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Pagalba motinai
Motinos Dienos proga rašomi straipsniai paprastai yra senti

mentalaus pobūdžio. Ir tai yra teisinga, nes straipsnius daugiau
sia rašo vaikai, tuo norėdami prisiminti tą meilę, šilumą bei pasi
aukojimą, kurį kiekvienas iš mūsų esame patyrę iš savo motinų. 
Realistiniai straipsniai i tas nuotaikas lyg ir netinka. Nežiūrint to, 
imamės šį konkretų straipsnį rašyti ir tai darome daugiausia dėl
to, kad išeivijos motina šiandien yra reikalinga ne tik meilės žo
džių bei pagarbos pareiškimų, bet taip pat ir konkrečios pagalbos.

Visais sunkiaisiais tautai laikais mūsų motinas užgula kele
riopai didesnė našta, negu paprastai, nes jos netenka daugumos 
jom padedančių veiksnių. Pirmoje eilėje — mokyklų įtakos. Kone 
absoliuti dauguma mūsų vaikų šiandien praleidžia didžiausią sa
vo laiko dalį oficialiosiose gyvenamojo krašto mokyklose, toli sto
vinčiose nuo tų idealų, kuriuos lietuvė motina, kaip ta paskutinio
ji vaidilutė, nešioja savo širdyje. Ji pasiryžusi paaukoti viską, 
kad tuos idealus bent dalinai perduotų savo vaikams. Pirmoje vie
toje yra lietuviškieji tautiniai idealai. Toliau eina plati skalė mo
ralinių vertybių. Svetimųjų mokykla lietuviškaisiais idealais, aiš
ku, visai nesirūpina ir rūpintis negali, o ir moralinės vertybės, iš- 
kreiptos ir nesuprastos, toli stovi nuo tų, kurias motina norėtų sa
vo vaikuose matyti. Lietuviškoji šeštadieninė mokykla, kokia ji 
bebūtų gera ir svarbi, visdėlto dar neišaugo iki tokio veiksnio, ku
ris galėtų atsverti vietinių mokyklų įtaką.

Toliau eina visuomeninė aplinka. Kas gali palyginti tą auk
lėjančią atmosferą, kurioje vaikas augo nepriklausomoje Lietuvo
je, su išeivijos atmosfera. Išeina vaikas pro savųjų namų duris ir 
persikelia lyg į visai kitą pasaulį, neretai jam žavesnį ir savotiškai 
artimesnį, nes tai yra jo mokyklos ir gatvės draugų pasaulis. Jei 
šeima bent iš dalies gyvena kompaktiniame telkinyje su kitomis 
lietuvių šeimomis, problema yra mažesnė. Bet šiuo metu jau pra
dedame skirstytis. Pradžioje imame keltis į priemiesčius, vėliau— 
į tolimesnius užmiesčius, kol pagaliau nereta lietuviškoji šeima at
siduria visiškoje kitataučių aplinkoje. Padėtį dar pablogina, jei 
vienas iš tėvų yra nelietuvis. Šio proceso išvadoje lietuvei motinai 
pagaliau bus užkrauta nebepakeliama našta. Į tokias aplinkybes 
patekusi, motina, skubiai nepagelbėta, anksčiau ar vėliau nebeat- 
laikys ir luš.

Nors toks lietuviškųjų junginių likvidavimosi procesas jau ei
na plačiu mastu ir sudaro didžiulį pavojų lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje, savotiškai keista konstatuoti, kad šios problemos beveik 
nesvarstome, lyg jos visai nebūtų. Nieko negirdime apie tai nei 
Bendruomenės suvažiavimuose, nei įvairiuose simpoziumuose - 
svarstybose. O turėtų būti atvirkščiai. Šiuo metu jau turėtų veik
ti koks nors lietuvybės išlaikymo centras, moksliškai tyrinėjąs vi
sus tos problemos aspektus ir duodąs rekomendacijų. Pasigenda
me ir tos visos naujosios migracijos planavimo. Keliamės į už
miesčius kas kur išmanome, o mus seka, norėdamos išlikti, lietu
viškosios institucijos. Ar neturėtų būti atvirkščiai? Ar nereikėtų 
Bendruomenės ir lietuviškųjų institucijų vadovams pirma parinkti 
užmiestį, paskui ten iškelti pagrindines institucijas (sakysime, baž
nyčią), kurios savo ruožtu būtų kelrodis visiems, norintiems į už
miesčius keltis. Tuo būdu lietuviškieji telkiniai, kad ir sumažėję, 
išliktų gyvi dar bent kelis dešimtmečius.

Kitą receptą siūlo dr. K. Karvelis pereitų metų “Varpo” 12 
nr. Jis pataria jau dabar mūsų lietuviškąsias mokyklas paversti 
užakinio mokymo centrais, aprūpintais elektroninėmis priemonė
mis, kurių turėtų įsigyti ir šeimos, išsikeliančios j užmiesčius, nes 
fizinės galimybės vežioti vaikus tolimomis distancijomis į lietu
viškąsias mokyklas palengva mažėja. Žinoma, tokias lietuviškas 
mokomąsias elektronines priemones reikėtų pirmiausia pagamin
ti, o tai negali būti padaryta vienos kitos savaitės laikotarpyje.

Klausimą pajudinus, įvairių idėjų bei pasiūlymų, kaip pagel
bėti lietuvei motinai jos sunkiame lietuvybės išlaikymo darbe, bū
tų ir daugiau. Netrūktų ir idėjų kaip visą tą judėjimą finansuoti. 
Bet kur yra tie judintojai ir lietuvybės išlaikymo planuotojai? Ar 
pagalba motinai neturėtų būti vienu pagrindinių Bendruomenės 
uždavinių? A. Rinkimas

KANADOS ĮVYKIAI

PAŠTININKŲ STREIKUI PASIBAIGUS

Pasaulio įvykiai
GEGUŽĖS PIRMOSIOS TRADICINIS PARADAS MASKVOS RAUDONO
JOJ aikštėj šiemet buvo pravestas be įprastinių kalbėtojų, pasi
tenkinant tik bendru kompartijos centrinio komiteto, au’gščiau- 
siojo sovieto prezidiumo ir ministerių tarybos sveikinimu. Per
nykštėse iškilmėse žodį tarė kompartijos vadas L. Brežnevas. Ta
čiau ir šiemet L. Brežnevas pralenkė visus politbiuro kolegas 
parade nešamų savo paveikslų gausumu. Argentinos sostinėje 
Buenos Aires į šventės dalyvius prabilo prez. J. Peronas, pasmerk
damas triukšmą keliančius kairiojo sparno jaunuolius, kurių dėka 
nebuvo išvengta muštynių tarp įvairių politinių grupių. Gegužės 1 
demonstracijos pirmą kartą po daugiau kaip’ 40 metų įvyko ir 
Portugalijos sostinėje Lisabonoje. Joms ten vadovavo iš tremties

Pašto paslaugas Kanadoje vėl 
beveik pusei mėnesio buvo su
stabdęs nelegalus paštininkų 
unijos streikas, pradėtas dėl 
keliolikos Montrealyje suspen
duotų laiškų skirstytojų, kurie 
savo marškinius buvo papuošę 
įrašu: “Boikotuok pašto kodą!” 
Iš tikrųjų tos automatinės ma
šinos laiškams skirstyti pagal 
naująjį kodą šiuo metu tėra 
bandomos Otavoje ir Winnipe- 
ge, o Montrealyje bei kituose 
pagrindiniuose centruose darbą 
pradės tik 1976 m. Kadangi pas
kutinė paštininkų sutartis su 
vyriausybe baigiasi š. m. gruo
džio 31 d., jie turėjo pakanka
mai laiko šį klausimą išspręsti 
legaliu keliu, darbo saugumą 
užsitikrinti naująja sutartimi. 
Toronto paštininkų unijos pir
mininkas L. Murphy atvirai pri
sipažino, kad unijos vadovybėn 
yra patekusių karštakošių asme
nų, kurie netgi planavo atmes
ti tarpininko E. Taylor pasiū
lytą ir vyriausybės bei unijos 
atstovų priimtą kompromisą 
streikui užbaigti. Dienraštis 
“The Globe and Mail” šia pro
ga priminė skaitytojam, kad 
Toronto pašte yra sudaryta re
voliucinė marksistų grupė. Jos 
nariai aktyviai remia net ir ki
tų unijų streikus. Marksistais 
šiandien paprastai vadinasi 
maoistinio ar brežnevinio spar
no komunistai, kuriem nepatin
ka dabartinė Kanados demokra
tinė santvarka. Viešosios tar
nybos streikai yra veiksmingiau

sia priemonė jai griauti. Visi 
trys Toronto dienraščiai pa
smerkė nelegalų paštininkų 
streiką, padarydami nemažų 
priekaištų ir premjero P. E. 
Trudeau "vyriausybei, kuri ne
siima jokių priemonių tokių 
streikų grėsmei pašalinti. O tai 
galėtų padaryti federaciniame 
parlamente priimtas privalomo 
arbitražo įstatymas pagrindi
nėms viešojo gyvenimo tarnau
tojų unijoms.

J. F. Bullocho vadovaujama 
Kanados Nepriklausomų Preky
bininkų Sąjunga, turinti apie 
13.000 narių, kreipėsi į federa
cinį teismą ir pareikalavo, kad 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė padengtų $100 milijonų 
nuostolį, kurį prekybininkams 
padarė nelegalus paštininkų 
streikas. Sąjunga primena, kad 
pati vyriausybė sulaužė savo 
įstatymą, pradėdama derybas 
su nelegaliais streikininkais ir 
netgi pažadėdama jų nebausti. 
Pasak pirm. J. F. Bullocho, to
kios nuolaidos yra pirmas žings
nis anarchijos kryptimi, jeigu 
paštininkų pavyzdžiu paseks ir 
kitos unijos, turinčios tebegalio- 
jančias sutartis. Kam vadovau
tis legaliais streikais, jeigu nie
kas nebaudžia už nelegalius? J. 
F. Bullocho vadovaujama pre
kybininkų grupė negaus nuosto
lio padengimo, nes Kanados paš
tas nuo tokių nemalonumų yra 
apsaugotas įstatymu. Nukentė
jo ne tik prekybininkai, bet ir 

(Nukelta Į 8-tą psl.)

Tulpią metas Kanados sostinėje Otavoje. Ten yra apie 200 tulpių rūšių, kurios kasmet žydi 45 mylių pakelėse. 
Tulpių festivalis rengiamas gegužės mėnesį nuo 17 dienos. Gegužės 13-19 d. d. įvyks ir Lietuvių Savaitė Otavoje

Triukšmas
Šį pavasarį net kelis kartus 

dienraščių pirmuosius pusla
pius užpildė apgailėtini politi
niai išsišokimai Toronto univer
sitete. Liūdniausia, kad juos iš
provokavo ir sukėlė keliasde
šimt studentų iš bendro 29.000 
skaičiaus. Ši mažuma priklauso 
kairiajam ir dešiniajam sparnui.

Pirmiausia pasižymėjo mark
sistai, savo grupelę vadinantys 
“Revolutionary Marxist Group” 
(RMG). Televizijos programos 
“Under Attack” vedėjas Bill 
Walker ją paruošdavo įvairiuo
se universitetuose, pravesdamas 
atviras studentų diskusijas su 
atsivežtu svečiu. Programos pa
ruošimą nekartą bandė trukdyti 
tie RMG marksistai, lydėdami 
B. Walker iš vieno universiteto 
į kitą. Savo tikslą jie pasiekė To
ronto ir Brock universitetuose, 
laimėjimą išgarsindami specia
liu atsišaukimu. B. Walker 
programos paruošimui Toronto 
universitete buvo numatęs su 
RMG grupele susijusią temą: 
“Kas tvarko universitetus — ka
ringa mažuma ar administracija 
daugumos vardu?” Atsakymo į 
šį diskusinį klausimą taip ir ne
teko sulaukti, nes RMG marksis
tai viešai pareiškė, kad univer
sitetan bus įsileisti tik tokie as
menys, kuriem bus gautas pil
nas RMG pritarimas. Nei B. 
Walker, nei jo programa “Under 
Attack” tokio pritarimo negalė
jo susilaukti is tų, kurie smer
kia parlamentinę demokratiją 
dėlto, kad ji “remiasi valdančią
ja klase, kurios pagrindinis tiks
las yra sunaikinti darbininkų są
jūdį”. RMG marksistams nepri
imtinas buvo ir programos sve
čiu pakviestas “The Toronto 
Sun” dienraščio red. P. Wort
hington dėl antikomunistinių šio 
laikraščio vedamųjų. Tokiose 
aplinkybėse B. Walker buvo pri
verstas atsisakyti “Under At
tack” diskusinės programos pa
ruošimo Toronto universitete. 
Šis incidentas betgi išryškino 
faktą, kad ta marksistinė RMG 
grupelė yra komunistai, grei
čiausiai turintys ideologinius ry
šius su Maskva.

Neįsileido svečio iš JAV
Kai Toronto universitetas pa

sikvietė dviem pranešimam Pen
silvanijos universiteto prof. dr. 
E. Banfieldą, prieš jį sukilo apie 
200 studentų, kuriems vadovavo 
kita nežymi mažumos grupelė 
“Students For Democratic So
ciety”, sutrumpintai vadinama 
SDS. Tie tariamieji demokratai 
svečią išvadino rasistu, kiaule ir 
jam neleido užimti kalbėtojui 
skirtos vietos.

Iš tikrųjų prof. dr. E. Banfiel- 
das yra miestų problemų specia
listas, keliantis įvairias negero
ves, uždarų getų atnešamą nuo
smukį. Toronte jis norėjo skai
tyti pranešimą apie XVIII š. gy
venusį A. Smith, jau tada nagri
nėjusi komercinės bendruome
nės problemas. Šią paskaitą, 
prof. dr. E. Banfieldui grįžus į

Toronto universitete
JAV, paskelbė Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail”, įrody
damas, kad joje nebuvo jokio ra
sizmo.

SDS grupelės išsišokimas neli
ko be atgarsio, nes juo pasipik
tino ne tik profesūra, bet ir stu
dentija, pastebėjusi nachališką 
akademinės laisvės pažeidimą. 
Universiteto rektorius dr. J. 
Evans pasiuntė oficialų atsipra
šymą SDS smarkuolių iš Toron
to išguitam prof. dr. E. Banfiel
dui. Valdančios tarybos vidaus 
reikalų komitetas nutarė atšauk
ti SDS* grupelei oficialų pripaži
nimą universiteto ribose, stu
dentų organizacijų veiklai ne
mokamai teikiamas patalpas.

Išlaužė duris
Spaudoje kilusi reakcija dėl 

akademinės laisvės pažeidimo 
privertė Toronto universiteto 
rektorių dr. J. Evansą sušaukti 
valdančiosios tarybos posėdį, 
kuriame buvo aptartas šis inci
dentas ir apsvarstytos priemo
nės tokiems išsišokimams paša
linti. Posėdis baigėsi nauja sen
sacija — SDS karingoji grupe
lė jėga įsiveržė pasitarimo sa- 
lėn, išlaūžusi duris, susikirtusi 
su universiteto policija, kurios 
šešis narius teko nuvežti ligo
ninėn. Tiesa, jie nebuvo sunkiai 
sužeisti, bet visdėlto reikalingi 
medicininės pagalbos. Rektorius 
dr. J. Evans dėl SDS fizinių 
veiksmų posėdį turėjo nutrauk
ti ir atidėti. Nenuostabu, kad po 
šio įvykio laikraščiai SDS stu
dentus pradėjo vadinti universi
teto fašistais, Adolfo Hitlerio 
smogikais.

Kai pagaliau atidėtasis posė
dis vėl buvo sušauktas, posė- 
džiautojus saugojo apie 100 uni
formuotų Toronto miesto poli
cininkų. Jame buvo nutarta aka
deminę laisvę kalbėtojams už
tikrinti policijos iškvietimu tais 
atvejais, kai kitos paties univer
siteto priemonės nėra pakanka
mai veiksmingos. Disciplinarinei 
universiteto komisijai buvo pa
vesta apsvarstyti SDS vadų—W. 
Schabas ir A. Leah veiksmus. 
Minėtoji komisija pirmajam iš
kėlė aštuonis, antrajam — sep
tynis kaltinimus, susietus su 
prof. dr. E. Banfieldo praneši
mų sutrukdymu, nesuderinamu 
su žodžio laisve. Disciplinarinėj 
komisijoj yra 29 dekanai ir fa
kultetų vadovai. Sprendimą jie 
turės padaryti gegužės 21 d. po
sėdyje.

Profesoriai ir studentai
Universiteto rektorius dr. J. 

Evans pradžioje nebuvo linkęs 
imtis griežtesnių priemonių 
prieš SDS išsišokėlius, bet jį 
privertė nuomonę pakeisti pro
fesorių ir studentų reakcija. Ka 
nadietis istorijos prof. M. Bliss', 
gindamas svečią prof. dr. E. 
Banfieldą, savo paskaitą pakei
tė viešu atsišaukimu, raginančiu 
pasitraukti tuos universiteto na
rius, kurie nenori ar negali už
tikrinti žodžio laisvės. Jo kole

ga prof. I. Drummond taipgi 
priminė savo studentams, kad 
tokio žodžio laisvės pažeidimo 
jam dar nebuvo tekę matyti ir 
kad SDS išsišokėlius tegalima 
lyginti su Hitlerio smogįkais. Jis 
taipgi pacitavo prancūzų filoso
fo Voltairo reikšmingą* mintį: 
“Nesutinku šu jūsų pareiškimu, 
bet ginsiu iki mirties jūsų teisę 
jį padaryti.”

Politinės ekonomijos IV kur
so studentas G. Clewley valdan
čiajai tarybai įteikė tūkstančio 
studentų pasirašytą peticiją, 
primenančią, kad švietimo es
mę laisvoje bendruomenėje su
daro teisė kalbėti ir klausyti. 
Peticijos autoriai pabrėžia, kad 
jie priklauso tiems studentams, 
kurių balsas nebuvo dažnai gir
dimas: “Šio balso tyla dažnai 
leisdavo daryti klaidingą išvadą, 
kad stiprūs balsai tėra vieninte
liai. Ponios ir ponai, nedarykite 
šios klaidos! Neužmirškite dėl 
kelių medžių ištiso miško...” 
Peticija baigiama patarimu viso
mis priemonėmis užtikrinti aka
deminę žodžio laisvę, kad jos 
nesutryptų jokia grupė.

Kas yra SDS?
Po šių įvykių Toronte nevie

nam kilo klausimas — kas yra 
ta studentų SDS grupė, laužanti 
auditorijos duris, universiteto 
svečius drįstanti vadinti kiaulė
mis ir rasistais? SDS—Students 
For Democratic Society — Ka- 
nadon atkeliavo iš JAV univer
sitetų turbūt su amerikiečių ka
riuomenės dezertyrais bei kari
nės prievolės vengėjais. Vietna
mo karo metais SDS pasižymėjo 
demonstracijų ir riaušių orga
nizavimu, griežtai smerkdama 
JAV vyriausybės politiką, ban
džiusią gelbėti P. Vietnamą nuo 
komunistų agresijos amerikie
čių karinių dalinių pasiuntimu. 
Tokiose demonstracijose degi
namas JAV vėliavas dažnai pa
keisdavo komunistinio š. Viet
namo vėliavos, “dėdės” Ho Ci
mino portretai. Demonstrantai 
atvirai niekindavo savąjį kraš
tą, į padanges keldami Š. Viet
namo agresiją-, ją remiančią So
vietų Sąjungą ir komunistinę 
Kiniją.

Tikrąjį SDS veidą atskleidė į 
Vakarus pabėgęs ir JAV politi
nės globos pasiprašęs Maskvos 
komjaunimo II sekr. Dimitrijus 
Simes, kuris taipgi buvo ir 
Maskvos globojamos Tarptauti
nės Studentų Sąjungos vadas. Ši 
organizacija buvo įsteigta Lon
done II karo metais koordinuoti 
studentų pastangoms prieš na- 

(Nukelta j 4-tą psl.)

DĖL KANADOS PAŠTO 
STREIKO “Tėviškės Žiburių” 
pristatymas skaitytojams buvo 
labai suvėlintas: vieno numerio 
siunta išgulėjo administracijoj 
visą savaitę, o kitas numeris vi
sai negalėjo būti spausdinamas. 
Šis numeris vra jungtinis — 18 
ir 19.

Paryžiuje sugrįžę socialistų ir 
komunistų partijų vadai — M. 
Soares ir A. Cunhal, reikalavę 
tuojau pat užbaigti karo veiks
mus Angolos, Mozambiko ir 
Gvinėjos kolonijose. Jaunųjų 
karininkų suorganizuotas ka
riuomenės sukilimas lengvai nu
vertė prez. A. Thomazo ir prem
jero M. Caetano diktatūrinę vy
riausybę, valdžią perduodamas 
septynių karininkų tarybai, ku
rios vadu buvo pasirinktas gen. 
A. Spinola, buvęs generalinio 
štabo viršininko pavaduotojas, 
diktatūrinės valdžios atleistas iš 
pareigų už išleidimą knygos 
“Portugalija ir jos ateitis”.

NEAIŠKI ATEITIS
Sukilėliai Madeiros salon iš

trėmė nuverstą prez. A. Tho- 
mazą su kitais diktatūrinės vy
riausybės nariais, kuriem atei
tyje greičiausiai bus surengtas 
viešas teismas. Karinės tarybos 
vardu gen. A. Spinola atšaukė 
ilgus dešimtmečius veikusią 
spaudos cenzūrą, grąžino susi
rinkimų bei kalbos laisvę, pa
žadėjo sudaryti naują vyriausy
bę gegužės viduryje ir pravesti 
laisvus parlamento rinkimus se
kančių vienerių metų laikotar
pyje. Tiesioginius pokalbius vi
sais Portugalvįos reikalais jis 
veda su Portugalijo " Demokra
tiniu Sąjūdžiu, kurį sudarė 18 
politinių grupių. Gen. A. Spino
la, atmetęs jų reikalavimą nu
traukti karo veiksmus Angolo
je, Mozambike ir Gvinėjoje, mi- 
nėtiem kraštam žada savivaldą ir 
lygiateisę federaciją su Portuga
lija. Tačiau tokiem politiniam 
sprendimam įgyvendinti reikės 
nemažai laiko, juoba, kad juos 
jau iš anksto pasmerkė dvi pa
grindinės negrų partizanų orga
nizacijos — Mozambiko Išlais
vinimo Frontas Zambijos sosti
nėj Lusakoj ir Populiarusis Są
jūdis Angolai Išlaisvinti Alžyre. 
Pasak tų organizacijų, Mozam
biko ir Angolos negrai neturi 
jokio noro tapti juodaisiais por
tugalais. Dar didesnę problemą 
gen. A. Spinolai sudaro pati 
Portugalija, kur didžiausią en
tuziazmą demokratijai rodo so- 
cialistai, komunistai, visokio po
litinio plauko marksistinės gru
pės. Jas nelengva bus suvaldyti 
demokratinėmis priemonėmis, 
kai šis kraštas demokratijos nė
ra matęs nuo 1928 m.

ŠNIPAS KANCLERIO ŠTABE
Policija Bonnoje suėmė V. 

Vokietijos kanclerio W. Brand1- 
to asmeninį pavaduotoją ry
šiams su socialdemokratų parti
ja Guenther Guillaume, jo žmo
ną, uošvę ir porą kitų tarnauto
jų. Suimtasis G. Guillaume jau 
prisipažino esąs R. Vokietijos 
kariuomenės karininkas, valsty
bės saugumo ministerijos parei
gūnas. V. Vokietijon jis atvy
ko kaip politinis pabėgėlis 1956 
m., įsijungė socialdemokratų 
partijon ir ėmė kopti karjeros 
laiptais, kol pagaliau 1973 m. 
buvo paskirtas kanclerio W. 
Brandto asmeniniu pavaduoto
ju. Šnipą Bonnos Schaumburgo 
rūmuose padėjo išaiškinti spe
cialiai paskleisti falsifikuoti slap
ti dokumentai. Bundestage kanc
leris W.Brandtas užtikrino parla
mentarus, kad G. Guillaume ne
turėjo galimybės prieiti prie 
valstybės paslapčių. Vėliau bet
gi paaiškėjo, kad R. Vokietijos 
agentas G. Guillaume turėjo dvi 
meilužes, dirbusias sekretorė
mis valdžios įstaigose. Marie- 
Luise Mueller, viena tu meilu
žių, buvo užsienio politikos mi- 
nisterio E. Bahro sekretore ir 
jau ruošėsi išvykti R. Berlynan 
su naujuoju V. Vokietijos atsto
vu Guenteriu Gaus. Kancleris 
W. Brandtas pradžioje bandė 
švelninti padėtį, bet vėliau atsi
statydino. Jo vieton išrinktas 
H. Schmid.

JUOSTELIŲ TEKSTAS
JAV kongreso atstovų rūmų 

teisingumo komisija, svarstanti 

kaltinimus prez. R. Niksonui, 
buvo pareikalavusi 42 magne
tofono juostelių su Baltuosiuo
se Rūmuose vykusiais pokal
biais. Prez. R. Niksonas komisi
jai nusiuntė į 1.308 puslapius 
surašytą pokalbių tekstą, ap
imantį 36 juosteles, teisinda
masis, kad 11 pokalbių nebu
vo įrašyta į juosteles. Per tele
viziją tartu’žodžiu prez. R. Nik
sonas pasiūlė viešai paskelbti 
visą pasikalbėjimų tekstą, kurį 
su juostelių įrašais galės patik
rinti komiteto pirm. P. Rodino 
ir respublikininkų atstovas E. 
Hutchinson. Jis taipgi pabrėžė, 
kad lig šiol joks Amerikos pre
zidentas nėra paskelbęs tiek 
daug slaptų pasikalbėjimų Bal
tuosiuose Rūmuose. Atsiųstasis 
pasikalbėjimų tekstas jau su
skaldė teisingumo komiteto na
rius. Demokratų planuotas raš
tas, kaltinantis prez. R. Nikso- 
ną visišku komiteto reikalavi
mo atmetimu, buvo pakeistas 
nepilnu to reikalavimo paten
kinimu 20:18 balsų santykiu. 
Pačių magnetofono juostelių 
prez. R. Niksonas nesutiko per
duoti, bet atsiuntė jų tekstą ir 
jo autentiškumą leidžia patik
rinti dviem komiteto nariam. 
Iš paskelbto teksto matyti, kad 
prez. R. Niksonas nieko iš anks
to nežinojo apie Watergate in
cidentą ir kad apie jį patyrė tik 
vėliau, kaip buvo teigęs. Teks
tas taipgi liudija, kad jis atme
tė suimto konspiratoriaus H. 
Hunto išlaisvinimo iš kalėjimo, 
mintį, tačiau su savo patarėjais 
kalbėjo apie suimtųjų reikalavi
mą už jų tylą atsilyginti dole
riais. Pokalbiams betgi trūksta 
prez. R. Niksono įsakymo šį rei
kalavimą patenkinti. Prez. R. 
Niksono kortas sustiprino Niu
jorke pasibaigęs buvusio teisin
gumo sekretoriaus J. Mitchell 
ir buvusio prekybos sekreto
riaus M. Stans teismas. Jiedu 
buvo kaltinti nelegaliomis pa
slaugomis finansininkui Rober
tui Vesco už slaptą $200.000 pa
ramą R. Niksono komitetui 
1972 m. prezidentiniuose rinki
muose. Federacinė prisiekusių
jų taryba išteisino abu kaltina
muosius, atmesdama visus kal
tinimus.

PENKTOJI KELIONĖ
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singeris savo penktąja kelione 
į Artimuosius Rytus bando už- 
baigti karo veiksmus tarp Izrae
lio ir Sirijos. Šį kartą naujoji 
diplomatinė ofenzyva buvo pra
dėta Vašingtone įvykusiu pasi
tarimu' su Sovietų Sąjungos už
sienio reikalu ministerių A.Gro- 
myka, pabrėžusiu bendras ame
rikiečių ir sovietų pastangas. A. 
Gromyka netgi užsuko pas Siri
jos prez. H. Assadą Damaske. 
Izraelio darbiečių partija nau
ju vadu pakeisti pensijon išei
nančiai premjerei G. Meir išsi
rinko buvusį generalinio štabo 
viršininką ir ambasadorių Va
šingtone Y. Rabiną. Kaimyninį 
Egiptą sukrėtė nesėkmingas 
bandymas nuversti prez. A. Sa- 
datą. Palestiniečio S. Surajos 
vadovaujama grupė bandė už
imti karinę technikos akademi
ją Kaire, apsiginkluoti ir suim
ti prez. A. Sadatą, sakantį kal
bą Arabų Socialistų Sąjungos 
susirinkime. Sąmokslininkai ne
įstengė užimti akademijos ir pa
tys pateko į kariuomenės rankas.

RINKIMAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos prezidento rinki

mų pirmąjį ratą laimėjo socia
listų vadas F. Mitterand, suda
ręs bendrą frontą su komunis
tais. Už jį pasisakė 43% rinkė
jų, už gaullistų koalicinėje vy
riausybėje dalyvavusį respubli- 
kininką finansų minister) V. G. 
d’Estaing — 33%, už velionies 
prezidento G. Pompidou atleis
tą premjerą J. Chaban-Delmas 
— nepilni 15%. Baigminiame 
rate gegužės 19 d. susitiks pir
mieji du varžovai.
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Penkiasdešimtmečio apologetika: mokslas ar pamokslas?

Šeima dabarties grėsmėje
Ši tema bus gvildenama studijų dienoje Toronte gegužės 25 d.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras kasmet rengia studijų 
dieną aktualiesiems klausimams 
gvildenti. Jau buvo gvildentos 
temos, liečiančios dabartines 
lietuvių katalikų parapijas ir 
lietuviškąjį jaunimą, šiais me
tais buvo pasirinkta lietuviškoji 
šeima, gyvenanti didelių užda
vinių ir nemažesnių pavojų aki
vaizdoje. Tema iš esmės nėra 
nauja, tačiau pirmaeilės svar
bos. Mūsų veiksniams silpnė
jant, šeimai tenka vis didesnė 
atsakomybė. Nauja šioje studijų 
dienoje tai, kad bus atkreiptas 
ypatingas dėmesys ne tik į tau
tinį šeimos aspektą, bet ir mo
ralinį bei religinį. Šeimos temo
mis daug kur buvo diskutuoja
ma, bet pagrindinis dėmesys vis 
tekdavo tautiniam aspektui. Šį 
kartą bus pabrėžtas moralinis 
bei religinis šeimos aspektas, 
kuris daug reiškia ir tautiniame 
gyvenime.

Šiai studijų dienai vadovauti 
sutiko dr. Ant. Musteikis, socio
logijos profesorius D’Youville 
kolegijoj Buffalo mieste. Pa
skaitininkais pakviesti atitinka
mų sričių žinovai. Jie yra pa
prašyti paruošti suglaustus pa- 
skaitinio pobūdžio pranešimus 
(apie 20 min.), kuriuos galėtų 
studijų dienos dalyviai bendrai 
diskutuoti bei padaryti atitinka
mas išvadas.

Pagrindinė tema yra “Lietu
viškoji šeima dabarties grėsmė
je”. Ji yra suskaldyta į keturias 
smulkesnes temas. Pirmoji iš jų 
yra “Kas gresia mūsų šeimai?” 
Jai gvildenti pakviestas Kazi
mieras Manglicas, Toronto arki
vyskupijos “Catholic Children’s

Aid Society” vieno skyriaus di
rektorius. Jis yra studijavęs so
ciologiją, jau senokai dirba so- 

, dalinėje srityje ir aktyviai reiš
kiasi lietuvių gyvenime.

Antrąją temą “Kas padeda 
šeimai kovoje su grėsme?” nag1- 
rinės taip pat socialinės srities 
žinovė, turinti magistrės laipsnį, 
Irena Lukoševičienė iš Montre- 
alio. Ji dirba Montrealio pran
cūzų aplinkoje ir dalyvauja lie
tuvių veikloje. Tais klausimais 
nemažai yra rašiusi ir skaičiusi 
paskaitų.

Trečiajai temai “Jaunų šeimų 
sudarymas” pakviesta Gražina 
Petrauskienė iš Londono, Ont. 
Ji turi magistrės laipsnį, gerai 
pažįsta kanadiečių ir lietuvių 
gyvenimo sąlygas, aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje.

Ketvirtoji tema, turbūt pati 
opiausia, yra “Mūsų šeimų prob
lema”. Turima galvoje, žinoma, 
tautiniu požiūriu mišrios šei
mos. Bus bandoma iškelti prie
žastis, kodėl ši problema kyla, 
kaip ji sprendžiama ir kaip turė
tų būti sprendžiama. Šią temą 
pagvildenti sutiko dr. Juozas 
Sungaila.

Studijų diena įvyks Toronto 
Prisikėlimo par. Parodų salėje. 
Ji nebus vien torontiečių rengi
nys — dalyvaus atstovai beveik 
iš visų didesnių lietuvių gyven
viečių. Norima, kad šia studijų 
diena pasinaudotų kiek galint 
platesnė lietuvių visuomenė. 
Studijų diena prasidės gegužės 
25, šeštadienį, 10 v. r. ir baigsis 
apie 4—5 v. p. p. Taigi, ir iš to
liau atvykę lengvai galės daly
vauti. Inf.

Šio straipsnio autorius yra akade
mikas, gerai susipažinęs su marksis
tine ideologija. Jis ramiu dėstymu 
vertina dabartines oficialias idėjas, 
kuriomis yra maitinamas Lietuvos 
jaunimas. RED.

Lietuvos LKJS centro komi
tetas ir Lietuvos TSR mokslų 
akademija savo laiku buvo su
organizavusios konferenciją, pa
vadinta “ideologinė kova ir jau- 
nimas”. Vėliau, 1972 m., sios 
konferencijos medžiaga buvo 
paskelbta to paties pavadinimo 
209 psl. knygoje, spausdintoje 
“Pergalės” spaustuvės Vilniuje. 
Šitos knygos redakciniame ko
lektyve randame net 8 asmenis, 
o bendradarbių — 15. Autorių 
tarpe matyti įvairių profesijų 
žmonių: politinių vadovų, parti
jos ideologų, filosofų, istorikų, 
sociologų ir ekonomistų. Profe
sijų įvairumą seka ir straipsnių 
tematikos įvairumas. Savo plo? 
čiu ji (tematika) užgriebia politi
nius, istorinius, pedagoginius, 
filosofinius, socialinius, ekono
minius ir religinius klausimus. 
Sakysime, knygoje kalbama 
apie internacionalinį auklėjimą, 
patriotizmą, marksistinę reli
gijos sampratą, katalikišką eti
ką ...; kritikuojamas buržuazi
nių istorikų 1940 m. įvykių Lie
tuvoje aiškinimas; rašoma apie 
Vatikano radijo laidas jauni
mui, religinio auklėjimo krizę 
tremtyje, tautos laisvės aiškini
mą emigracinėje literatūroje. 
Trečiame knygos skyriuje palie
čiamos kaikurios ekonominės te
orijos bei kairiųjų Amerikos 
“revoliucionierių” vizijos, nepa
mirštant įjungti'ir tremties lie
tuviškųjų autorių.

Nepasiektas tikslas
Knygos, kaip ir anos konfe

rencijos, tikslas yra padėti 
“komjaunimo propagandistams 
studijuoti šiuolaikinius kovos 
klausimus” (7). Todėl viliamasi, 
kad joje paskelbta medžiaga bū
sianti “naudinga komjaunimo 
aktyvui” (9), Pateiksianti naujų 
argumentų ideologinio fronto 
darbuotojams” (9). V. Morkū
nas, Lietuvos LKJS centro ko
miteto pirmasis sekretorius, 
taikliai pastebi, kad idėjiniam 
jaunimo grūdinimui reikalingas 
“gilus šiandieninės epochos pa
žinimas” (6), politiniam švieti
mui būtinas ideologinės kovos 
centre esančių problemų išryš
kinimas. Kovoje prieš antiko
munizmą “būtina gili reiškinių

Okupuotoje Lietuvoje pasirodžiusio leidinio "Ideologinė kova 
analizė, svarūs argumentai” (7).

Bet ar šitoji knyga savo užsi
brėžtą tikslą pasiekė? Ar iš tie
sų ji patiekė gilų šiandieninės 
epochos pažinimą? Ar svariu 
moksliniu objektyvumu išanali
zavo marksistinių ir kapitalisti
nių kraštų gyvenimo apraiškas? 
Ar ji padeda jaunimui tiesos 
jieškojime, ar pagelbsti komjau
nimo propagandistams “formuo
jant marksistinę-leninistinę jau
nimo pasaulėžiūrą”? (8). Mark
sistine ideologija neužsikrėtęs 
skaitytojas turės pripažinti, kad 
knyga savo pirmojo uždavinio 
neatliko — nepateikė nei gilios, 
nei objektyvios šiandieninės 
epochos analizės. Galbūt, kom
jaunimo propagandistams ji pa
sitarnaus mokslo vardu pateik
dama daugybę nemoksliškų, pa
tirčiai prieštaraujančių teiginių.

“Mokslinė” pasaulėžiūra
Labiausiai skaitytojui krinta 

į akis be paliovos besikartojąs 
tvirtinimas, kad marksistinė-ma- 
terialistinė pasaulėžiūra esanti 
mokslinė pasaulėžiūra, marksis
tinė ideologija esanti 
mokslinė ideologija. “Mokslinės 
ideologijos” (49), “mokslinės 
materialistinės pasaulėžiūros” 
(85, 86, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 
98), “mokslinė ateistinė propa
ganda” (98), “mokslinė pasaulė
žiūra” (99, 113), “mokslinio ko
munizmo teorija” (141), “moks
linio komunizmo” (197) ir t. t. 
Mokslinės pasaulėžiūros forma
vimui skirtas net atskiras A. 
Gaidžio straipsnis. (85-100).

Atidžiau pamąstę, pastebėsi
me, kad nėra ir negali būti nei 
mokslinės ideologijos nei 
mokslinės pasaulėžiūros. Tiesa, 
pasaulėžiūrai susiformuoti gali 
būti, yra ir turėtų būti panaudo
jamos mokslo įgytos žinios. Be
je, jomis paremta žmogaus pa
žiūra į save ir į pasaulį jau ne
bėra mokslinių tiesų sistema, 
bet mokslo duomenų interpreta
cija vienokių bei kitokių prielai
dų pagalba. Tos prielaidos, sa
kysime, galėtų būti krikščioniš
kos (Kristus yra Dievas; žmogus 
turi nemirtingą sielą) arba 
marksistinės (egzistuoja tik me
džiaginė tikrovė, istorijos kur
sas yra apsprendžiamas gamy
bos priemonių). Bet tokie teigi
niai jau yra ne mokslu, o ti
kėjimu paremtos metafizinės 
prielaidos. Užtat galime kalbėti 
apie krikščionišką, marksistinę,

teistinę, ateistinę ar kitokias pa- 
saulėžiūras, bet jokiu būdu ne 
apie mokslinę pasaulėžiūrą.

Atrodo, A. Gaidys, filosofijos 
mokslų kandidatas, visa tai su
pranta? Jis pats tvirtina, kad 
“atskirų mokslų žinios negali 
duoti bendro žmogų supančio 
pasaulio vaizdo, patenkinti jo 
poreikio suprasti savo vietą pa
saulyje, rasti gyvenimo prasmę” 
(93). Užtat įvairias mokslines ži
nias esą reikia sujungti į vie
ną tokią sistemą, kurios bran
duolį sudaro dialektinis ir isto
rinis materializmas (t. p.). Bet 
tai padarę, jau turėsime ne 
mokslinę, bet marksistinę pa
saulėžiūrą, nes pats jos bran
duolys (dialektinis ir istorinis 
materializmas) yra metafizinės- 
filosofinės prigimties. Taigi, ji 
nesiremia objektyviais, empiriš
kai patvirtintais dėsniais. Dėlto 
kaip tik ir nepasitvirtino Mark
so bei Engelso svarbesnieji pra- 
matymai. Ir atėmus pvz. gamy
bos priemones iš privačių ran
kų, neišnyko sovietinio žmogaus 
egoizmas, nei jo domesys reli
gijai, kaip to tikėjosi marksiz
mo kūrėjai. Neatėjo nei Markso 
pranašauta kapitalizmo pražūtis. 
Vakarų darbininkijos medžiagi
nė ir politinė vystymosi eiga ap
sisuko visu 180° nuo jai Markso 
numatytos krypties. Taigi, isto
rija neparemia tvirtinimo, kad 
komunizmo visuomenės dėsniai 
esą objektyvūs ir todėl leidžia 
numatyti ateitį. Tiesa, gamyba 
ir jos priemonės yra labai svar
būs veiksniai šių dienų pasauly
je, bet ekonominė struktūra vie
na negali absoliučiai ir neatšau
kiamai apspręsti socialinių, po
litinių, filosofinių bei religinių 
žmogaus egzistencijos dimensi
jų. Į ją juk įeina žmogiškasis 
elementas, kuris netelpa į gam
tos mokslų rėmus. Šis elemen
tas ir sprogdina “moksliškus” 
komunizmo visuomenės dėsnius./

Naivūs tvirtinimai
Ta pati istorija kartojasi ir su 

taip vadinamu dialektiniu-moks- 
liniu materializmu, tvirtinančiu, 
esą moksliškai įrodyta, jog žmo
gus esąs tik augštesnė medžia
gos vystymosi forma. Jokia ka
pitalistinė ar komunistinė labo
ratorija negali įrodyti, kad Die
vas yra ar kad Jo nėra, kad žmo
gaus siela mirtinga ar kad ji ne
mirtinga. šie dalykai jau yra už 
mokslinio metodo ribų. Užtat

1

ir jaunimas" idėjos bei faktai 
filosofijos daktaro Zakso teigi
mas, jog “šiuolaikinis mokslas 
atskleidė, kad vadinamoji sie
la yra ne kas kita, kaip biologi
nių organizmo procesų pagrin
du'kylantieji psichiniai reiški
niai” (109), skamba lygiai nai
viai, kaip sovietų astronauto 
erdvėse pranešimas, kad jis ten 
Dievo neradęs. Rimti moksli
ninkai, kokių jie bebūtų politi
nių ar religinių pažiūrų, tokiais 
“moksliškais” šūkiais nesisvai
do. Mat, jie puikiai supranta 
metodines gamtos mokslų ribas. 
Markso laikais mokslo kritika 
šio klausimo dar nebuvo išryški
nusi. Šiandien jau laikoma sa
vaime suprantamu dalyku, kad 
gamtos mokslas, filosofija ir te
ologija operuoja skirtingais 
įrankiais, bandydamos atskleis
ti skirtingas tikrovės plotmes. 
Šitoji žinia, matyt, filosofo Zak
so dar nebus pasiekusi.

A. Gaidys ir religija
Lygiai apviliantis pasirodė ir 

A. Gaidžio religijos aiškinimas. 
Jis nieko naujo nepasako, o tik 
kartoja Marksą. A. Gaidžio žo
džiais, “marksizmo klasikai giliai 
apibūdino religijos esmę” (86). 
Iš tikrųjų gi Marksas religijos 
esmės net nepalietė. Jo ateiz
mas remiasi įsitikinimu, kad 
žmogus gali tapti autentišku tik 
atmetęs Dievą. Liepusį žmo
nėms apvaldyti žemę krikščio
niškąjį Dievą (Gen., 1.28) jis Su
tapatina su žmonių pavergėju 
mitologijos Zeusu. Neturint 
trancedentinio Dievo sąvokos, 
nepavyko Marksui suprasti ir 
“religinės paguodos” reikšmės. 
Todėl religijoje jis ir tegalėjo 
matyti liaudies opiumą.

Kad sužinotume, ar ištikrųjų 
religija yra opiumas, reikia vi
sų pirma klausti, ar religija tė
ra engiamos būtybės atodūsis, 
ar autentiškas žmogaus porei
kis? Ar žmogaus egzistencija 
turi savitą dimensiją, kreipian
čią jį į antžemiškąjį Dievą? Ar
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Mūsų mielai kaimynei ELENAI D R A U D VI LI EN EI

ir jos šeimai,

brangiai MAMYTEI

A. J. Vanagai

O. S. Dačkai

J. Danisevičius
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>. L. Malinauskai

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

Lietuvoje mirus, sūnui PAULIUI ir RŪTAI LAURI-

NA1ČIAMS bei jų šeimai reiškiame gilią užuojautą —
Kazys, Renius, Lila

Pažemėnai ir šeima

T

Čikagoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą —

K. I. Jašiūnai

Bronei Rekstienei
iškeliavus amžinybėn, liūdintį jos vyrą PRANĄ REKŠ- 
Tį, sūnų ANTANĄ REKŠTĮ ir dukrą JADVYGĄ SE- 
NIŪNIENĘ su šeimomis bei kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime —-

J. J. Dobilevičiai K. M. Matulevičiai
J. Petravičius VI. Germanavičius

JONUI LAURINAIČIUI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI ® ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MASINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Devynios dienos žydinčiame krašte į
įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbijon

(TĘSINYS IS PRAĖJUSIO NR.)

Kadangi mūsų lėktuvas gero
kai pavėlavo, tad dabar skuba
me sumesti lagaminus į sunkve
žimį, o patys susėdome į autobu
są ir važiuojame į “Nutibaro” 
viešbutį, kuriame už valandos 
turi prasidėti iškilminga vaka
rienė ir pirmasis mūsų pasiro
dymas. Mus apgyvendina nauja
me viešbučio pastate, kuris va
dinamas “rezidencija”, o senes- 
niame pastate, esančiame kitoje 
siauros gatvės pusėje, yra puoš
nios salės, restoranas ir valgyk
la. Čia už valandos jau persiren
gę ir pasiruošę laukiame atvyks
tančių garbingų svečių, kurie 
pamažu ir su geroku pavėlavi
mu, užpildo puošnią veidrodžių 
salę.

Mes rūpinomės, kad pavėluo
sime, bet kun. M. Tamošiūnas 
nuramina mus, kad čia visados 
mada vėluotis, ir juo garbinges
nis svečias, juo daugiau vėluoja. 
Pagaliau apie 9 v. v. prasideda 
iškilminga vakarienė, kuri vyks
ta taip pat, kaip ir pas mus: ke
liami tostai, sakomos kalbos ir t. 
t. Atrodo, lietuviai turi daug ir 
gerų draugų įtakingų miesto 
žmonių tarpe, nes dabar visi 
sveikina, iškeldami lietuvių įna
šą į Medellino gyvenimą.

Salia manęs sėdintis kun. N. 
Saldukas man verčia ir aiškina 
visas kalbas ir vis supažindina 
su kalbėtojais. Protarpiais dar 
vis atrandame minutę ir kitur 
nuklysti. Jis labai įdomus žmo
gus, gyvas kalboje, asketiškos 
išvaizdos, pilnas sąmojo ir pa
tenkintas savo gyvenimo nueitu 
keliu, kuris daugiausia buvo 
skirtas mokslui ir jaunimo auk
lėjimui. Į Kolumbiją jis atvyko 
visai jaunas būdamas. Čia dar 
tęsė studijas, buvo įšventintas 
kunigu, bet vistiek nepaliko 
mokslo srities, nuolat dirbda
mas ir organizuodamas žemės 
ūkio mokyklas, jas tobulinda
mas, iškovodamas geresnes dar
bo sąlygas. Ir dabar yra už 150 
kilometrų esančioje Ibagues 
Žemės ūkio Kolegijos direkto
riumi. Į šias iškilmes Medelline 
atvažiavo per kalnus automobi
liu ir už poros dienų vėl turi ten 
grįžti. Jis dar prisimena, kaip 
1946 m. jiedu su kun. M. Tamo
šiūnu, padedami St. Siručio, su
organizavo lietuvių komitetą 
specialiai tremtiniams į Kolum
biją atvežti ir padėti jiems čia 
įsikurti. Komiteto pastangomis 
daugelis lietuvių rado pastogę, 
įsitaisė savo profesijose ir pasi-

G. BREICHMANIENĖ 
liko gyventi Kolumbijoje. Vie
nu metu jis buvo suorganizavęs 
lietuviams remti draugiją iš ko- 
lumbiečių. Kun. N. Saldukas pa
žįsta daug įtakingų kolumbiečių 
ir, pats būdamas malonaus bū
do, sugebėjo daug jų pritraukti 
lietuvių pusėn. Prieš imigraci
jos pradžią Kolumbijoje buvo 
tik 6 lietuviai, kurių pastango
mis atvyko apie 500 naujų atei
vių. Jis patenkintas gyvenimu ir 
ypač klimatu.

Besišnekučiuojant nepajunta
me, kaip praeina vakarienė. Mū
sų šokėjai pašoka 5 šokius ir tuo 
šio vakaro programa baigiasi. 
Jaunimą dar kaikas kviečia į 
privačius namus artimesniam 
susipažinimui. Bet man ir taip 
ilga atrodo ši diena. Netrukus 
jau esame savo kambariuose X 
augšte. Nors ir vėlyva naktis, 
bet dar ima pagunda pažiūrėti 
pro langą. Apačioje tartum 
skruzdėlynas: žmonių pilnos 
gatvės, autobusai įvairių spalvų 
— oranžiniai, mėlyni, geltoni, 
raudoni — vejasi ir lenkia vie
nas kitą... Ir taip visą naktį. 
Belaukiant, kada gatvėje triukš
mas sumažės, nuovargis užmer
kia akis.

Šeštadienis — vasario 16
Lyg klykiantis, lyg šaukiantis 

įkyrus garsas pribudina iš mie
go. Negaliu suprasti, kas tai ga
lėtų būti. Lauke dar nėra pa
kankamai šviesu, bet galim pro 
langą įžiūrėti kitoje gatvės pu
sėje ant kampo stovintį liesą, 
suvargusį ir pusnuogį berniuką, 
kuris ištiesęs ranką prašo išmal
dos. Kad žmonės jį pastebėtų, 
laikas nuo laiko savo monoto
nišką prašymą bei unkštimą pa
įvairina keistu įkyriai spiegian-

“Gyvataro” vadovė G. Breichmanie- 
nė Kolumbijoje kalbasi su kun. Ni
kodemu Salduku

čiu balsu. Nuo jo žvilgsnis su
stoja ant trykštančio puikaus 
fontano, tekančios saulės fone 
besistiebiančių dangoraižių, pui
kių įvairiaspalvių gėlių lysvių, 
tartum po žaliom kepurėm besi
slepiančių palmių... Viskas ne
paprastai įdomu ir gražu.

Po kiek laiko viešbučio val
gykloje sutinkame ir kitus mū
siškius, bepusryčiaujančius. Ko
lumbija garsi savo kava. Kavos 
medžiai auginami drėgnose vie
tose kitų medžių pavėsyje ir jų 
kava neturi įprasto kartumo. 
Čia jos stiprios, kvepiančios, at
mieštos verdančiu pienu niekas 
negaili. Iš viso stengiasi mus 
maitinti amerikietiškai: pake
pinta duona ir kiaušiniene, bet 
mums geriau patinka jų kukurū
zinės mažos bulkutės su sviestu 
ir kava.

Tuojau pamatome ir savo glo
bėją kun. M. Tamošiūną. Jis 
pats nevalgo, tik rūpinasi ar 
mums ko netrūksta, ar viskas 
tvarkoje. Jis duoda ir pirmą pa
moką, kaip saugoti rankinukus 
ir kišenes, nes vagių ir elgetų 
čia netrūksta. Ypatingai daug ir 
įkyrių jų yra čia, prie viešbučio, 
kur jie jaučia, kad turistai suki
nėjasi ir visur žvalgosi. Kol per
eini per gatvę, keletą kartų ban
do užkabinti ir prašyti išmaldos, 
o jei ne, tai ką nors siūlo par
duoti, kas minutę vis sumažin
dami kainą. Pamatę, kad nėra 
biznio, jieško kitos aukos. Ir 
taip per ištisą dieną.

Po pusryčių aplankome 
dellino miesto burmistrą 
Guillermo Mora Londono,
lonus ir simpatiškas žmogus, 
augšto ūgio, stambus — visai 
nepanašus į kolumbietį. Kolum- 
biečiai yra mažo ūgio ir smul
kūs, tad mūsų jaunimas jiems 
atrodė kaip milžinai. Burmist
ras labai patenkintas padėkojo 
už mūsų Hamiltono burmistro 
dovanas'ir pažada sekančiais me
tais Hamiltono miesto burmist
rą Victor Copps pakviesti į su
važiavimą Medelline. Taip pat 
įduoda jam parvežti gražų padė
kos laišką. Čia pat užsidėjęs mū
sų nuvežtą plieninį šalmą, kar
tu su mumis nusifotografuoja.

Grįždami atgal, stebime gra
žias ir viliojančias krautuvių vit
rinas, išstatytus aukso dirbi
nius. gražiausiomis spalvomis 
išmargintus audinius, odos iš
dirbinius. Vietiniams gyvento
jams kainos nėra pigios, bet 
mums, iškeltus dolerius į pezus, 
atrodo prieinamos. Su mumis
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žmogaus egzistencija yra pilnai 
išreikšta jo žemišku buvimu? 
Ar transcendetinis Dievas iš tik
rųjų egzistuoja? Nei Marksas, 
nei Gaidys šitų esminių klausi
mų nekelia. Pirmasis a priori 
pasirenka ateizmą, atmesdamas 
visus dievus, antrasis šitą pasi
sakymą už ateizmą pavadina “gi
liu” religijos apibūdinimu.

Nepaisant stiprios ateistinės 
propagandos ir “apribojimų” 
(92), religija net pačioje Sovie
tų Sąjungoje ne tik neišnyko, 
bet paskutiniu metu net prade
da atsigauti. Kaip šį reiškinį pa
aiškinti,? Jei pasikliausime 
Marksu ir religijoje matysime 
“tikrojo skurdumo išraišką” bei 
engiamos būtybės atodūsį, tai 
logiškai turėsime tvirtinti, kad 
Sovietų Sąjungoje tebėra ar vėl 
sugrįžo' tas beširdis pasaulis, ta 
bedvasė santvarkos dvasia apie 
kurią kalbėjo Marksas. (87). Jei 
patikėsime “nemokslišku” re
ligijos aiškinimu, tuomet turė
sime sutikti, kad žmogaus au
tentiškas buvimas neišsisemia 
vien žemiškom formom, bet 
įima ir pagrindinę jo orientaci
ją į antgamtinę tikrovę. Net 
pilnai patenkinti biologiniai, so
cialiniai, kultūriniai potroškiai 
neišdilina žmogaus širdy religi
nio polėkio.

Savo straipsnio pabaigoje An
tanas Gaidys pateikia keletą 
statistikos duomenų apie jauni
mo religingumą. Neabejojame 
pateiktais skaičiais, ateistinės 
propagandos veiksmingumu, bet 
norėtume žinoti, kokiomis sąly
gomis šitie duomenys buvo su
rinkti. Kokie buvo pvz. anketi
nėje apklausoje parinkti klau
simai, kaip formuluoti, kokiose 
sąlygose jaunimui pateikti ir t. 
t. Nuo šių priežasčių didele da
limi priklauso ir atsakymų re
zultatai. Nežinodamas anketinio 
apklausinėjimo metodikos, skai
tytojas negali teisingai interpre
tuoti knygoje pateiktų duomenų.

(Bus daugiau)
Skaitytojas

MYLIMAI MOTINAI

Uršulei Ruslienei
Vokietijoje mirus, jos sūnų VILI 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

G. J. Mockai
E. Girdauskienė

Ų ir jo šeimą 
liūdime —
S. M. Petruliai

MIELAM BROLIUI
a+a ROMUALDUI

Lietuvoje mirus, MEČISLOVĄ PRANEVIČIŲ ir šeimą 
nuoširdžiausiai užjaučiame —

Pt. Colborne, Ont. Ona ir Jonas Staškevičiai

kartu vaikšto ir keletas Medel- 
lino jaunuolių, kurie vertėjauja 
ir žino kaip reikia derėtis. Pasi
rodo, niekada nereikia mokėti 
pirmą pasakytą kainą, bet pra
dėti siūlyti daug mažiau ir taip 
lygtis. Man atrodo, pardavėjams 
tai lyg savotiškas sportas, be ku
rio ir pats pardavimas nebūtų 
įdomus.

Tie, kurių nedomina krautu
vės, šildosi saulėje ir maudosi 
viešbučio baseine. Per pietus 
dviem valandom viskas uždaro
ma —■ “siesta” (poilsis), kurį čia 
visi išnaudoja. Tik judėjimas 
vis toks pat—judrus, trukšmin- 
gas, be taisyklių ir tvarkos. Va
žiuoja tas, kuris atvažiuoja pir
mas, lenkia vienas kitą kaip iš
mano ir kada tik turi progą. Au
tomobiliai Kolumbijoj labai 
brangūs (10,000 iki 12,000 dol.), 
bet benzinas labai pigus. Todėl 
kas jau turi automobilį, juo va
žiuoja, kol tik pavažiuoti gali. 
Niekas nesivaiko modelių pakei
timo ar madų. Judėjimo sviesų 
gatvėse labai maža, tad ir vaikš
čioti reikia mokėti, o kartais 
net bėgte per gatvę bėgti. Mums 
visiems neaišku, kaip jie žino 
kam ir kada važiuoti. Bet jokių 
didesnių katastrofų neteko pa
stebėti, matyt, jie yra pripratę 
prie savo taisyklių ir važiavimo 
būdo.

3 v. p. p. Maria Auxiliadora 
mokyklos patalpų salėje Vasa
rio 16 ir kartu 25 m. lietuvių įsi
kūrimo Kolumbijoj minėjimas. 
Man tikrai nuostabu, kad 700 
žmonių salė yra pilna, tuo tarpu 
lietuvių Medelline tėra vos pus
šimtis. Nežinau, ar lietuviai tiek 
daug turi gerų draugų, ar kun. 
Tamošiūno esama labai gero or
ganizatoriaus.

Po trumpos prof. J. Zarankos 
paskaitos ispanų kalba ir keleto 
sveikinimų — “Gyvataro” pasi
rodymas. Publika labai šilta ir 
ploja beveik ištisai. Jiems patin
ka gyvi ir smarkūs šokiai, bet 
nepagaili gražių atsiliepimu ir 
jausmo mūsų lyriškiems, subti
liems šokiams. Paaiškinimus is
panu kalba duoda Lina Verbic- 
kaitė. Trumpą Maironio eilėraš
čiu pyne lietuviu kalba atlieka 
keturi Zlotkų šeimos nariai. Vy-

riausias sūnus Vytautas — inži
nerijos studentas Bogotos uni
versitete, o mažiausia dukra — 
gal 7 metukų. Rengėjai paten
kinti šypsosi, kai vėl susėdame 
į autobusą ir grįžtame į viešbutį 
persirengti. Mat, netrukus vyk
sime pamaldoms ir vakarienei 
į lietuvių kapelionijos namus.

Koplyčia nedidelė, bet jauki 
švari ir gražiai joje skamba lie
tuviškos giesmės. Medellino lie
tuviai, svečiai iš apylinkių ir di
dokas mūsų būrys beveik'užpil
dome visas vietas. Po pamaldų 
išeiname į kiemą, aplinkui kurį 
pastatyti dviejų augštų namai, 
priklausą Medellino lietuviams. 
Apatiniame augšte didoka salė 
su virtuve, viršuje aplink kie
mą butai. Kiemas apsodintas 
gėlėmis ir medeliais, apšviestas 
prožektoriais. Tai lyg uždaras 
lietuviškas kampelis.

Po skanios vakarienės kalba 
PLB pirm. Br. Nainys, specia
liai 25 m. iškilmėms atvykęs iš 
Čikagos. Savo kalboje jis pa
sveikina Medellino lietuvius, pa
dėkoja jiems už surinkimą vie
no trečdalio parašų jaunimo pe
ticijai (50.000). Tai p. Kaseliūno 
nuopelnas. P. Nainys supažindi
na ir su savo ateities veiklos 
planais, kuriuose daug dėmesio 
būsią skirta Pietų Amerikos lie
tuviams, ypač jų švietimui ir 
kultūrinei veiklai? Po jo kalbos 
dar paskaitomos telegramos ir 
sveikinimai kitų Kolumbijoje 
gyvenusių lietuvių, negalėjusių 
šiandien čia atvykti, bet jaučian
čių nostalgiją ir prisirišimą 
šiam nuostabiam kraštui bei ja
me pasilikusiems tautiečiams.

Kun. M. Tamošiūnas kiekvie
nam gyvatariečiui įteikia po si
dabrinę dovanėlę: mergaitėm 
orchidėją su emeraldu, vyrams 
— raktams susegti Šniūrelį. Tai 
labai gražus mostas. Mūsų šokė
jai patenkinti, jog turės tokį 
gražų prisiminimą. Mes taip pat 
atsilyginame jam kuklia dova
na, kurią atvežėme iš Kanados.

Greitai prabėga keletas valan
dų jaukioje nuotaikoje ir jau 
laikas skirstytis, nes rytojaus 
dieną taip pat turėsime keletą 
parengimų.

(Bus daugiau)
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Lietuve motina

Vėtytas ir mėtytas žurnalistas
Vladas Mingėla 50 metų spaudos darbo perspektyvoje

NEGĘSTANTI MOTINOS MEILĖ
DANILIŪNAS

Mačiau tavo ašarotas akis, il
gai dar žvelgiančias ta krypti
mi, kur sūnus išvažiavo ... ne 
į karą ... tik mokyklon į kitą 
miestą. Nors kojos tave nešė na
mų link, bet tu visa buvai su 
juo ir norėjai niekada, o nieka
da nuo jo nesiskirti...

Bėgo metai, kaip sraunusis 
pavasarį ištvinusios upės van
duo. Štai, vėl vakaras ir ... vėl 
jį reikia išlydėti, tik šį kartą 
ne mokyklon ... “Nesirūpink, 
mama, aš ... sugrįšiu ... Jei 
niekas neis jos ginti, tai kaip ji 
išliks gyva?! Jokia auka nėra 
perdidelė ant tėvynės auku
ro ...” — “Suprantu, vaikeli, 
bet tik būk atsargus.. . Tegul 
Dievas tave laimina ...” Pilna 
meilės ir motiniškos šilimos ji 
ąpkabino gražiai nuaugusį Liną, 
pabučiavo ir vėl pakartojo: 
“Būk gerutis. .. pasisaugok...”

Linas atsiskyrė, mikliais žings
niais nuskubėjo kaimyno link 
ir... dingo nakties tamsoje. 
Drebanti motinos dešinė per
skrodė orą dideliu kryžiumi, o 
jos lūpos dar sykį sušnibždėjo: 
“Tegul gerasis Dievas tave lai
mina ir globoja.”

Pro langus jau veržėsi parau
dusi rytmečio aušra, o motinos 
akys dar tebežiūrėjo klaikiai į 
lubas . . . išliko nesumerktos per 
visą naktį. Ji visa skendo mal
doje ir tik širdyje besidaužan
tis skausmas — ar jis besugrįš 
— protarpiais įstengė pertrauk
ti jos poterėlius ...

Tai buvo gražus pavasario 
rytas, bet jai jis visai nemie

f

PADĖKA
A«|’A

Tomas Užupis,
mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis, mirė 1974 m. kovo 3 
d. ir buvo palaidotas kovo 6 d. Šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
parapijos kapinėse Toronte.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. P. Ažubaliui už 
gedulingas pamaldas, gražų pamokslą bažnyčioje ir mal
das koplyčioje, kun. J. Stoškui — už palydėjimą ir apeigas 
kapinėse, maldas koplyčioje.

Nuoširdus ačiū visiems, užprašiusiems šv. Mišias už 
velionies sielą, atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems užuo
jautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems kitiems, 
taip gausiai lankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems laido
tuvėse, prisidėjusiems ir padėjusiems paruošti vaišes Ana
pilio salėje po apeigų kapinėse.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Nuliūdę: žmona Vincenta

sūnūs Arvydas ir Jonas
sesuo B. Leminskienė
broliai Frank, Juozas ir žmona Sigutė

las. Ir paukščių giesmės liūdnai 
jai skambėjo, ir visa atrodė taip 
nejauku, tuščia, nyku... kai va
karas, lyg kalnas vėl užgriuvo 
motinos širdį tuo pačiu įkyriu 
ir neatsikratomu klausimu — 
ar jis besugrįš, — ilgai ji dar 
žvelgė į naktį atsisveikinimo 
vietoje, lyg mirusi visam pasau
liui ir norėjusi išlikti gyva tik 
tam, kuris išėjo .. . Dar daug, 
o daug vakarų mačiau aš ją aša
rotomis akimis rymančią prie 
vartų: “Gal Dievas duos, gal dar 
sugrįš .. .”

Patrankų šūvių ir triukšmin
gų lėktuvų bombų audroje atsi
skyrė ir jos jaunesnysis sūnus. 
Krauju vėl pasruvo motinos šir
dis ir tik malda bei gilus tikėji
mas išlaikė ją pačią nuo kažko 
baisaus ...

Skubėjo spalvingi rudenys ir 
saulėti pavasariai svetingoje 
Kanados žemėje, bet ji nematė 
jų žavesio ir nepajuto jų 
džiaugsmo. Išblėso visa ... jos 
grožis, jos viltys ir. . . noras gy
venti ... Išliko tik nemirštan
ti ir negęstanti motinos mei
lė .. . kaip saulė tyra, šviesi 
ir. . . didis o didis sielvartas 
pamiršimo nežinančioje motinos 
širdyje . .. Giliai išvagotas vei
das bylojo apie jos išgyventą di
dį skausmą, o jos pavargusios 
akys kiekvieną vakarą vis dar 
žvelgė vandenyno link: “O gal 
ten . . . kur nors už vandenų . . . 
jie tebėra gyvi?”

Auksaburniai dainiai ar . . . 
beribiai žvaigždynai? Kas išsa
kys motinos skausmą ir meilę 
vaikui?!

I

1973 m. spaudos darbuotojas 
Vladas Mingėla tyliai atšventė 
brandų 50-ties metų spaudos 
darbo jubilėjų.

Sukaktuvininkas gimė 1905 
m. spalio 15 d. Černigovo guber
nijoje, Ukrainoje. Jo tėvai Sta
sys ir Anelė ten buvo apsigyve
nę prieš I D. karą, nes tuo laiku 
rusų valdomam lietuviui Tėvy
nėje tarnybą gauti buvo beveik 
neįmanoma. Jo tėvelis ten dirbo 
geležinkelio tarnyboje. Po dau
gelio metų tarnybos Rusijos gi
lumoje 1912 m. visai šeimai bu
vo leista grįžti į Lietuvą ir įsi
kurti Radviliškyje.

Kilus 1914 m. karui, Viadukas 
su tėvais, broliu ir dviem sesu
tėm išvyko vėl į Rusijos gilumą. 
Karo ir prasidėjusios Rusijoje 
revoliucijos sūkuriuose 1917 m. 
Viadukas neteko tėvo. Suvargu
siai našlaičių šeimai teko išgy
venti ir iškentėti neįsivaizduoja
mus rusų revoliucijos žiauru
mus, vargą ir badą. Bet energin
gos ir savo šeimai pasiaukoju
sios žemaitės motinos pastango
mis 1918 m. rudenį pavyko grįž
ti į besikuriančią Lietuvą. Sugrį
žusi šeima apsigyveno išlikusia
me per karą savo namelyje Rad
viliškyje, kur Viadukas ir baigė 
3 progimnazijos klases.

Toliau mokytis negalėdamas 
dėl jų šeimą nuolat lydinčio 
skurdo ir visokių nepriteklių, 
Vladas išėjo tarnauti Radviliš
kio taikos teismo raštininku. 
1921-23 m. tarnavo geležinkelių 
valdyboje, vėliau miškų eksploa
tacijos Įstaigoje raštininku, de
šimtininku ir darbų prižiūrėtoju 
prie miškų kirtimo.

Gyvenimo pradžia ir Tėvynė
je, tuo laiku dar einant kovoms 
už nepriklausomybę, buvo labai 
sunki. Nepakeldamama šeimą 
užgulusio nuolatinio skurdo, 
1924 m. vėžio pakirsta mirė mo
tina, vos 46 m. amžiaus. Viadu
kas su broliu ir dviem sesutėm 
paliko visiškais našlaičiais.

Visiškai suirus Mingėlų šei
mai, Vladas, eidamas 19-sius 
metus, išvyko laimės jieškoti 
Prancūzijon. Metus laiko dirbo 
geležies rūdos kasyklose — 
Metzo srityje. Deja, jieškotos 
laimės ir čia nerado. Jaunas vy
ras, kruvinais delnais padirbė
jęs giliuose požemiuose, daug 
mąstė, nuolat ilgėjosi paliktos 
Tėvynės. Daug rašė tuo laiku
“šiauliečiui”, “Šiaulių Naujie
noms” ir dienraščiui “Rytas”. 
Savo korespondencijose bei re
portažuose jis šaukte šaukė li
kusiems Tėvynėje: “Nepadary- 
kyte tos klaidos, kurią aš pada
riau. Nevažiuokite niekur iš sa
vo Tėvynės. Niekas čia nelau
kia atvykstančių jaunuolių lai
mės jieškoti. O kiek jų žūsta po- 
žeminėse kasyklose!”

1925 m. pradžioje Vladas, pa
dedamas Lietuvos konsulato Pa
ryžiuje, grįžo į nepriklausomą 
Lietuvą. 1926 in. buvo pašauk
tas į Lietuvos kariuomenę — ka
ro technikos pulko II telefono- 
telegrafo kuopą Kaune. Baigęs 
naujokų apmokymą, buvo pa
skirtas į karo technikos inspek
cijos štabą raštininku. Po pus
antrų metų tarnybos kariuome
nėje Vladas buvo pakeltas į pus
karininkio laipsnį ir kaip gabus 
bei sąžiningas bibliotekos tvar
kytojas, paliktas tolimesnei tar
nybai kariuomenėje civilio tar
nautojo teisėmis.

Tarnaudamas karo technikos 
bibliotekoje, daug skaitė, rašė 
laikraščiams, mokėsi ir nutarė 
įsigyti brandos atestatą. Dieną 
dirbo, vakarais lankė suaugusių 
gimnaziją Kaune. Ją baigęs, stu
dijavo VDU teisių fakultete, 
ekonomijos skyriuje, politinę 
ekonomiją. Pasitraukęs iš uni
versiteto, studijavo administra
ciją politinių ir socialinių moks
lų institute Kaune, kol prasidė
jęs karas viską suardė — dvejų 
metų kursas liko neužbaigtas.

Bolševikams antrą kartą oku
puojant Lietuvą, V. Mingėla su 
žmona Lydija ir dukrele Liuci
ja pasitraukė į Vokietiją. Čia te
ko gyventi Nuernbergo ir Ans- 
bacho DP stovyklose. 1947 m. 
vienas iš pirmųjų, su jau padidė
jusia šeima (sūnum Šarūnu) at
vyko į JAV. Pastoviai apsigyve
no ir dirbo Detroite. Prieš ke
letą metų pasitraukė pensijon.

Jau pačioje savo jaunystėje 
rašė spaudai korespondencijas, 
strainsnelius. tobulinosi ir bren
do žodžio kūryboje. 1923 m. 
dienraštyje “Rytas” buvo iš
spausdintas jo pirmas grožinis- 
literatūrinis kūrinėlis “Medžių 
verksmas”. Tai buvo gan įdo
mus ir vaizdžios tematikos raši
nys, kuriame autorius pavaizda
vo tikrovinį to laiko medkirčių 
gyvenimą, vargus ir džiaugsmus 
Žemaitijos miškuose.

Gyvendamas Lietuvoje, ypač 
tarnaudamas kariuomenėje, VI. 
Mingėla daug rašė į šiuos laik
raščius: “K a r į”, “Trimitą”, 
“Skautų Aidą”, “Naująją Ro
muvą”.’“Mūsų Žinyną”, “Kar
dą”, “XX Amžių” ir kt. Gyven
damas V. Vokietijoje, redagavo 
stovyklinius laikraštėlius — 
“Tremties Balsą” ir “Žinių Biu
letenį”. Bendradarbiavo Vokie-
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tijoje ėjusiuose “Žiburiuose”, 
“Mūsų Kelyje”, “Viltyje” ir kt.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais sukaktuvininkas priklausė 
Liet. Žurnalistų S-gai nuo jos 
įsisteigimo. Kai buvo 1946 m. 
šaukiamas Vokietijoje (Hanau) 
šios organizacijos atsteigimo su
važiavimas, V. Mingėla buvo vie
nas pirmųjų ten nuvykusių. Su= 
važiavimas Išrinko LŽS vaidybą 
ir kitus organus. Išvažinėjus na
riams į įvairius pasaulio kraš
tus, sąjungos veikimas nutrūko. 
1962 m. įvykęs lietuvių kultū
ros kongresas JAV pavedė ve
lioniui A. Gintneriui ir V. Min- 
gėlai vėl atsteigti LŽ S-gą. Jų 
pastangomis korespondenciniu 
būdu išrinkta LŽS centro v-ba 
Čikagoje ir pagyvintas visas vei
kimas. Šioje valdyboje V. Min
gėla 3 metus ėjo II vicepirmi
ninko pareigas. Kai cv buvo 3 
metams perkelta į Detroitą, V. 
Mingėla ėjo vykd. vicepirminin
ko pareigas. Dabartinėje LŽS 
cv V. Mingėla yra garbės teis
mo nariu.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
nuo 1927 m. sukaktuvininkas įsi
jungė į Lietuvos Šaulių S-gą. Už 
aktyvią veiklą buvo apdovanotas 
Nepriklausomybės medaliu. At
gaivinus Šaulių S-gos veiklą Š. 
Amerikoje, įsijungė ir V. Min- 

Vladas Mingėla, kurio spaudos dar
buotei suėjo 50 metų. Pastaruoju 
metu jis išleisdino knygą “Medinis 
Dievas”

JŪS PASIRINKOTE ONTARIO.
DĖLTO ONTARIO NORI JUMS PAGELBĖTI, 
KAD GYVENIMAS ČIA BOTŲ GERESNIS.

Nėra lengva atvykus į svetimę 
kraštę pradėti nauję gyvenimų 
svetimoje aplinkoje su svetima 
kalba.

Tačiau jūs turėjote dręsos tai 
padaryti.

Vienas iš penkių Ontario gy
ventojų yra atvykęs iš kitų 
kraštų.

Ir vienas iš trijų metropolinio 
Toronto gyventojų yra gimęs 
svetur.

Tokiem žmonėm, kaip jie ir 
Jūs, Ontario jaučia labai specia
lų įsipareigojimų.

Todėl Ontario vyriausybė nori 
Jums padėti - Jums, kurie pasi
rinkote mus, kad būtumėte pa
jėgūs įsikurti naujame krašte. 
Tai galioja net ir tiems, kurie dar 
nėra tapę Kanados piliečiais ar 
neišmokę bent vienos iš oficia
lių kalbų.

Jeigu atsiranda problemų, ku
rioms išspręsti esate reikalingi 
pagalbos arba patarimų teisi
niais, darbo, vaikų auklėjimo ar
ba šeimos klausimais, - nesidro
vėkite kreiptis j Ontario vyriau
sybę. Ji gali padėti išspręsti tas 
problemas. Be to, ji ir nori pa
dėti.

Rašykite:

Ontario 20
Queen’s Park
Toronto, Ont.
IVS7A 1T2

Government of Ontario
William G. Davis, Premier

gėla. Šiuo metu Jis yra Detroi
to St. Butkaus šaulių kuopos 
spaudos ir kult, sekcijos pirmi
ninkas, o Lš S-gos Tremtyje cv 
informacijos vadovas. Už pasi
žymėjimą spaudos darbais S-gos 
veikloje yra apdovanotas Šaulių 
žvaigždės ordinu. Be to, už ne
nuilstamą plunksnos darbą ir 
uolų šauliškų darbų bei idėjų 
kėlimą lietuviškoje spaudoje V. 
Mingėla apdovanotas I ir II pi
niginėmis premijomis.

Vos įsikūręs JAV, sukaktuvi
ninkas pasinėrė spaudos darbuo
se. Dieną dirbdamas fabrike, va
karais bei laisvalaikiu rašė 
“Draugu i”, “Darbininkui”, 
“Amerikos Lietuviui”, “Ka
riui”, “Naujienoms”, “Dirvai”, 
“Lietuvių Dienoms”, “N. Vil
čiai”, “Pranešėjui”, “Tėviškės 
Žiburiams”, “Laisvajai Lietu
vai”, “Europos Lietuviui” ir kt.

Per 50 žurnalistinio darbo 
metų yra išspausdinęs ir stam
bių rašinių. 1948-49 m. “Darbi
ninke” buvo spausdinamas pasa
kojimas “Kristaus statula” V. 
Saurimo slapyvardžiu; “Naujie
nose” — “Visas sutartis sovietai 
sulaužė” ir “Lietuva Maskvos 
vergijoje”; “N. Viltyje” — “Lie
tuvos žurnalistų S-gos istorijos 
bruožai”; “Kristaus Karaliaus 
Laive” — “Mano tėvo patari
mai”; “Tėviškės Žiburiuose” — 
laisvas vertimas Maskvai tarna
vusios čekės šnipės atsiminimai 
“Raudonoji Lydija”. Šie atsimi
nimai Australijoje ruošiamasi 
išleisti atskira knyga.

Didžiausias sukaktuvininko 
darbas, prie kurio dirbo 10 me
tų, yra Kunigo Antano Miluko 
monografija. 1962 m. V. Mingė
la parašė ir išspausdino Detroi
to Dariaus ir Girėno Klubo 10 
metų istoriją “Tau Jaunoji Lie
tuva”. 1973 m. prieš pat Kalė
das 50 m. spaudos darbo sukak
ties proga londoniškė “Nida” iš
leido 1000 egz. tiražu jo apysa
kų knygą “Medinis Dievas”. 
Knygą sudaro vienuolika įvai
riais laikotarpiais parašytų apy
sakų, atsiminimų ir pasakojimų. 
Visuose rašiniuose autoriaus pa
brėžiama meilė Dievui, Tėvy
nei ir pagarba padoriam žmogui. 
Knygai viršelį piešė Romoje gy
venantis grafikas V. Aleksand
ravičius.

Ilgų ir kūrybingų metų mie
lam Sukaktuvininkui!
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Af A

Karolinai Priščepionkienei
mirus, jos vyrui, dukrai, sūnums ir visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

lg. Gabalis S. M. Jokūbaičiai
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Af«A

Karolinai Priščepionkienei
mirus, jos vyrą JONĄ, dukrą REGINĄ ULBIENĘ ir jos 
šeimą, sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. Maziliauskai

Af A

Antanui Stašaičiui
Montrealyje mirus, jo MOTINAI ir BROLIUI bei jų 
šeimoms Čikagoje, seseriai VINCEI KNEITIENEI su 
šeima Ošavoje reiškiame gilią užuojautą ir kortu 

liūdime —

L. L. Einikiai J. O. Petrauskai fe
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Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.

Visas pelnas skiriamas "Vyčio" ir "Aušros" 
sporto klubams

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS
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MOKYKLŲ KOMUNISTAI
Vedamąjį tokia antrašte paskelbė 

“Tiesa” 74 nr. Pasirodo, pavasario 
atostogų metu rengiami mokytojų 
komunistų pasitarimai, kurie jau yra 
tapę tradiciniais Joniškyje, Rokišky
je ir Kėdainiuose. Dėmesio centre — 
komunistinis moksleivių auklėjimas: 
“Mokytojas komunistas — tai ne tik 
auklėtojas, dalyko dėstytojas, bet ir 
organizatorius ... Nuo mokytojų ko
munistų veiklumo daug priklauso ir 
moksleivių komunistinio auklėjimo 
sėkmė ...” Pagyrimo susilaukė Klai
pėdos V vidurinės mokyklos komu
nistų mokytojų vadovė Elena Palu- 
kaitienė: “Šioje mokykloje gerai or
ganizuotas komunistinis moksleivių 
auklėjimas tiek pamokose, tiek už
klasinių bei užmokyklinių renginių 
metu ...” Paglostomi ir rokiškiečiai: 
“Rokiškio III vidurinėje mokykloje 
komunistai dirba pagal gerai apgal
votą mokinių komunistinio auklėji
mo sistemą. Materialistinės moks
leivių pasaulėžiūros ugdymas — tai 
tikslas, kurio čia siekiama nuosek
liai, sistemingai...” Vedamajame 
prasitariama, kad dar didesnę duok
lę komunistinei propagandai turi 
atiduoti kaimo mokytojai: “Užsidary
ti mokykloje, apsiriboti pedagogine 
bei metodine veikla—pedagogai ne
turi teisės. Ypač dideli uždaviniai iš
kyla kaimo mokytojams komunis
tams. Jų kasdieninė veikla—tai dar
bas su tėvais, šeimomis. Labai svar
bu į kiekvienus žemdirbio namus 
nešti partijos žodį, kurti naujas tra
dicijas ..Atsisakius apsiribojimo 
pedagogine bei metodine veikla, bet
gi neišvengiama ir liūdnų rezulta
tų: “Nekokie respublikoje ir visuo
tinio vidurinio mokymo reikalai. 
Viena to priežasčių — dieninėse 
bendrojo lavinimo mokyklose daug 
paliekama antriems metams. Kasmet 
šimtai mokinių nubyra, daugelis jų 
neateina į vakarines. Kretingos vi
durinės mokyklos pirminė partinė 
organizacija pradėjo analizuoti šio 
reiškinio priežastis. Pasirodė, jog ne 
visi mokytojai gerai pasiruošia pa
mokoms, be to, ne visada mokymas 
siejamas su komunistiniu mokinių 
auklėjimu ..Matyt, mokytojai, 
kasdien dirbdami šu tėvais, šeimo
mis, nešdami partijos žodį ir kurda
mi naujas tradicijas, neturi laiko pa
siruošti pamokoms.

VAKARINĖS MOKYKLOS
Vilniaus VIII vakarinės pamaini

nės mokyklos direktorius P. Stunžė- 
nas savo laišku “Komjaunimo Tie
sos” 65 nr. pradėjo jų seriją, svars
tančią tokių mokyklų problemas. Vil
niaus įmonės yra įpareigotos siųsti 
į vakarines mokyklas gimnazijų ne
baigusius jaunuolius iki 29 metų am
žiaus. Mokykloms taipgi įsakytas nau
jų mokinių telkimas iš joms priskir
tų įmonių, tačiau norinčių mokytis 
jaunųjų darbininkų skaičius yra la
bai menkas. Dėlto kartais mokytojos 
bei mokytojai, jieškodami mokinių, 
užsuka ir į mokyklai nepriskirtas 
įmones. Kai tokioje įmonėje susitin
ka dviejų vakarinių mokyklų moky
tojai, kyla triukšmas dėl nosies kiši
mo į ne savo teritoriją. P. Stunžė- 
nas prisipažįsta, kad ir jam teko su
silaukti .kitos mokyklos vadovo kar
taus priekaišto: “Kodėl jūs siunčia
te mokytojus į mūsų mokyklai pri
skirtas įmones?” ■ Kolega buvo visiš
kai teisus. Teko rausti ir aiškintis, 
atsiprašinėti. Minėtų mokytojų di
rekcija į tą gamyklą nesiuntė. Mo
kytojos nuėjo pačios. O ką daryti? 
Kaip įvykdyti mokyklos vadovybės 
duotą užduotį? Kur rasti 25 moki
nius naujai klasei sukomplektuoti, 
jei priskirtoje gamykloje negalima 
surinkti nė dalies plane numatyto 

kontingento? Iš mokyklų vadovų griež
tai reikalaujama, kad mokinių kon
tingentų komplektavimo planai būtų 
vykdomi. Tokie pat reikalavimai ke

Triukšmas Toronto universitete
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

cių Trečiąjį Reichą bei jo sąjun
gininkus. Po karo sąjungos būs
tinė buvo perkelta Prahon ir 
pateko visiško n Sovietų Sąjun
gos kontrolėn. Ta Tarptautinė 
Studentų Sąjunga jau daug me
tų tarnauja Maskvos propagan
dai, studentų tarpe meškerioda
ma sovietinio komunizmo gar
bintojus, kurie ateityje gali už
imti augštus postus Vakarų pa
saulyje.

Buvęs jos vadas Dimitrijus 
Simes „dokumentais įrodė, kad 
1969-71 m. Tarptautinė Studen
tų Sąjunga SDS grupėms JAV 
universitetuose parūpino $19 
milijonų. Šie demonstracijoms 
ir riaušėms skirti pinigai SDS 
atstovus pasiekė per amerikie
čių komunistų partiją, sovieti
nio bloko prekybos atstovybes. 
Taigi, demonstracijų ir riaušių 
rengimą prieš JAV politiką 
Vietname finansavo Maskva. 
Tokiu atveju SDS narius, bent 
jau šios grupės vadus, tenka lai
kyti apmokamais Maskvos agen
tais, išdavusiais savąjį kraštą.

Toronto universiteto SDS gru
pelė, be abejonės, yra komunis
tai, prisidengę organizacijos pa- 
vadiniman Įjungta tariamos de
mokratijos skraiste. Demokrati
ją, kaip žinome, ypač mėgsta 
linksniuoti bei ja dangstytis so
vietinis komunizmas, didžiau
sias tikrosios demokratijos prie
šas. Nesistebėkime, kad toron

liami ir įmonių vadovams, bet prak
tiškai tik viena kita gamykla įvykdo 
mokinių pasiuntimo į vakarines mo
kyklas planus. Todėl mokytojai ir 
priversti eiti į bet kurią gamyklą ar 
įmonę, kuri tik juos įsileidžia . . .” 
Iš P. Stunžėno vadovaujamai mokyk
lai priskirtų 30 įmonių turėjo būti 
atsiųsta 680 mokinių, o atėjo tik 141: 
“... tuo būdu vakarinė pamaininė 
mokykla pateko į nepaprastai keblią 
padėtį. Mūsų mokyklai priskirto Ta
rybų rajono įmonės planą įvykdė 
33,2%, o Spalio ir Lenino rajono — 
vos 6,2% .. .” P. Stunžėnas pateikia 
ilgą sąrašą mokyklai priskirtų įmo
nių, kurios neatsiuntė nė vieno mo
kinio. Matyt, dirbantysis jaunimas 
nėra linkęs savo laisvalaikius pra
leisti vakarinėse mokyklose, siekda
mas jam nereikalingo brandos ates
tato. Tokiu atveju ir mokytojų vaikš
čiojimai po įmones nedaug tegali pa
dėti. Vargu ar bepadės ir laiškų se
rija “Komjaunimo Tiesoj”.

AUTOBUSŲ STOTIS
Vilniuje atidaryta iš cemento, stik

lo ir dolomito pastatyta dviejų augš- 
tų autobusų stotis, kurios projekto 
autorius yra architektas Vytautas 
Brėdikis. Iš tikrųjų šiame modernia
me pastate įsikūrė dvi autobusų sto
tys — tarpmiestinė ir priemiestinė. Į 
kitus miestus važiuojantys keleiviai 
nukreipiami raudonojon salėn, į 
priemiesčius — mėlynojon. Pastato 
sąmatinė vertė — 2.498.000 rublių. 
Iš stoties kas valandą galės išvykti 
126 autobusai. Priemiestinių kelei
vių kasdien bus apie 24.000, tarp
miestinių — apie 9.000. Naujame pa
state yra įrengtas ryšių skyrius su 
trim tarpmiestiniais automatais, dvy
lika miesto telefonų automatų, du 
spaudos kioskai, suvenyrų kioskas, 
bufetas, ■ kirpykla, medicinos punk
tas, motinos ir vaiko kambarys, rū
komieji ir tualetiniai kambariai su 
prausyklomis, šaltu ir karštu vande
niu. Apie 750 keleivių, laukiančių 
autobusų, galės pailsėti antrojo augš- 
to salone, aprūpintame minkštomis 
kėdėmis. Gamybiniams pasitarimams 
skiriama 250 vietų konferencijų salė. 
Eismą tvarkantys pareigūnai autobu
sų atvykimą bei išvykimą galės ste
bėti televizijos ekranuose.

“AEROFLOTO” LAKŪNĖ
I. Koganas “Tiesos” 71 nr. Baku 

mieste rašytu reportažu skaitytojus 
supažindina turbūt su vienintele lie
tuvaite lakūne, dirbančia “Aeroflo
to” orinio susisiekimo bendrovėje. Jo 
reportažas “Sparnuotos svajonės pa
viliota” yra skirtas kaunietei Stasei 
Sudeikytei, proveržį į erdves pradė
jusiai Kauno aeroklube. Labiausiai 
ji pasižymėjo kaip talentinga sklan
dytoja, laimėjusi tris aukso medalius 
ir Sovietų Sąjungos čempionės var
dą. Ketvirtasis aukso medalis jai te
ko Oriole įvykusiose Sovietų Sąjun
gos, R. Vokietijos, Vengrijos, Len
kijos, Bulgarijos ir Čekoslovakijos 
sklandytojų varžybose. S. Sudeikytė 
ištisą dešimtmetį buvo Kauno avia
cijos sporto klubo sklandymo in
struktore. Lietuvos padangėje ji iš- 
skraidė 1.600 valandų ir netgi daly
vavo Sovietų Sąjungos lakūnių augš- 
tojo pilotažo rinktinėje. “Aerofloto” 
tarnybon S. Sudeikytė įsijungė, bai
gusi specialius kursus. Ji skraido ne
dideliu propeleriniu lėktuvu AN-2. 
Apie jos dabartinį darbą I. Koganas 
rašo: “Savo tarnybą “Aeroflote” 
mergina pradėjo gerai, pasitikėdama 
savo jėgomis. Nuo 1971 m. Sudeiky
tė dirba Azerbaidžane, “priregistruo
ta” Kirovabado aerouoste. Buvo ant
ruoju pilotu. Dabar ji—lėktuvo AN- 
2 vadas. Naujas darbas labai patin
ka. Tačiau Sudeikytę jau vilioja nau
ja svajonė valdyti didelį šiuolaikinį 
oro laivą.” Gaila, kai lietuvaitei la
kūnei “Aeroflotas” sąlygas skraidy
ti sudarė ne Lietuvos, o Azerbaidža
no padangėje. V. Kst.

tiškių SDS grupelės fiziniai 
veiksmai primena Hitlerio smo
gikus, nes juk tarp Stalino ir 
Hitlerio nėra esminio skirtumo. 
Jiedu abu jėga užgniaužė žodžio 
laisvę, kurios vis dar nepripažįs
ta savo valdiniams ir dabartiniai 
sovietinio komunizmo vadai.

Hitlerio pasekėjai
Tikruosius Hitlerio pasekėjus 

Toronto universitete išryškino 
paskutinis incidentas, kai “bal
tosios jėgos” 15 chuliganų, 
ginkluotų diržais ir dviračių 
grandinėmis, išvaikė 300 stu
dentų iš Medicinos mokslų pa
stato. Jie ten buvo susirinkę iš
klausyti Mozambiko Išlaisvini
mo Fronto atstovo Šarfudino 
Chano pranešimo apie laisvės 
kovas Portugalijos kolonijose. 
Daugiausia nukentėjo pranešėją 
pakvietę Toronto komiteto Por
tugalijos kolonijoms Afrikoje 
išlaisvinti nariai, platinę atsi
šaukimus. Tie hitlerinio plau
ko chuliganai taip pat išdaužė 
stiklines duris, langus, aplaužė 
baldus.

Šie įvykiai liudija, kad jau yra 
pribrendęs reikalas pašalinti iš 
universiteto sovietinio komuniz
mo ir hitlerinio rasizmo smogi
kus, darančius gėdą šiai mokslo 
institucijai. Tiems, kurie nepri
pažįsta akademinės žodžio lais
vės ir griebiasi fizinių veiksmų, 
neturėtų būti vietos ne tik To
ronto, bet ir jokiame kitame Ka
nados universitete. V. Kst.

Visi LONDONO ir artimųjų bei tolimųjų apylinkių lietuviai ir jų bičiuliai kviečĮamį 

j PIRMĄJĮ ir PASKUTINĮ mergaičių kvarteto “RASA”

Įėjimas nemokamas. Priimamos aukos “RASOS” plokštelei išleisti.
Z?-: V. > . . « s*,.

HAMILTONO AUŠROS VARTŲ parapijos choras gegužės 11, Šeštadienį,
JAUNIMO CENTRO salėje, 48 Dundurn N., rengia 25 metų S3VO veiklos %.

jubilėjinį koncerta*vakarą,
U b?

kurio programą atliks jungtinis Hamiltono AV parapijos ir Ročesterio Lietuvių Bendruomenės 
choras, diriguojamas muzikų A. Paulionio ir J. Adomaičio. • Po koncerto— linksmi šokiai, 
grojant J. Vaičiaus "Continental" kapelai. • Be to, dar bus vertingų laimikių loterija, laimės 
staliukai, skanių valgių bufetas ir įvairių gėrimų baras. • įėjimas: suaugusiems — $2.50, 
studentams — $1.50, pensininkams — nemokamas. Pradžia— 7 valandą vakaro.
Visi nuoširdžiai kviečiami į šią sukaktuvinę
šventę. Neatsisakykite! . . . AV parapijos choro valdyba įj

LONDON, ONT.
MOTINOS DIENA bus paminėta 

Londono lituanistinės mokyklos ir 
skautų iniciatyva gegužės 12, sek
madienį, 5 v. p. p., Šiluvos Marijos 
parapijos salėje. Paskaitininke pa
kviesta naujai išrinktos KLB Lon
dono apylinkės valdybos pirm. Irena 
Jakubaitytė. Pagrindinę meninę 
programą atliks Londono lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama M. Chainausko, ir mo
kinių choras. Dešimtasis mokyklos 
skyrius ruošia humoristinį istorinį 
vaizdelį. Bus ir individualių mokinių 
bei kitų vaikučių meninių pasirody
mų. Po programos — vaišės. Daly
viai galės įsigyti Londono lituanis
tinės mokyklos laikraštėlį “Tėvynės 
Ateitis”. Londoniškiai ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti šioje 
tradicinėje motinų pagerbimo šven
tėje.

STUDENČIŲ KVARTETAS “RA
SA” yra pasiruošęs šį pavasarį iš
leisti savo lietuviškų dainų plokšte
lę. “Rasos” subtiliai ir lyriškai at
liktos dainos liks įamžintos, nors 
pats kvartetas, laikui bėgant, nu
trauks savo veiklą, kai dainininkės 
baigs mokslus ir galbūt išsikels į ki
tas vietoves. “Rasa”, kurią sudaro 
studentės Irena Jakubaitytė, Remi- 
gija Bliskytė, Liucija jr Vida Petra- 
šiūnaitės, rengia savo pirmąjį ir 
paskutinį koncertą Londone, telk
dama lėšas plokštelei išleisti. Žiūr. 
skelbimą.

ATVELYKIO PIETUS balandžio 
21 d., po 11 v. Mišių, Šiluvos Mari
jos parapijos salėje surengė talen
tingosios ir darbščiosios šeimininkės 
lituanistinei mokyklai paremti. Ska
nūs patiekalai buvo labai greitai iš
pirkti ir pasigardžiuojant suvalgyti. 
Pagal velykines lietuviškas tradici
jas mokiniai turėjo gražiausių mar
gučių konkursą, jų ridenimo bei mu
šimo varžybas. Visos pajamos pa
skirtos Londono lituanistinei mo
kyklai.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS pa
dvelkė tikru pavasarišku jaunatviš
kumu savo tradiciniame baliuje ba
landžio 27 d. Choro dainos, paruoš
tos jaunosios dirigentės Vidos Petra- 
šiūnaitės, buvo atliktos darniai, su 
tinkamu įsijautimu. Tautiniai šokiai, 
paruošti vadovų Danos ir Miro Chai- 
nauskų, kaip ir visada, imponavo 
energija ir žaismingumu. Programos 
baigminiame “Jaunatvės šokyje” pa
sirodė ir jaunieji “Baltijos” šoke 
jai, susijungdami su vyresniaisiais. 
Jaunuosius moko Liucija Petrašiū- 
naitė ir Marius Chainauskas. Tauti
niams šokiams akomponavo specia
lus “Baltijos” orkestras, suteikęs 
jiems gyvumo, žaismingumo ir rit
miškumo.

Vakaro metu Carling kultūrinio 
fondo vietinis atstovas įteikė “Bal
tijos” ansambliui $500 čekį — pir
mąją pusę savo paramos “Baltijos” 
kelionei į Winnipegą. Dėkodama 
“Baltija” įteikė Carling kultūriniam 
kambariui medžio skulptūros pa
veikslą, papuoštą gintaru, su pritai
kytu įrašu, šiame pobūvyje taipgi 
buvo pranešta, kad KLB Londono 
apylinkės valdybos prašymas gauti 
lituanistinės mokyklos X skyriui ka- 
nadietiškos gimnazijos XIII skyriaus 
kreditą yra priimtas Ontario švieti
mo ministerijos.

Vakaro svečiai, daugiausia jauni
mas ir daug svetimtaučių, linksmi
nosi gėlėmis ir pavasario motyvais 
išpuoštoje salėje, grojant nepilnos 
sudėties “Neo-Lituanų” orkestrui.

Daug darbo buvo įdėjęs “Balti
jos” tėvų komitetas, ansamblio bi
čiuliai ir darbščiosios šeimininkės. 
“Baltija” dėkinga visiems vakaro da
lyviams, savo atsilankymu skatinu
siems “Baltiją” tęsti lietuvybės ir 
tautinio meno puoselėjimą, Lietu
vos vardo bei jos kultūros garsini
mą. Pagarba vadovams ir mokyto
jams, kurie nesigaili nei brangaus 
laiko, nei energijos. Šia proga lin-

(Nukelta į 6-tą psl.)

S HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

rinkiminė komisija skelbia rinkimų 
į apylinkės valdybą, įvykusių š. m. 
balandžio 28 d., rezultatus.

Kandidatai valdybon balsų gavo:
I. Skripkutė Liucija — 217; 2. Kve
daras Vaidotas — 207; 3. Baronas 
Kazys — 206; 4. Deksnys Kazys — 
181; 5. Mikšys Kazys — 176; 6. Ma
tulienė Aldona — 150; 7. Kareckas 
Jonas — 148; 8. Repšys Rimantas — 
143; 9. Grybas Pranas — 101.

Kandidatai • kontrolės komisijon 
balsų surinko: 1. Samus Stella — 
177; 2. Bajoraitis Juozas — 171; 3. 
Sakalas Pranas — 169; 4. Mikalaus
kas Aleksandras — 140.

Komisija nuoširdžiai dėkoja mons. 
dr. J. Tadarauskui už leidimą pasi
naudot Jaunimo Centru, rinkimų tar
nybai ir visiems balsavusiems šiuo
se rinkimuose.

Leonas Klevas,
rinkiminės komisijos pirmininkas

“AIDO” LĖŠŲ TELKIMO KOMI
TETO tūkstančio dolerių loterijos 
laimėjimų paskirstymas įvyko ba
landžio 27 d. Jaunimo Centre šokių 
metu. $500 premiją, aukotą Kronas 
Real Estate Ltd., laimėjo bilietas 
nr 22377 — Ed. Tervydis Čikagoje, 
p.p. A. Liaukų $200 premiją laimė
jo bilietas nr. 25199 — F. Rimkus 
Hamiltone, dr. V. Kvedaro $150 pre
miją laimėjo bilietas nr. 1343 — J. 
Warren Hamiltone, p. p. V. Sakų 
$100 premiją laimėjo bilietas nr. 
18396 — R. Geidukytė Toronte ir 
ir p. A. Šilinsko $50 premiją lai
mėjo bilietas nr. 25826 — Anne 
Kontrotas Rexdale, Ont. Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, aukoju
siems loterijai, ir tiems, kurie įsi
gijo loterijos bilietus, paremdami 
choro “Aidas” išvyką į Europą.

Lėšų telkimo vajus tęsiamas, nes 
jų dar daug reikia kelionei Europon. 
Todėl visi yra prašomi prisidėti prie 
šios išvykos savo auka. Aukas gali
ma siųsti lėšų telkimo komiteto ižd.
J. Stankui arba Lithuanian Girls 
Choir “Aidas”, 121 Rothsay Ave., 
Hamilton, Ont. L8M 2G3. Paremki
me jaunimą savo auka. Jis visada 
bus dėkingas.

“Aido” koncertas ir šokių vakaras 
balandžio 27 d. praėjo su labai gra
žiu pasisekimu. Dalyvių buvo beveik 
300. Meninę programą atliko “Ai
das” ir sol. V. Verikaitis, susilauk
dami gausių plojimų. Savo gausiu

Kanados Lietuvių 
Diena - Winnipege 
birželio 29 — liepos 1 dienomis. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

skanėstai /s. c£jenninąer . . .
kiekvieno skoniui sL*Afl LUG*

-------------------- ——......— ------------------------------ ‘------------

284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 339-4113 • HAMILTON — 525-9641

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas IĮ A”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

kuris įvyks 
gegužės 25, 
šeštadienį, 
7.30 valandų vakaro, 
"London Teachers' 
College" (šalia Althouse 
salės, universiteto ribose).
Prie vakaro programos pri
sidės Londono "Baltijos'' 
ansamblis. '

RENGĖJAI

%

atsilankymu Hamiltono visuomenė 
dar kartą įrodė, kad remia jaunimo 
darbą ir jų išvyką į Europą. Rengė
jai nuoširdžiai dėkoja mons. dr. J. 
Tadarauskui už salę ir visokeriopą 
paramą, organizuojant lėšas išvykai, 
visiems vakaro talkininkams ir da
lyviams — už gausų dalyvavimą. Jū
sų nuoširdumas duoda ryžto ir vil
ties nuvežti dainą į Europą. J. P.

VYSK. M. Valančiaus MOKYK
LOS knygų ir laikraščių skaitymo 
konkurse premijas laimėjo: I — 
Ričardas Lišauskas, VII sk.; II — 
Brenda Beržinaitė, IX sk.; III — 
Loreta Koperskytė, VIII sk.; IV — 
Ramutė Kvedaraitė, VIII sk.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAN 
Ant. Liaukus jau yra įnešęs $1000. 
Tai vienas hamiltonietis su rekor
diniu įnašu. Nekiekvienas gali tiek 
duoti. Tačiau Hamiltone yra daug 
turėjusių laimės praturtėti šitame 
krašte, bet nenorinčių skirti kad ir 
trupinėlį lietuviškajam reikalui.

AV PARAPIJOS CHORO sukaktu
viniam vakarui gegužės 11 d. Jauni
mo Centre vertingus laimikius yra 
paskyrę: KLB apyl. pirm. L. Skrip
kutė, Z. Didžbalio ir Ant. Prancke- 
vičiaus “Tri Realty” bendrovė, J. 
Blekaitis, J. Karaliūnas, G. Marti
šius ir kt. Choras nuoširdžiai visiems 
dėkoja.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS 
pirm. Alf. Patamsis su ponia jau grį
žo namo iš atostogų Floridoj. Su 
jais kartu buvo išvykę E. Milašienė 
ir M. Jonikis. Atostogas jie praleido 
gražioje E. Ant. Dirsių rezidencijoj. 
Pastarieji dabar yra pardavę su 
Alf. Alb. Pilypavičiais turėtą “Ocean 
Lodge” motelių verslą.

“STELCO” ĮMONĖ išgarsėjo 
kaip pirmoji Kanadoje, kuri savo 16. 
000 darbininkų, staigiai pakilus pra
gyvenimui, savanoriškai pridėjo po 
$0.15 prie valandinio atlyginimo. 
Dar tik 1975 m. rugpjūčio 1 d. pasi
baigs su unija pasirašyta sutartis. 
Ligi to laiko bus gautas nuo š. m. 
rugpjūčio 1 d. kitas $0.15 pakėlimas 
ir pusės cento pakėlimas vienai dar
bo klasei, o nuo rugsėjo mėn. bus 
pridėta dar $0.04 pragyvenimo iš
laidoms. “Stelco” duomenimis, vidu
tinis valandinis atlyginimas dabar 
yra $4.97.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”, J. 
R. Simanavičiaus lietuviškas pusva
landis iš Toronto CHUM radijo sto
ties, labai gerai girdimas ir Hamil
tone. Galima klausytis nuo pirma
dienio iki penktadienio 3.30 v. p. p. 
banga 101 FM ir sekmadieniais 2 v. 
p. p. Duodama daug žinių iš Kana
dos ir pasaulio lietuvių gyvenimo, 
populiariausios rinktinės lietuviš
kos muzikos. K. M.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).........6%
Šerus ir sutaupąs........... 7%
term. dep. 1 m.............8%
3 metų .......................8’/i %
ir 5 metų ....................... 9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9V4 %
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PLB PIRM. BRONIUS NAINYS 
praneša, kad ekskursijai į Australiją 
jau susidarė pakankamas dalyvių 
skaičius ir kad ji tikrai Įvyks prieš 
Kalėdas. Ekskursantai turės progą 
dalyvauti Australijos Lietuvių Die
nose Adelaidėje gruodžio 21-31 d. d., 
apsilankyti kitose lietuvių kolonijo
se arba paviešėti pas gimines bei pa
žįstamus. Registruotis prašoma ne
delsiant pas Br. Nainį, 6804 So. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
Tel. 312-776-4028. Ekskursijoje gali 
dalyvauti ir Kanados lietuviai, tik 
jiem savo priemonėmis reikėtų at
vykti Čikagon.

“THE BOSTON GLOBE” balan
džio 11 d. paskelbė straipsnį apie 
Simo Kudirkos teises į JAV piliety
bę. Straipsnio autorius — Darius J. 
Jhabvala, laikraščio atstovas Vašing
tone. Simo motina Marija, Onos ir 
Angelausko Kudirkų dukra, yra gi
musi JAV, pakrikštyta 1906 m. kun. 
V. Varnagirio Brooklyne, N. Y., An
gelų Marijos bažnyčioje. Amerikos 
įstatymai asmenis, gimusius JAV te
ritorijoje, laiko šio krašto piliečiais 
ir jų vaikams leidžia prašyti JAV 
pilietybės. Autorius betgi pabrėžia, 
kad Simo motina Marija šiuo reikalu 
lig šiol nesikreipė į JAV konsulato 
Maskvoje pareigūnus. Toliau žurna
listas D. S. Jhabvala pakartoja vi
siem gerai žinomus S. Kudirkos iš
davimo sovietams faktus.

VAŠINGTONO SMITHONIAN IN
STITUTO gamtos mokslo muzėjuje 
G. Krivickienės ir lietuvių kilmės 
žurnalistės S. Steele iniciatyva buvo 
surengti lietuviškų margučių dažymo 
bei marginimo kursai. Kursantus su 
lietuvių velykiniais papročiais supa
žindino Vašingtono “Pušyno” skau
čių draugovės draugininke Jolanta 
Raslavičiūtė su vyr. skaute Joana 
Vaičiulaityte. Kiaušinius marginti 
mokė A. Kindurienė, R. Liogienė, G. 
Malėnaitė-McCandless, R. Petrutie- 
nė, G. Vasaitienė ir G. Petrutytė. 
Lietuvių liaudies dainų kursantams 
kanklėmis paskambino Zita Kindu- 
rytė ir Daina Pcnkiūnaitė, o su jų 
tekstu supažindino Virginija Bačkai- 
tytė.

LIETUVIU OPERA Čikagos Jau
nimo Centre surengė išleistuves 
Hartfordan po dviejų G. Verdi “Kau
kių baliaus” spektaklių grįžtančiam 
dirigentui Vytautui Marijošiui. Šam
paną bei kitus gėrimus parūpino me
cenatai Marija ir Antanas Rudžiai, 
tarę ir atitinkamą žodį. Be jų, kalbė
jo Dan Kuraitis, Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė, Lietuvių Ope
ros pirm. V. Radžius ir pats V. Mari- 
jošius. Pastarasis, padėkojęs bendra
darbiams, siūlė -telkti paramą lietu
viškų operų pastatymams. J. Kačins
ko ir J. Gaidelio naująsias operas 
norima pastatyti 1976 m., kai JAV 
švęs savo dviejų šimtų metų sukaktį, 
o Lietuvių Opera — veiklos dvide
šimtmetį. V. Marijošius prasitarė, 
kad yra ir dar viena lietuviška ope
ra, bet nei jos autoriaus, nei pavadi
nimo neatskleidė.

KUN. K. PUGEVIČIUS, ilgus me
tus vadovavęs Baltimorės arkivysku
pijos radijo ir televizijos skyriui, 
persikėlė į Čikagą, čia jis organizuo
ja Amerikos Lietuvių Katalikų Sie
lovados Centrą.

KALIFORNIJOS UPLAND MIES
TO tarybon buvo išrinkta Ina Stadal- 
ninkaitė-Petokicnė. Šis miestas su 
40.000 gyventojų yra apie 40 mylių 
nuo Los Angeles. Tarybos narė I. Pe- 
tokienė yra baigusi bakalauro laips
niu fizikos studijas, magistro laips
nį gavusi mikrobiologijos srityje. 
Studijų metais dalyvavo skautų veik
loje, buvo choristė ir tautinių šokių 
šokėja. Ištekėjusi už inž. M. Petoko, 
su šeima gyvendama Uplande, pradėjo 
veikti švietimo vadyboje, tarpinin
kauti miesto taryboje namų savinin
kams. Laimėjimas liudija Inos, 31 
metų amžiaus, populiarumą ameri
kiečių tarpe.

Brazilija
GAVĖNIOS PROGA ŠV. KAZI

MIERO PARAPIJA Sao Paulo mies
te turėjo susitelkimo valandas su 
“Graudžiais verksmais”, paskaitėle 
ir religinėmis skaidrėmis.

JULIUS LAUCEVIČIUS, Brazilijos 
skautų tarptautinio skyriaus vadovas, 
jau ruošia skautti grupę, kuri atsto
vaus Brazilijai sekančiais metais 
Norvegijoje įvykstančiame tarptauti
niame džiamborės sąskrydyje.

Australija
AUŠRA PETRAUSKAITĖ, Kipro 

Petrausko dukra, balandžio pradžio
je iš Vilniaus atvyko Sydnėjun pas 
brolį dr. Leoną Petrauską ir vyresnę 
seserį Guodą. Viešnia yra baigusi 
Vilniaus dailės institutą, tad ją la
biausiai domina ne tik iškiliųjų lietu
vių, bet ir australų dailininkų dar
bai. Ji jau lankėsi Sydnėjaus lietu
vių Klube, brolio padedama, stengia
si susipažinti su kitomis lietuvių ko
lonijomis bei plačiąja Australija.

ADELAIDĖS LIETUVIAI turi dvi 
savaitgalio mokyklas — Australijos 
Lietuvių Bendruomenės ir Šv. Kazi
miero parapijos. Pirmoji veikia Lie
tuvių Namuose, antroji — parapijos 
patalpose. Naujuosius mokslo metus 
abi mokyklos pradėjo bendromis pa
maldomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Po pamaldų abiejų mokyklų moki
niai padėjo gėlių vainikus prie pa
minklo, kuriame įmūryta sauja Lie
tuvos žemės. Vasario 16 ir laisvės 

kovų reikšmę jiem nušvietė ALB 
mokyklos ved .V. Statnickas. Sugie
dojus Tautos himną, ALB mokyklos 
mokiniai iškeliavo į Lietuvių Namus, 
o šv. Kazimiero — susirinko viršuti
nėje salėje. Mokyklos globėjas kun. 
A. Spurgis, MIC, tėvus ir mokytojus 
supažindino su naujaja vedėja Ane
le Umevičiene ir jos padėjėja Ele 
Varniene, kuri tik prieš porą mėne
sių labai gerais pažymiais baigė Ade
laidės pedagoginį institutą- ir įsigijo 
diplomuotos mokytojos teises. Ve
dėja A. Urnevičienė, vadovavusi “Ne
muno dukrų” kvartetui, yra baigusi 
Prienų gimnaziją ir Vilniaus peda
goginį institutą, šv. Kazimiero vaikų 
darželyje ir mokykloje dirba moky
tojai: L. Daugalytė-Lloyd, A. Stanke
vičiūtė, R. Stankevičiūtė, K. Dundie- 
nė, M. Dairgalienė, K. Pažėra, R. Ku- 
biliūtė, N. Alvikienė, kun. A. Spur
gis, Č. Paliulienė, M. Grėbliūnienė, 
E. Šimkienė ir M, Petkūnas. Mokyk
los sekretorė yra S. Pusdešrienė

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE įvykusiame “Džiugo” tunto vado
vybės ir skautų tėvų susirinkime ata
skaitinius pranešimus padarė tėvų 
komiteto pirm. V. Skirka ir ižd. K. 
Čėsna. Pastarasis pabrėžė, kad tunto 
iždas turi $700. Su metiniu “Džiugo” 
veiklos pianu supažindino tuntinin- 
kas N. Ramanauskas. Naujan tėvų 
komitetan išrinkti: skautų ūkio va
dovas ir pirm. St. čižauskas, vice- 
pirm. H. Statkuvienė, sekr. J. Juš
ka, ižd. K. Čėsna, parengimų vado
vė R. Aniulienė. Po rinkimų buvo 
svarstoma problema, tunto vadovy
bei ir tėvams sudaranti didžiausią rū
pestį, būtent, kaikurių skautų netin
kamas elgesys. Buvo balsų už tokių 
skautų pašalinimą, bet nutarta pasi
tenkinti jų sudrausminimu.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGA Londone įvykusiame suva
žiavime išsirinko naują tarybą: pirm. 
— A. Bučį, vicepirm. — A. Ručins
kienę, sekr. — VI. Dargį, nariais —
J. Masiauską ir R. Šovą. DBLS cent
ro valdybos pirm. J. Alkis, vėl per
rinktas naujojon valdybon, savo il
gokame pranešime siūlė atsisakyti 
dabartinio dvilypišknmo, kurį suke
lia atskiros DBLS ir Lietuvių Na
mų Bendrovės šėrininkų vadovybės, 
nes jose daugiausia reiškiasi tie pa
tys žmonės. Planus abiejų vienetų su
jungimui per sekančius metus turės 
paruošti DBLS valdyba. J. Alkis taip
gi pranešė, kad DBLS įstatai yra 
verčiami į anglų kalbą ir kad juos 
bus stengiamasi išjungti iš bendro
vėms taikomų komplikuotų įstaty
mų. “Europos Lietuvio” buvęs red.
K. Barėnas ruošia spai\'ai DBLS 25 
metų veiklos leidinį, kurin bus 
įjungtos ir kitos organizacijos su 
Britanijos lietuvių kolonijomis šiai 
sukakčiai tinkamai paminėti.

Vokietija
A.A. IZIDORIUS RUGIENIUS, bu

vęs ilgametis Žemės Banko tarnauto
jas nepriklausomoje Lietuvoje, mirė 
balandžio 26 d. Miunchene. Velionis 
buvo gimęs 1905 m. Suodžių kaime, 
Būblelių vlsč., šakių apskr., baigęs 
Šakių “Žiburio” gimnaziją ir Vytau
to D. universiteto teisių fakultetą. 
Vokiečių okupacijos metais buvo pa
skirtas Vilkaviškio apskrities teisėju 
ir šias pareigas ėjo iki pasitraukimo 
Vokietijon, čia ilgą laiką dirbo IRO 
institucijose, buvo BALFo įgalioti
niu. Paskutiniuoju laiku dirbo bu
halteriu vienoje vokiečių firmoje 
Miunchene. Paliko liūdinčią žmoną 
Evelyną, dukterį gydytoją Angeliką, 
anūką Markų, brolį Joną, gyvenantį 
Detroite, JAV, ir kitus gimines.

DR. PETRAS KARVELIS, politi
kas ir visuomenės veikėjas, sunkiai 
serga ir gydosi Badcn-Badeno ligo
ninėje. Jį lanko ne tik vietiniai lie
tuviai, bet ir tolimesni svečiai. Iš Pa
ryžiaus jo aplankyti buvo atvykęs 
Europos lietuvių krikščionių demo
kratų tarybos pirmininkas inž. A. 
Venskus su žmona.

N O R D RHEIN • WESTFALIJOS 
SOSTINĖJE Duesseldorfe įvykusia
me benamių užsieniečių susirinkime 
lietuviams atstovavo kun. dr. K. Gul
binas. Šiam tėvynių netekusiam išei
vių junginiui finansinę paramą tei
kia valdžia, bet vis griežčiau reika
lauja iš anksto paruošti veiklos pla
nus, kurie yra reikalingi lėšų. Nord- 
rhcin-Westfalijos darbo, sveikatos ir 
socialinių reikalų ministerijos parei
gūnas siūlė pasinaudoti Waldbroely 
benamiams užsieniečiams įrengtais 
pigiais atostogų namais. Suvažiavi
mo dalyviai organizuoja bendrą šios 
užsieniečių grupės renginį š. m. spa
lio 31 d. Rheindahleno britų kariuo
menės štabo patalpose. Jame yra pa
kviestas dalyvauti ir lietuvių vyrų 
kvintetas “Baltija”. Užsieniečių ats
tovų komitetan vėl buvo perrinkti 
tie patys asmenys: pirmininku — uk
rainietis Sedlar, sekretorium — es
tas Reisenberg.

Šveicarija
UKRAINIEČIŲ DRAUGIJA Ber

ne paminėjo Ženevoje gyvenančio 
savo garbės nario M. Jeremijavo 85 
metų amžiaus sukakti. Lietuvių var
du sukaktuvininką pasveikino dr. A. 
Gerutis ir palinkėjo Ukrainai atgau
ti nepriklausomybę. M. Jeremijevas 
priklausė tai ukrainiečių grupei, ku
ri 1918 m. sudarė krašto nepriklau
somybę paskelbusią Ukrainos tary
bą. Perėjęs į diplomatinę tarybą, 
jis atstovavo laisvajai Ukrainai R» 
moje.
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MŪSŲ PADĖKA
Šių metų kovo mėnesio 17 dienų Toronte mirė

a.a. Ona Pabedinskaitė.
Dėkojame visiems už gausias užuojautas, maldas ir pa- 

| aukotas Mišias už velionės sielą.
Dėkojame kunigams: kun. klebonui P. Ažubaliui, kun. 

B. Bagdonui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, atlaikiusiems 
gedulingas Mišias Prisikėlimo parapijos šventovėje. Ačiū 
kun. B. Bagdonui, OFM, tretininkų kapelionui, už maldas 
ir giliai prasmingą pamokslą, kun. klebonui A. Simanavi
čiui, OFM, už sukalbėtą Rožinį laidotuvių namuose ir pa
lydėjimą į kapus.

Dėkojame karsto nešėjams: p.p. V. Kolyčiui, V. Lukui, K. 
Lukošiui, A. Norkui ir F. Senkui.

Nuoširdi padėka tretininkėms, taip gausiai dalyvavu
sioms buvusios jų pirmininkės laidotuvėse ir taip gražiai 
sutikusioms su žvakėmis velionės karstą šventovėje. Ačiū 
V. Kolyčiui už ateitininkų organizacijos vardu tartą žodį 
lietuvių kapinėse, primenantį, kad velionė jau nuo 1910 m. 
priklausė tai organizacijai.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir palydė- 
jusiems velionę į kapines. Toks gausus, nuoširdus ir jautrus 
jūsų visų atsisveikinimas parodė, kad velionė buvo mylima 
ir gerbiama, o tai mes liūdesio valandoje nuoširdžiai ver
tiname ir tuo guodžiamės —

Brolis Kazys Pabedinskas su šeima Čikagoje 
Brolienė Bronė Pabedinskienė Toronte

I

šis

I

Mylimai MAMYTEI |
mirus, mielą kolegę REGINĄ ULBIENĘ, jos šeimą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Maironio mokyklos vedėjas ir mokytojai

Si

Brangiai Mamytei
mirus, mielai kolegei ELEI DRAUDVILIENEI ir jos šei
mai reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Maironio mokyklos vedėjas ir mokytojai

BRANGIAI MAMYTEI

AfA

Julijai Šimkūnienei
mirus, dukterims — ELENUTEI DRAUDVILIENEI, 
STEFAI GRIKENIENEI, BRONEI GRUODIENEI bei 
MARYTEI ir NASTUTEI Lietuvoje ir jų šeimoms reiš

kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

J. A. Pliopliai S. A. Petraičiai

E. A. Underiai J. K. KakneVičiai

MYLIMAI MAMAI

Julijai Šimkūnienei
iškeliavus iš šio pasaulio, dukras — ELENĄ DRAUD- 
VILIENĘ Toronte, STEFĄ GRIKENIENĘ ir BRONĘ 
GRUODIENĘ Čikagoje, jų šeimas bei kitus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia —
A. Birgelienė L. I. Juzukoniai
E. P. Lukayičiai Hamiltone S. J. Andruliai

M. P. Sieliai

A. V. Kežinaičiai

Lietuvoje mirus mylimai Motinai ir Senelei

Zuzanai Pleinienei,
gilią užuojautą reiškiame tremtį nešantiems sūnums 
PIJUI ir JERONIMUI PLEINIAMS, marčiai ROMU
ALDAI, anūkėlėms AUŠRAI ir RAMUNEI, Lietuvoje 

dukrai ZUZANAI su šeima.

|

Nuliūdę:
A. K. Bungardai

M. V. Leparskai I
mwMHKm & ® mhk

gMylimę Mamytę
mirties angelui pašaukus amžinybėn, liūdinčias dukras
— ELENĄ DRAUDVILIENĘ su šeima Toronte, STEFĄ 
GRIKENIENĘ ir BRONĘ GRUODIENĘ su šeimomis 
Čikagoje gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai

užjaučia — :

A. S. Štuikiai J. B. Maziliauskai
V. L. Štuikiai

Maloniai kviečiame visus Kanados lietuvius atsilankyti Į

Lietuviu Savaite
U o

OTAVOJE,
Pirmadienį,
Trečiadienį,

rengiamą K LB Otavos apylinkės 25 met U sukaktuvėms paminėti.
Šventės garbės globėjos — ministeris dr. Stanley Haidosz

gegužės 13 — Otavos miesto burmistras paskelbia “Lithuanian Week in Ottawa”.
gegužės 15 — 8 v.v. National Arts Centre patalpose oficialus LIETUVIŲ SAVAITĖS 

OTAVOJE ATIDARYMO AKTAS. Šventę atidaro KLB pirm. E. Cuplinskas. 
Pagrindinis kalbėtojas — senatorius A. Thompson. Muzikinę programą 
atlieka Montrealio jaunimo ansamblis “GINTARAS”.

Ketvirtadienį, gegužės

Penktadienį, gegužės

Penktadienį, gegužės

Šeštadienį, gegužės

Sekmadienį, gegužės

Sekmadienį, gegužės

16 — 8-30 v.v. Otavos Centrinės Bibliotekos patalpose Lietuvos gen. konsulas
Kanadai dr. J. Žmuidzinas atidaro lietuviškų knygų, pašto ženklų, pinigų 
ir liaudies MENO PARODĄ, kuri truks iki gegužės 25 d.

17 — 6.30 v.v. Goethe’s Instituto patalpose senatorius P. Yuzyk atidaro dail.
Anastazijos Tamošaitienės GOBELENŲ PARODĄ, truksiančią iki gegu
žės mėnesio 31 d.

17 — 8.30 v.v. Goethe’s Instituto patalpose Carletono universiteto prof. dr. B.
Mogridge skaito viešą paskaitą "Johannes Bobrowski and Lithuania”.

18 — 8 v.v. Ottawa Civic Centre Assembly Hall salėje SUKAKTUVINIS
BALIUS ir ŠOKIAI. Programą atlieka Windsor© mergaičių kvartetas 
“Aušra”. Lietuviški valgiai, pilnas bufetas. Šokiams gros 6 asmenų 
orkestras. Įėjimas — $2.

19—1 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS White Fathers Scholasticate koply
čioje, 300 White Fathers Rd., Vanier. Dalyvauja svečiai kunigai.

19 — 4 vai. p.p. High School of Commerce auditorijoje, 300 Rochester St.,
Toronto tautinių šokių grupės “GINTARAS” VIEŠAS KONCERTAS. 
Dalyvauja 40 šokėjų, orkestras ir mergaičių oktetas. Bilietų kaina: suau
gusiems — $2; studentams ir pensininkams — $1; vaikams — $0.50.

I
Gegužės 17 d. Otavoje prasideda Tulpių Festivalis. Atsilankydami j Lietuvių Savaitę, turėsite gerą progą || 
pasigėrėti gražiomis tulpėmis, kurių Otavoje priskaitoma iki
3 milijonų. Informacijos reikalais skambinti tel. 613-225-4029. KLB Otavos apylinkės valdyba

"Grandies” vestuvės Anapilyje
KLK Moterų Draugijos Šv. 

Jono Kr. parapijos skyrius To
ronto ir apylinkių lietuviams su
darė malonią progą balandžio 
27 d. susipažinti su “Lietuviško
mis vestuvėmis”, kurias naujon 
Anapilio salėn atvežė Irenos 
Smieliauskienės vadovaujamas 
“Grandies” ansamblis iš Čika
gos. Spektaklio tekstus vadovė 
I. Smieliauskienė buvo paėmusi 
iš M. Glemžaitės “Kujriškėnų 
vestuvių” ir kun. A. Juskos jau 
XIX š. pabaigoje parašytos 
“Svodbinės rėdos”.

Gausius vakaro dalyvius pir
miausia sužavėjo “Grandin” su
burtas gražus būrys Čikagos jau
nimo — net 54 pavardės ilgame 
ansamblio šokėjų, choristų ir 
vaidintojų sąraše. Prie jų rei
kia dar pridėti “Grandies” an
samblio ir tautinių šokių vado
vę Ireną Smieliauskienę/ choro 
ir kanklininkių vadovę Emiliją 
Pakštaitę, Toronto S. Kairio mu
zikinio vieneto talkinusias kank
lininkes S. Valiūnaitę, R. Jan- 
kaitytę, L. Rusinaitę, D. Drau- 
gelytę, V. Pilipaitytę ir R. Bu- 
belytę.

Spektakliui nemažą problemą 
sudarė nei užkulisių, nei apšvie
timo, nei uždangos neturinti sce
na, labiau tinkanti koncertam, 
spektaklio atlikėjus privertusi 
griebtis improvizacijos.Įėjimams 
bei išėjimams teko panaudoti 
užscenio sienoje esančias dvejas 
duris ir netgi vestuvininkų at
vykimą scenon iš pačios žiūro
vų salės. Dekoracijų tebuvo sim
bolinis fragmentėlis, tas pats 
visuose veiksmuose. Dėl šios 
priežasties spektaklis daugiau 
buvo panašus i koncertą, negu 
j vaidinimą.

“Lietuviškos vestuvės” buvo 
pradėtos ir vos neužsibaigė pirš
lybų scena, po kurios staiga nu
trūko elektros tiekimas visame 
Anapilio rajone. Kadangi galu
tinis pasogos sutarimas turėjo 
būti užbaigtas pas Leibą, galė
jome juokauti, kad derybos bu
vo tikrai kietos, kol pagaliau 
vėl įsižiebė lempos ir buvo gali
ma tęsti vaidinimą.

Išsamaus ir tikslaus “Lietu
viškų vestuvių” spektaklio įver
tinimo neįmanoma padaryti dėl 
visos eilės kliūčių, su ku
riomis teko susidurti atlikė
jams. “Grandis”, be abejonės, 
stipriausia buvo gerai paruoš
tuose vestuviniuose šokiuose, 
silpnesnė dainose (pasitaikė vy
rų detonavimo) ir silpniausia 
vaidyboje. Blankiausiai praėjo

nei šokių, nei dainų neturėjusi 
pradinė piršlybų scena, kuriai 
trūko piršlyboms būtino žais
mingumo. Juk iš tikrųjų jos nė
ra kokia nors drama, bet links
mas žaidimas žodžiais, ypač pirš
lio liežuvio miklumu. Šiai sce
nai, kur ji bebūtų atliekama, 
trūksta režisoriaus rankos, leng
vesnio priėjimo su humoristiniu 
atspalviu.

Žiūrovus pagavo ir išjudino 
sekančios “Lietuviškų vestuvių” 
scenos, dominuojamos šokių ir 
dainų. Kažkaip pagyvėjo ir ak
toriai, atsidūrę gausesniame bū
ryje, net ir piršlys melagėlis. 
Dainų ir ypač šokių užbaigos su
tikimas plojimu liudijo, kad žiū
rovai jau buvo įjungti į vestu
ves. Spektaklio visuma buvo iš
gelbėta vestuvinės nuotaikos su
kūrimu, o tai jau yra didelis 
“Grandies” jaunimo laimėjimas 
išeivijos sąlygose, liudijan
tis didelį darbą ir pasišventimą. 
Atrodo, spektaklis būtų buvęs 
dar įspūdingesnis vaidinimui 
pritaikytoje scenoje, su dekora
cijomis, spalvotu apšvietimu.

Kadangi buvo remtasi etno
grafine medžiaga, keistai atrodė 
merginų su trumpais sijonais 
įvedimas. vestuvių pabaigoje, 
juo labiau, kad jos visos prieš 
tai dėvėjo tautinių drabužių il

gus sijonus. Iš etnografinių rė
mų iškrito ir teisėjas su savo 
dviem padėjėjais taip pat dėl 
aprangos — raudonų apsiaustų, 
kurie vieniem galėjo priminti 
romėnų togas, kitiem — univer
siteto diplomantų ar gimnazijos 
abiturientų apdarą baigminėje 
mokslo iškilmėje. Senajame Lie
tuvos kaime teisėjų vaidmuo 
piršliui karti tikriausiai tekdavo 
ne ponaičiams iš miesto, bet ei
liniams kaimo vaikinams, kurie 
tokių apsiaustų neturėdavo.

“Grandies” kvietėjų vardu 
padėkos žodį tarė KLK Moterų 
Draugijos Šv. Jono Kr. parapi
jos skyriaus pirm. R. Sirutienė. 
Gėlių “Grandžiai” buvo įteikta 
rengėjų ir torontiškio “Ginta
ro” vardu. Ansamblio vadovė I. 
Smieliauskienė vakaro dalyvius 
atsiprašė dėl “Grandies” sutik
tų kliūčių, neleidusių parodyti 
savo pilno pajėgumo. Is tikrųjų 
“Grandies” vadovybė, jos jau
nuolės bei jaunuoliai parodė la
bai daug — savo meilę lietuviš
kam šokiui, dainai, taisyklingai 
ištartam sceniniam žodžiui, tė
vų krašto praeities tradicijom 
daug darbo pareikalavusiu “Lie
tuviškų vestuvių” spektakliu. 
Už tai grandiečiams priklauso 
nuoširdi šio neeilinio vakaro da
lyvių padėka, vk

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes- 
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugelį metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar Šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtos tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR

APSIL-IYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. >
148 Westminster Ave., Toronto

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

“T. žiburių” spaudos baliaus pagrindinės loterijos laimikiai, kurių daugu
ma jau pasiekė laimėtojus Nuotr. St. Dabkaus

Aleksandro Makedoniečio istorija
Vartydamas “Lietuvos istori

jos šaltinių” IV tomą, aptikau 
dėmesio vertą dokumentą. Tai 
1930 m. vasario 15 d. Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos 
vyriausybių protokolas, liečian
tis 1924 m? gegužės 8 d. Klaipė
dos konvencijos 4 straipsnį.

Po I pasaulinio karo sąjungi
ninkai Klaipėdos kraštą atskyrė 
nuo Vokietijos, į Klaipėdą atsi
kraustė prancūzų kariuomenė ir 
anglų karo laivai. Sąjunginin
kai, ypač prancūzai, Klaipėdos 
kraštą norėjo perduoti Lenkijai, 
tačiau lietuvių sukilėliai išvijo 
prancūzų įgulą ir Klaipėdą pri
jungė prie Lietuvos. Sąjunginin
kai lengvai nepasidavė, kol bu
vo sudaryta Klaipėdos konven
cija, pagal kurią Klaipėdos kraš
tas gavo autonomiją. Pagal tą 
konvenciją Lietuva buvo pri
versta sumokėti sąjungininkų 
okupacinių dalinių bei Klaipė
dos krašto administravimo išlai
das.

Minėtasis protokolas nurodo, 
kiek kuriam sąjungininkų kraš
tui Lietuva turėjo supilti pinigų 
už tai, kad jų daliniai ar karo 
laivai atvyko į Klaipėdą. Pran
cūzijai Lietuva buvo priversta 
sumokėti 22.427.882 frankus, 
Anglijai 4.312.4,2 svarų sterlin
gų, Italijai 16.273 lyras. Anų lai
kų pinigais tai buvo labai didelė 
pinigų krūva karo nuniokotai 
Lietuvai. Taigi, kas mūsų nete- 
riojo: plėšė rusai, plėšė vokie
čiai, plėšė lenkai ir dar į lietu
viškas žemes atsibastę prancū
zai su anglais išreikalavo ne tik 
šilingus, bet ir penus. Be to, 
prieš kelerius metus Britanijos 
darbiečių vyriausybė, Wilsono 
vadovaujama, nusavino Pabalti
jo valstybių (jų tarpe ir Lietu
vos) aukso likučius Britanijos 
bankuose. Britai tiek nusigyve
no, kad prireikė galams su ga
lais suvesti pavergtų Pabaltijo 
valstybių aukso trupinių.

Kai anais , senais laikais pa
saulio užkariautojas Aleksand

ras Makedonietis, nuteistam pa
karti jūros plėšikui leido tarti 
paskutinį žodį, šis, lipdamas Į 
kartuves, pareiškė Aleksandrui: 
“Tu mane vadini plėšiku, nes aš 
bado verčiamas apiplėšiau laivą. 
Tu apiplėšei daugybę kraštų ir 
išliejai upes kraujo, bet tave va
dina imperatorium, nes tu turi 
galingą armiją”.

žiūrint į tą Klaipėdos krašto 
dokumentą, sudarytą Paryžiuje 
ir prie jo pridėtus ano meto gar
sių vyrų parašus — A. Briand, 
Tyreli, G. Manzoni, norom ne
norom prisimenama ta garsioji 
plėšiko ir Aleksandro Makedo
niečio istorija.

B. Zumeris

MEDUS -
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

APLANKYKITE
BENT DA JOS

ŠIA VASARĄ
4 4

Sveiki, atvykę į šį kraštą — Kanadą. Tai šalis, kurią laikote sava. Tai 
šalis, kurią pasirinkote ateinančiam kartom. Ji laukia jūsų. Dabar.
Aplankykite šią vasarą kurią nors Kanados dalį ir pamatykite jos grožį — 
ežerus, sraunias upes, masyvius kalnus, miškingus parkus, auksines pre
rijas, klestinčius miestus bei ramius kaimus. Atsekite Kanados praeitį, 
lankydami gausias istorines vietas.
Nereikia keliauti labai toli nuo savo namų, kad visa tai pamatytumėt. 
Pažinę kurią nors Kanados dalį, pažinsite ir savo pačių dalį.

■ rfjgu Canadian Government Office de tourisme 
Office of Tourism du Canada
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Stiprios sienos, silpnos širdys
Dabarties gyvenimo iškarpa

Z. GIRDAUSKAS

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Viskas įvyko taip netikėtai, 
nenumatytai. Petras Mastys liko 
bejėgis kaip kūdikis. Lyg kokia 
negerovė atpūtė iš Pau - Pau 
miesto seną Petro mokslo laikų 
draugą Joną. Tik Įžengęs j kam
barį, Jonas paskelbė:

— Žinai, Petrai, kaip mane 
matai, vėl esu vienas.

— Na kas, ar Viktutė mirė?
— įsiterpė Magdutė, Petro žmo
na.

— Išėjo kitaip — persisky- 
rėm, — išklojo Jonas. — Ji pa
siėmė abu vaikus, o aš didelį 
katiną. Pardavėm namus ir išsi- 
kraustėm kas sau į atskirus bu
tus.

Jonas, ilgai nelaukęs, ištraukė 
iš plono lagamino prašmatnią 
bonką degtinės ir, statydamas 
ją ant stalo, tarė:

— Čia, Petrai, skausmui nu
plauti, nes dar tik dvi savaitės 
praėjo, kai viskas įvyko.

— Bet jūs, jūs abu tokie, kaip 
čia pasakius, — kalbėjo Petras,
— tokie vienodi, kaip balandžiai 
burkuonėliai ir ... ir dabar jau 
viskas į pakalnę nudardėjo ...

— Pasiuto boba! Jau mes pas
kutinius dvejus metus nesuta
rėm. Ji vis sako tik aš, mano, 
tu neišmanėlis, šykštuolis, pini
gais aptekęs ... Pilk, Petrai, po 
stiklinaitę! Negaliu aš kalbėti... 
Dar vis prieš akis stovi tas teis
mas. Ji su savo dviem advoka
tais vienoje pusėje, o aš su ki
tais dviem kitoje ...

Jonas nubraukia pirštų galais 
sudrėkusias blakstienas ir vėl 
kalba:

— Aš ir dirbau daug per pen
kiolika metų, ir vaikais rūpinau
si, ir vistiek negalėjau jai įtik
ti. Dar po stiklinaitę, Petrai! Įsi
vaizduok, žmogau, geltonus kili
mus sudėjau į naują namą. Vai
kai, katinas ir aš tik giminėms 
atvykus užlipdavome iš rūsio į 
viršų, kai reikėdavo svečiams 
pasirodyti.

— Nesuprantu, — prieštara
vo Petras, — tu toks narsus vy
ras buvai, o dabar ji tave taip 
užvaldė. Ar tik ne per medaus 
mėnesį tavo charakteris palū
žo ...

— Mano charakteris, Petrai, 
kaip ir visų kitų — apgaulingas. 
Jo geroji pusė didesnė už blo
gąją, o jos būde yra priešingai.

Taip jiems sprendžiant ne
išsprendžiamą mįslę, Petras pa
sijuto visai bejėgis.

Rytojaus rytą Petras, atmer
kęs akis, pamatė susirūpinusį 
Magdutės veidą ir ant kaktos 
jautė sunkų ledų kompresą. 
Magdutė jam aiškino:

— Tu, Petreli, taip daug nie
kad negerk. Tu visą naktį blaš
keisi ir šaukei, kad miršti... 
Net Jonas išsinešdino išsigan
dęs. Tu visą naktį šaukei, kad 
kažkas tavo krūtinę drasko.

Lauke siautė sniego pūga. 
Petras, nuvykęs į gydytojo lau
kiamąjį, rado žmonių kamšatį. 
Ten sėdėjo visokio amžiaus ligo
niai. Vieni jų žiūrėjo į margas 
grindis ir sunkiai dūsavo. Kiti, 
sveikesnieji, vartė apiplyšusius 
žurnalus. Treti atidžiai tyrinėjo 
vėliau čia atvykusius, mėginda

Koks geriausias taupymo 
būdas? Kaip planuoti išlaidas? 
Kaip pervesti pinigus namie liku
siems giminėms? Atsakymą gau
site ne tik į šiuos, bet ir visus 
kitus klausimus.

Užeikite jau šiandien! Tada 
sužinosite, kodėl Royal Bankas 
visoje Kanadoje yra vadinamas 
paslaugiu banku.

Kartais sunku žinoti, kaip 
geriausiai panaudoti savo pinigus, 
nes juk yra daug visokių sąskaitų, 
sistemų bei paslaugų. Atrodo, 
kad jose geriausiai gali susigau
dyti tik bankinių reikalų 
ekspertas.

Čia jums pagalbon ateina 
Royal Bankas. Mes jau daugiau 
kaip 100 metų padedame žmo
nėms tvarkyti jų pinigus. 
Taigi, galim suteikti kvalifi
kuotą pagalbą bei patarimą 
visais bankinio ir asmeninio 
pinigų tvarkymo reikalais.

Bg ROYAL BAN K 
the helpful bank

mi atspėti kokiom ligom serga. 
Gydytojas, išleisdamas jau pa
gydytus ir apramintus, kvietė ki
tus į savo kabinetą. Atėjus Pet
ro eilei, gydytojas pažiūrėjo pro 
ant nosies nukarusių akinių vir
šų ir prakalbino:

— Na, kas tave čia, Petrai, 
atvijo per tokią darganą?

— Dargana ar saulė, bet pas 
tave, daktare, žmonių daugybė 
kaip per Šiluvos atlaidus, — ste
bėjosi Petras.

— Taigi, kaip per Šiluvos at
laidus ir turbūt visi mano, kad 
aš čia stebuklus darau ... Kai 
nemirtingoji prigriebia, tai aš 
dar galiu padėti, bet kai tikroji 
su dalgiu ateina, ne ką ir aš ga
liu padaryti. Na kas tau, brol, 
pagedo? — klausia gydytojas. 
—- Tu atrodai kaip vijūnas. Ar 
nori pasitikrinti kiek metų gy
vensi? — sako gydytojas, atsi
sėsdamas ir ilguoju pirštu pa
stumdamas akinius ant kumpos 
nosies.

— Aš, aš, daktare, dėl širdies 
bijau. Kažkokie skausmai krūti
nę varsto, oro trūksta ir kartais 
toks šaltas prakaitas išmuša, — 
labai rimtai aiškino Petras.

— Ar dirbi viršvalandžius?
— Kartais porą valandų.
— Ar gerai išgeri?
— Kartais po porą stikliukų.
— Visi geria tik po vieną, o 

tu geri po du iš karto?
— Ką veiki sugrįžęs iš dar

bo? Ar su žmona pešiesi?
— Nieko ypatingo neveikiu 

ir su žmona retai susiraunu, — 
atsakinėjo Petras.

— Aš tave patikrinsiu, bet ži
nai, brol, miršta visi, kai ateina 
laikas: karaliai, daktarai, išmin
čiai ir bepročiai. Įsivaizduok, ir 
bepročiai miršta, nors jie daž
nai jokių rūpesčių neturi, — vis 
tebeaiškino gydytojas, apžiūrė
damas Petrą. — Tik tu pagal
vok, kur mes būtume sutilpę 
ant žemės nuo Kristaus laikų, jei 
niekas nebūtų miręs! Mums vi
siems reikėtų stovėti, nes jau 
nebūtų vietos atsisėsti... Ma
tai, brol, mes gimstame be at
sarginių dalių, o ir tos, kurias 
atsinešame į šį pasaulį, nevisa- 
da būna pirmos rūšies ... Da
bar jau mėginam susidėvėjusias 
dalis mesti lauk ir keisti. Ką sa
kytų mums anūkai, jei gyven
tume du šimtus metų ir jei 
jiems reikėtų mus išlaikyti sene
lių namuose? Septintos kartos 
anūkai tikrai pradėtų į mus 
šnairuoti, kad perilgai gyvena
me ...

Gydytojas tikrino labai ati
džiai, barškindamas krūtinę gu
miniu plaktuku iš visų pusių, 
klausė, liepdamas Petrui smar
kiai alsuoti. Pagaliau jis tarė 
Petrui:

— Žinai, Petrai, dar nemirsi, 
kol gyvensi. Kai reikės mirti, 
tai prieš tai reikės daugiau pa
sirgti, nes tik labai laimingi taip 
lengvai palieka šį pasaulį. Kai 
vėl gersi, patarčiau gerti tik 
truputį skaidriosios, o ne visą 
bonką iš karto...

Petrui nepavyko nuslėpti nuo 
gydytojo alkoholio primirkusio 
kvapo...

Prie velykinio lietuvių stalo Toronto miesto savivąldybės rūmuose budėjo zuikutis, kad gausūs žiūrovai neišsi- 
neštų margučių ir gyvų viščiukų Nuotr. St. Dabkaus

Hitlerio ir Stalino strategija
Viena pagrindinių Trečiojo 

Reicho subyrėjimo priežasčių — 
A. Hitlerio, buvusio grandinio, 
nesiskaitymas su generaliniu 
štabu, kišimasis net į atskirų di
vizijų reikalus, perdidelis pasi
tikėjimas savo nuovoka. Tenka 
sutikti, A. Hitlerio kortas su
stiprino žaibiškas Danijos ir 
Norvegijos užėmimas, greitas 
Lenkijos, Olandijos, Belgijos, 
Prancūzijos parklupdamas, 
triuškinantys pradiniai laimėji
mai kare su Sovietų Sąjunga.

Kai betgi laimės ratas pradė
jo suktis į kitą pusę ir kai gene
rolai bandė gelbėti griūvančias 
fronto linijas, A. Hitleris ne
siskaitė su jų patarimais, pa
keisdavo ne tik jų duotus įsaky
mus, bet ir pačius generolus. 
Grynai dėl A. Hitlerio asmeni
nės ambicijos maršalui F. von 
Paului nebuvo leista atitraukti 
VI armijos iš Stalingrado, kol 
dar buvo galima pralaužti apsu
pimo žiedą. Vėliau Sovietų Są
jungoje ir ypač pačioje Vokieti
joje A. Hitleris įsakydavo ginti 
iki paskutinio šovinio beveik 
kiekvieną didesnį miestą, ne
leisdavo pasitraukti į geresnes 
pozicijas, nors grėsdavo nauji 
apsupimai ir reikėjo tausoti 
kiekvieną diviziją. 1944 m. Ar
dėnų kalėdinėje ofenzyvoje bu
vo paaukoti paskutiniai rezer
vai, sutelkti iš fronto linijų Vo
kietijai ginti.

Vokiečių buvusių generolų at
siminimų knygos taipgi išryški
no besaikį A. Hitlerio pyktį 
tiems vadams, kurie drįsdavo 
nepaisyti jo įsakymų, protestuo
ti ar bent nesutikti su padarytu 
sprendimu. Tokius drąsuolius 
nutildydavo ir suniekindavo iš
siliejęs viešas A. Hitlerio Įtūži
mas.

Antroji medalio pusė
Antrąją medalio pusę, liečian

čią Sovietų Sąjungos karinę va
dovybę, atskleidė Maskvos žur
nale “Novy Mir” paskelbti gen. 
A. M. Vasilevskio atsiminimai, 
kurių santrauką “The Toronto 

Star” dienraštyje yra pateikęs 
rusų kalbą mokantis žurnalistas 
Mark Gayn. Pasirodo, Stalinas 
pasižymėjo tokiomis pat ypaty 
bėmis kaip ir jo buvęs bendri
ninkas A. Hitleris — klaidingo
mis idėjomis, nesuvaldomu pyk
čiu, katastrofiškais sprendimais.

Pasak gen. A. M. Vasilevskio, 
Sovietų Sąjunga karui su Vokie
tija ruošėsi jau nuo 1938 m. ir 
turėjo daugiau kaip 5 milijonus 
karių. Tačiau paskutiniu mo
mentu Stalinas atšaukė gynybos 
planus ir įsakė paruošti naujus, 
nesiskaitydamas su vyriausia ka
riuomenės vadovybe. Jei kuris 
jos narys pasipriešindavo, tuo
jau pat būdavo,pakeičiamas ki
tu. Visiem buvo aišku, kad ka
ras artėja sparčiais žingsniais. 
Strategijos atžvilgiu betgi buvo 
dvi nuomonės: atsargesnieji ge
nerolai pagrindines tiekimo ba
zes norėjo turėti tolimoje už
frontėje, net prie Volgos upės, 
o greito laimėjimo šalininkai jų 
reikalavo pasienyje, kad, sulai
kę vokiečių puolimą, tuojau pat 
galėtų pradėti žygį Vokietijon. 
Nors kompartijos centrinis ko
mitetas pasmerkė greitos perga
lės teoriją, nei krašto apsaugos 
komisaras S. Timošenka, nei 
pats Stalinas karo išvakarėse ne
įstengė padaryti galutinio spren
dimo.

Gen. A. M. Vasilevskio teigi
mu, Stalinas buvo užsispyręs 
niekada neatiduoti vokiečiams 
Maskvos, Leningrado ir Kievo. 
Pirmuosius du miestus jam pa
vyko apginti gyventojų bei ka
rių didvyriškumo ir jų didelių 
aukų dėka, bet Kievo jie ne
įstengė išgelbėti.

Neleido pasitraukti
Jau 1941 m. rugpjūčio 20 d. 

Stalino generolai pradėjo nuo
gąstauti, kad jų armijom pieti
niame fronte gresia apsupimas. 
Kaikuriose vietovėse divizijos 
pradėjo trauktis, apnuoginda
mos kaimyninių divizijų užnu
garį ir sudarydamos progą vo
kiečių staigiam proveržiui. Sta
linas, nepaisydamas susidariu
sios grėsmės, atkakliai kartojo 
savo įsakymą ginti Kievą ir ne
atiduoti priešui vakarinės 
Dniepro pakrantės. Jis širdo ant 
fronto linijos vadų, kurie jam 
buvo pažadėję sunaikinti vokie
čių tankus, bet šio pažado ne
įstengė įvykdyti.

Rugsėjo 7 d., matydami artė
jančią katastrofą, į Staliną krei
pėsi štabo viršininkas maršalas 
B. M. šapošnikovas ir gen. A. 
M. Vasilevskis: “Mes buvome 
pasiryžę jį įtikinti, kad visus ka
riuomenės dalinius reikia ati
traukti už Dniepro, nors tai reiš
kė atsisakymą Kievo. Mums at-

SUDBURY,
ŠAUNIOS PAGERBTUVĖS Pra

nui Griškoniui 60 metų amžiaus su
kakties proga buvo surengtos Biru
tės ir Justo Stonkų iniciatyva. Svei
kinimo žodį tarė kun. Ant. Sabas ir 
pirm. J. Kručas Bendruomenės val
dybos vardu. Turtingai ir skoningai 
paruoštose vaišėse dalyvavo daug 
šeimos draugų. Pranas yra draugiš
ko taikaus būdo ir, reikalui esant, 
niekad neatsisako padėti. Jis yra uo
lus lietuviškų pamaldų lankytojas ir 
aktyvus Lietuvių Bendruomenės na
rys, su visom valdybom bendradar
biaująs ir uoliai jom talkinąs. Remia 
lietuvišką spaudą bei kitus lietuviš
kus užmojus, priklauso “TŽ” skai
tytojų šeimai. Jam sugiedota “Il
giausių metų”, o po to vaišėse vyra
vo lietuviška nuotaika ir skambėjo 
lietuviškos dainos Sukaktuvinin
kui įteikta vertingų dovanų.

“GELEŽINIS VILKAS”, žūklauto- 
jų ir medžiotojų klubas, šauniai at
šventė savo veiklos dešimtmetį. Vi
suotinį susirinkimą atidarė ir išsa
mų pranešimą padarė pirm. Stasys 
Krivickas. Po to tame pačiame “In
ternational” viešbutyje buvo puiki 
puota, šeimininkaujant A. Pranckū- 
nienei, N. Paulaitienei, O. Stepšie-

Nauji nariai ir įnašai:
599. Petrašiūnicnė, Ona

London S 101
600. Narbuto, Antano, Gedimino

atm. Rodney 100
K. Petruševičius, Toronto 25 
Ina Balsytė, Toronto 10
Algis Balsys, Toronto 10

Įnašus papildė:
197. KLB Edmontono apyl. iki 400 

98. Prisikėlimo kredito
koop. iki 600

87. Kredito koop. “Litas” iki 900 
48. Kredito koop. “Parama” t

iki 1100
A. a. Gediminas Antanas Narbutas, 

gyv. Rodney, Ont., Western univer
siteto studentas, gražiausioje savo 
jaunystėje netikėtai mirė š. m. ba
landžio 8 d. Reikšdami nuoširdžią 
užuojautą motinai Julijai, seserims 
Nijolei, Daliai ir Ramunei, vietoje 
gėlių, jo vardą įamžino Kanados Lie
tuvių Fonde, aukodami po $25: Juo

PENKI MILIJONAI "TALKOJE"

rodė, kad šis sprendimas jau 
perilgai buvo uždelstas ir kad jo 
neįvykdymas gresia katastrofa 
visom mūsų pietryčių armijom. 
Pokalbis su Stalinu buvo labai 
sunkus. Jis mums pradėjo prie
kaištauti, kad mudu pasirenka
me mažiausią pasipriešinimą: 
užuot sumušę priešą, patys 
linkstame nuo jo pabėgti.”

Desperacijon kritusiems fron
to linijų vadams buvo įsakyta 
daryti visa, kas galima, bet jo
kiu būdu Kievo neatiduoti prie
šui: “Jeigu kas tik užsimindavo 
apie pasitraukimą iš Kievo, Sta
linas tuojau prarasdavo savit
vardą, o mes neturėjome pakan
kamai drąsos atsilaikyti prieš jo 
nesuvaldomo pykčio prasiveržu
sius žaibus...”

Paskutinis prašymas
Rugsėjo 13 d. pietinio fronto 

štabo viršininkas gen. mjr. V. I. 
Tupikovas dar kartą prašė Sta
liną leidimo pasitraukti ir pra
nešė, kad frontas jau esąs pra
laužtas, kad jo neįmanoma sta
bilizuoti ir kad iki visiškos pra
žūties tėra pora dienų. Stalinas 
jam pats padiktavo atsakymą, 
pasirašytą Sapošnikovo vardu: 
“Jūsų pranešimas pilnas pani
kos, nors situacija reikalauja 
šaltakraujiškumo. Yra būtina, 
kad kariai kietai kovotų, nesi- 
žvalgydami užnugarin. Jūs turi
te laikytis draugo Stalino įsaky
mo .... ”

Tik po keturių dienų, rugsėjo 
17, Stalinas pagaliau leido pra
dėti pasitraukimą, bet tada jau 
buvo pervėlu. Vokiečiai jau bu
vo spėję apsupti net penkias so
vietų armijas. Divizijos suskilo į 
mažus vienetus, kurie stengėsi 
prasiveržti pro apsupimą, netu
rėdami ryšių su kariuomenės va
dovybe.

Stalino ušsispyrimas pareika
lavo labai didelių aukų. Dešim
tys tūkstančių karių žuvo, šim
tai tūkstančių pateko nelaisvėn. 
Tarp kritusių karininkų buvo ir 
gen. mjr. V. L Tupikovas, prieš 
keletą dienų prašęs Staliną leis
ti tvarkingą savo armijų atitrau
kimą. Pralaužę šį frontą, vokie
čiai turėjo laisvą kelią iki pat 
Stalingrado vartų.

Tai buvo bene skaudžiausias 
Sovietų Sąjungos pralaimėji
mas, šimtus tūkstančių karių pa
aukojęs ne dėl jy vadų, bet dėl 
paties Stalino užsispyrimo, ne
susigaudymo strateginiuose rei
kaluose. Net ir kelyje į galutinę 
pergalę Stalinas nesiskaitė nei 
su civilių gyventojų, nei su savo 
karių gyvybėmis. II D. karą pra
laimėjusi Vokietija, kovodama 
Rytų ir Vakarų frontuose, jį už
baigė su žymiai mažesnėmis gy
vybės aukomis už Sovietų Są
jungą. V. K.

ONTARIO
nei ir A. Krivickienei. Koncertinę 
programą atliko Danguolė Remeiky- 
tė, o šokiams akordeonais grojo A. 
Kusinskis ir A. Gatautis. Loterijai 
vertingas dovanas paaukojo viešbu
čių savininkai V. Gudrūnas ir A. 
Zlatkus. Laimė nusišypsojo A. Bru
žui, A. Baltutienei, A. Kusinskiui ir 
VI. Kriaučeliūnui. Be valdybos ir 
augščiau paminėtųjų, prie parengi
mo prisidėjo S. Semežienė ir Pov. 
Jutelis. Visą laiką vyravo pakili lie
tuviška nuotaika. Dalyvavo daug 
tautiečių — narių ir nenarių. Už 
tokį gausų dalyvavimą valdyba yra 
labai dėkinga.

— Jurgis Skardis, Kanados Lietu
vių Fondo įgaliotinis iš Sault Ste. 
Marie, aplankė Sudburio lietuvius ir 
sekmadienį po pamaldų kalbėjo fon
do reikalais. Ta proga Sudburio lie
tuvių bibliotekai padovanojo 17 ver
tingų knygų.

— Už “Geležinio vilko” klubo narį 
a.a. Mykolą Pranckūną mirties meti
nių proga Mišias užprašė A. Pranc- 
kūnienė ir St. Krivickas. — Balan
džio 29 d. atlaikytos Mišios, kurias 
užprašė B. Baltrušaitienė. — J. Jo
naitienė užprašė šv. Mišias už a. a. 
L. Kaspariūną. K. A. S.

Hamiltono bankelis “Talka” užbai
gė 1974 m. ketvirtį su $5.095.265.00 
balansu. Šiuo metu yra 1703 nariai, 
kurie laiko šėrų sąskaitoje $87.080- 
00, depozitų — $2.066.343.00, depo
zitų čekiams — $834.531.00 ir termi
nuotų depozitų — $1.805.000.00. Na
riams skolininkams, kurių yra 458, 
duota: asmeninių paskolų $551.398.- 
00, nekilnojamo turto — $3.459.365.- 
00. Ižde ir bankuose laikoma grynais 
$578.760.00. Pelnas už pirmąjį metų 
ketvirtį — $83.795.00. Gražiai paau
go terminuoti depozitai, kurie dabar 
artėja prie 2 mil. dol. Čia turėjo įta
kos augštas nuošimtis už 1 m.—8%, 
3 m.—8V2 % ir 5 m.—9%. Išduotos 
nariams paskolos per šį laikotarpį 
šiek tiek sumažėjo.

Per kovo mėn. į bankelį įstojo 14 
naujų' narių, išstojo 2 ir mirė 3 — 
Anelė Giedraitienė, Leonas Vinda- 
šius ir Juozas Satkus. Kredito komi
tetas per tą laiką leido išduoti naujų 
paskolų $162.000.00.

Valdybą sudaro: Alfonsas Vainaus
kas — pirm., Jonas Bulionis — vice
pirmininkas, Albertas V. Repčys — 
sekr., Stasys J. Dalius — ižd., Jero
nimas Pleinys — narys. Kredito ko
misija: Jonas Mikšys — pirm., Algis 
Trumpickas — sekr., Alfonsas Stane
vičius — narys. Revizijos komisija: 
Zenonas Stanaitis — pirm., Robertas 
Kontenis — sekr., Algis Meškauskas 
— natys. Be to, šalia revizijos komi
sijos yra auditorius E. P. Nolan, pa
samdytas metinio narių susirinkimo.

Vasario 23 d. metiniame susirinki
me buvo patvirtintas paskyrimas Va-

RODNEY,
MOTINOS DIENA bus minima ge

gužės 12, sekmadienį, 5 v. p. p., klu
bo patalpose. Kartu įvyks ir šešta
dieninės mokyklos mokslo metų už
baiga. Mokyklai sėkmingai vadovau
ja E. Kojelaitienė. Programoje — 
jaunas paskaitininkas iš Toronto Al
inis Kuolas ir Windsoro lietuvaičių 
kvartetas “Aušra”. Išgirsime ir ta
lentingą akordeonistę Kristiną Pui- 
daitę. Kaip paprastai, po minėjimo 
bus motinų surengtos vaišės visiems 
svečiams. Lauksim svečių ir iš gre
timų apylinkių. Jie turės pro
gos pasiklausyti jauno paskaitinin
ko ir naujomis dainomis nuolatos 
repertuarą papildančio kvarteto.

PASKUTINĖ LIETUVIŲ GRU-

CALGAR
KUN. I. GRIGAITIS, atvykęs iš 

Vankuverio, balandžio 21 d. Šv. Elz
bietos bažnyčioje laikė lietuviams 
velykines pamaldas. Pamoksle jis 
iškėlė tikėjimo svarbą žmogaus gy
venimui, kvietė visus laikytis lietu
viškų papročių ir melstis. Bažnytinio 
komiteto surengtuose pietuose buvo 
apgailestautas kun. I. Grigaičio stai
gus išvykimas iš Edmontono. Pa
reikštas pageidavimas, kad lietuviš
kos pamaldos, vienijančios visus lie
tuvius, nebūtų pamirštos. Bažnytinis 
komitetas padėkojo visiems daly
viams už talką ir gausų dalyvavimą. 
Sveikinimo kalbas pasakė A. Macke
vičius, B. Yauga, M. Leščinskas, A. 
Nevada, K. Vaitkūnas, J. Kanys (iš 
Lethbridge). Moterų suneštiniuose 
pietuose visų nuotaika buvo gera, 
nenoriai buvo skirstomas! iš pobū-

DELHI, ONT.
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS cent

ro valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nė balandžio 7 d. skaitė paskaitą šios 
organizacijos Delhi skyriaus visuo
tiniame susirinkime J. Žiogienės na
muose. Susirinkimo dalyvės labai dė
koja dr. O. Gustainienei už įdomias 
paskaitas. Ji net triskart metų laiko
tarpyje aplankė mūsų skyrių, pa
skleisdama daug naudingų minčių. 
Susirinkime aptarta skyriaus veikla, 
priimtos keturios naujos narės. Nau- 
jon skyriaus valdybon dvejiem me
tam išrinktos: B. Vytienė, J. Žiogie- 
nė, V. Garnelienė, A. Rugienienė ir 
S. Rorenbeg. Centro valdybos pirm, 
dr. O. Gustainienė džiaugėsi labai 
gyva skyriaus veikla ir padėkojo už 
sutikimą būti macenatu centro val
dybos skiriamai premijai. Skyriaus 
narėms šis susirinkimas buvo malo
ni proga pabendrauti su centro val
dybos pirmininke ir viešniomis — 
V. Ottiene, R. Sirutienė. J. Ž.

Vancouver, B.C.
VANKUVERIO ARKIVYSKUPU 

JOS laikraštis “The B.C. Catholic” 
balandžio 24 d. paskelbė praneši

zas ir Elena Bersėnai, Povilas ir Ma
rija Genčiai, Kazimieras ir Juzė Va
laičiai ir Povilas Vaitekūnas, gyv. 
Mt. Brydges, Ont., apylinkėje.

Gegužės 11 d. Toronte įvyks Ka
nados Lietuvių Fondo tarybos posė
dis, kuriame, be įvairių organizaci
nių reikalų, yra numatytas 1973 m. 
pelno paskirstymas.

Antrasis šimtas tūkstančių, netu
rėtume pamiršti, yra telkiamas Ro
mo Kalantos įamžinimui “Laisvės 
Lietuvai!” šūkiu. Širdimi įsijausdami 
į šio jaunuolio kilnų pasiaukojimą, 
geriausiai jį pagerbsime, jei dar 
šiandien ateisime ir įsijungsime ša
lia kitų į gausią Kanados Lietuvių 
Fondo narių šeimą. Įnašai priimami 
lietuvių kredito kooperatyvuose 
Montrealyje, Hamiltone ir Toronte 
arba siunčiami iždininkui šiuo adre
su: P. Bastys, 140 Glendale Ave, To
ronto, Ont., M6R 2T2.

KLF VALDYBA

sario 16 gimnazijai $2.500.00. Paskir
ti pinigai buvo persiųsti gimnazijai 
ir gautas nuoširdus laiškas, kuriame 
reiškiama padėka valdybai ir visiems 
“Talkos” nariams už tokią stambią 
auką, kuri labai daug pagelbės sun
kiai besiverčiančiai gimnazijai.

Bankelio valdyba nutarė atitinka
mose Kanados valdžios įstaigose iš
sirūpinti leidimą atidaryti specialų 
pensijų fondą, kuris būtų atleidžia
mas nuo pajamų mokesčių. Tokias 
pensijų sąskaitas, atleidžiamas nuo 
mokesčių, turi bankai, ir daugelis 
mūsų narių laiko pinigus tose sąskai
tose. Turint bankeliui tokią sąskai
tą, nariai galėtų tuos pinigus laikyti 
savo įstaigoje.

Balandžio pradžioje “Talkos” raš
tinę tikrino Ontario Credit Union Le
ague 4 revizoriai. Po nuoseklaus pa
tikrinimo jie viską rado pilnoje tvar
koje ir pareiškė, kad tokia pavyzdin
ga atskaitomybė yra pirmaeilė tarp 
visų Hamiltone veikiančių 100 kre
dito unijų.

Balandžio mėnuo taipgi yra nuo
šimčių priskaitymo ir prirašymo mė
nuo bankuose. Kodėl pinigus laikyti 
bankuose kur mokamas mažesnis 
nuošimtis ir nėra gyvybės draudos?- 
Dabar yra pats patogiausias laikas, 
gavus nuošimčius, įnešti pinigus į 
bankelį. Jie tarnaus visų narių labui 
ir bendrai lietuviškiems reikalams. 
Dabar yra gan didelis pareikalavi
mas nekilnojamo turto paskoloms ir 
nevisada yra pakankamai pinigų 
toms paskoloms patenkinti.

Stasys Dalius

ONTARIO
PĖS čiuožimo valanda buvo balan
džio mėnesį West Lome dirbtinio le
do čiuožykloj. Šias čiuožimo valan
das organizavo lietuvių klubas, o jas 
daugiausia lankė vietinis lietuvių 
jaunimas. Čiuožimui vadovavo V. Ig- 
naitis. Net ir kitataučiai norėjo da
lyvauti čiuožimo pamokose. Reikia 
tikėtis, kad čiuožimo valandos bus ir 
sekantį sezoną.

PRASIDĖJO IR VYKDOMI pava
sario paruošiamieji darbai laukuose. 
Nors daug kas pabrango, ypač maši
nerija, bet ūkininkai, tikėdamiesi 
pastovesnių ir gerų kainų, įsigijo 
naujų mašinų. Jos vertingos ypač da
bar, kai yra sunkumų su darbo jė
ga. Kor.

Y, A LT A
vio. Prie išlaidų padengimo prisi
dėjo abi Kalgario lietuvių organiza
cijos.

TOLIMI SVEČIAI inž. V. Zubas ir 
ponia, grįždami iš Fidži salų, Velykų 
šventes praleido Kalgaryje. Svečius 
žavėjo Rocky Mountain kalnai Ban- 
ffe ir sniego gausumas, kurio jau bu
vo nematę eilę metų, gyvendami tro
pikų salose. Jie nepatikėjo kalga- 
riečių teigimu, kad Kalgary galima 
rasti visų tautybių bei rasių atstovų, 
ir pasiteiravo apie polizeniečius, tarp 
kurių yra praleidę trejetą metų. Inž. 
V. Zubas yra biržietis, tad šia proga 
aplankė V. J. Grigus ir prisiminė se
nus laikus ir senus pažįstamus bei 
draugus Kanadoje ir Lietuvoje. Ap
sigyventi Kalgaryje svečių nepavyko 
prikalbėti. Toronte jų laukė duktė 
ir daug pažįstamų. A.

mą apie sovietų okupuotoje Lietu
voje vykdomas kratas. Medžiaga pa
imta iš Vankuverio anglikonų laik
raščio “Church Times”. Pranešime 
plačiau paliečiama tokia krata Smil
giuose, kur buvo iškrėstas ne tik 
kun. Babrausko butas, bet ir pati 
bažnyčia, net jos altorius. Milicinin
kai konfiskavo tris rašomąsias maši
nėles, kelis “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" numerius, dešimt 
maišų religinės literatūros. .Kor.

LONDON. ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

ketina “Baltijai”, vadovams ir tėvų 
komitetui visokeriopos sėkmės visuo
se ateities planuose.

LONDONO LITUANISTINĖS MO
KYKLOS mokiniai balandžio 20 d. 
baltiečių tautodailės parodos proga 
centrinėje miesto bibliotekoje atli
ko tautinių šokių ir dainų programą. 
Vadovaujami M. Chainausko, moki
niai pašoko penkis tautinius šokius 
ir, išmokyti kun. B. Pacevičiaus, pa
dainavo dvi dainas. Žiūrovai ir bib
liotekos vadovybė programą palan
kiai įvertino ir už ją atsilygino gė
lėmis, gražiu padėkos raštu ir $25 
auka mokyklai. B.K.



Baltistinių stadijų konferencija
P. GAUCYS

Š. m. Gegužės 18—19 dieno
mis Čikagos Illinojaus universi
teto Circle patalpose įvyks bal- 
tistinių studijų konferencija, 
kurioje dalyvaus lietuvių, latvių 
ir estų mokslininkai, profeso
riaują JAV ir Kanados univer
sitetuose, svečiai mokslininkai 
iš Suomijos, Švedijos, Vokieti
jos ir Australijos.

Baltiečiai mokslininkai, nors 
ir neseniai susiorganizavę į Bal
tijos studijų plėtimo draugiją, 
per labai tnimpą laiką išplėtė 
savo veiklą, sutelkė įvairių sri
čių baltistikos specialistus, pra
dėjo organizuoti plataus masto 
konferencijas ir anglų kalba 
leisti biuletenius. Dabar jų vie
toje leidžia žurnalą “Journal of 
Baltic Studies’’, apie 200 psl. ap
imties, kuris išeina kas ketvir
tas mėnuo. Taip pat leidžia ir 
baltistinių studijų konferencijo
se skaitytų referatų rinkinius, 
kurių išėjo jau dvi knygos (I ir 
II konferencijų). Kadangi tos 
konferencijos vyksta kurio nors 
universiteto globoje, duoda vil
čių, kad ilgainiui baltistinės stu
dijos įsipilietins JAV ir Kana
dos universitetuose, gaudamos 
garbingą vietą greta kitų studi
jų, kaip pvz. slavistikos, germa
nistikos ir pan. Taip pat galima 
laukti, kad baltistai mokslinin
kai, jų tarpe ir lietuviai, paruoš 
iš istorijos, kalbotyros, literatū
ros ir kitų sričių stambesnių vei
kalų, kurių be šitokio paskatini
mo nebūtų imamasi rašyti.

Baltistikos konferencijų tiks
las yra skatinti mokslinę veiklą 
ir pasikeitimą praeities ir da
barties tyrinėjimais Baltijos sri
tyje, o ypatingai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, sudaryti progas 
nagrinėti tą raktinę Europos sri
tį vidiniu ir lyginamuoju požiū
riu, t. y. iš perspektyvos, išei
nančios už tos srities ribų.

Cikagiškėje konferencijoje 
dalyvaus daugiau kaip 100 Bal
tijos, Rytų ir Šiauės Europos 
specialistų mokslininkų iš įvai
rių kraštų’ Pažymėtina, kad šiais 
metais baltistinių studijų drau
gijos pirmininkas yra prof. R. 
Šilbajoris, o vicepirmininkai — 
dr. T. Remeikis ir dr. R. Misiū
nas. Pačios konferencijos pirmi
ninku bus prof. V. Vardys. Jos 
organizaciniam komitetui vado
vauja dr. T. Remeikis, talkina
mas visos eilės padėjėjų, kurių 
tarpe yra dr. N. Remeikienė, R. 
Kviklytė, M. Peškys, J. Rač
kauskas. Be to, 6 sekcijų vado
vais irgi bus lietuviai: R. Šilba
joris, A. Norvilas, R. Misiūnas, 
M. Nasvytis, I. Gražytė ir P. Ma
žeika. Tuo būdu galima sakyti, 
kad šiais metais lietuviai turės 
joje vyraujantį vaidmenį.

Pirmoji konferencijos diena 
bus pradėta dr. V. Vardžio įva
dine paskaita: “Baltijos respub
likų vaidmuo Sovietų Sąjungo
je”.

Reikia pažymėti, kad anks
čiau mūsų spaudoje paskelbta 
konferencijos programa yra pa
keista. Jei vėliau neįvyks dar 
kokių pakitimų, sekantys lietu1- 

Toronto “Gintaro” mergaičių oktetas su kanklių palyda. Vadovė — D.
Garbaliauskienė Nuotr. M. Rusino

viai mokslininkai nagrinės to
kias temas: J. P. Slavėnas — 
“Generolas Von Seecktas ir Bal
tijos problema”, P. Mažeika — 
“Dabartinės transporto proble
mos Lietuvoje”, A. Musteikis — 
“Sovietinė sociologija Baltijos 
šalyse”, A. Norvilas — “Dvikal- 
bumo studijos Lietuvoje”, B. 
Ciplijauskaitė — “Senos temos 
naujas panaudojimas naujausio
je lietuvių poezijoje”. J. Balys
— “Apie praeities ir dabarties 
lietuvių bibliografiją”, A. Kan
tautas — “Knygos apie Lietuvą 
JAV ir Kanados rinktinėse bib
liotekose”, K. Ostrauskas — 
“Apie tremties gyvastingumą”, 
J. Gražytė — “Svarbiausi ele
mentai Mykolo Sluckio prozo
je”, J. Šmulkštys — “Apie pa
sipriešinimą rusų ir vokiečių 
okupacijai”, Br. ’ Vaškelis — 
“Nerimo motyvai dabartinėje 
lietuvių novelėje”, T. Remeikis
— “Lietuvos neutralumo politi
kos 1938-39 m. raida”, J. Stukas
— “Modernaus lietuvių naciona
lizmo kilimas”, P. Mažeika — 
“Baltijos jūros vandens kiti
mas”.

Bus viena maloni staigmena: 
pirmą kartą mūsų genialus dai
lininkas M. K. Čiurlionis susi
lauks tokio dėmesio baltistinių 
studijų mokslininkų suvažiavi
me — jo gimimo šimtmečiui pa
minėti specialioje sekcijoje A. 
Rannitas {jam esame dėkingi už 
Čiurlionio iškėlimą Vakaruose) 
skaitys “Apie Čiurlionio lai
ką”, J. Vaštokienė — “M. K. 
Čiurlionis ir abstrakto šaknys”, 
D. Lapinskas — “Ryšio proble
ma tarp Čiurlionio muzikos ir ta
pybos”.

Lietuvą ir lituanistines prob
lemas liečiančiais klausimais 
kalbės kitataučiai: J. Todd — 
“Apie Baltijos-Adrijos gintaro 
prekybą”, D. Dunn — “Katali
kų Bažnyčia ir sovietų valdžia 
Baltijos valstybėse 1940 41 m.”, 
G. Ford — “1547 m. Mažvydo 
katekizmas. Naujos žinios iš 
Torunės ir Vilniaus egzemplio
rių”, H. Rudgers — “1934 m. 
Baltijos sąjunga: žvilgsnis po 40 
metų”. Taip pat bus pokalbis, 
kaip organizuoti vertimų iš bal- 
tiecių literatūrų bendrą leidybą.

Tokia yra IV baltistinių studi
jų konferencijos lituanistinių 
dalykų programa. Nemažiau įdo
mių paskaitų turės ir latviai su 
estais. Malonu pažymėti, kad vis 
daugiau atsiranda baltistinėm 
temom besidominčių amerikie
čių, vokiečių ir kitų tautų moks
lininkų. Reikia tikėtis, kad kaip 
ankstyvesniųjų, taip ir šios kon
ferencijos paskaitos bus išleis
tos atskiru leidiniu ir kad visi 
besidomį, bet negalėję joje da
lyvauti, galės su jom susipažinti.

Belieka linkėti, kad ši IV kon
ferencija gražiai pavyktų ir su
silauktų gausaus dalyvių būrio 
ne tik iš Čikagos, bet ir iš kitų 
miestų, juo labiau, kad šios kon
ferencijos organizatorių prieky
je stovi lietuviai mokslininkai ir 
todėl jų pastangas bei darbą de
rėtų paremti bent gausiu daly
vavimu.

Antanas Mončys Ranka Akmens skulptūra

Liudo Dovydėno pasakų knygoj
Pasakos Liudo Dovydėno 

kūrybos kelyje užima ryškią 
vietą. Anksčiau jis yra išleidęs 
kelias pasakų knygas: “Jaujos 
pasakos” (1938), “Buvo kartą 
karalius” (1947), paties sukurtų 
pasakėlių vaikams. Liaudies pa
sakas L. Dovydėnas pagrindinai 
perkuria, parašo savu stiliumi, 
savaip komponuoja, išryškina 
idėją. Ir naujam pasakų rinki
nyje “Karaliai ir bulvės” auto
rius eina tuo pačiu literatūrinės 
pasakos keliu. Rašytojas parink
tų pasakų šaltinio nenurodo: gal 
kaiką pats iš žmonių lūpų girdė
jo, gal iš pasakų rinkinių pasi
ėmė, bet viską perkūrė, savaip 
stilizavo. Rinkinyje yra 24 pasa
kos ir lyrinė įžanga, kurioje pa
tetiškai iškeliamas pasakos vaid
muo tautos gyvenime. Jaučiamas 
autoriaus nostalginis ir idėjinis 
ryšys su kenčiančia pavergta 
Lietuvių tauta. Rašytojas tiki 
pasakos tiesa ir siunčia pasaką 
ten, kur užplūdo netiesa ir ne
tikrumas:

Siunčiu tave, Pasaka, amžinai tik
rą, kur netikrumas ir netiesa užplū
do aukščiau žmogaus galvos” (S p.).

Siunčiu net ten, iš kur pati 
pasaka yra kilusi, kur ji pasako
tojų galvoje ir širdyje susikūrė: 

Tave, Pasaka, siunčiu atgal, ten 
kur dėdė Kalpokas nebaigia tave se
kęs prie molinio pečiaus, žiemos pū
gai stūgaujant ir vidudienio skambė
jime šiulenant avižai prie sidabro 
banga siūbuojančio Čedasų ežero (6 
p.).

L. Dovydėno raštų stilius vi
sada buvo žodingas ir spalvin
gas, kaikur net su palinkimu į 
gražbylystę. Rašytojas mėgsta 
vaizdo atsišakojimus, kartais net 
tolimas digresijas. Bet tik kai- 
kada jaučiamas stiliaus perkro
vimas, manierinis vaizdo atšakų 
jieškojimas. Dažniausiai tie gre
tutiniai vaizdai glaudžiai rišasi 
su pagrindiniu vaizdu ir sudaro 
stilistinę pilnatį. Tokio vykusio 
stilizavimo pavyzdys gali būti 
kad ir pirmosios pasakos apie 
paparčio žiedą pradžia:

Didelė laimė turėti paparčio žie
dą: tu viską žinosi, ką tik norėse — 
tą ir gausi. Paparčio žiedas seną pa
daro jaunu, piktą — meiliu, vargšą 
— turtingu, nemylimą — mylimu. 
Reikia tik sužinoti, kur yra paparčio 
žiedas švento Jono naktį, ir jis turi 
būti nuskintas pačiame vidurnakty
je, kai ir senas gaidys užkišęs už 
sparno lenktą snapą miega, kai tylia
me ežero vandenyje žalia lydeka be
veik stačiomis skuodžia paviršiumi, 
atsirėmusi ant nelinkstančios uode
gos, o jauna lakštingala giesmės vin
giuose susimaišo, — tada, tik tada 
gali rasti paparčio žiedą, ir tai tik 
vienoj vietoj — miško tankumyne” 
(7 p.).

L. Dovydėno pasakose pasitai
ko ir plikų natūralistinių vietų, 
šiurkščių žodžių, nekultūriniū 
vulgarių posakių. Tokie dalykai 
laikytini stiliaus šiukšlėmis, ne
apsižiūrėjimu, silpnybėmis.

L. Dovydėnas veikėju veiks
mais stengiasi iškelti ir pasakos

PR. NAUJOKAITIS
idėjinę prasmę. Godumas, turto 
troškimas, pavydas, išdidumas 
neša pralaimėjimą. Geradarybė, 
teisingumas, kuklumas, nusiže
minimas, gera širdis teikia lai
mės. Idėjiniu gilumu ryškiau
siai išsiskiria pasaka “Valdovai 
po sausu medžiu”: aklas išdidu
mas ir užsispyrimas griauna lai
mę, į kurią veržiasi širdis, ap
kartina gyvenimą, niekais pa
verčia ir dideles pasiaukojimo 
pastangas. Liūdną gyvenimo fi
losofiją alegoriškai išsako “An
gelo akiniai”. Žmonių darnaus 
sugyvenimo pagrindai atsklei
džiami psichologiškai pagrįstais 
momentais pasakoje “Varinis 
pypkės vožtuvėlis”. Lietuviškos 
buities gilių lyrinių vaizdų duo
da pasaka “Viena linelius rau
nu”.

Kompoziciniu atžvilgiu rinkb 
nio pasakos gana įvairios, 
Labiausiai vykusios yra vienti
sinės pasakos, turinčios tik vie
ną siužetinę liniją. Silpnesnės 
yra iš kelių pasakų sudarytos, 
kai į pagrindinį siužetą kuriuo 
nors būdu įjungiama pašalinė 
pasaka, kaip “Laumė ir paparčio 
žiedas”. Pasakos gyvybė papras
tai priklauso nuo įvykių dinami
kos. šiame rinkinyje pasitaiko 
pasakų, kur pagrindinis veiks
mas tyčia stabdomas visokiais 
įterpimais. Tokia būdinga gaiši
mo pasaka yra “Kai karalius 
pašaukia”. Kaikur veiksmą stab
do nuolatiniai panašių veiks
mų pasikartojimai, kaip pasako
je “Vieno žodžio trūksta Pet
rui”.

Pasitaiko ir tuščiavidurių pa
sakų, kaip ir minėtoji “Kai ka
ralius pasaukia”, “Vyras, pati ir 
geležinis kaminas”, “Katinas ir 
vėžys”, “Tinginių t i n g i n ė”, 
“Žemdirbys ir ponaitis”.

Prie knygos silpnybių reikia 
skirti ir tokios pasakos įdėjimą, 
kaip “Eglė žalčių karalienė”. 
Šios pasakos turtingą formą ran
dame mokykloms skirtose chres
tomatijose, ji yra A. Giedriaus 
rinkiniuose, J. švaisto literatūri
nėse pasakose, ji visiems gerai 
žinoma. Nors ši pasaka rinkiny
je ir nėra iš kitų autorių nusira
šyta, turi individualią formą, 
bet nieku išsiskiriančiu nepasi
žymi. Pasaka graži, bet perdaug 
žinoma, nudėvėta.

Knygos pavadinimas, tiesa 
kontrastinis: karaliai — dideli 
žmonės, valdovai, o bulvės — 
mažojo žmogaus kasdieninis 
maistas, jo buities neatskiriama 
dalis. Tačiau titulinė pasaka nie
ko būdingo visam rinkiniui ne
parodo. Tiesa, dėl aukso kyla 
karas, o kaimo bernelis laimi 
karalaitę ją pamokęs kasdienių 
darbų, tačiau bulvių motyvas 
čia didesnio vaidmens nevai
dina.

Rinkinio pasakų svarbiausieji 
veikėjai yra paprasti žmonės, 
daugiausia kaimiečiai. Koks 
nors reikalas juos išstumia iš 

namų, ir jie savo kelionėse susi
duria su gamta, su žvėrimis, o 
daugiausia su karaliais ir kito
kiais galingaisiais. Paprastas 
žmogus laimi teisingumu, doru
mu, gudrumu, išmintimi. Kara
liai dažniausiai yra bukapročiai, 
nesugebą patys spręsti valdžios 
ar šeimos problemų. Karalaitės 
— visos gražios, meilios, tik ne- 
visada išmintingos, bet jos ne
niekina paprasto žmogaus. Ma
giško elemento, intriguojančių 
nuotykių, stebuklingų įvykių 
šiame rinkinyje beveik nėra. 
Tai daugiausia realistinės bui
ties pasakos, turinčios idėjinę 
prasmę. Idėjas L. Dovydėnas 
moka išreikšti kondensuotais 
posakiais, aforizmais:

Aš tave mokau kantrybės ir nuo
lankumo. Su tais dviem dalykais ga
lėsi ieškoti žmonos” (154 p.); "Jau
nystė dirba vieku, o senatvė paran
kamu” (191), “Duota žmogui visko. 
Bet, matai, pamiršta žmogui duoti 
gana” (152 p.); “Vieni pilvais iš
šliaužia, kiti sparnais išlekia tėvų 
išauginti, o manoji tai jau nuosavo
mis kojomis išeina” (85 p.); “Brie
dis turtingai gyveno, bet ne plonai 
duoną raikė ir stirnų šeima” (85 p.); 
“Ponas neturi širdies, o daktaras ne
turi smegenų” (78 p.).

Kaikurie išleistų knygų ap
žvalgininkai klaidingai šį L. Do- 
vydėno pasakų rinkinį priskyrė 
prie vaikų literatūros. Žinoma, 
paaugesni vaikai įstengs ir šias 
pasakas paskaityti, bet jos yra 
taikytos brandesniam skaityto
jui. Iš liaudies pasakų lobyno 
pasiėmęs pilnas rieškučias siu
žetų, rašytojas sukūrė pluoštą 
tikrai įdomių literatūrinių pa
sakų.

Liudas D.ovydėnas, KARALIAI 
IR BULVĖS. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 1973 
m., 212 psl., kaina $4.50. Virše
lis — dail. Ados Korsakaitės- 
Sutkuvienės.

Atsiųsta paminėti
Toronto lietuvių sporto klubo Vy

tis DVIDEŠIMT PENKERIŲ SPOR
TINĖS VEIKLOS METŲ APŽVAL
GA 1948—1973. Redagavo S. Kra
sauskas. Viršeliai ir titulinis pusla
pis — dail. Tel. Valiaus. 148 psl. 
minkštais viršeliais, kaina nepažy
mėta. Leidėjas — Vytis. Spausdino 
Litho Art spaustuvė. Torontas, 1973 
m. spalio 27 d.

Vladas Mingėla, MEDINIS DIE
VAS. Viršelis — dail. Vinco Alek
sandravičiaus. Detroitas, Mich., 1974 
m. Spausdino “Nida Press” Londo
ne. 248 psl., minkštais viršeliais. 
Kaina $5. Leidinys gaunamas pas 
platintojus ir pas autorių VI. Min- 
gėlą, 33546 Clifton Dr., Sterling Hts., 
Mich. 48077, USA.

Pamokslai C serija, nr. 2, 1974, 3 
—7 metų sekm. ir Gavėniai. Paruošė 
kun. P. Geisčiūnas. Leidžia ALR Ka
talikų Kunigų Vienybė, atsiskaity
mą tvarko centro valdybos ižd. kun. 
V. Dabušis, 147 Montgomery Pl., Pa
terson, N. J. 07501, USA.
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H TOMĖJE VEIKLOJE
PROF. DR. PRANĄ SKARDŽIŲ 

deimantinės amžiaus sukakties ir 
kalbotyros darbų penkiasdešimtme
čio proga specialiu pobūviu Arling- 
tono viešbutyje pagerbė Arkansas 
valstijos Hot Springs kurortinės vie
tovės lietuviai. Jo gyvenimo kelią ir 
pasiektus laimėjimus nušvietė LB 
Hot Springs apylinkės pirm. P. Bal
čiūnas. Gyvendamas Hot Springs, su
kaktuvininkus užbaigė dar Vašingto
ne pradėtą “Rašybinį lietuvių kal
bos žodyną”, paruošė Lietuvoj išleis
tos Šv. Rašto naujojo testamento pa
skutinės laidos kalbinę studiją. Vi
siems dalyviams sugiedojus “Ilgiau
sių Metų”, prof. dr. J. Skardžių svei
kino LAS Hot Springs skyriaus pirm. 
J. Bagdanavičius. Šūsnis sveikinimų 
raštu buvo gauta iš kalbininkų, dva
sininkų, visuomenės veikėjų, organi
zacijų bei institucijų vadovų. Savo 
padėkos žodyje sukaktuvininkas pri
siminė pirmuosius kalbotyrininkus 
prof. K. Jaunių, prof. K. Būgą ir 
prof. J. Jablonskį, po kurių mirties 
susidarė ir jam tekusi užpildyti 
spraga lituanistikoje.

TRADICINĮ RELIGINĖS MUZI
KOS KONCERTĄ Apreiškimo para
pijos bažnyčioje Brooklyne, N. J., 
Verbų sekmadienį surengė muz. Al
girdo Kačanausko-vadovaujamas pa
rapijos choras, talkinamas solistų — 
soprano Irenos Stankūnaitės ir var
gonininko Albino Prižginto. Sol. I. 
Stankūnaitė atliko Naujelio giesmę 
“Sveika, Marija”, ištrauką iš Haen- 
delio oratorijos “Mesijas”, sol. A. 
Prižgintas — porą Suržinskio ir Sow- 
bery kompozicijų vargonams. Jis 
taipgi akompanavo visam koncertui. 
Choro programą daugiausia sudarė 
ištraukos iš Sasnausko “Requiem”, 
Dubois “Septynių paskutiniųjų Kris
taus žodžių”, Gounod moteto “Gali- 
ja”, Rossini oratorijos “Stabat Ma
ter”. Pastarieji du kūriniai atlikti su 
sol. I. Stankūnaite. Choro pasirody
mas buvo pradėtas J. Žilevičiaus 
giesme “Stovi Motina galinga”. Kon
certą globojo parapijos klebonas Pr. 
Raugalas.

VISUOMENININKO $500 PREMI
JĄ laimėjo Miunchene gyvenanti 
veikėja Alina Miliušytė-Grinienė, dr. 
J. Griniaus žmona. Mecenato kun. dr. 
J. Prunskio premiją jai paskyrė Va
sario 16 gimnazijoje posėdžiavusi ko
misija — R. Bačkis, prel. P. Celie- 
šius, V. Natkevičius, dr. J. Pečiuly
tė ir prel. L. Tulaba. Ji buvo sudary
ta PLK Federacijos valdybos. Pernai 
ši premija buvo paskirta “Draugo” 
garbės red. L. Šimučiui. Laureatė yra 
baigusi Vytauto D. universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą, dalyvavu
si rezistencinėje veikloje okupacijos 
metais. V. Vokietijoje ji dirba su 
jaunimu, mokytojauja, organizuoja 
stovyklas bei menines programas, 
dalyvauja BALFo ir Lietuvių Moterų 
Federacijos veikloje.

DAIL. ČESLOVAS JANUSAS da
lyvavo Amerikos Profesinių Daili
ninkų Sąjungos didžiojoje parodoje 
Niujorke, Lever House galerijoje.

STEPONAS IR VALENTINA MIN
KAI savo radijo programos keturias
dešimtmetį paminėjo talentų vakaru 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Dėmesio centre buvo iš Či
kagos Bostonan pirmą kartą atvy
kusi solistė ir deklamatorė Elena 
Blandytė, sopranas, dainavimo stu
dijas pradėjusi Mannheime, V. Vo
kietijoje, ir jas tęsusi pas lietuvius 
muzikus Čikagoje. Su dr. V. Vosyliū- 
no fortepijonine palyda ji atliko 
trumpą dainų programą, kuriai bu
vo pasirinkusi: V. Viržonio — “Au
go liepelė”, B. Dvariono — “Oi, už- 
kilokit vartelius”, R. Žigaičio — 
“Aviža prašė”, V. Kairiūkščio — “Aš 
užmiršau”, L. Ablėnaitės — “Vėjas”. 
Šių Lietuvos kompozitorių kūrinius 
ji papildė itališka R. Falvo daina 
“Dicintencello vuie”, padeklamavo 
porą B. Brazdžionio eilėraščių. Liku
sioji programos dalis buvo skirta ma
žiesiems 9-13 metų amžiaus talen
tams. Amerikoje gimusių S. V. Min- 
kų didelį įnašą lietuvybei nušvietė 
LB Bostono apylinkės pirm. A. Mat- 
joška.

GAVĖNIOS SEMINARE, kurį Jau
nimo Centre surengė Čikagos ateiti
ninkų sendraugių skyrius, iš Bosto
no atvykęs dr. Juozas Girnius skaitė 
įdomią paskaitą “Povatikaniniuose 
sukūriuose”. Seminaro dalyvius su 
paskaitininku supažindino skyriaus 
pirm. Regina Jautotaitė.

DIDELIO LANKYTOJU DĖME
SIO susilaukė Brooklyno Kultūros Ži
dinyje surengta dail. Romo Viesulo 
grafikos darbų paroda, kurioje įva
dinį žodį tarė dail. Albinas Elskus. 
Dail. R. Viesulo kūrybinį kelią at
skleidė jo ankstyvesnių kūrinių pa- 
lyginmas su dabartiniais. Kūrybos iš
taka jam buvo eksperionizmas su 
aiškiu žmogaus bei gamtos piešiniu, 
gilesnės minties jieškojimu. Vėliau 
gimė polinkis į ekspresionistinį ab
straktą. Parodai trūko “Dainų” ciklo 
litografijų. Lankytojus stebino lito
grafijų dydis, dail. R. Viesulą pri
vertęs popierių pakeisti plona drobe. 
Kaikurie jo darbai yra 6x10 pėdų, t. 
y. maždaug 2x3 metrų. Dail. R. Vie
sulas profesoriauja universiteto me
no mokykloje Filadelfijoje, yra ga
vęs daug premijų ir stipendijų. Be
ne augščiausio pripažinimo susilaukė 
net triguba “Guggenheim Fellow
ship” premija. Parodą globojo Niu
jorko ateitininkai. Joje buvo parduo
ta 16 dailininko Rom'o Viesulo gra
fikos darbų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS XXXVI VIDURINĖJE 

mokykloje lankėsi grupė menininkų 
— Vilniaus operos tenoras V. No
reika, estrados sol. G. Pakėnaitė, 
kompozitoriai V. Kova, M. Novikas, 
M. Vaitkevičius ir Maskvos estrados 
sol. L. Šumskis. V. Noreika mokslei
viam ir mokytojam papasakojo apie 
savo pirmuosius žingsnius į muzikos 
pasaulį, padainavo V. Klovos dainas 
“Kai aš mažas buvau”, “šiū namo”. 
M. Vaitkevičius ir V. Klova kalbėjo 
apie muzikų ir literatų kūrybinius 
ryšius. Estradinių M. Vaitkevičiaus, 
M. Noviko dainų padainavo solistai 
G. Pakėnaitė ir L. Šumskis.

“LIETUVOS” ANSAMBLIS su 
meno vadovu Pranu Budrium išvyko 
ilgom gastrolėm į Vakarų Sibirą. Iš
vykai skirta programa “Po tėviškės 
dangum” bus atlikta dvidešimt sep
tyniuose koncertuose Kemerovo, 
Tomsko, Barnaulo, Novosibirsko, 
Omsko, Sverdlovsko miestų ir sričių 
gyventojams. Gastrolėse dalyvauja 
70 ansambliečių.

PAVASARIO ATOSTOGŲ METU 
Mažeikiuose įvyko X respublikinis 
vidurinių mokyklų jaunųjų literatų 
ir skaitovų konkursas. Literatams 
pagyrimo raštus ir atminimo dova
nas paskyrė rašytojo V. Bubnio va
dovaujama vertintojų komisija. Pri
zininkų grupėje apdovanoti: vilnietė 
S. Stankevičiūtė — už pjesę-pasaką, 
stakliškietė M. Raižytė — už apysa
ką, vilnietė A. Bieliauskaitė ir kro- 
kialaukietė P. Šmitaitė — už apsa
kymus, rozalimiečiai V. Armonas ir 
A. Petrauskas — už apybraižas, kal- 
varijietė L. Meškauskaitė ir seirijie- 
tis R. Juškevičius — už humoreskas. 
Poetų grupėje stipriausios buvo mer
ginos — gargždietė D. Kudžmaitė, 
kretingietė A. Norvilaitė, panevėžie
tė L. Giedraitytė, jurbarkietė L. Pa- 
lubeckaitė ir palangietė M. Valans- 
kytė. Už mokyklinius rašinius ir kri
tikos darbus dovanų susilaukė: vil
nietis G. Beresnevičius, kaunietis L. 
Stankevičius, babtietis E. Morkaus- 
kas, inturkietė G. Rackevičiūtė, kap- 
sukietė J. Bukštaitė, kėdainietė I. 
Vanagaitytė, utenietė N. Liaudins- 
kaitė. Už kalbinius darbus apdovano
tos: švenčionėliškietė V. Trinkūnaitė, 
alytietė A. Galinauskaitė, kaunietė 
G. Rimšaitė, kelmietė S. Janilionytė, 
garliavietė B. Grabauskaitė ir len- 
kimietė D. Ramonaitė. Literatūri
niuose vertimuose taip pat stipriau
siai pasireiškė merginos — alantie- 
tė B. Stalnionytė, giedraitietė D. Ka
linauskaitė, tytuvėnietė K. Kalasaus- 
kaitė. Skaitovų konkurso vertintojų 
komisija, vadovaujama aktoriaus A. 
Roseno, pirmą vietą paskyrė klaipė
diečiui A. Grybui, tris antrąsias — 
širvintietei E. Piškinaitei, kapsukie- 
tei D. Vosiliūtei ir panevėžietei V. 
Litvinaitei, tris trečiąsias — paber- 
žiečiui T. Tamaševskiui, kaunietei V. 
Lepeškaitei, vilnietei L. Košytei.

TARPTAUTINIAME KINO FES
TIVALYJE, kurį rengia Olandija ir 
Belgija Roterdamo ir Antverpeno 
miestuose, dalyvavo dramos ir filmų 
aktorius Regimantas Adomaitis. Pa
grindiniu laikomą žiūrovų prizą lai
mėjo rež. V. Žalakevičiaus filmas 
“Tas saldus žodis — laisvė!”, ku
riame pagrindinį vaidmenį yra su
kūręs R. Adomaitis.

DU KONCERTUS ŠIAULIE
ČIAMS surengė iš Vilniaus atvykęs 
respublikinių profsąjungų kultūros 
rūmų pavyzdinis mergaičių choras 
“Liepaitės”, kurio meno vadovai yra 
L. Palinauskaitė ir P. Valionis, kon
certmeisteris — P. Jaraminas. Pir
majame koncerte “Liepaitės” atliko 
lietuvių ir kitų tautų liaudies dai
nas, vėlyvojo renesanso ir baroko 
epochos klasikų polifoninius kūri
nius. Antrasis “Liepaičių” koncertas 
buvo skirtas Šiaulių moksleiviams. 
Jame vilnietėms talkino vietinės J. 
Janonio vidurinės mokyklos IXa kla
sės mokinių instrumentinis ansamb
lis, vadovaujamas docento E. Balčy
čio. Ansamblis groja skudučiais, me- 
talofonais bei kitais mokykliniais 
instrumentais, naudojamais muzikos 
pamokose. Šį mokyklinį repertuarą 
“Liepaitės” su šiauliečių moksleivių 
ansambliu yra įrašiusios į plokšteles. 
Koncerte taipgi dalyvavo P. Vaičiu- 
lionio vadovaujamas Šiaulių pionie
rių ir moksleivių rūmų berniukų cho
ras.

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO ATO
STOGŲ proga Taline surengtame Pa
baltijo berniukų chorų sąskrydyje 
Lietuvai atstovavo Kauno profsąjun
gų kultūros rūmų “Varpelio” cho
ras, vadovaujamas Donato Jokūbo- 
nio.

EDUARDO MIEŽELAIČIO poezi
jos vakarą “Eskizai” Vilniaus akto
rių namuose surengė dramos aktorė’ 
Gražina Urbonaitė, debiutuojanti 
skaitovė. Iš poezijos knygų “Anta
kalnio barokas”, “Gintaro paukštė”, 
“Aviaeskizai”, “Žomgus” ir “Iliuzijos 
bokštas” pasirinktus eilėraščius ji 
buvo suskirsčiusi į dvi dalis: poezi
jos paskirties apmąstymą ir meninin
ko paskirtį žemėje. Šios dvi pagrin
dinės temos jungė G. Urbonaitės 
skaitomą E. Mieželaičio lyriką ir po
etinę publicistiką.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRE 
lino, medžio raižinių ir knygženklių 
parodą surengė kauniečiai grafikai 
— G. Didelytė, V. Paliokienė, G. Gu
čaitė, A. Kvedarauskienė, J. Klem- 
kienė, V. Klemka, R. čarna ir G. 
Kalpokas. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286 
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

S PORTAS

STEPHAN’S E||DQ 406 Roncesvclles A»ę.
PŪKO telefonas 536-593fc

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. 8.

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

AKTYVAI — VIRŠ 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad...........10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad.......10-7
Penktad.........10-8
Šeštad.........9 - 12
Sekmad...... 9.30 - 1

MOKA:
už termininius indėlius — 
Dvejų metų ................................... 9%
vienerių metų ............................ 8’/2%
už taupomąsias (savings) s-tas 8!4% 
už depozitų-čekių sąskaitas....... 6%
DUODA PASKOLAS : 
asmenines iki $10.000................. 9%
nekiln. turto iki $70.000...............9%

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 lietuviam

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO L Oi N O I K I DANGORAItlOt 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s

GOLFO ŽAIDYNĖS
Organizacinis SALFASS golfo ko

mitetas skelbia žaidynių programą. 
Žaidėjų registracija — rugpjūčio 30 
d. Sherway Inn, 5487 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. žaidynių pradžia — 
rugpjūčio 31 d., 10 v.r., Bolton Golf 
& Country aikštyne. Rugsėjo 1 d., 
10 v.r., žaidynių tęsinys ten pat. Va
kare 8 v. žaidynių užbaigimo balius 
Prisikėlimo par. salėje.

Iš toliau atvykstantiems parūpin
tos nakvynės minėtame Sherway 
Inn, tačiau dalyviai privalo patys už
sisakyti kambarius. Tel. 461-231-9241.

Individualinės varžybos vyks šiose 
klasėse: vyrų A, B, C ir D, senjorų, 
moterų, jaunių ir jaunučių. Laimėto
jai bus nustatyti pagal dviejų dienų 
pasekmes. Komandinėse varžybose 
komandų skaičius neribotas. Koman
dą sudaro 9 žaidėjai, tačiau užskai
tomos tik 6 geriausios pasekmės. 
Laimėtojai taip pat nustatomi iš 
dviejų dienų pasekmių. Komandų re
gistracija baigiasi rugpjūčio 10 d., 
užpildant specialius registracijos la
pus.
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkai Toronto koman
dinių pirmenybių paguodos rate lai
mėjo I v. žaidė: J. Nešukaitis, E. 
Vaičekauskas, V. Nešukaitytė ir A. 
Thomas.

Krepšinio treniruočių Prisikėlimo 
salėje daugiau nebebus. Prisikėlimo 
parapijai nuoširdžiai dėkojame už 
leidimą pasinaudoti sale.

Golfo sekcijos pirmenybės: užda
ros klubo pirmenybės — gegužės 12 
d., 12.30 v.r., Glen Eagles aikštyne; 
birželio 16 d., 12 v. — atviros pir
menybės Bolton aikštyne; spalio 5 
d., 11,30 v.r. — golfo sezono užda
rymo varžybos Golf Haven aikštyne. 
Visose pirmenybėse kviečiami daly
vauti ir svečiai. Jau pradėtas tar
pusavio turnyras ir sužaista nema
žai rungtynių.

Vyčio vyrų krepšinio komandos na
riai dėkoja kun. klebonui P. Ažuba
liui už leidimą naudotis Anapilio sa
le treniruotėms.

Mūsų rėmėjui dr. S. Pacevičiui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Moterų krepšinio komanda laimė
jo antras baigmines rungtynes prieš 
Center AC 34:30 ir išsikovojo York 
Centennial lygos čempijonatą. Ilga
metį vadovą Albiną Puzerį ir visas 
žaidėjas, laimėjusias Toronto stip
riausios lygos meisterystę, sveikina
me. Paskutinėse rungtynėse žaidė: 
D. Klimaitė 14, S. Ranonytė 6, L. 
Jull-Kėkštaitė 4, J. Simonaitytė 3, R. 
Breen-Birštonaitė 2, S. Simutytė 2, 
M. Rost-Ramonaitytė 2, S. Moynst- 
Ramonovaitė ir R. Radžiūnaitė. D. 
Klimaitė, geriausia Aušros metikė, 
buvo išrinkta geriausia lygos žai
dėja.

Jaunių A antroji komanda laimė
jo antrąsias baigmines rungtynes 
prieš St. Joan of Arc 60:59. Nors 
antrąsias rungtynes laimėjo, bet ne
užteko taškų skirtumo laimėti CYO 
lygos čempijonatui. Paskutinėse se
zono rungtynėse žaidė: S. Žulys 23, 
A. Valickas 9, V. Buožis 9, R. Sriu- 
biškis 8, S. Stoškus 8, V. Raab 2, E. 
Punkrys 1 ir R. Grigonis.

SA lietuvių žaidynėse Niujorke 
Aušra dalyvavo su keturiomis krep
šinio komandomis: vyrų, jaunių A, 
jaunių B ir mergaičių. Vos išlipus iš 
autobuso, vyrų komandai teko stoti į 
kovą prieš vietinius krepšininkus ir 
pralaimėti vieno taško skirtumu. 
Aušriečiai pateko į paguodos ratą, 
kuriame pirmą susitikimą turėjo 
su Klevelando Žaibu ir laimėjo 7 t. 
skirtumu. Rytojaus dieną aušriečiai

susitiko su panašaus likimo susi
laukusiais Čikagos Lituanicos krepši
ninkais, kuriuos įveikė 5 taškų skir
tumu.

Jaunių A. krepšininkai, pirmose 
rungtynėse 5 taškų skirtumu pralai
mėję Čikagos Lituanicos jauniam, 
pateko į paguodos ratą. Antrąsias 
rungtynes be vargo laimėjo prieš 
Niujorko krepšininkus. Rytojaus die
ną, nepasirodžius priešininkam, lai
mėjimas mūsiškiams buvo užskaity
tas be žaidimo. Tad turime antrą 
paguodos rato laimėtoją.

Kiek geriau sekėsi jauniu B ko
mandai. Pirmose rungtynėse nugalė
ję Niujorko Atletų klubą 9 t. skir
tumu, pralaimėjo Lituanicai 12 t. 
skirtumu. Rytojaus dieną teko kovo
ti dėl trečios vietos su Čikagos Ne
rimi. Laimėjo aušriečiai 34:17 ir 
III v.

Mergaičių krepšinio komanda 
baigminėse rungtynėse pralaimėjo 
stiprioms Hamiltono Kovo krepšinin
kėms, laimėjo II v.

Sekantis Aušros golfo turnyras 
įvyks birželio 2 d., 2 v.p.p., Golf Ha
ven klubo. aikštyne.

Golfo sezono atidarymo turnyras 
įvyko balandžio 28 d. Hornby To
wers aikštyne. Nugalėtoju tapo Sta
sys Kėkštas. Ilgoką aikštę įveikė 81 
smūgiu ir gavo I pranciškonų taurę. 
II v. iškovojo tik vienu smūgiu at
silikęs (82) Vincas Baliūnas. III pa
sidalino (83 sm.) A. Siminkevičius 
ir Vladas Ubeika. Su išlyginamais 
smūgiais I v. laimėjo taip pat S. 
Kėkštas, II v. V. Baliūnas ir III v. 
— Leonas Baziliauskas (66). Toliau 
šiai numušė sviedinuką Vyt. Simin
kevičius. Arčiausiai vėliavėlės vienu 
smūgiu primetė Rimas Gaižutis, 
dviem — VI. Ubeika. Sąžiningiausio 
žaidėjo titulas ir A. Zalagėno pa
skirta tauraus gėrimo bonka teko 
E. Ramui, kuris be jokio vargo aikš
tę įveikė 146 smūgiais.
HAMILTONO KOVAS

HLSK Kovas 25-mečio proga su
rengtame krepšinio turnyre dalyva
vo Toronto Aušros, Vyčio ir Hamil
tono Kovo komandos.

Vyrų grupėje Aušra įveikė Vytį 
117:84, o Kovas — Vytį 96:83. Baig
mėje Aušra Kaknevičiaus taiklių 
metimų dėka nugalėjo Kovą 69:66. 
Žaidė: Aušroj — Kaknevičius 23, 
Underys 14, Stonkus 12, Miniota 10, 
Žutautas 5, Norkus 3, Radžiūnas 2, 
Nekrošius; Kove: B. Kraft 24, R. 
Butkevičius 12, B. Butkevičius 2, 
A. Žilvitis 8, V. Stukas 6, B. Tatti 6, 
D. Wesolowski 4, E. Tirilis 2, B. Ti- 
rilis, L. Meškauskas.

Jaunių A grupėje Kovas rungty
nes su Aušra baigė lygiomis, bet 
pratęsime Hamiltonas laimėjo 70:61. 
Kovas: E. Tirilis 22, R. Butkevičius 
18, V. Lukošius 10, A. Grajauskas 6, 
V. Simaitis 5, K. Aušrotas 4, E. Na
vickas 2, T. Čerškus 2.

Moterų grupėje Aušra nesunkiai 
laimėjo prieš Kovą 35:15. Aušra: Ra
nonytė 8, Simonaitytė 8, Norkutė 7, 
Klimaitė 5, Birštonaitė 3, Simutytė 
2, Romanoff 2, Kėkštaitė. Kovas: A. 
Stankutė 8, L. Zubaitė 6, N. Vaito- 
nytė 1, V. Stukaitė, V. Riekutė, A. 
Stanaitienė, D. Prunskutė, L. Solo- 
vaitė, D. Grajauskaitė, L. Kareckai- 
tė, N. ir J. Kisiūnaitės.

Jaunučių D grupėje Kovas nuga
lėjo Aušrą 18:17. Kovui atstovavo: 
A. Juodelė 7, A. Liškauskas 4, R. 
Trumpickas 3, R. Kalvaitis 5, A. Du
donis, Verbickas, Stanaitis, Jokūby- 
nas. Aušrai—Gutauskas 7, Plučas 4, 
Slapšys 4, Stokys 2, Grigonis, Sysak, 
Šaplys.

Kovo valdyba dėkoja visiems, pri- 
sidėjusiems prie gražiai pavykusio 
25-mečio jubilėjaus. A. G.

Ateitininkų žinios
Vasaros stovyklos tema bus “Ap

linkos pažinimas”. Bus nagrinėjama 
fizinė, dvasinė aplinka ir mūsų san
tykis su ja. Wasagos stovykla bus 
liepos 22 — rugpjūčio 3 d. d. Sto
vyklauti kviečiami visi nuo 7 — 18 
m. amžiaus. Jaunučių ir vyresniųjų 
grupės turės atskiras programas.

Dėkojame Prisikėlimo katalikių 
moterų valdybai už $15 auką ateiti
ninkams vietoje gėlių O. Pabedins- 
kaitei mirus.

Kepsnių ir gėlių išpardavimas — 
gegužės 12 d. (Motinos Dienos pro
ga) nuo 9.30 v.r. Prisikėlimo par. ka
vinėje. Organizuoja tėvų komitetas. 
Kepsnius suaukoja ateitininkų tėvai, 
ir visas pelnas eina ateitininkų veik
lai.

Gabija Juozapavičiūtė ir Laima 
Gustainytė išvyko kuriam laikui į 
P. Ameriką padirbėti su tų kraštų 
lietuvišku jaunimu.

Skautų veikla
• Skautiškas ačiū ps. D. Viskon- 

tienei, vadovavusiai “Dainos” dr-vės 
sueigai.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės bal. 27 d. tal
kino Čikagos “Grandies” ansamblio 
koncertui.

• Sėkmingai praėjo obuolių die
na bal. 27 d. Vadovavo ps. M. Rusi
nas, talkinamas sk. vyčių ir draugi
ninkų. Gražiausio krepšelio premiją 
laimėjo Alg. Balsys. Vilkiukų gru
pėj daugiausia pinigų surinko P. 
Gaputis, skautų grupėj — R. Grybas. 
Ačiū šeimininkėms p.p. Vaitkienei, 
Staniulienei, Namikienei ir Balsie
nei; tėvams už talką — p.p. Zenke
vičiui, Turūtai, Radzevičiui, Gapu- 
čiui. Grybams, Sendžikui, Kišonui, 
Nausėdienei, Sapliui ir Dūdai.

• Nuoširdus ačiū J. Vaškelai, pa
aukojusiam sktn. Stepo Kairio mu
zikiniam vienetui $200.

• Sj šeštadienį, gegužės 11 d., 12 
v., L. Namuose, baigiant žiemos veik
lą, šaukiama bendra jaun. skaučių 
“Rūtos”, “Tulpės” dr-vių ir vilkiukų 
sueiga. Visos ir visi dalyvauja uni
formuoti. Programoje — įžodis ir 
oficialioji dalis. Kviečiami tėvai šio
je šventėje dalyvauti.

• Vyr. skautės kandidatės, bai
gusios atitinkamą programą 
dėkoja už kurso pravedimą: vyr. 
skl. Silvijai Šarkutei, seselei Daliai,
s. M. Vasiliauskienei, s. P. Saplienei,
t. m. D. Jurkšaitytei, s. L. Sendžikie- 
nei ir ypač s. R. Žilinskienei už va
dovavimą.

• Gegužės 5 d. sktn. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas koncertavo Lon
done Šiluvos Marijos parapijos sa
lėje. JĮ rengė Simano Daukanto vie- 
tininkija. Koncerto pasiklausyti su
sirinko apie 150 Londono lietuvių. 
Vienetą ir susirinkusius svečius ren
gėjų vardu pasveikino v.s. L. Eiman
tas; vyr. sk. kand. L. Rusinaitė per
skaitė vieneto veiklos apžvalgą, o per
traukos metu R. Draugelytė ir A. Va- 
lickis su vieneto darbais įr nariais su
pažindino eiliuota humoristine forma. 
Po koncerto vietininkas ps. Dragū- 
nevičius padėkojo vienetui. Vado
vams įteiktos gėlės ir palinkėta to
liau eiti lietuviškos muzikos mylėto
jų keliu. Pasotinti šilta vakariene, 
torontiškiai atsisveikindami išreiškė 
viltį su daugeliu susitikti šios vasa
ros stovykloje Romuvoje. Vienetas 
dėkoja p.p. Draugeliams, Ciplijaus
kams, Putrimams ir Vailokams už 
transportą, o koncerto rengėjams už 
gauto pelno paskyrimą vieneto rei
kalams. C. S.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372

Savininkas A. ČEPONIS

8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1974. V. 9—Nr. 18-19(1265-1266)

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

BLOOR — RUNNYMEDE, atskiras puikus 7 kambarių namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos, garažas su įvažiavimu, arti požeminio 
traukinio. įmokėti apie $20.000.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. įmokėti apie 
$20.000.
RUSHHOLME RD. — BLOOR, atskiras 6 kambarių kvadratinio pla
no namas, 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, garažai su privačiu 
įvažiavimu, netoli Bloor gatvės. įmokėti apie $20.000, viena skola ba
lansui.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.
GEORGIAN BAY, maždaug 8 metų senumo 2 modernūs vasarnamiai, 
abu turi virtuves ir prausyklas, sklypo plotis — 245 pėdos. Tik virš 
80 mylių nuo Toronto. Prašoma kaina tik $29.500 — kaip vieno va
sarnamio.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AI. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namu tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A n A Ji JI A 
TORONTO LIETUVIŲ ItAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

6% už depozitus

8^% už taupymo ę-tas

9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolas

8’/2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% 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. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas •

D CM ' I" Tel. 881-2211
K. U13SIUIIS Namų — 889-3456
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

UNITED 
TRUST

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., ■— ■ ejej Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A. J. MORAIS Realtor:
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI Kanados Įvykiai

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS BRAUBA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

UNITED 
TRUST

SOLD
Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W.
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
daugelis kitų grupių, kuriom 
yra būtinos pašto paslaugos. Jų 
tarpe yra ir“Tėviškės Žiburiai”^ 
turėję atsisakyti gegužės 2 d. 
laidos. “TŽ” 16 nr. jau buvo 
įstrigęs sustreikavusiame pašte, 
o 17 numeriui ištisą savaitę ad
ministracijoj teko laukti streiko 
užbaigos. Skaitytojų laiku ne
pasiekė terminuoti pranešimai, 
redakcijos — rašiniai ir kores
pondencijos. Toronto dienraštis 
“The Globe and Mail”, balan
džio 20 vedamajame svarstyda
mas streikų problemą, federaci
nę vyriausybę ragino: “and in 
God’s name govern”. Pagrindi
nė vedamojo mintis — vyriau
sybė privalo imtis kietų ir ne
populiarių sprendimų, kurie 
grąžintų tvarką Kanadai. Dien
raštis “The Toronto Sun”, ba
landžio 30 d. laidoje pakarto
jęs “The Globe and Mail” pa
tarimą “in God’s name govern”, 
pastebėjo, kad vyriausybė turi 
dar vieną pasirinkimą, būtent; 
“In the name of God — go!” 
čia tenka pridėti, kad šiuos ko
mentarus iššaukė du nelegalūs 
streikai — paštininkų ir aero
dromų gaisrininkų. Pastarasis 
buvo paralyžavęs orinį susisie
kimą didžiaisiais lėktuvais. Le
galus laivus pravedančių pilotų 
streikas buvo nutraukęs kviečių 
bei kitų kanadiškų gaminių iš
vežimą Sv. Lauryno jūrkeliu. 
Paštininkai streiką užbaigė 
kompromisiniu susitarimu, aero
dromu gaisrininkai ir jūrkelio 
pilotai — arbitro įsileidimu ga
lutiniam sprendimui.

Toronto High Parko rinkimi
nei apylinkei Ontario parlamen
te atstovaujantis socialistas dr. 
M. Shulmanas “The Toronto 
Sun” dienraštyje paskelbė seri
ją straipsnių, konkrečiais pavyz
džiais kritikuojančių Ontario al
koholinių gėrimų tarybą ir jos 
vadovą J. Mackey. Šiuos kaltini
mus jis pakartojo ir provincijos 
parlamente, reikalaudamas at
leisti J. Mackey, kuris anksčiau 
yra buvęs Toronto policijos va
du. Pasak dr. M. Shulmano, mi
nėtoji taryba nesilaiko valdžios 
nustatytų taisyklių kurios liečia 
alkoholio vartojimą ir leidimus 
jam parduoti. Kaikurie restora
nai ir smuklės leidimus gauna 
labai greitai, o kiti laukia išti
sus metus. Vieniems restora
nams statomi švelnesni, kitiems 
— griežtesni reikalavimai. Tary
ba vadovaujasi savomis taisyk
lėmis, nor jų nėra patvirtinęs 
parlamentas. Tarybos pirm. J. 
Mackey parūpino gerai apmoka
mus darbus 15-20 buvusių poli
cininkų, apeidamas jau esamų 
tarnautojų paaugštinimą. Dr. M. 
Shulmano nuomone, Ontario al
koholinių gėrimų taryba yra ta
pusi buvusių policininkų roju
mi. Visų dr. M. Shulmano iškel
tų kaltinimų neįstengė paneigti 
ir J.. Clement, ministeris varto
tojų reikalams, prižiūrintis mi
nėtąją tarybą. Jis betgi pažadė- 
io pateikti parlamentui alkoho
lio vartojimą reguliuojantį nau
ją įstatymą.

Kanados geležinkelių elektri
fikavimo klausimą svarstė On
tario provincijos Kingstono uni-

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422
versitete surengtas seminaras. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo CP 
geležinkelio bendrovės atstovas 
G. T. Fisher. Bandymai geležin
keliui elektrifikuoti buvo pra
dėti jau 1960 m., tačiau lig šiol 
jokių konkrečių priemonių ne
buvo imtasi dėl didelių išlaidų. 
Spėjama, jog kiekvienai gele
žinkelio myliai teks investuoti 
apie $50.000. G. T. Fisherio 
nuomone, elektrifikavimo pro
blema pilnu aštrumu iškils maž
daug po 10 metų, kai pradės 
trūkti kuro dizeliniams lokomo
tyvams. Pirmiausia numatoma 
elektrifikuoti CP geležinkelio 
ruožą tarp Kalgario ir Vankuve
rio arba galbūt Montrealib— 
Windsoro ir Winnipego—Thun
der Bay geležinkelių linijų kai- 
kurias dalis.

Federacinės sveikatos minis
terijos narkotikų biuro praneši
mu, 1973 m. net 75% padidėjo 
marijuanos vartojimas. Dėl jos 
rūkymo ir pardavinėjimo teis
mo bausmės susilaukė 19.929 
kanadiečiai, kai-tuo tarpu 1971 
m. nubausta buvo tik 9.478, 
1972 m. — 11.713. Biuro duo
menimis, 19.929 nubaustų as
menų skaičiaus 70% sudarė 18- 
24 metų amžiaus jaunuoliai, 
12% — jaunesni kaip 18 metų. 
Heroino vartotojai 1973 m. tū
rėjo 1.290 bylų, kurių beveik 
70% buvo Britų Kolumbijoje.

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo Įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GiRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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. utbau.

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

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont. 
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 

LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, H 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
s p a u d i n i a i
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į Čikagos lietuviu horizonte >
?_____________ Vladas Ramojus ---------------------Į

23,000 DOL. ROMANAMS kompoz. D. Lapinskas pabrėžė, kad
Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė šie

met laimėjo XXIII “Draugo” roma
no konkursą “Naujųjų metų istori
ja”. Taip dienraščio “Draugo” ini
ciatyva ir gausių mecenatų nesibai
giančiomis aukomis lietuviai rašyto
jai Iki šiol už premijuotus romanus 
jau yra gavę $23.000. Atrodo, kad 
mecenatų dar ilgai bus, nes kitiems 
metams tūkstantinę pažadėjo žurn. 
Z. Umbražiūnas, sekdamas šiemeti
nių mecenatų M. ir inž. A. Rudžių 
bei visos eilės buvusiųjų pavyzdžiu. 
Svarbu, kad ir ateityje atsirastų ra
šytojų, kurie parašytų premijos ver
tus romanus. B. Pūkelevičiūtė, pui
kiai užsirekomendavusi ankstyvesnė
mis knygomis, skaitytojų yra mėgs
tama, jos knygos gaudomos. Nedide
lis, vos 183 psl. jos romanas “Nau
jųjų metų istorija”, įrištas į kietus 
viršelius, paimtas Į rankas, daro ma
lonų įspūdį. Kaikas jį spėjo perskai
tyti per porą vakarų, su knyga grį
žę iš premijos įteikimo iškilmių pu
siau pripildytoje Marijos Augš. Mo
kyklos salėje. Visiems ypač malonų 
įspūdį buvo palikusi laureatės kal
ba, kuria ji aiškiai ir ryškiai pa
brėžė savo, laisvėje gyvenančios ra
šytojos, principingumą ir pavyzdžiais 
iškėlė raidės galią. Aktoriai Z. Vi- 
sockienė ir Vyt. Juodka, skaitę iš
trauką iš premijuoto romano, taip 
pat R. Babicko vadovaujamas Kle- 
velando vyrų oktetas su sol. I. Gri- 
galiūnaite sudarė gražios šventės nu
garkaulį. B. Pūkelevičiūtės laimėji
mu džiaugiasi visi lietuviškos knygos 
mylėtojai.

LIETUVIŲ LAKŪNŲ UŽMOJAI
Nepriklausomos Lietuvos aviacija 

ir jos buvę šaunūs lakūnai jau yra 
praeitis, bet, skaitydami įvairius lei
dinius, pamatome, kiek daug lakūnų 
Amerikai yra išauginusi ankstyves
nė ir vėlyvesnė lietuvių išeivija. Kai- 
kurie iš jų labai pasižymėjo II D., 
Korėjos ir Vietnamo karuose. Yra 
daug lietuvių lakūnų, turinčių priva
čius lėktuvus ir su jais nuolat skrai
dančių po laisvą Amerikos padangę.

Liėtuviai lakūnai Čikagoje yra su
sibūrę į Lietuvių Aero Klubą. Tai 
tikrai gyvas ir įvairių planų pilnas 
sambūris. Jis leidžia neperiodinį žur
nalą “Plieno Sparnai”, pilną prisimi
nimų bei nuotraukų iš Lietuvos karo 
ir civilinės aviacijos dienų, taip pat 
plačiai skelbia medžiagą apie šių die
nų lietuvius lakūnus, tarnaujančius 
JAV ar kitų kraštų aviacijoje. To 
žurnalo ir kitų užmojų širdis yra 
buvusio Lietuvos karo lakūno Pesec- 
ko sūnus Vytautas, E. Jasiūnas ir 
kiti darbštūs vyrai. Susibūrę Lietu
vių Aero Klubo gretose, jie nutarė 
nauju būdu paminėti pernai suėju
sią 40 m. sukaktį nuo Dariaus ir Gi
rėno tragiškos mirties Soldine, per
skridus Atlantą. Iki šiol tos sukaktys 
kasmet buvo minimos tik paradais. 
Dabargi Lietuvių Aero Klubo dėka 
didvyrius lakūnus norima pagerbti 
originaliu kūrybiniu spektakliu, įvyk
siančiu gegužės 12 d. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Spektaklį sukur
ti, paruošti ir meniškai apipavida
linti pakviestas kompoz. Darius La
pinskas. Jis gimė vos metams pra
slinkus nuo lakūnų tragiškos mirties, 
ir tėvai jam parinko garbingą Da
riaus vardą.

Lietuvių Aero Klubo balandžio 9 
d. sušauktoje spaudos konferenci
joje Lietuvių Tautiniuose Namuose

D R A U D A I
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 1/

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •
■CTMMM UMIIIW -WjW J WWB—

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. .mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Marint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ ... .• . ~ 480 roncesvalles avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dtirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

jis Darių ir Girėną laikąs pačiais di
džiausiais Lietuvos didvyriais. Abiem 
lakūnais tiek susidomėjęs, kad be
veik mintinai išmokęs plačią kpt. P. 
Jurgėlos knygą apie Darių ir Girėną. 
Minėjimui tikisi paruošti gilų me
ninį spektaklį, ypač iškeldamas lakū
nų žmogiškąją pusę. Spektaklio atli
kime talkins aktoriai ir solistai. Ti
kimasi, kad tai bus originalus ir tik
rai įdomus vakaras. Ta pačia proga 
klubo pastangomis išleidžiamas Da
riui ir Girėnui paminėti medalis, o 
klubo narys T. Siutas ruošia filmą 
apie Darių ir Girėną. Filmo mecena
tas — statybininkas J. Talandis, ku
ris savo auka gražiai išpuošė Jauni
mo Centro aplinką, o ateičiai turi 
planų Jaunimo Centro aplinką visai 
izoliuoti nuo rasiniu požiūriu besi
keičiančio rajono ir padaryti atski
ra lietuviška sala.

TARP LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ

Čikagos LF Bičiuliai gausiame su
sirinkime Jaunimo Centro kavinėje 
aptarė visuotinį narių suvažiavimą 
gegužės 25 ir 26 d.d. Čikagoje. Jo 
metu bus pastatytas ir specialus A. 
Kairio veikalas apie 1941 m. suki
limą Lietuvoje.

Svarbiausias susirinkimo punktas 
buvo atsisveikinimas su LFB tary
bos pirm. dr. P. Kisielium. Jis iš 
pareigų LF Bičiulių tarpe pasitrau
kė prieš kandidatuodamas į Ateiti
ninkų Federacijos vadus. Pasitrauk
damas iš LFB tarybos pirm, pareigų, 
dr. P. Kisielius kalbėjo: bendras dar
bas ir rūpesčiai, ypač pogrindyje 
Lietuvoje, perdaug mus sujungė. To
dėl vargu kas išeivijoje su mūsų vie
ningu sąjūdžiu gali lygintis. Bet gy
vename tokius laikus, kada kiekvie- 
ną naujesnę idėją, kad ir švenčiau
sią, jėgos iš šalies nori sunaikinti. 
Jos veikia ir prieš mus, bet mes ir 
toliau tvirtai stovėsim už tas idė
jas, kurios buvo mūsų brolių krau
ju aplaistytos kacetuose, Lietuvos 
partizanų laisvės kovų lauke, Sibiro 
taigose. Tiesa, savo sąjūdyje minti
mis gal mes įvairuojame, bet suta
riame. Jei būtų visi vienos minties, 
tai būtų tik kariuomenė. Mes to ne
norim, nes pasisakom už asmens 
laisvę. Tik mes niekam neduosim 
teisės dirbti tėvynės Lietuvos oku
pantui ...

Dr. P. Kisieliui baigus jautrų žo
dį, ji sveikino PLB cv pirm. inž. Br. 
Nainys ir kt. Po to dr. P. Kisielius 
ilgesniu žodžiu pristatė ir pasveiki
no šių metų premijos už žurnalistiką 
laimėtoją, taip pat priklausantį Lie
tuvių Fronto Bičiulių sąjūdžiui.

VAKARAS “PEKLININKO” 
KŪRYBAI

Humoristinės poezijos kūrėją An
taną Gustaitį daug kas vadina “pek- 
lininku”, nes kur jis tik pasirodo, 
ten juokas ir linksmybė. Kadangi tas 
pats autorius savo linksmą kūrybą 
glaudžia į monumentalias ir literatū
riškai vertingas knygas, tai Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba nutarė Čikagoje surengti A. 
Gustaičio kūrybos vakarą gegužės 
11 d., 7 v.v., Jaunimo Centro didžio
joje salėje, asmeniškai pristatant 
patį “peklininką” bei klausantis iš 
jo lūpų plaukiančios humoristinės 
kūrybos. O jį, kaip pilietį ir kūrėją, 
pristatys kitas humoristas — dr. S. 
Aliūnas.

Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse visuomet 
gaunami pigesnėmis kainomis
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotį) • 
Yorkdale Shopping Centre • Foirwiew Mall •
Ziggy s at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper 
Paradise) • |r šiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London • 
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa • 
1040 Princess St., Kingston •

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

TORONTO
APYLINKĖS TARYBOS 

RINKIMAI
KLB Toronto apylinkės rinki

muose, balandžio 28 d. praves
tuose keturiose parapijų patal
pose ir Lietuvių Namuose, buvo 
panaudotos 528 balsavimo kor
telės, kurių šešias rinkimų ko
misija pripažino negaliojančio1- 
mis. Tarybon išrinkti 25 kandi
datai, gavusieji balsų:

1. Puteris, Algis __________  405
2. Ažubalis, Petras, kun____ 398
3. Karasiejus, Juozas -------   363
4. Kuolas, Almis ________ 356
5. Prakapas, Antanas, kun____ 344
6. Čeponkutė, Jūratė _______  340
7. Bireta, Vytautas_________ 330
8. Simanavičius, Jonas R____  323
9. Žilinskienė, Rūta ________  318

10. Gustainytė, Laima ___  313
11. Rusinas, Marius E_______  310
12. Kaknevičius, Kazys_______  306
13. Lenauskas, Vytautas, dr___ 295
14. Abromaitytė, Angelė.........  274
15. Dilkutė, Rasa ________   252
16. Balsienė, Valentina_______ 250
17. Valiulis, Algis ___________ 248
18. Nešukaitis, Jonas_________ 230
19. Senkevičius, Česlovas_____  225
20. Šilininkaitė, Žibutė_______ 210
21. Simanavičienė, Hilda _____  208
22. Šeškus, Linas ___________ 200
23. Vasiliauskienė, Marija____  198
24. Dauginis, Vladas _________ 191
25. Jankaitis, Juozas 188

Kandidatais liko:
1. Pakštas, Edvardas________ 174
2. Lapienė, Gražina  172
3. Jackus, Benius ....___   170
4. Skirgaila, Vladas_________ 141
5. Urbonas, Giliaras ___  133
6. Vėlyvis, Algis___________  126
7. Asevičius, Kęstutis____ __ _ 125
8. Berneckas, Pranas___ ■______ 101
9. Karpis, Jonas___________  96

10. Rukšienė, Jadvyga ______ 79 
Rinkiminė komisija

Prisikėlimo parapijos naujoji 
taryba pirmąjį posėdį turėjo ba
landžio 24 d. Klebonas T. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
pasveikino tarybos narius, api
būdino įvairių veiklos sričių ap1- 
imtį bei pobūdį ir palinkėjo sėk
mingai tvarkyti parapijos reika
lus. Parapijos tarybą sudaro ba
landžio 7 d. išrinkti nariai: Eu
genijus Abromaitis, Vytautas 
Bireta, Leonas Baziliauskas, Ra
sa Bukšaitytė, Algis Čepas, Jū
ratė Čeponkutė, Silvija Freima- 
nienė, Bronius Genčius, Regina 
Giniotienė, Liuda Imbrasienė, 
dr. Česlovas Jonys, Aloyzas 
Kuolas, Vytautas Montvila, My
kolas Petrulis, Stasys Prakapas, 
Vladas Simonaitis, Raimundas 
Sungaila, Vytautas Taseckas, 
Jane Vingelienė ir Algis Žemai

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas

278-2757 278-4529

BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M 6 R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

tis. Slaptu balsavimu tarybos 
prezidiuman išrinkti: pirm. dr. 
Č. Jonys, vicepirm. A. Kuolas, 
sekr. L. Imbrasienė; sekcijų va
dovais: religinės sekcijos — se
selė Teresė, visuomeninių rei
kalų — J. Vingelienė, jaunimo 
— A. Čepas, rinkliavų — M. 
Petrulis, ekonominių reikalų — 
S. Prakapas, stovyklavietės — 
V. Taseckas. Tarybos nariai yra 
pasiryžę aukoti savo laisvalaikį 
ir energiją parapijos reikalų 
tvarkymui, tačiau gerai žino, 
kad šį darbą tegalės atlikti su 
visų parapijiečių bei prijaučian
čios visuomenės pritarimu ir 
konkrečia pagalba. L. L

Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo valdy
ba nutarė nuo š. m. gegužės 1 d. 
pakelti palūkanas už santaupas 
ir paskolas. Už čekių sąskaitas 
bus mokama 6%, už taupomą
sias — 8,25%, už naujus indė
lius vienerių metų terminu — 
8,5%, dvejų metų terminu — 
9%. Asmeninėm ir mortgičių 
senom bei naujom paskolom pa
lūkanos pakeltos iki 9%. Iš 
centrinio banko yra gautas pra
nešimas, kad nuo š. m. balan
džio 15 d. bankai nepriims in
kasavimui “counter cheques”, 
t. y. čekių, parašytų ant lapelių 
be atspausdinto banko pavadi
nimo ir specialaus keitimo ko
do numerio. Taip pat nebus pri
imami senos formos čekiai, ku
rių kodo numeris buvo pakeis
tas. Visi tokie čekiai bus grąži
nami neapmokėti. Todėl prašo
me kooperatyvo narius naudoti 
tik mūsų naujuosius raudonos 
spalvos čekius, o senus žaliuo
sius — sunaikinti.

J. Varanavičius, vedėjas
Toronto VI. Pūtvio šaulių 

kuopa atšventė savo veiklos dvi
dešimtmetį. Išeivijoje prieš 20 
metų atkurtos LŠS Tremtyje 
pirmasis vienetas Toronte buvo 
pradiniu akstinu atgaivinti bei 
išplėsti šiai idėjai JAV ir Kana
doje. Balandžio 27 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko LŠST 
Kanados rinktinės atstovų suva
žiavimas, kuriame susilaukta da
lyvių iš rinktinės devynių vie
netų, o svečių — iš Klevelando, 
Detroito, Niujorko ir New Jer
sey. Didžiausią atvykusiųjų gru
pę sudarė montrealiečiai, kurių 
Torontan atvyko apie 40. Iš
rinkta nauja rinktinės vadovy
bė su P. Kaupu priešakyje, ap
tarti einamieji reikalai, numaty
tos gairės ateities veiklai. Suva
žiavimas ’užbaigtas iškilmingu 
posėdžiu, vakariene ir šokiais 
Lietuvių Namuose. Montažą

Buvusios 
firmos
Meats 

“Šiaurės pašvaistė” atliko V. 
Sušinsko vadovaujamas Montre- 
alio šaulių meninis vienetas. Da
lyvių tarpe buvo Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas su 
žmona ir daug svečių; Sekančią 
dieną, balandžio 28, 11 v. r., 
šauliai su savo kuopų vėliavo
mis dalyvavo iškilmingose pa
maldose Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Svč.

“The Toronto Star” dienraš
tis balandžio 28 d. paskelbė 
trumpą pranešimą apie skau
džiai nukentėjusi Praną šukevi- 
čių. Vagys, išmušę jo namo 
Runnymede Rd. rūsio langą, iš
sinešė seną lagaminą, kuriame 
buvo $30.000 vertės aukso ply
ta, svėrusi 10 svarų, neskaidy
tas deimantas, 25 amerikietiš
kos ir $20 auksinės monetos ir 
kitų užsienio kraštų 65 mone
tos. Dienraščio teigimu P. Šu- 
kevičius tą aukso plytą prieš 
daugelį metų buvo gavęs iš gi
minių ir laikė rūsyje.

“T. Žiburių” spaustuvės ve
dėjui Vyt. Balčiūnui suėjo 25 
metai spaudos darbo ir 50 metų 
amžiaus. Šioms sukaktims pami
nėti J. ir S. Andruliu namuose 
gegužės 4 d. buvo surengtas po
būvis, kuriame dalyvavo KLK 
Kultūros Dr-jos “Žiburiai” val
dybos nariai, redaktoriai, admi
nistratorės, spaustuvės darbuo- 

' tojai ir asmeniniai bičiuliai. Su
kaktuvininką pasveikino KLKK 
Dr-jos “Žiburiai” pirm. P. Bra- 
žukas ir redaktorius. Ta proga 
sukaktuvininkui buvo įteikta do
vana — dail. E. Stankuvienės 
paveikslas. V. Balčiūnas, dėko
damas už savo darbo bei pastan
gų įvertinimą, pareiškė, kad ge
rą savo gyvenimo dalį atidavęs 
lietuviškąjai spaudai, nors kurį 
laiką dirbęs vokiečių dienrašty
je Argentinoje. Taipgi išreiškė 
viltį, kad ir toliau darbuosis lie
tuviškai spaudai, kol jėgos 
leis. Pobūvyje dalyvavo ir su
kaktuvininko ž nįo n a Genė, 
kuri buvo prisiminta kaip uoli 
bendradarbė, talkininti džiaugs
muose ir rūpesčiuose. Abiem 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

Toronto “Varpo” choras, va
dovaujamas muz. Jono Govėdo, 
balandžio 20 d. atliko programą 
Tillsonburgo medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Vilkas” zuikių 
baliuje. “Varpas” dabar ruo
šiasi savo šokių vakarui-koncer- 
tui gegužės 25 d. Anapilyje. Vi
suomenė kviečiama choro veik
lą paremti gausiu dalyvavimu. 
Stalus prašome rezervuotis ir 
bilietus įsigyti pas Laimą Damb
rauskienę tel. 537-1064, Gražiną 
Stauskienę tel. 251-3467 ir rė
mėjų būrelio pirm. H. Stepaitį 
tel. 223-8396. Choro valdyba

Pajamų mokesčių data dėl 
dvi savaites trukusio pašto 
streiko pratęsta iki gegužės 21.

PADĖKA
Velykų bobutės karnavalas šiemet 

buvo linksmas atėjusio pavasario liu
dininkas. Visur — spalvingos gėlės, 
tvorelės, daugiaspalviai margučiai, 
balionai, vėliavėlės. .Už pagalbą sa
lę puošiant dėkojame p.p. Mangli- 
cams ir Baneliams.

Didžiausia atrakcija buvo pyragų 
išpardavimas. Dėkojame p. Balčiū
nienei, kuri suorganizavo, porfioms 
Laurinavičienei, Vaitiekūnienei, Kuo
lienei, Strimaitienei ir Kurpienei, 
kurios jai talkino, ir ypač visoms po
nioms, kurios tokius skanius pyra
gus ir grybukus iškepė. Padėka p. 
Vingelienei ir p. 'Poškienei, kurios 
dirbo karnavalo bankelyje, R. Ša- 
počkinaitei ir R. Underytei, kurios 
margučius margino, p. Lukoševičie
nei ir p. Padolskienei, prižiūrėju
sioms laimės šulinį, p. Dervinienei 
ir p. Yokubynienei, vadovavusioms 
loterijos bilietų pardavinėjimui, ir 
visoms, kurios padėjo bilietus platin
ti, ypač p. Stanulienei, p. Gerasima- 
vičienei ir p-lei Čepaitytei.

Prie linksmos nuotaikos žymiai 
prisidėjo juokdariai ir zuikiai, kurie 
pravedė žaidimus ir pardavinėjo ba
lionus. O svarbiausia asmenybė bu
vo pati Velykų bobutė L. Mačio- 
nienė, visus vaikučius kalbinusi ir 
apdovanojusi skanumynais. Dėkoja
me visiems darželio vaikučiams, ku
rie, apsirengę pavasariškais kostiu
mėliais, išpildė trumpą, bet labai 
įdomią (su netikėtumais!) progra
mėlę, ir fotografui S. Dabkui, kuris 
vis skubėjo pagauti įdomesnius kar
navalo momentus. Speciali padėka 
Tėvams pranciškonams už leidimą 
pasinaudoti gražia, erdvia parapijos 
sale ir Tėvui Antanui, p.p. Plučams, 
Pauliui Kolyčiui bei Jonui Freima- 
nui už visokeriopą techninę pagalbą.

Minėtiems asmenims bei visiems, 
prisidėjusiems prie karnavalo sėk
mingumo, tariame nuoširdų ačiū! 
Maldoje Jus pavedame gerajam Vieš
pačiui ir prašome, kad jis gausiai 
Jums atlygintų.

Nek. Pr. Marijos Seserys Toronte

Montrealio “Nepriklausomos 
Lietuvos” spaudos balius gegu
žės 4 d. pirmą kartą buvo su
rengtas Toronte, Lietuvių Na
muose. Meninę programą atli
ko Zigmo Lapino vadovaujamo 
“Gintaro” ansamblio šeši birby
nininkai ir trys kanklininkės, 
grojusios ir skudučiais. Ansamb
lio grupė, vakaro dalyvių šiltai 
sutikta, pakartojo dainą “Lietu
va brangi”. Stepo Kairio muzi
kinio vieneto vardu vadovui Z. 
Lapinui buvo įteikta gėlių. “N. 
L.” praeities metmenis ir da
barties problemas nušvietė jos 
akcinės bendrovės pirm. Leonas 
Girinis - Norvaiša, primindamas 
vakaro dalyviam, kad šis savait
raštis yra gimęs Toronte, bet iš
augo ir subrendo Montrealyje. 
Vilties ateičiai esą teikia priau
gančios kartos įsijungimas. 
Laikraštis esąs reikalingas visų 
paramos, talkos ir meilės. Savo 
žodį L. Girinis baigė padėka va
karo rengėjams bei jo daly
viams.

Patariamosios vajaus komisi
jos pirm. Vytautas Gruodis, 
prieš porą metų iš Toronto per
sikėlęs Montrealin, ilgesnį pra
nešimą padarė komisijos* var
du. Komisija, kurią sudaro 
Gruodis, Girinis ir Povilaitis, 
nutarė, kad Kanados lietuviams 
neužtenka vieno laikraščio ir 
kad jiems yra reikalingi abu da
bartiniai savaitraščiai. V. Gruo
dis palinkėjo “Tėviškės Žibu
riams” ilgų metų ir pabrėžė, 
kad dėl šio laikraščio montrea
liečiai turi pavydo jausmą to- 
rontiečiams.

Pasak V. Gruodžio, “NL” turi 
apie 1.200 akcininkų, 1941-73 
m. laikotarpyje investavusių 
$22.000. ši suma betgi tėra ki
šenpinigiai, kai ją palygini su 
nuolatos augusiomis ir augan
čiomis leidimo išlaidomis. Va
sario mėnesį sudaryta pataria

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w. 7ist STREET, Telefonas 471-1424
CHICAGO, ILL. 60629. ---- -------------------------------
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

Frank Barauskas Ltd. 

REALTOR 

3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

Mūsų specialybė — užmiesčio žemės 
ir ūkiai, nuo Lake Ontario iki Lake 
Simcoe ir Georgian Bay.
J ieškome namų ir pajamas duodan
čių nuosavybių vakarų Toronte.

■

Dresher Insurance 'ir 
llldvlil ABvVlL Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Pne Kipling ir .Six Point Plaza) •

Lietuviška maisto gaminig krautuvė 

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta Įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

Taip pat priimame užsakymus ("Catering”) vestuvėms ir 
mažesniems pobūviams. Susitarus pristatome į namus 
bei salę šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

o ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •
o ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS------------- •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

moji vajaus komisija Montrea
lyje jau sutelkė $2.000, o jos 
tikslas yra sutelkti $20.000 “N. 
L.” tipografijos priemonėms pa
gerinti ir sudaryti sąlygas nau
jam redaktoriui atsilyginti. Vie
na “NL” akcija kainuoja $10. 
Tikslui pasiekti užtektų dviejų 
šimtų akcininkų, sutinkančių ak^ 
cijoni skirti po $100. Spaudos 
baliuje buvo plačiai paskleisti 
pareiškimų tekstai, įpareigojan
tys dalyvius pirkti “NL” akcijas 
ir leidžiantys “Paramos” banke
liui daryti mėnesinius atskaity
mus iš savo narių sąskaitų į 
specialiai atidarytą “NL” są
skaitą.

Spaudos baliuje, nežiūrint 
streikų ir kitų nepalankių sąly
gų, dalyvavo apie 350 torontie- 
čių ir gausus būrys svečių iš 
Montrealio. Programai vadova
vęs J. R. Simanavičius pristatė 
garbės svečius, kurių tarpe bu
vo KLB valdybos pirm. J. čup- 
linskas, KLB Toronto apylinkės 
pirm. A. Puteris, Prisikėlimo pa
rapijos klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, Šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonas kun.' P. Ažu
balis, Kanados Lietuvių Katali
kų Kultūros Draugijos “Žibu
riai” pirm. P. Bražukas, iš už
sienio Kanadon grįžęs užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas 
Vyt. Meilus.

“NL” savo spaudos baliuje 
kasmet renka šio tradicinio ren
ginio karalaitę visuotiniu daly
vių balsavimu, įrašant kandida
tės numerį ant įėjimo bilieto, 
šio baliaus karalaite buvo iš
rinkta D. Simanavičiūtė, jos pa
lydovėmis — K. Delkutė ir V. 
Pilipaitytė. K.

KLK Moterų Draugijos Delhi 
skyrius paskyrė $25 “TŽ” leidi
mui. Dėkojame spaudos rėmė
joms. Tai nepirmas kartas, kad 
lietuviškoji spauda susilaukia 
jų paramos.

<

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p. 
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.
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TORONT®"t
Sv. Jono Kr. parapijos ir Prisikėlimo parapijos žinios

6S MONTREAfc*®
Anapilio žinios

— Sj sekmadienį, 11.15 v. pamal
dų metu, Prisikėlimo par. švento
vėje vysk. V. Brizgys teiks Sutvir
tinimo sakramentą abiejų kat. para
pijų vaikams. Šeštadienį bus gene
ralinė sutvirtinamųjų repeticija.

— Praėjusią savaitę liet, kapinėse 
palaidoti: a.a. Karolina Priščepion- 
kienė iš Toronto, a.a. Bronė Nor
kienė iš Hamiltono, a.a. Antanas 
Stanaitis iš Montrealio ir a.a. Bar
bora Rudvalienė iš Ročesterio, JAV. 
Velionių šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Gražiai praėjo Čikagos ansamb
lio “Grandis” spektaklis ‘^Lietuviš
kos vestuvės” Anapilio salėje. Už 
ansamblio iškvietimą, jo globą pagar
ba ir padėka tenka šios parapijos 
kat. moterų draugijos skyriui, jos 
pirm. R. Sirutienei, valdybai ir vi
soms narėms.

— Didžiajai Anapilio ir muzikos 
salėms Anapilio moterų iniciatyva 
bei lėšomis nupirktos gražios lan
gų užuolaidos.

— Naujosios klebonijos statytojo 
S. Kėkšto manymu, klebonijos sta
tyba negalės būti užbaigta kapinių 
lankymo dienai (gegužės 26-jai). 
Klebonijos vidaus įrengimo darbai 
užsitęs iki birželio vidurio.

— Anapilio statybai aukojo: $300 
dr. A. Saikus (1.000); $250 dr S. 
Šalkauskis (750); po $200: A. P. Ka- 
ziliai (1,500), J. Dūdelis, V. M. Sut
rikai; po $100: A. J. Vanagai, J. Jan
kauskas, A. I. Rekščiai (500). Gera
dariams nuoširdi padėka.

— Dviem liet, šeimom grąžinus 
trumpalaikę paskolą $10.000, bėga
mosios Anapilio sąskaitos išlygini
mui reikalinga paskola. Pirmieji at
siliepė J. B. Mažeikos su $500 pa
skola.

— Praėjusį sekmadienį Anapilyje 
pamaldas atlaikė mons. Vyt. Balčiū
nas ir po jų supažindino dalyvius su 
prof. A. Maceinos veikalu “Krikš
čionis pasaulyje”, finansuotu šios 
parapijos, šios knygos 500 egz. pa
ėmė Šv. Jono Kr. parapija. Knyga 
gaunama liet, knygynuose prie pa
rapijų ir Anapilyje po pamaldų. Kai
na $5.

— Dail. V. K. Jonynas šią savaitę 
trečią kartą lankosi Toronte naujo
sios šventovės projekto reikalu.

—Pamaldos: šį trečiadienį, 9 v.r., už 
a.a. Benediktą Zubricką; šeštadienį, 
8 v.r., už a.a. Oną Surgautienę; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Petrą Traškc- 
vičių, 11 v. už a.a. Juozą Visockį ir 
šeimos mirusius; Anapilyje 11 v. r. 
— už a.a. Mykolą Niaurą.

— Susituokė: Eugene Maksym ir 
Nijolė O. Kazlauskaitė, Bryan A. Ko- 
zek ir Violeta A. Žiobakaitė.

— Pakrikštyta: Julijonas Šalkaus
kis.
( PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką 
Prisikėlimo parapijos bankeliui 
už $300 ir “Paramai” už $100 
auką mūsų darbams paremti.

N. Pr. Marijos seserys
Immaculate Heart of Mary bažny

čioje, 131 Birchmount — Danforth 
Ave. (rytų Toronte) Marijos garbei 
bus procesijos kiekvieno mėne
sio 13 d., 7.30 v. vakaro, pradedant 
gegužės 13 d., iki spalio mėnesio. 
Važiuoti Bloor požeminiu iki Main 
stoties, tada — Cliffside autobusu 
nr. 20. Informacijų teirautis tel. 763- 
4233 lietuvių kalba.

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

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI D R E Š E R IU I 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker. 
JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.
SPRINGHURSTE išnuomojamas vi
sam sezonui keturių miegamųjų va
sarnamis. Tel. 762-8998 Toronte.
JIEŠKAU KAMBARIO ir virtuvės. 
Skambinti vakarais B. Tarvydui tel. 
767-4737.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 

kampas Bloor-Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t Prieinamos kainos.

— Sveikiname Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopą, švenčiančią dvide
šimtmetį savo šauliškos veiklos.

— Geriausi sveikinimai jaunave
džiams — Vytautui Pranaičiui ir 
Danguolei Černiauskaitei. Sutuoktu
vių apeigas atliko Vytauto dėdė 
kun. L. Zaremba, SJ, iš Čikagos.

— Mirus Karolinai Priščepionkie- 
nei, jos vyrui Jonui, dukteriai Regi
nai Ulbienei, sūnums ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. Nuo
širdi užuojauta Benediktui Tarvydui, 
Amerikoj žuvus jo broliui. Taip pat 
giliai užjaučiame Aldoną Valienę, 
Gražiną Krašauskienę, Genę Valiū- 
nienę, Juozą ir Vytautą Balsius, Ro- 
česteryje mirus jų tetai.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Povilą Slabosevičių, 
užpr. A. Slabosevičiaus; 8.30 v. — už 
Mariją Borkertienę, užpr. Šleinių 
šeimos; sekmad., 8 v. — už Edvardą 
Stankaitį, užpr. jo tėvelių; 9 v. — 
už Motinos D. novenos dalyves; 10 v 
— už parapiją; 11.15 v. — už Leoną 
Ąžuolinską, užpr. A. O. Starkų; 7 v. 
v. — už Pažerūnų šeimos mirusius, 
užpr. A. C. Pažerūnų.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
laikomos šiokiadieniais 8 v.r., šeštad. 
ir sekmadieniais — 9 v.

— Gegužinės pamaldos — šeštad., 
9 v.r., sekmadienį — po 11.15 v. 
Mišių, trečiadienį — 7 v. vakaro, 
kitas dienas — po 8 v. Mišių.

— Pensininkų vakaras — gegužės 
14 d., 6 v.v., Parodų salėje. Bus 
trumpa programa. Visi kviečiami.

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas šį sekmadienį per 11.15 v. 
Mišias. Šį šeštadienį, 5 v.p.p., bus 
visų sutvirtinamųjų ir jų globėjų re
peticija. Sekmadienį visi vaikučiai 
ir jų globėjai renkasi pusę valan
dos prieš 11.15 v. Mišias didžiojoj 
par. salėj.

— Aušros stovykla veiks nuo lie
pos 7 iki 20 d. Ją organizuoja para
pijos jaunimo sekcija ir sporto klu
bas Aušra. Ateitininkų stovykla bus 
liepos 21 — rugpjūčio 3 d.

— Ruošiasi tuoktis: Nijolė Svarins- 
kaitė ir Borris Ritchie; Lydi ja Grins- 
kytė ir Walter Stachiw.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganvtojo parapijos žinios

— Tarybos posėdis įvyko antra
dienį, 8 v.v., bažnyčioje.

— Konfirmandų pamoka — penk
tadienį 6.30 v.v.

— Sekmadienį — šeimos šventės 
pamaldos 9.30 v. ryto su šv. Komu
nija.

— šių metų moterų draugijos iš
kyla įvyks birželio 23 d. Fantus ren
ka p. Šturmienė po pamaldų.

Lietuvių Namų žinios
— L. Namai bus tik tada visų lie

tuvių namais, kai daugumas lietuvių 
bus jų nariais. Valdyba kviečia vi
sus tautiečius neatidėliojant tapti L. 
N. nariais, kad tuos lietuvių pastan
gomis gražiai įrengtus namus pada
rytume visų lietuvių namais.

— Per praėjusias dvi savaites LN 
paskolos lakštus nupirko Kriaučeliū- 
nas Bronius už $5.000, dr. Šalkaus
kas Antanas už $2.000, dr. Pacevičius 
Stasys už $1.000, Dikčius Mykolas už 
$1.000, Dambarienė Marija už $1.000 
ir B. J. už $200.

— Nario įnašus įmokėjo: Drese- 
ris Walteris $100, Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubas $100, Kvedaras 
Adolfas $50. Per klaidą buvo pa
skelbta, kad nario įnašą $100 įmo
kėjo Gripas Julius; turėjo būti Gi- 
pas Julius. Už klaidą atsiprašome.

— LN paskolos lakštų pardavimas 
vyksta normalia sparta. Išparduota 
už daugiau kaip $250.000. Liko par
duoti dar už apie $50.000. L. Namų 
pasižadėjimams tesėti likusieji $50.- 
OOO vertės paskolos lakštai turėtų 
būti skubiai išparduoti. Visi lietu
viai kviečiami neatidėliojant juos 
pirkti.

Daugiakultūrių reikalų min. 
dr. St. Haidasz specialiu raštu 
pranešė, kad Toronto tautinių 
šokių grupei “Gintaras” pa
skirta $7.000 parama. Ši grupė 
esą puoselėja ne tik taut, šo
kius, bet ir muziką bei dainas. 
Ji dalyvausianti programose — 
Winnipege, Kalgary, Vankuve
ryje ir Red Deer tarptautiniame 
festivalyje.

Labai gausi dalyvėmis popie
tė — mergvakaris buvo suruoš
tas L. Namų salėje gegužės 5 
d. Jis buvo skirtas Aldonai Tere
sei Aušrotaitei, besirengiančiai 
ištekėti už Petro Šimonėlio. Da
lyvavo apie 400 ponių. Nuota
kai buvo Įteikta daug ir vertin
gų dovanų. Sutuoktuvės numa
tytos birželio 1 d. šv. Jono Kr. 
šventovėje.

Lietuvių vasarvietėje Spring- 
hurste vėfpadaryta nuostolių vi
sai eilei vasarnamių, ypač p.p. 
Zubriu vasarnamiui. Kaikuriuo^ 
se vasarnamiuose tik Įsilaužta, 
permiegota, bet didelių nuosto
lių nepadaryta.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų KRAUTUVE.
3288 Lakeshore Blvd. W.,
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364

R. Statulevičius

Maloniai kviečiame atsilankyti j tautinių šokių grupės “ATŽALYNAS**
gegužės 11 d. Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. w., rengiama

metinį šokių vakcina
Meninę dalį atliks "Atžalynas" ir sol. R. Strimaitis t

• Pakvietimus iš anksto galima užsakyti, 
skambinant V. Stabui 766-7384 
arba V. Dauginiui 249-2067

• Pradžia 6.30 valandų vakaro

• Šilta vakarienė su vynu, loterija 
ir kitos staigmenos

• Šokiams gros kapela "Muzika"
• Bilietai suaugusiems — $7.50, 

studentams — $5.00

Toronto lietuvių choras “VARPAS** 
gegužės 25, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 

ANAPILIO 

KONCERTĄ -vakara
© Meninę dalį išpildys choras "Varpas" ir solistė Linda Marcinkutė.
• Pradžia 7 v.v. • Po programos — šokiai, kuriems gros J. Vaičiaus 

orkestras iš Hamiltono. • Bus loterija, veiks bufetas ir baras.
Įėjimas — $4, jaunimui — $2. • Visus Toronto ir apylinkių lietuvius maloniai kviečiame
šiame koncerte dalyvauti! Choro valdyba

Visi kviečiami j ST. CATHARINES Tėvų Pranciškonų Misijos

lenkų Royal Canadian Legion Hall salėje, 292-296 Vine St. N.
------------------ PROGRAMOJE: ---------------------
• trumpas jubilėjaus minėjimas
• ansamblio "NEMUNAS" pasirodymas
• solistų Stasio Baro ir Ginos Čapkauskienės

DIDYSIS KONCERTAS su akompaniatorium J. Govėdu
• Po koncerto -— ŠOKIAI, grojant geram 5 asmenų 

orkestrui. • Veiks bufetas ir baras.
Įėjimas, įskaitant maistą — $5, jaunimui — $3.

lovados atstovo prel. dr. J. Tadarausko. Maloniai kviečiame ir jus dalyvauti mūsų šventėje!

Gegužės 19, sekmadienį, 11 v.,r.,
ANGELŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOJ, 75 Rolls Avė., 
St. Catharines, padėkos koncelebracinės šv. Mišios, 
giedant solistams. Pamokslas — Kanados Lietuvių Sie

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks gegužės 10, penkta
dienį, nuo 8 v.v. Programoje 
pasirodys K. šeštokas ir S. Čer
niauskaitė. Rengėjai dėkoja 
miesto tarybos nariui E. Neg- 
ridge ir ateitininkų tėvų komi
tetui, paaukojusiems po $25.

Metinis “Atžalyno” vakaras
— gegužės 11, šeštadienį, 6.30 
v. v., LN salėje. Gauti vertingi 
laimikiai loterijai: naujas 12” 
televizijos priimtuvas, 3 origi
nalūs paveikslai, minko kepu
raitė, meniška lėkštė ir kt. Dar 
yra keletas laisvų stalų. Rengė
jai kviečia Įsigyti bilietus iš 
anksto pas tėvu komiteto narius: 
V. Staba 766-7384, V. Dauginį 
249-2067, p. Poškienę 533-546L

Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimo ir Moti
nos Dienos minėjimo iškilmės 
įvyks gegužės 12, sekmadienį, 4 
v.p.p., Prisikėlimo par. salėje. 
Pirmoje programos dalyje — 
iškilmingas mokslo metų užbai
gimo aktas, kurio metu konsu
las dr. J. Žmuidzinas Maironio 
mokyklos ir lituanistinio semi
naro absolventams įteiks pažy
mėjimus. Antroje dalyje moki
niai atliks dienai pritaikytą 
įvairią meninę programą. Taip 
pat sekmadienį Prisikėlimo Pa
rodų salėje vyks ir mokinių dar
bų parodėlė. Po programos tėvų 
komitetas mokinius pavaišins. 
Visi maloniai kviečiami iškil
mėse dalyvauti.

Šiemet mokykla švenčia 25- 
rių metų veiklos sukaktį. Mo
kyklos sidabriniai sukakčiai pa
minėti spausdinamas leidinys, 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis iš mokyklos veiklos. Čia sa
ve atras dabartiniai ir buvę mo
kiniai, tėvai — savo vaikus, tė
vukai — anūkus. Leidinį bus 
bus galima įsigyti prie įėjimo. 
Nors gauta $2.000 parama iš 
Carling Community Arts Foun
dation, tačiau ši suma nepaden
gia nė pusės išlaidų. Todėl ma
loniai prašomi visi leidinį įsi
gyti ir tuo paremti jo išleidimą.

SLA 236 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 12, sekmadienį, 
1 v.p.p., L. Namuose. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes 
tai paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Valdyba

Kepinių ir gėlių išpardavimas
— gegužės 12, sekmadienį, nuo 
9.30 v.r. Prisikėlimo par. kavi
nėje. Išpardavimą organizuoja 
ateitininkų tėvų komitetas Mo-

WA L B A R 
MACHINE PRODUCTS 

of Canada Ltd., 
motorų dalių lėktuvams gamyklai, 

REIKIA DARBININKŲ 
šiems skyriams:

A) Kokybės kontrolės 
departamentui -
dviejų inspektorių, mokančių naudoti visus 
instrumentus ir skaityti brėžinius.

B) Gamybos departamentui - 
darbininkų, tekinimo mašinų (cylindrical 
grinder) operatorių ir mokinių, turinčių 
mechaninio darbo patirtį.

Kreiptis asmeniškai šiuo adresu: 

1865 Sharlyn Rd., Mississauga 
(į šiaurę nuo Dundas prie Wharton Way)

THE ROYAL TRUST CO.
PRANEŠA, KAD

Jonas Grupiljonas 
pradėjo dirbti mūsų namų pirkimo ir pardavimo skyriuje 
5240 BLOOR ST. W., ISLINGTON, Ontario
Telefonas 236-1871, namų — 242-4189

tinos Dienos proga. Rengėjai 
kviečia vyrus ir vaikus pagerbti 
savo žmonas ir motinas.

Dr. N. Novošickis, dantų gy
dytojas, yra ir mėgėjas dailinin
kas. Anksčiau jis piešė paveiks
lus, o dabar kuria metalines 
skulptūras. Pastarųjų paroda 
rengiama gegužės 12-24 d.d. K. 
A.R. meno galerijoje, 131 Bloor 
St. W. (Colonnade). Atidarymas 

■— gegužės 12, sekmadienį, 7 v. 
v. Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Rengiama ekskursija autobu
su į baltistikos studijų dienas

"Atžalyno" tėvų komitetas

j
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gegužės 18, 
šeštadienį,
6 v. vakaro,

Čikagoje. Išvykstama gegužės 
15, trečiadienį, nuo Tartu Col
lege (Spadina-Bloor), grįžtama 
gegužės 19, sekmadienį. Kelio
nės kaina asmeniui — $40. Re
gistruotis pas archit. Alg. Ba- 
nelį tel. 924-6450. šioje ekskur
sijoje taip pat dalyvaus estai ir 
latviai.

T. L. Moterų šalpos Grupės 
“Daina” paskutinis prieš vasarą 
susirinkimas įvyks gegužės 19 
d., 3 v.p.p., pas pirm. K. Butie- 
nę ir E. Aleksienę, 70 Woodsi
de Ave. Tel. RO 9-7911. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti.

Sv. Kazimiero parapijos komitetas, 
Sv. Onos Dr-ja, Sv. Elzbietos Dr-ja ir 
parapijos taryba rengia vakarienę su 
šokiais Šv. Kazimiero par. salėje bir
želio 15 d., 7 v. v. Šis vakaras yra 
ruošiamas prisimenant penkias
dešimtąjį gimtadienį kun. klebono 
F. Jucevičiaus. Kartu bus telkiamos 
lėšos išleisti jo knygai krikščiony
bės tema. Visi, kurie norėtų prisidė
ti prie šios knygos išleidimo, prašo
mi kreiptis į parapijos komiteto pir
mininką Joną Staniulį tel. 721-6670 
arba tarybos pirm. A. Janušą tel. 
721-8723.

Parapijiečiai prašomi bilietus įsigy
ti iš anksto pas komiteto narius. Bi
lietų kainos: asmenims virš 18 me
tų — $10, jaunimui 13—17 m. — $5, 
vaikams nuo 12 m., jei ateina su tė
vais — nemokamai.

Ateitininkų vasaros stovykla bus 
liepos 13—21 d. d. Kviečiamas visas 
Montrealio jaunimas nuo 7 iki 17 m., 
o taip pat ir svečiai iš kitų lietuvių 
kolonijų. Ši stovykla skiriasi tuo, 
kad jai vadovaus studentai, kurie 
kas metai vadovauja Dainavos sto-

TORONTO, ONT-
“Paramos” kredito koopera

tyvas ir šiais metais skiria stu
dentams — “Paramos” nariams 
$500 stipendiją. Studentai, pra
dedą studijuoti šiais metais, ra
ginami paduoti prašymus “Pa
ramos” valdybai. Pirmenybė 
duodama studentams gerai bai
gusiems gimnaziją, besiruošian
tiems studijuoti komercinius 
mokslus ir dalyvaujantiems lie
tuviškoje veikloje. Prašymus 
siųsti “Paramai”, 1573 Bloor St. 
W?, Toronto, Ont. M6P 1A6 iki 
šių metų rugpjūčio mėn. 31 d.

Vedėjas
“Paramos” kredito koopera

tyvas praneša, kad nuo š.m. ge
gužės 1 d. moka: už taupomąsias 
sąskaitas 814% (buvo 714%) už 
mėnesinį balansą; už naujus ter
minuotus depozitus 1 m. 9% 
(buvo 8%). Ima: už nekilnojamo 
turto paskolas 8V2 %) (buvo 8%) 
ir už'asmenines paskolas 9% 
(buvo 8%). Paramos raštinėje 
galima gauti olimpijados loteri
jos bilietų, “Travellers” čekių ir 
“Money orders” (Kanados ‘ ir 
JAV).

Prof. A. Musteikis iš Buffalo 
vadovaus studijų dienai Toron
te gegužės 25 d.‘ Joje bus gvil
denama tema “Lietuviškoji šei
ma dabarties grėsmėje”; Įvai
rius temos aspektus atskleis šie 
paskaitininkai: Irena Lukoševi
čienė, Gražina Petrauskienė, K. 
Manglicas ir dr. J. Sungaila. 
Rengia KLK Centras. Smulkiau 
— žiūr. 2 psl.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” gegužės 1 d. dalyvavo 
televizinėje programoje Kičene- 
ry (13-toje stotyje); gegužės 2 
d. ji pasirodė Toronte kabeli
nės televizijos programoje, vad. 
J. R. Simanavičiaus; gegužės 5 
d. atliko programą Don Mills 
College; gegužės 25 d. dalyvaus 
panašioj programoj Otavos 
mieste.
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Greitas ir tikslus patarnavimas! I

Tel. Bus.: 722-3545

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 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 QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas __________6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.25%
Term. ind. 1 m__________ 8.75%
Term. ind. 2 m.9.0%
Term. ind. 3 m__________ 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

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

vykioje prie Detroito ir Neringoje 
— Vermonte. Pernai tik vieną jų 
atstovę turėjome — Elenutę Razgai- 
tytę. Šiais metais ji vėl sutiko pas 
mus atvažiuoti. Stovyklai koordinuo
ti paskirta J. Adamonięnė. Tel. 256- 
5355.

Lietuvių studentų seminaras, jau 
trečias iš eilės, įvyko kovo 31 d. B. 
Nagienė ir Z. Lapinas supažindino 
11 seminaro dalyvių su lietuvių liau
dies dainomis, muzika ir instrumen
tais. B. Nagienė panaudojo įrekor- 
duotas juosteles, o Z. Lapinas atvyko 
su liaudies muzikos instrumentais. 
Visiems buvo įdomu — gerdami ka
vą nevienas niūniavo girdėtas melo
dijas. Esame labai dėkingi už tokį 
gyvą supažindinimą su lietuvių liau
dies muzika bei daina.

Seminaro proga buvo aptarti jau
nimo atstovų rinkimai j jaunimo są
jungos suvažiavimą, kuris įvyks ge
gužės 18—19 d. d. Toronte. Montre- 
aliui teko 3 atstovai. Jie jau išrinkti 
balandžio 28 d., bet rezultatai dar 
nežinomi. Kandidatavo: Kristina 
Bendžiūtė, Saulius Brikis, Linas Gi- 
riūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Vilija 
Malciūtė, Šarūnas Norvaiša.

Dail. A. Tamošaičio paskaitą su
rengė '‘Neringos” skaučių tuntas ge
gužės 3 d. AV par. salėje. Tą patį 
savaitgalį Montrealio ateitininkai 
surengė metinę savo šventę ir pa
kvietė Ročesterio studentus su A. 
Kairio veikalu “Palikimas”.

Rasa Lukoševičiūtė
Lietuvių Studentų Sąjunga kovo 

30 d. McGill un-to patalpose suren
gė “pasiutvakarį”. Gera muzika, ska
nūs užkandžiai, studentų juokai ir 
kalbos sudarė linksmą nuotaiką net 
ir tam mūsų jaunimui, kuris retai 
tepasirodo studentų parengimuose. 
Visus domino laimingo bilieto trau
kimas. Jis teko Laimai Skučaitei. Ji 
laimėjo nemokamą vakarienę dviem 
asmenim garsiajame Montrealio vieš
butyje “Le Chateau Champlain”. 
“Rock” muzikai grojant, didelis bū
rys studentų šoko. Netrūko šokėjų 
polkoms bei valsams. Iš viso, atrodo, 
Montrealio jaunimas buvo pasiilgęs 
šitokio vakaro. Vilija

“Lito” valdyba nutarė padidinti 
palūkanas už santaupas: už taupo
mąsias sąskaitas — 8.25% (buvo 
7.25%), už vienerių metų indėlius— 
8.75% (8.0%), už dvejų metų — 
9.0% (8.5%) ir trejų metų — 9.25% 
(9,0%).. Palūkanos už paskolas pa
didintos nuo 0.5% iki 1%. Gegužės 
pradžia yra patogus laikas santau
poms perkelti į “Litą”, kadangi vi
sur palūkanos prirašomos balandžio 
mėn. 30 d. Už santaupas, įdėtas į ei
namąsias sąskaitas per pirmąsias 
gegužės mėn. 10 dienų ir į taupomą
sias sąskaitas per pirmąsias tris kiek
vieno mėnesio dienas, “Litas” moka 
palūkanas už pilną mėnesi.

“Lito” Aušros Vartų skyrius ne
dirbs sekmadieniais nuo gegužės 15 
iki spalio 15 d.

“Lito” jaunųjų narių ekskursija 
šiemet numatoma į Beauharnois 
Hydro Quebec elektros jėgainę, ku
ri yra viena didžiausių visoje Š. 
Amerikoje. Bus apžiūrėtas Kanados 
jūrkelis ir laivų pakėlimas vandens 
kanale. Pr. R.

Res.: 256-5355
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DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______________ 10%
Nekiln. turto ___ 10%
Čekių kredito ____________ 11%
Investaeijos nuo _...10,5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


