $20, $10, $5, $2 ir net dar mažiau .. .
Prisikėlimo salėje. Jose dalyva ją. Apie 6 v.v. toje pačioje are Imant dalyvių skaičių ir surinktą
vo daug abiejų jaunųjų giminių, noje įvyko kard. J. Slipyj gar aukų dydį, darosi kaikas neaišku. Ta
bičiulių ir ypač jaunimo. Poky bei surengtas koncertas, kurio čiau reikia nepamiršti ir to, jog pus
liui vadovavo dr. A. Dailydė. programą atliko daugiau kaip ryčiuose dalyvavo ne vien suaugusie
Sveikinta žodžiu ir raštu. Gau 1000 menininkų. Koncerto metu ji, bet ir mūsų parap. jaunoji karta,
tas ir popiežiaus palaiminimas. kardinolą sveikino Kanados uk kuri sudarė ketvirtadalį dalyvavu
Oficialioji dalis baigta “Ginta rainiečių ortodoksų arkivysku siųjų. Jaunimas jokių aukų nedavė, o
ro” grupės vestuviniu šokiu, į po atstovas, Kanados ministeris už juos atsilygino jų tėveliai savą
kurį įsijungė ir nuotaka, ilgus daugiakultūriškumo reikalams ja auka. Tą patį buvo galima paste
metus šokusi “Gintare”.
dr. Stanley Haidasz ir senato bėti ir Velykų ryto pamaldų rinklia
Žuvo du lietuviai studentai — rius P. Yuzyk, Ontario valdžios voje. Bet tai nėra svarbu. Svarbiau
a.a. Saulius Steigvila ir a. a. Jo vardu — J. Yaremko, Pasaulio sią tai, jog mes visi kartu atsiekėme
nas Elvikis. Hamiltono McMas Ukrainiečių Kongreso pirminin tikslą, dėl kurio taip daug dirbome
ter universitete baigę mokslo kas ir Pasaulio Ukrainiečių Mo ir aukojomės. A. K.

metus, jie praėjusį šeštadienį su
pora kanadiečių kolegų nuvyko
prie Bellville (už Kingstono)
praleisti savaitgalio. Kanadie
čiams studentams išvažiavus į
krautuvę, abu lietuviai nutarė
paplaukioti po ežerą laiveliu.
Vasarnamin grįžusius kanadie
čius aplankė vietinė policija ir
pranešė įvykusią nelaimę: abu
lietuviai studentai rasti prigėrę
ežere, šeštadienis buvo vėjuotas,
atrodo, bangos apvertė jų laive
lį. A.a. Saulius Steigvila," 21 m.
amžiaus, McMaster universitete
Hamiltone 3 metus lankė fizinio
auklėjimo fakultetą. Velionies
tėvai gyvena Glen Meyer, Ont.,
prie Delhi. Velionis laidojamas
iš Šv. Kazimiero par. Delhi tre
čiadienį 10 v. r. lietuvių kapi
nėse Mississaugoje. A.a. Jonas
Elvikis, 22 m. amžiaus, trečius
metus Hamiltono McMaster uni
versitete studijavo politikos ir
ekonomijos mokslus. Jo tėveliai
gyvena Hamiltone. Laidotuvės
įvyks šį penktadienį 10 v.r. iš
Hamiltono AV parapijos bažny
čios. Abu laidojami šalia vienas
kito lietuvių kapinėse.
Kanados Lietuvių Fondo tary
ba balandžio 28 d. posėdyje pa
skirstė 1972 m. fondo pelną —
$5.000. Iš šios sumos, kaip ir
visada, didžiausia dalis teko
švietimo reikalams — daugiau
kaip $2.000. Likusi dalis paskir
ta kultūrinėms organizacijoms,
spaudai, jaunimo ir kitiems šal
pos reikalingiems vienetams.
Džiugu, kad KLF gali tokio dy
džio sumas skirti lietuviškiems
reikalams. Taip pat buvo išrink
ti nauji vykdomieji organai bei
aptarti žygiai greičiau ir dar
šiais metais pasiekti pirmajam
$100.000. K. L.
Lietuvių Namų žinios
— Lietuvių Namų narių metinis
visuotinis susirinkimas šaukiamas
LN patalpose, 1573 Bloor St. W., ge
gužės 13, sekmadienį, 6.30 v.p.p. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti. Darbo
tvarkėje — valdybos pirmininko, iž
dininko, statybos komisijos ir revizi
jos komisijos pranešimai, 1972 m.
apyskaitos ir 1973 m. sąmatos pri
ėmimas, statuto keitimas, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rinki
mai.
— Pensininkas A. Raila, neseniai
persikėlęs gyventi į Torontą, įstojo
nariu šimtininku ir praturtino Lietu
vių Namus $500. Už tokį pavyzdin
gą lietuviški! reikalų supratimą jam
nuoširdi padėka.
— Sekmadienio popietės Lietuvių
Namuose vasaros metu nebus rengia
mos. Praeito sekmadienio popietę
surengė Moterų Būrelis. Joms nuo
širdus ačiū.
— Pastato vakarinėje pusėje jau
išvestos antro augšto sienos ir ruo
šiamos formos luboms. Darbo atlikta
už $52.000.
— Lietuvių Namai turi įsigiję ne
mažai įrengimų ir medžiagos, bet ne
turi kur jos padėti, vykstant staty
bai. Jeigu kas turėtų laisvų patalpų
ir galėtų bent dalį daiktų patalpinti,
prašome pranešti tel. 533-9030.
— Mirus aktyviam L. N. nariui ir
nuolatiniu! pagalbininkui parengi
muose a.a. Juozui Cesėkui, jo našlei,
dukrai su šeima ir sūnui reiškiame
gilią užuojautą. Taip pat užjaučiame
L. N. nario a.a. Ad. Umavičiaus
šeimą.

terų pirmininkė. Koncerto pa
baigoje visos ukrainiečių jauni
mo organizacijos įteikė kardino
lui savo dovanas, o tada ugnin
gai į ukrainiečių minią prabilo
81 metu senelis kardinolas. Dau
gelis ukrainiečių šluostėsi aša
ras. Apskaičiuota, kad pamaldo
se ir koncerte dalyvavo anie
8.000 asmenų. Dalyvių tarpe bu
vo visa eilė vietinės valdžios
žmonių, jų tarpe ir Toronto bur
mistras D. Crombie, tačiau nė
vienas iš jų nebuvo pakviestas
kalbėti. Koncertas baigėsi 8.45
vai. v.
A.a. Andrius Liokaitis, 67 m.
amžiaus, mirė gegužės 5 d. To
ronte, savo sesers ir švogerio
A. Povilaičio namuose. Jis bu
vo viengungis, ilgesnį laiką dir
bęs Windsore. Palaidotas antra
dienį evangelikų liuteronų apei
gomis lietuvių kapinėse.
Atskirųjų mokyklų vadovybė
nutarė mokyklų pažymėjimus
(report cards) padaryti nepriva
lomus. Lig šiol juos mokyklos
turėdavo paruošti dukart į me
tus ir pateikti tėvams. Paskirų
mokyklų vadovybei ir tėvams
palikta teisė nuspręsti, ar mo
kykla privalo paruošti minėtus
pažymėjimus, ar ne.
Tiesioginį orinį susisiekimą
tarp Toronto ir Frankfurto pra
dėjo vokiečių bendrovė Luft
hansa” ir kanadiečių “Air Ca
nada”.

Aušros Vartų par. žinios

čiams Sutvirtinimo Sakramentą, da
lyvavo Motinos Dienos minėjime ir
šeštadieninės lituanistinės mokyklos
mokslo metų užbaigoje.
— Montrealio skaučių ir skautų
vasaros stovykla bus liepos 22-29 d.d.
“Baltijoj”. Broliams vadovaus ps. V.
Piečaitis ir ps. R. Otto. Registruotis
prašome: seses pas tuntininkę ps. E.
Jurgutienę tel. 627-7499, brolius pas
tuntininką ps. B. Niedvarą tel. 4874938.
— “Litas” dirba daugiau valandų
(47) į savaitę, negu betkoks kitas
Montrealio bankas. Šią vasarą “Lito”
valdyba nutarė duoti savo tarnauto
jams daugiau poilsio savaitgaliais.
Nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d.
“Litas” sekmadieniais bus uždarytas.
Nariai, kurie naudojasi sekmadieni
nėmis valandomis, yra kivečiami sa
vo operacijas atlikti šiokiadieniais
arba pasinaudoti pašto patarnavi
mais.
— Visi žinome, kaip svarbi yra
Lietuvių Enciklopedija anglų kalba.
Ji yra svarbi šiandien ir bus dar
svarbesnė ateityje. Jos išleidimas re
miasi vien tik prenumeratoriais. Jo
kių kitų fondų arba stambių mece
natų nėra. O prenumeratų skaičius
toli gražu nesudaro palankių ir rei
kalingų sąlygų. Du gražūs tomai jau
išėję, tretysis yra užtrukęs dėl me
džiaginių trūkumų. Jis reikalingas
visų lietuvių skubios pagalbos. Vie
toje menkaverčių dovanų savo vai
kams užsakykite Encyclopedia Lituanica. Siųskite savo prenumeratas
šiuo adresu: Lithuanian Encyclope
dia Press Inc., 395 West Broadway,
South Boston, Mass. 02127, USA.
— Vasaros festivalis Place Ville
Marie kviečia visas etnines meno gru
pes dalyvauti programose. Festivalis
bus nuo gegužės 22 iki spalio 15 d.d.
Place de Marie sutraukia ne tik daug
montrealiečių, bet ir turistų. Mūsų
meniniams vienetams tai gera proga
parodyti savo jėgas Kanadai ir gar
sinti Lietuvą.
— Mūsų parapijos gegužinė —
rugpjūčio mėnesį, metinis parapijos
parengimas — lapkričio 3 d.
— Užpr. sekmadienio rinkliava —
$307,57. Po $5 aukojo — A. Kličius,
J. Intas, V. Jakonis, po $10 — dr. J.
Mališka, dr. Cote. Parapijos mokes
tį sumokėjo J. Adomaitis.

— Užpr. trečiadienį po ilgos ligos
Reddy Memorial ligoninėje mirė a.
a. Juozas Jaseckas, 76 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Kazliškiuose, gy
veno Kanadoje ilgus metus. Paliko
dideliame nuliūdime žmoną Valenti
ną, sūnų Vytautą ir dukrą Birutę
Fielding. Tą pačią dieną toje pačio
je ligoninėje mirė a.a. Marijona Zlat“Litas” už asmenines ir ne
kienė-Dekanytė, 79 metų amžiaus. Ji kilnojamo turto paskolas ima
buvo gimusi Lietuvoje netoli Šiau tik 8,5%, įskaitant gyvybės
lių. Paliko nuliūdime sūnų Albiną drauda. Kitur už nekilnojamo
ir dukrą Agotą. Abu mirusieji palai turto paskolas reikia mokėti
doti Notre Dame Montrealio kapi 9%, o už asmenines paskolas
nėse. Jų giminėms reiškiame gilią 12-18% be draudos. “Litas” yra
užuojautą.
pilnai pajėgus patenkinti Mont
— Pr. sekmadienį lankėsi vysku realio lietuvių paskolų pareika
pas V. Brizgys. Jis suteikė vaiku lavimą. Pr. R.

Mūsų Kredito Unijos Nariui
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a + a Juozui Jaseckui
mirus, jo žmonoi VALENTINAI, sūnui VIKTORUI, dūkterioi BERTAI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" Valdyba

• Greitas ir tikslus patarnavimas!
'
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Res.: 256-5355

PADĖKA

Velykų Bobutės karnavalas taip
smagiai ir greitai praėjo, kad nustebom, kai atėjo laikas išsiskirstyti.
Viskas buvo taip spalvinga, linksma
ir pavasariška! Dekoracijos ir žaidi
mai buvo p. p. Manglicų ir Banelių
(su berniukais) suprojektuoti ir pa
ruošti, ir už tai jiems tenka didžiau
sia padėka.
Labai sėkmingas buvo pyragų iš
pardavimas. Esame dėkingos p. Bal
čiūnienei, kuri suorganizavo, ponioms
Laurinavičienei, Dalindienei, Kurpienei ir Vaitiekūnienei, kurios jai tal
kino, ir ypač visoms ponioms, kurios
tokius skanius pyragus ir grybukus
iškepė. Pakėka užkandžius pardavinėjusioms p. p. Vingelienei ir Žemai
tienei. Taip pat dėkojame p. Levišauskienei su mergaitėmis ir V. Černauskaitei, kurios dirbo karnavalo
bankelyje, p.p. Lukoševičienei ir Padolskienei, kurios prižiūrėjo laimės
šulinį, Ramintai šapočkinaitei ir Ra
munei Underytei, kurios dažė ir puo
šė margučius, burtininkėms Rasai
Bukšaitytei ir Rimai Gustainytei.
Be linksmų juokdarių ir zuikių,
pravedančių žaidimus ir pardavinė
jančių balionus, nė pusės tos nuotai
kos nebūtų buvę. O didžiausia atrak
cija buvo pati Velykų bobutė — p.
Byszkiewicz. kuri visus vaikučius kal
bino ir apdovanojo. Dėkojame po
nioms Dervinienei ir D. Abromaitienei, kurios tiek daug gražių ir įdo
mių fantų pagamino, fotografui p.
Dabkui, o ypač “Gintaro” bei “Atža
lyno” šokėjų grupėms ir jų vado
vams, kurie kartu su darželio vaiku
čiais atliko tokią gražią meninę pro
gramą.
Minėtiems asmenims bei visiems,
visiems, kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie karnavalo sėkmingumo,
tariame didelį ir nuoširdų ačiū! Vi
siems prašome gausios Viešpaties pa
laimos.
Nek. Pr. Marijos seserys Toronte
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Į
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel.727-3120
Namų 376-3781

Albertas N O R K E Ll 0 N AS, 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 apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _____
8.5%
Nekiln. turto ___
8.5%
Čekių kredito ___ _______ 9.0%
Investacines____ nuo9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr.iki $10.000
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.
KASOS VALANDOS

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