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Vedybiniai kvietimai
Anksčiau ar vėliau visas šeimas aplanko vedybiniai kvieti

mai, kuriuose tėvai praneša apie savo vaikų sutuoktuves. Pagal 
seną tradiciją, tai džiugus šeimos gyvenimo Įvykis, išreiškiamas 
iškilmingomis apeigomis, puotomis, kalbomis, muzika, šokiais. 
Deja, nevisuomet tai būna lietuviškos šeimos džiaugsmas. Jau 
labai dažnai pasirodo tokie vedybiniai pranešimai, kurie labai nu
liūdina tėvų širdis. Juose oficialiai tenka pranešti, kad lietuvių 
tėvų sūnus veda nelietuvaitę arba duktė išteka už nelietuvio. Ga
vęs tokį pranešimą, taip ir matai prislėgtą daugelio tėvų nuotaiką. 
Jie augino sūnų ar dukrą ištisus du dešimtmečius, tikėdamiesi, kad 
jie pratęs lietuviškos šeimos gyvenimą ir tuo būdu kompensuos tą 
didįjį rūpestį bei ilgametį pasiaukojimą. Deja, ta viltis dažnai 
dūžta į nesurenkamus gabalėlius. Galbūt vaikai to nejaučia. Pasi
jutę suaugusiais žmonėmis, jie daro savo sprendimus, vadovau
damiesi daugiausia grynai asmeniniu balsu, rastomis aplinkybė
mis. Jie tai laiko natūraliu dalyku. Lietuvybė, religija, ideologija 
jiems atrodo antraeiliais dalykais, neturinčiais balso širdies spren
dime. Galbūt vėliau tą savo sprendimą kitaip vertins, bet prieš 
sutuoktuves ateities nuotaikų šešėlis dar neveikia. Tai jauno žmo
gaus sprendimas, pilnas sentimentalumo, kuriame lemia širdis, o ne 
protas. Dėlto vėliau atsiranda tiek daug dramų ir net tragedijų.

★ ★ ★

Mišrių vedybų procesas vis didėja. Jau aiškiai matyti, kad 
jie pasiekė tikrai pavojingas proporcijas. Ir tai nėra ko stebėtis, 
nes, nežiūrint visų lietuviškų pastangų, visas išeivinis gyvenimas 
eina pavojingon pakalnėn. Stebėtis reikia ne tiek mišrių vedybų 
gausėjimu, kiek mūsų visuomenės ir net tėvų rezignacija. Dar 
daugiau — kaikurie lietuviai tėvai netgi reiškia pasitenkinimą 
savo sūnaus ar dukros mišria santuoka. Kai visuomenė neberea- 
guoja, tėvai laikosi pasyviai, kai niekas nieko nebedaro lietuviškam 
gyvenimui gelbėti, susidaro situacija, kuria iš tikrųjų reikia ste
bėtis. Kurgi dingo lietuvių patriotinis nusiteikimas, jų atsparu
mas pavojams, įslenkantiems į jų namus ir grasinantiems jų pačių 
tautinei gyvybei? Juk šeima yra pagrindinė mūsų tautinio ir visuo
meninio gyvenimo ląstelė. Jei netenkame lietuviškos šeimos, visko 
nustojame. Su lietuviškos šeimos išnykimu išnyksta ir visas mūsų 
kultūrinis gyvenimas — mokyklos, parapijos, vienuolijos, laikraš
čiai, leidyklos, knygos, organizacijos, ansambliai, chorai, teatrai... 
Visa tai reiškia lietuviškosios kultūros ir aplamai lietuvių mirtį. 
Nėra lietuviškų šeimų, nėra ir lietuvių. Apie tai, žinoma, nepagal
voja jaunimas, besiruošiantis santuokai. Jo vizija taip toli dar ne
siekia, nes gyvena trumpalaikės distancijos nuotaikomis ir kartais 
klaidingos pažiūros nuotaikomis. Tačiau tai turėtų aiškiai matyti 
lietuviškoji visuomenė, ypač tėvai. Deja, to budruifHf rfSbartirtėje 
mūsų visuomenėje permažai tematyti. Apie jį netgi vėngiama vie
šai kalbėti.

★ ★ ★

Mišrios santuokos tėra vienas mūsų šeimos gyvenimo aspek
tas. Degančių šeiminių problemų yra ir daugiau. Išeivinė mūsų 
šeima yra atsidūrusi gana stiprioje ne tik tautinėje, bet ir mora
linėje, ir religinėje grėsmėje. Tiktai kažkodėl šeimos problemos 
nejaudina mūsų visuomenės. Ir spaudoje, ir šventovėse, ir suvažia
vimuose jos retai teiškyla. O jeigu ir ryžtamasi šeimos problemas 
gvildenti, tai tiktai tautiniu požiūriu. To neužtenka, nes tautinis 
aspektas yra susijęs su visu šeimos gyvenimo ir jos aplinkos kom
pleksu. Reikia ryžtis pilnesnio pobūdžio svarstymams ir platesnių 
sprendimų jieškojimams. Tiek mūsoji spauda, tiek religinės bend
ruomenės, tiek visa organizuota lietuviškoji visuomenė turėtų drą
siau, ryžtingiau ir akyliau žvelgti į pagrindinę lietuviškosios egzis
tencijos atramą-šeimą. Pasyvia laikysena, rezignacija mes jokių 
problemų neišspręsime. Ašaros gali būti labai gausios ir labai grau
džios, bet jos nieko nepadeda — nuplaukia bendron srovėn kaip 
ir betkuris vanduo. Reikia pozityvios iniciatyvos. Ją pvz. bando ro
dyti KLK Centras, rengiąs specialią studijų dieną Toronte gegu
žės 25 d. Kaip matyti iš paskelbtos programos, bus gvildenama te
ma “Lietuviškoji šeima dabarties grėsmėje”. Atrodo, tai platesnio 
pobūdžio užmojis, siekiąs pagvildenti problemą ne vien tik tauti
niu požiūriu ir atkreipti visuomenės dėmesį į esamus sopulius bei 
jų gydymą. Pr. G.

IŠRINKTA KRAŠTO TARYBA
Povilaitis, Paulius 
Kibirkštis, Justas 
Niedvaras, Bronius 
Bagdžiūnienė, Nijolė

Pasaulio įvykiai

KLB IX krašto tarybos vyr. 
rinkimų komisija 1974 m. ge
gužės 10 d. posėdyje patikrinu
si rinkiminių apylinkių komisi
jų atsiųstą balsavimų medžiagą 
rado, kad KLB garbės teismui, 
rinkiminėmis taisyklėmis nusta
tytu terminu, skundų dėl rinki
mų eigos nebuvo paduota; rem
damasi KLB krašto tarybos rin
kimų taisyklių 49-53 str., skel
bia, kad į KLB IX krašto tary
bą yra išrinkti šie asmenys:
CALGARY RINKIMINĖ APYLINKĖ 
Dubauskas, Kęstutis (aklamacija) 
DELHI
Povilaitis, Bronius 
Augaitis, Petras 
Jakubickas, Stepas
HAMILTONO
Verbickaitė, Lina 
Skripkutė, Locija 
Pleinys, Jeronimas 
Krištolaitis, Juozas 
Mikšys, Jonas 
Kudabienė, Elena 
Sakas, Vincas 
Kšivickis, Jonas
LONDONO
Petrauskienė, Gražina 
Pocius, Alfonsas
Petrašiūnas, Andrius 
Bersėnas, Juozas
MONTREALIO
Lukoševičius, Petras 
Staškevičiūtė, Regina 
šiaučiulis, Juozas 
Jurkus, Rimantas 
Kerbelytė, Daina 
Gruodis, Vytautas E.

OTAVOS
Danys, Juozas
RODNEY
Ignaitis, Vincas (aklamacija) 
ST. CATHARINES
Meškauskas, Pranas 
Šukys, Antanas
SAULT STE. MARIE
Skaržinskas, Vincas (aklamacija)
SUDBURY
Bataitis, Juozas (aklamacija) 
Staškus, Juozas (aklamacija)
THUNDER BAY
Jasevičiūtė, Emilė (aklamacija)
TORONTO — OAKVILLĖ
čuplinskas, Eugenijus 
švėgždaitė, Laima 
Čepas, Silvestras
Simanavičius, Augustinas 
Meiklejolin-šernaitė, Irena 
Rinkūnas, Antanas
Dailydė, Arūnas
Staškevičius, Jonas 
Aušrotaitė, Aldona 
Žilinskas, Algimantas 
Pacevičius, Stasys 
Gustainis, Jonas
Simanavičius, Jonas R.
Karasiejienė, Rita 
Banelis, Algimantas 
Kuolas, Augustinas 
Kaknevičienė, Janina 
Šernas, Gytis

(Nukelta į 7-tą psl.)

Hamiltono “Gyvataras” šoka “Lenciūgėlį” Bogotoj, Kolumbijoj. Nuotr. Irenos Paškevičiūtės

Kanada naujų rinkimu akivaizdoje
Premjero P. E. Trudeau libe

ralų mažumos vyriausybės me
daus mėnesį su NDP socialistais 
užbaigė finansų ministerio J. 
Turner pateiktas 1974-75 m. 
naujasis biudžetas. Socialistų va
das D. Lewis, apkaltinęs libe
ralus nepakankamu dėmesiu 
pensininkam bei kitiem mažas 
pajamas turintiem asmenim, 
namų peraugštų kainų sukelta 
krize ir pajamų" mokesčio nely
gybėmis, iškėlė pasitikėjimo vy
riausybe klausimą. Prie NDP 
socialistų prisijungė ir konser
vatoriai, biudžete neradę pakan
kamų priemonių kovai su siau
čiančia infliacija. Premjero P. 
E. Trudeau vyriausybė pasitikė
jimo klausimą pralaimėjo 123: 
137 balsų santykiu. Prieš libe
ralų vyriausybės dabartinę poli
tiką balsavo 106 konservatoriai 
ir 31 socialistas, o už ją, be li
beralų, pasisakė 15 kreditistų. 
Atrodo, premjeras P. E. Tru
deau tikėjosi pralaimėjimo, nes 
prieš šį balsavimą senatą papil
dė dviem naujais liberalų na
riais iš Naujosios Škotijos. Par
lamento rinkimai bus liepos 8 d. 
Pirmą kartą Kanados istorijoje 
vyriausybė buvo pašalinta dėl 
opozicinėm partijom nepriimti
no biudžeto. Finansų ministeris 
J. Turner atšaukė visus biudže
te numatytus potvarkius, palik
damas tik palūkanų padidinimą 
iki 9% už valstybinės paskolos 
lakštus.

Nepasitenkinimas biudžetu
Naujajame biudžete buvo nu

matytas valstybinių išlaidų pa
didinimas 22% ir $450 milijonų 
deficitas. Išlaidos ir deficitas 
kaip tik ir susilaukė aštriausios 
kritikos laikraščių vedamuosiuo
se, nes kovoje su infliacija yra 
būtinas diržo susiveržimas. Dėl 
šios priežasties kritikai paskelb
tąjį biudžetą laiko infliaciniu. 
Biudžetas pajamų mokestį iki 
$13.000 uždįrbantiem kanadie
čiam būtų sumažinęs $50. Prie 
šio punkto tuojau prikibo NDP 
socialistų vadas D. Lewis, pada
rydamas išvadą, kad tokia pa
rama mažiau uždirbantiems te
siekia 96 centus į savaitę. Prie 
jos tenka prijungti numatytą fe
deracinių mokesčių atšaukimą 
parduodamai avalynei ir apran-

PALAIDOTAS PROFESORIUS RAMŪNAS
A.a. prof. Antanas Ramūnas- 

Paplauskas staigiai mirė š. m. 
gegužės 11 d. 7 v.r., Otavoje sa
vo namuose. Prieš dvi savaites 
buvo turėjęs nedidelį širdies 
smūgį, bet būdamas nepapras
tai stiprios sveikatos, į tai ne
kreipė perdaug dėmesio. Gegu
žės 11 d. rytą atsikėlęs skaitė 
knygą ir kai žmona Marija klau
sė, kaip jaučiasi, atsakė “ge
rai”. Po valandėlės grįžusi žmo
na rado prof. Antaną ramiai sė
dinti, bet pamėlusį. Supratusi 
padėtį, skubiai iškvietė greitąją 
pagalbą. Atvyko su ja ir gydyto
jai, bet pagelbėti jau nebegalė
jo — nevežė ligoninėn. Buvo 
konstatuota staigi mirtis nuo 
širdies priepuolio.

Prieš keletą metų velionis tu
rėjo nevieną sunkią vidurių 
operaciją, bet ją atlaikė ir ga
lėjo normaliai dirbti. Prieš mir
tį dar rengėsi atidaryti Otavos 
un-to galerijoje dail. T. Valiaus 
parodą, kuri buvo rengiama jo 

gai. Biudžete betgi buvo pa
skelbtas mokesčių padidinimas 
rūkalams, degtinei, vynui, dide
liems automobiliams, motocik
lams, privatiems lėktuvams ir 
netgi valtims su galingesniais 
motorais.

Naujove tenka laikyti nuolai
dą perkantiems pirmąjį namą 
kanadiečiams. Jie 10 metų būtų 
galėję kasmet namo įmokėjimui 
skirti po $1.000 dolerių, atlei
džiamų nuo pajamų mokesčio. 
Tačiau tuo būdu sutaupyti $10.- 
000, prie jų pridėjus ir pajamų 
mokesčio sumažėjimą, tėra la
šas jūroje, kai vidutinis namas 
Toronte jau kainuoja apie $55.- 
000. Biudžete t.jpgj numatytos 
lengvatos santaupas bankuose 
laikantiems asmenims. Jie bū
tų neturėję mokėti federacinio 
pajamų mokesčio už pirmąjį 
$1.000 metinių palūkanų, šiuo 
metu pajamų mokestis yra mo
kamas už kiekvieną palūkanų 
centą.

Opozicijos priekaištai
Liberalų vyriausybę rėmęs D. 

Lewis ir jo 30 socialistų didžiau
sią spaudimą darė dėl permažo 
pajamų mokesčio didžiosioms 
bendrovėms. Biudžete buvo nu
matyta tą 48% mokestį nuo tu
rimo pelno šiemet padidinti iki 
50%, bet 1975 m. sumažinti iki 
47%, 1976 m. — iki 46%. Kaž
kuriom bendrovėm, turinčiom 
perdidelį pelną, sekančių viene- 
rių metų laikotarpyje prie re
guliaraus pajamų mokesčio dar 
būtų pridėtas 10% laikinis pa
pildas. Čia tenka pabrėžti, kad 
dar prieš biudžeto paskelbimą 
ministeris vartotojų reikalams 
H. Gray parlamentui buvo pa
teikęs įstatymo projektą, lei
džiantį vyriausybei užšaldyti ar
ba sumažinti kaikurių gaminių 
kainas, apkarpyti kaikurių bend
rovių nepateisinamai didelį pel
ną. Prieš šį projektą pasisakė 
ir NDP socialistai, ir konserva
toriai dėl jo labai neaiškių pri
taikymo detalių. R. Stanfieldo 
konservatoriai jau seniai siūlo 
laikinį visų kainų ir didelių at
lyginimų užšaldymą, kurį atšau
kus, porai metų būtų paliktas 
kaikurių kainų ir atlyginimų re
guliavimas. D." Lewis socialistai 
apie atlyginimų užšaldymą ne-

(prof. A. Ramūno) vadovauja
mo Lyginamosios Pedagogikos 
Centro iniciatyva. Deja, jo spar
nuotas žodis nutilo, liko kalbėti 
tik parašytieji veikalai.

Prof. A. Ramūnas palaidotas 
gegužės 14 d. Toronto lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Pirmos 
gedulingos pamaldos buvo atlai
kytos Otavoje universiteto šven
tovėje 11 v.r. Tos pačios dienos 
vakarą 6 v. Toronto lietuvių Šv. 
Jono Kr. šventovėje vysk. V. 
Brizgys atlaikė lietuviškas ge
dulo pamaldas. Iš čia velionis 
šeimos narių, artimųjų, bičiulių 
ir plačios visuomenės buvo pa
lydėtas į kapines.

Velionies liūdi žmona Marija, 
keturi vaikai Otavoje, brolis 
Montrealyje, giminės Lietuvoje, 
Otavos ir Montrealio universi
tetai, kuriuose dėstė, visa Lie
tuva tėvynėj ir išeivijoj, kurios 
glaudžia dalimi buvo. Platesnis 
velionies prisiminimas — se
kančiame “TŽ” nr.

nori nieko girdėti, nes juos fi
nansais remia didžiosios unijos, 
kurių nariai jau yra išsikovoję 
augščiausius atlyginimus Ka
nadoje. AlJlU

Svarbiausia — infliacija
Naujo parlamento rinkimai 

liepos 8 d. pareikalaus apie $50 
milijonų išlaidų, o jų rezultatu 
vėl gali būti mažumos vyriausy
bė, jeigu rinkėjai aiškiau nėpa- 
sisakys už liberalus ar konser
vatorius, nusisukdami nuo NDP 
socialistų ir kreditistų. Paskuti
niame parlamente liberalai tu
rėjo 109 atstovus, konservato
riai — 106, NDP socialistai — 
31, kreditistai — 15. Taigi, at
stovų skaičiaus skirtumas tarp 
abiejų pagrindinių partijų buvo 
labai mažas. Tiesai jis liudijo la
bai didelį premjero P. E. Tru
deau ir jo liberalų populiarumo 
kritimą 1972 m. rudenį įvyku
siuose rinkimuose. Pagrindine 
liberalų tvirtove liko Kvebekas, 
parlamentan išrinkęs 56 libera
lus ir tik 3 konservatorius, prie 
kurių dar tenka pridėti 15 kre
ditistų. Visose kitose provinci
jose atstovų skaičiumi pirmavo 
konservatoriai, išskyrus New 
Brunswicką, parlamentan at
siuntusį 5 liberalus ir 5 konser
vatorius.

Atrodo, liepos 8 d. rinkimuo
se dėmesio centre bus infliaci
ja, kuriai sutramdyti premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė ne
siėmė beveik jokių priemonių, 
teisindamasi infliacijos siautėji
mu visame pasaulyje. Vieninte
le išimtimi tenka laikyti kana- 
diškos naftos dvejopas kainas: 
mažesnes vietinėje rinkoje, di
desnes eksportui į JAV. Pasta
rųjų metų laikotarpyje labiau
siai pabrango maisto gaminiai, 
kurių kainas taip pat buvo ga
lima ' normuoti, nes iš užsienio 
Kanadai tereikia įsivežti kavos 
ir kakavos pupeles, cukrašvend- 
res ir dalį daržovių žiemos mė
nesiais. Ėanados pramonė ne 
tik patenkina krašto poreikius, 
bet ir didelę dalį savo gaminių 
eksportuoja užsienin, ypač į J. 
A. V. Taigi, ir šioje srityje Ka
nada yra pilnai nepriklausoma 
nuo infliacinių vėjų pasaulyje. 
Reikia tik įvesti kainų kontro
lę vietinėje rinkoje, apriboti 
bendrovių perdidelį pelną, su
stabdyti kaikurių didžiųjų uni
jų savivaliavimą. Jų išsikovoti 
perdidelį atlyginimų padidini
mai, prašokantys gamybos padi
dėjimą, prisideda prie gaminių 
pabrangimo.

Valstybės išlaidas kasmet pa
didina valdžios tarnautojų uni
joms padarytos nuolaidos, kar
tais pasiektos nelegaliais strei
kais, prieš kuriuos premjero P. 
E. Trudeau vyriausybė nesiim
davo griežtų priemonių. Geriau
sias pavyzdys — nelegaliai strei
kavę aerodromų gaisrininkai, 
kuriem atlyginimas buvo padi
dintas net 30%. Jų darbas yra 
surištas tik su lėktuvų nelaimė
mis ar pavojingais nusileidi
mais, kurių būna labai retais at
vejais. Kaikurie aerodromai to
kių atvejų nesusilaukia ištisus 
metus. Ir visdėlto tie beveik nie
ko nedirbantys gaisrininkai, ku
rių vidutinė metinė alga buvo 
apie $9.000, išsikovojo atlygini
mų sulyginimą su miestų gaisri
ninkais, turinčiais keletą gaisrų 
kasdien. Kst.

VISAME PASAULYJE NUSKAMBĖJO NETIKĖTAS IR NELAUKTAS 
kanclerio w. brandto atsistatydinimas dėl balandžio 24 d. su-’ 
imto R. Vokietijos šnipo G. Guillaume, tapusio asmeniniu V. Vo
kietijos kanclerio pavaduotoju ir netgi artimu bičiuliu. Oficia
liame atsistatydinimo rašte prez. G. Heinemannui kancleris W. 
Brandtas pabrėžė pilną atsakomybę dėl R. Vokietijos agentui su
teikto pasitikėjimo, norą apsaugoti savo privatų gyvenimą nuo 
spėliojimais grįstos kritikos. Spaudoje pasirodė pranešimų, kad 
suimtasis G. Guillaume reikalauja iškeisti jį į R. Vokietijoje kali
namus V. Vokietijos šnipus, o priešingu atveju grasina atskleisti 
kaikurias to privataus kanclerio gyvenimo detales. Vieną detalę 
jau paskelbė Miunchene leidžiamas žurnalas “Quick”, W. Brandtą 
susiedamas su R. Vokietijos 
agente Susanne Sievers, kai jis 
buvo V. Berlyno burmistru. Pa
sak žurnalo, S. Sievers turėjo 
uždavinį palenkti W. Brandtą 
komunistų pusėn, bet įsimylėjo 
ir atskleidė savo kortas. Ji per
ėjo V. Vokietijos žvalgybon, 
buvo suimta R. Berlyne ir nu
teista kalėti 8 metus kaip JAV 
agentė. Atlikusi bausmę, S. Sie
vers pabėgo V. Vokietijon, kur 
jai vėl buvo parūpintas darbas 
žvalgyboje. Čia ji planavo para
šyti savo atsiminimus ir jų atsi
sakė tik dėlto, kad jai buvo su
mokėta $163.000 už tylėjimą. 
Socialdemokratų vyriausybę re
miančio Koelno laikraščio “Ex
press” teigimu, pinigus tai mo
teriškei nutildyti parūpino kanc
lerio W. Brandto bičiuliai. W. 
Brandtas paneigė betkokį šan
tažą, bet nepaneigė savo ryšių 
su minėta moterimi.

KEISTAS ATSILYGINIMAS
Kancleris W. Brandtas buvo 

taikaus sambūvio su Sovietų Są
junga bei jos satelitais pradi
ninkas, už šias pastangas 1971 
m. susilaukęs Nobelio taikos 
premijos. Jų dėka buvo pasira
šytos sutartys su Maskva ir Var
šuva, atiduodančios Lenkijai di
delę dalį prieškarinės Vokieti
jos teritorijos, oficialiai pripa
žintas dabartinis Vokietijos pa
dalinimas. Kyla klausimas, ko
dėl tokiose aplinkybėse R. Vo
kietijos SSD saugumas laikė sa
vo agentą W. Brandto įstaigoje? 
SSD ir sovietų KGB turi labai 
tamprius ryšius. Sunku patikė
ti, kad KGB centras Maskvoje 
nieko nežinojo apie G. Guil
laume, kurio suėmimas galėjo 
tapti mirtinu smūgiu kanclerio 
W. Brandto politinei karjerai. 
Peršasi išvada, kad apie šį agen
tą nebuvo painformuotas kom
partijos vadas L. Brežnevas, sie
kiantis dabartinių sienų oficia
laus patvirtinimo ir taikaus sam
būvio Ženevos konferencijoje. 
Jis tikriausiai nebūtų leidęs ne- 
pateisinamos rizikos, galinčios 
palaidoti V. Vokietijos suartėji
mo su Sovietų Sąjunga pagrin
dinį autorių W. Brandtą. Pasta
rasis kaltę dėl G. Guillaume afe
ros suvertė R. Vokietijos kom
partijos vadui E. Honeckeriui.

BUSIMASIS KANCLERIS
Naujuoju socialdemokratų 

partijos vadu ir kancleriu W. 
Brandtas pasiūlė savo pavaduo
toją H. Schmidtą, finansų minis- 
terį. Šiam pasiūlymui gautas pil
nas socialdemokratų ir koalici
joje dalyvaujančių liberalų pri
tarimas. Bundestagu vadinami 
žemieji parlamento rūmai nau
jąjį kanclerį oficialiai turės pa
tvirtinti balsavimu gegužės 16 
d. Ligi tos datos kanclerio par
eigas eina užsienio reikalų mi
nisteris W. Scheel, kuris gegu
žės 15 d. greičiausiai bus išrink
tas V. Vokietijos naujuoju pre
zidentu. W. Brandtas socialde
mokratų partijoje buvo pasižy
mėjęs vidurio linija, o busima
sis kancleris H. Schmidtas yra 
dešiniojo sparno žmogus, pa
skelbęs karą kraštutinės kairės 
jauniesiems socialdemokratams, 
linkstantiems į komunizmą. Fe
deracinę V. Vokietiją sudaran
čių kraštų parlamento rinkimai 
liudija mažėjantį socialdemo
kratų populiarumą. Labai gali
mas dalykas, būsimo kanclerio 
H. Schmidto kietesnė laikysena 
jaunųjų socialdemokratų atžvil
giu jam laimės naujų dešinės 
balsų, juo labiau, kad H. 
Schmidtas yra gerokai šaltesnis 
už W. Brandtą ir Rytu politi
kos klausimu. Tai politikai per
nai rudenį pritarė 43% apklaus
tų vokiečių, o dabar už ją pasi
sako tik 30%. Taigi, R. Vokieti
jos SSD saugumo dėl neatsar
gumo išprovokuotas W. Brand
to pasitraukimas gali būti labai 
naudingas V. Vokietijos social
demokratams, bet daugiau ar 
mažiau žalingas R. Berlynui, 
Varšuvai ir Maskvai.

ŽINIOS IS MASKVOS
Politinių kalinių kančias at

skleidžia trys trumpi praneši
mai iš Maskvos. Buvęs sovietų 
gen. P. Grigorenka, vienas pa
grindinių kovotojų už žmogaus 
teises, turėjo rimtą širdies prie
puolį psichiatrinėje ligoninėje 
prie Maskvos. Žmonos teigimu, 
šio kankinio gyvybei gresia rim
tas pavojus. Meno kritikas Vik
toras Fambergas, pernai rudenį 
išleistas iš psichiatrinės ligoni
nės, kurioje buvo kalinamas 5 
metus, balandžio 30 d. vėl buvo 
suimtas ir uždarytas Leningra
do psichiatrinėje ligoninėje. 
Naujos bausmės jis susilaukė už 
dvi savaites trukusį bado strei
ką politiniam kaliniui Vladimi
rui Bukovskiui išlaisvinti. Mask
voje pradėta G. Superfino byla, 
šis asmuo padėjęs A. Solženici- 
nui rinkti jo veikalams reikalin
gą medžiagą, kaltinamas antiso- 
vietiniais veiksmais, prisidėji
mu prie pogrindžio laikraštėlio 
leidimo.

REKORDINĖ VIEŠNAGĖ
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio penktoji diplomatinė 
ofenzyva Artimuosiuose Rytuo
se tapo rekordine ten praleistų 
dienų skaičiumi. Palikęs žmoną 
Egipte, H. Kissingeris beveik 
kasdien skraido iš Izraelio į Si
riją, iš Sirijos Izraelin, užsuk
damas ir Jordanijon. Kipro, sa
loje jis turėjo ilgesnį pasitari
mą su Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeriu A. Gro- 
myka. Spėjama, kad šį kartą 
jam gali pavykti Izraelio ir Si
rijos kariuomenių atskyrimas, 
nes Sirijai spaudimą daro A. 
Gromyka. JAV santykiai su 
Egiptu vis šiltėja. Virš Sueso ka
nalo skraidantys JAV laivyno 
ir marinų malūnsparniai jau 
sprogdina magnetines minas. 
Kanalui išvalyti Egiptas įsileido 
apie 400 amerikiečių karių ir 
karininkų. Visa operacija parei
kalaus apie $30 milijonų. Kal
bama, kad prez. R. Niksono vy
riausybė Egiptui planuoja $250 
milijonų paramą, kuri bus pa
naudota maistui ir krašto atsta
tymui. Izraeliui buvo pranešta, 
kad JAV nereikalaus atsilygini
mo už paskutiniame kare ir po
karyje pristatytus $1,5 bilijono 
vertės ginklus.

LEMTINGI RINKIMAI
Prancūzijos prezidento rinki

mų antrasis ratas įvyks gegužės 
19 d. Rinkėjai savo balsus turės 
atiduoti dviem pagrindiniam 
varžovam — komunistų remia
mam socialistų vadui F." Mitter- 
randui arba finansų ministeriui 
V. G. d’Estaingui," respubliki- 
ninkui koalicinėje gaullistų vy
riausybėje. Jį dabar oficialiai 
remia gaullistų partija, pirma
jame rate iškritus jos kandida
tui J. Chaban-Delmas. Dienraš
tis “L’Aurore”, remdamasis 
elektroniniais skaitytuvais, V. 
G. d’E staingui pranašauja 
50,4% balsų, F. Mitterrandui— 
49,6%. Už pirmąjį balsuos visi 
prancūzai, nenorintys komunis
tų atėjimo valdžion su F. Mit- 
terrandu. Problemą sudaro V. 
G. d’Estaingo nepopuliarumas 
kaikurių gaullistų eilėse. Viena 
jų grupė netgi suorganizavo ko
mitetą F. Mitterrandui remti. 
Maskvai pataikaujanti Prancū
zijos kompartija savo oficioze 
“L’Humanite” šį kartą pažėrė 
aštrių priekaištų Sovietų Sąjun
gos ambasadoriui S. červonen- 
kai už jo apsilankymą pas V. G. 
d’Estaingą. Šiuo vizitu buvo su
darytas įspūdis, kad Maskva pa
sisako už komunistų remiamo F. 
Mitterrando varžovą. Iš tikrųjų 
kompartijos vadas L. Brežnevas 
su savo patarėjais nori užsitik
rinti šiltesnius santykius su V. 
G. d’Estaingu, jeigu jis laimėtų 
rinkimus. F. Mitterrando’ perga
lės atveju tuos santykius pakan
kamai sušildytų ministeriu kabi
netan įsileisti komunistai.



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1974. V. 16 — Nr. 20 (1267)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt Kastytis
Metinė prenumerata $8.50, pusmetinė — $5. Rėmėjo prenumerata $15 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $8.50 per year, $5 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
M6J 1W4 Tel. 368-6813

Padėka
Visiems, pareiškusiems mums užuojautą raštu 

bei žodžiu dėl brolio mirties, nuoširdžiai dėkojame.

Liūdnas prisiminimas
S.m. gegužės 26 d. sueina treji metai, kai Viešpats 

Angelas pašaukė pas save mano mylimą vyrą a.a. Stasį 
Norvaišą.

Gegužės 7 ir 27 d.d., 8 v.r., už jo vėlę užprašytos Mišios 
Sv. Jono Kr. par. bažnyčioje Toronte, o gegužės 25 ir 28 
d. d. — Sv. Kazimiero par. bažnyčioje, Delhi, Ont.

Giminės, draugai ir pažįstami yra kviečiami dalyvauti 
Mišiose ir prisiminti velionį savo maldose.

Žmona M. Norvaišienė

Penkiasdešimtmečio apologetika: mokslas ar pamokslas?

I. M. Pranevičiai

JURGIUI ŠAKALIUI

St. B. ir R. Yokubynai G. ir St. Kuzmai su šeima

Daiva Boyle M. F. Yokubynienė

Gediminui Narbutui

O. A. Kanapkaijautą —

mirus, jo motinai, sesutėms, giminėms bei artimie

siems liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo-

Vasiliauskui
VYTAUTĄ su šeima Burling- 
ir sūnų JUOZĄ Lietuvoje

Kaune palikus šj pasaulį, sūnų VYTAUTĄ, jo žmoną 

SOFIJĄ ir anūką VIKTORĄ giliai užjaučiame bei 

kartu liūdime —

Mylimai MOTINAI
Lietuvoje mirus, sūnus PIJŲ PLEIN1 ir JERONIMĄ
PLEINį bei jo šeimą jų gilaus liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučiame —

Antanas Gelžinis Kazė ir Vincas Gelžiniai
Eufemija ir Bronius Sopiai

Juozui 
mirus Lietuvoje, sūnų 
tone, dukrą MARYTĘ 

nuoširdžiai užjaučiame —
A. J. Sarpaliai G. Vindaš'ienė
A. P. Vindašiai P. E. Cipariai

gram
Af A

Gediminui Narbutui
staigiai mirus, mamytę JULIJĄ, sesutes ir kitus arti
muosius bei gimines liūdesio valandoje užjaučiame ir 

kartu liūdime —
Detroit, Mich., JAV Stasė ir Vacys Urbonai

(TĘSINYS Ii PRAĖJUSIO NR.)

Nudilę ramsčiai
Kita ausį rėžianti gaida — 

straipsnių autorių nuolatinis 
ramščiavimasis a u t o r i t etais. 
“Marksas ir Engelsas rašė” (31, 
52,), “nurodė K. Marksas, F. 
Engelsas, V. Leninas” (153), 
“Leninas nurodė” (44), “Leni
nas pabrėžė” (90, 91, 134, 154), 
“Leninas rašė” (33, 89, 148, 
199), “Marksas giliai atskleidė” 
(87), “Markso žodžiais tariant” 
(132), “marksizmo klasikai api
būdino” (86), “Marksas ir En
gelsas ryškiai atskleidė” (137), 
“Engelsas demaskavo” (109), 
“anot Engelso” (109), “nurodė 
dar Marksas” (176) ir t. t. ir t. t. 
Skaitai žmogus tą taip vadina
mą “mokslinę” medžiagą ir jau
ti lyg prieš save turėtum apolo
getinės teologijos traktatus, kur 
tikėjimu priimta apreiškimo tie
sa bandoma paaiškinti ir ap
ginti. Besąlyginis marksizmo 
klasikų priėmimas ir jų aiškini
mas pagal TSKP CK oficialias 
direktyvas sovietų filosofus pa
verčia savotiškais, sakytume, 
marksizmo teologais, o patį 
marksizmą lyg kokiu pseudoti- 
kėjimu. Marksizmo teorija lyg 
kokia dogmų sistema esanti at
baigta, pilnutinė ir teisinga, to
dėl bandyti ją papildyti, docen
to Stepanavičiaus žodžiais, reikš
tų jos esmę sunaikinti (157). 
Užtat visi tie, kurie į marksiz
mą bando įnešti naujų įžvalgų, 
kaip pvz. žymieji marksizmo te
oretikai prancūzas Garaudy., 
vokietis Block, lenkas Kola- 
kowski, jau vadinami degene
ratais (144). Bet kiekviena teo
rija, mokslinė ar visuomeninė- 
ideologinė, kuri smerkia jos at
naujintojus, pati nustoja augu
si, suakmenėja ir tampa atžan- 
gine, atsilikusia arba, marksiz
mo terminu sakant, reakcine 
jėga gyvenime. Pagaliau teisin
gai Steponavičius sako, kad ko
munistiniuose kraštuose “filo
sofija visada buvo klasių idėji
nis ginklas, ir mėginimas atim
ti iš jos šią funkciją yra iliuzi
ja” (156), “marksizmo revoliuci
nės esmės sunaikinimas”. Bet 
kaip tik čia filosofijai gresia 
mirtinis pavojus iš tiesos j ieško
jimo priemonės tapti politinės 
veiklos įrankiu, propagandiniu 
partijos balsu. Kad tai jau įvy
ko Sovietų Sąjungoje, pripažįs
ta ir patys rimtieji Vakarų 
marksizmo filosofai nuolat seką 
komunistinės minties raidą.

į Devynios dienos žydinčiame krašte į J Įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbijon
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sekmadienis — vasario 17 d.
Klimatas Medelline labai 

švelnus ir malonus. Niekad nė
ra labai karšta. Vakarais oras 
atvėsta ir kartais net reikia 
megztinio, bet nėra ir šalta. Ta
čiau šį sekmadienį, kai pradeda
me rengtis į miesto katedrą pa
maldoms, ypač su vilnoniais tau
tiniais drabužiais darosi šiltoka. 
Didžiulė katedra (manoma, kad 
tai didžiausia pasaulyje kated
ra, pastatyta iš raudonų plytų) 
vėsi ir maloni. Silpnai skamba 
joje mūsų nedidelės saujelės 
“Pulkim ant kelių” ... Vysku
pas laiko pamaldas ir pasako pa
mokslą, pabrėždamas lietuvių 
įnašą į Medellino ir bendrai Ko
lumbijos gyvenimą. Solo “Avė 
Maria” gieda mūsų solistė Ani
ta Pakalniškytė. Ir vėl daug di
desnę dalį dalyvių šv. Mišiose 
sudaro kolumbiečiai.

Mums išėjus iš šventovės ir 
renkantis prie Bolivaro pamink
lo, minia visą laiką didėja. Bolb 
varo vardu pavadintas ir šis 
parkas. Jis laikomas Kolumbi
jos išlaisvintoju iš ispanų val
džios. Daug kur teko matyti jo 
didingų statulų — jauno kario, 
šaukiančio į kovą, išdidžiai sė
dinčio ant skriejančio žirgo. Ir 
dabar prie jo paminklo lietuviai 
padeda vainiką, kaip dėkingu
mo ženklą už rastą prieglobstį 
šiame krašte. Trumpą žodį ispa
nų kalba pasako prof. dr. J. Za- 
ra'nka. Po to — muzikos konser
vatorijos orkestro koncertas, 
skirtas lietuvių garbei.

Per visą šią savaitę kiekvieną 
dieną radijo bangomis įvairiu 
laiku perduodama lietuviška 
muzika, senovinės ir liaudies 
dainos, įvairių lietuvių kompo
zitorių kūriniai ir kita. Lietuvių 
čia taip maža, o padaryti jie gali 
daug. Atrodo, visa ši savaitė 
skirta lietuviams ir visi apie tai 
žino. Dabar parke minia žmonių 
klausosi. Po pusvalandžio or
kestro koncerto ant tos pat es
trados pašokome porą šokių. 
Šokti labai sunku, nes grindinys 
nelygus ir apie vidudienį jau 
karštoka. Tačiau publika labai 
šilta ir neatiaidi, vis prašo dau
giau. Po programos pėsti, seka
mi minios žmonių, grįžtame į 
savo buveinę, kuri čia tik už po
ros skersgatvių.

Besiklausant orkestro progra
mos ir belaukiant savo eilės pa
sirodyti, keletas mergaičių, no
rėdamos pasislėpti nuo karštų

Okupuotoje Lietuvoje pasirodžiusio leidinio "Ideologinė kova ir jaunimas" idėjos bei faktai 
Faktai ir tikrovė
Kas atsitinka kai “objektyvio

sios”, moksliškos” ir “absoliu
čiai teisingos” marksizmo kate
gorijos susiliečia su gyvenimo 
faktais? Kad nesusprogtų teori
jos rėmai, reikia tuos faktus, 
kurie jai prieštarauja, išskirti 
(sakysime, geležinės uždangos 
pavidalu ar kita informacijos 
kontrolės forma), jiems duoti ki
tą prasmę ir pavadinimą arba iš
imti iš visumos konteksto, kad 
jie neprieštarautų turimom ka
tegorijom. “Ideologinė kova ir 
tikrovė” straipsniai labiausiai 
naudojasi dviem paskutinio- 
siom priemonėm. Sakysime, is
torijos mokslų kandidatas Hen
rikas šadžius tvirtina, kad Lie
tuvos “proletariatas nugalėjo 
buržuaziją be ginkluoto sukili
mo” (62). Jis žino betgi, kad tas 
sukilimas nebuvo reikalingas, 
nes Lietuva jau buvo raudono
sios armijos rankose (71). Jis ži
no taipogi, kad toji armija atė
jo Lietuvos valdžios nekviesta.
(71) . Tačiau jo nuomone, rusų 
armija neįvedė Lietuvoje komu
nistinės valdžios, bet tik suda
rė sąlygas (75) “demokratinių 
laisvių atkūrimui”, t. y. rinki
mams be pasirinkimo. Komunis
tų istorikams šitoks reiškinys 
yra taikus (62) lietuvių tautos 
pasirinkimo kelias į socializmą 
(129). Kiti istorikai tą patį da
lyką vadina okupacija. Gi pagal 
marksistinę istorijos interpre
taciją, toks teigimas yra “ten
dencingas faktų iškraipymas”
(72) , šmeižtas ir prasimanymas
(73) .

Štai kitas marksistinės, jei 
nori, “mokslinės”, interpreta
cijos pavyzdys. Docentas Gai
dys nusiskundžia piktų klierika- 
lų prasimanymu apie tikinčiųjų 
ir religijos persekiojimus Tary
bų Sąjungoje (85). Tame pačia
me straipsnyje jis pats tvirtina, 
kad “socialinė visuomenės pažan
ga neišvengiamai susijusi su ko
va prieš religiją arba bent su jos 
įtakos sferos apribojimu” (92). 
Argi ne dėl šitos religijos įta
kos apribojimo buvo kalėjimu 
nuteisti kun. Pr. Bubnys, kun. 
J. Zdebskis, kun. A. Šeškevi
čius už vaikų ruošimą pirmajai 
Komunijai? Tokiu atveju riba 
tarp persekiojimo ir veiklos ap
ribojimo pasidaro neįžiūrimai 
plona. Religija pasidaro lyg tas 
kalinys vienutėje, kuris nėra'

saulės spindulių, atsisėdo pavė
syje. Jas stebėjo dienraščio “EI 
Correo” korespondentas Akva- 
ro Nejia Velez. Sekančią dieną 
per kun. Tamošiūną jis man at
siuntė laišką, kuris parodo ko- 
lumbiečio nuoširdumą lietu
viams. Štai laisvas to laiško ver
timas:

Lietuvių kolonijai Medelline
Draugai,
Nuo to laiko, kai dantistė dona 

Alicija mane gydė, pamilau Lietuvą. 
Praėjusį sekmadienį buvau Bolivaro 
parke ne kaip “EI Correo” kores
pondentas, bet kaip drąugas, pami
lęs nuostabų jūsų kraštą. Susijaudi
nęs stebėjau Jūsų 25 m. įsikūrimo 
Medelline šventę. Tą dieną jaučiau 
kartu su Jumis nostalgiją prarastos 
Jūsų tėvynės, bet taip pat supratau 
ir tai ką jaučiate Antiokijai (Kolum
bijos krašto dalis, kurioje yra Mede- 
linas). Be to, sėdėjo dvasinio grožio 
balta mergaitė Bolivaro paminklo 
šešėlyje. Ji buvo pasipuošusi Jūsų 
krašto drabužiais. Pavargusi, nes ma
žai miegojo ir buvo labai karšta. Ne
kalbėjau su ja — vos pora kartų 
žvilgtelėjome vienas į kitą, bet to 
pakako parašyti šiam sonetui, kurį 
broliškai skiriu Jums visiems.
LIETUVAITE
Lietuvaite, Tu buvai pasipuošus 
Savo tautiniu drabužiu 
Ir turėjai išvaizdą
Dangiškos palydos asmenų.
Lietuvaite, Tu sėdėjai 
Savo natūraliu grakštumu, 
Ir aš pajutau, kad niekas 
Negalėtų padaryti Tau blogo
O, lietuvaite, Tavo žvilgsnis 
Turi cukraus ... turi druskos ...
O, lietuvaite, esi kaip deivė 
Angeliškos tylos bei ramybės ... 
Ir jaučiu, kad Tavo pėdos palieka 

įmintos 
Prie mano Antiokijos slenksčio ...

AKVARO NEJIA VELEZ
(parašas)

Ne tik gauti šį laišką, bet ir 
daugiau įvairių nuoširdžių, gra
žių komentarų apie lietuvius te
ko girdėti iš kolumbiečių. Kaip 
jau minėjau, tai nepaprastų 
kontrastų kraštas. Mums labai 
keista ir neįtikėtina atrodo, kad 
ant automobilio lango negalima 
palikti langų valiklių, arba kitų 
dalių, kurios yra lengvai nuima
mos, nes jau daugiau neberasi. 
Bet šalia vagių ir sukčių, iškyla 
jų priešingybė — nepaprastai 
malonus, paslaugus, mandagus 
ri nuoširdus kolumbietis, kuris 
visados pasiryžęs patarnauti, su
prasti, užjausti ir nelaukti jokio 

"persekiojamas”, o tik jo gyve
namoji erdvė ir veikla yra apri
bojama.

Kreivi aiškinimai
Knygoje tvirtinama, kad dar

bo žmonės tapo tikraisiais gim
tosios žemės šeimininkais, kad 
j jų rankas perėjo gamybos prie
monės ir politinė valdžia (29), 
kad darbininkai tapo valdančią
ja klase (45). Sunku suprasti, 
kaip tai galėtų būti, kai krašte 
tėra tik viena partija ir kai jos 
bosų rankose (ypač generalinio 
sekretoriaus) yra įstatymus dik
tuojanti, juos vykdanti ir juos 
aiškinanti galia. Taipogi visos 
informacijos ir komunikacijos 
priemonės sutelktos į tos pačios 
valdžios rankas, šitokia politinė 
struktūra ir sudaro sąlygas iš
kilti Stalinams, nes liaudis pa
likta be jokios galimybės kont
roliuoti valdžią. Kapitalistai to
kią sistemą vadina diktatūra, 
marksistai — pažangiąja de
mokratija ir skundžiasi, kad ka
pitalistiški reakcionieriai “šmei
žia” Tarybų Sąjunga.

Filosofijos katedros docen
tas V. Lazutka, kalbėdamas apie 
Vakarų pasaulio šovinizmą, bū
dingu jo pavyzdžiu laiko buvu
sio Amerikos narių partijos va
do Rokvelo atvejį (13). Tuo tar
pu šitoji nacių partija turėjo tik 
keliolika narių. Šalyje, kur lei
džiama visokiom partijom gy
vuoti ir veikti, atsiranda įvairių 
ekstremistų. Šis pavyzdys rodo 
ne Amerikos šovinizmą, bet jos 
politines laisves. Tuo tarpu tas 
pats filosofijos docentas, sekda
mas rusiškus šaltinius, kalba 
apie žydus sionistus taip, kaip 
vokiškoji nacių literatūra Hit
lerio metais (13).

Skaičiai ir išvados
Ekonomikos docentų A. Bu- 

račo ir V. česnavičiaus pateikti 
skaičiai taipgi neįrodo “plėši
kiško darbininkų išnaudojimo” 
Amerikoje. Patys savyje tie 
skaičiai nieko nereiškia. Juos 
reikia lyginti su socialistinių 
kraštų duomenimis. Toks me
todas būtų tikrai moksliškas, 
objektyvus ir duotų pilną vaiz
dą darbininkų būklės Sovietų 
Sąjungoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Jie šio metodo 
nenaudoja, nes jis, matyt, ne
pasitarnautų komunizmo apolo
getikai. Darbininko perkamo
sios galios palyginimu (pagal 

atlyginimo, bet padėti vien iš 
draugiškumo.

Šiek tiek pailsėję ir išsimau
dę viešbučio baseine, vakare vėl 
renkamės į tą pačią Maria Auxi- 
liadora mokyklos’ salę naujam 
koncertui, kuris rengiamas jau 
grynai kolumbiečiams ir skirtas 
gatvės vaikams šelpti. Kolumbi
joje yra lyg ir atskiras gatvės 
vaikų luomas. Mokslas nėra pri
valomas, nes laisvas kraštas ir 
kiekvienas daro, kas jam patin
ka. Vaikai, pabėgę iš namų arba 
pavainikiai, gyvena gatvėje. Čia 
jie elgetauja, vaginėja, miega, 
nes oras naktimis yra šiltas, ir 
pavogtus daiktus pardavinėja. 
Keisčiausia, kad ir lietuviai, 
ypač automobilių dalis, pas tuos 
vagišius perka, nes kartais sun
ku jų gauti arba krautuvėje rei
kia daug daugiau mokėti. Vai
kus nuo gatvių surenka į prie
glaudas, kuriose vienuolių se
selių globoje jie gali mokytis ir 
užaugti padoriais piliečiais. Ir 
dabar didelį jų būrį, gražiai ir 
švariai aprengtų, seselės atsive<- 
da. Jie labai žvalūs vaikai. Do
misi mūsų kitokiais drabužiais, 
bando kalbėti, o paprašyti grei
tai pradeda dainuoti ispaniškas 
dainas. Mūsiškiai jiems atsilygi
na lietuviška. Ir taip pakaito
mis skamba ispaniška ir lietu
viška daina didelėje auditori
joje.

Publika, kaip ir vakar, labai 
šilta ir po koncerto dėkoja kun. 
Tamošiūnui. Mūsų jaunimas ne
jaučia jokio nuovargio ir pa
kviestas greitai sutinka praleis
ti vakarą kartu su Medellino 
jaunimu privačiuose namuose. 
Lietuviai gražiai gyvena tvar
kinguose ir švariuose namuose. 
Baldai ir kiti įrengimai panašūs 
į pas mus įprastus matyti. Tik 
vienas įdomus dalykas teko pa
stebėti: keliose vietose kamba
rio kampe sustatytos žydinčios 
gėlės ir kiti šiltų kraštų auga
lai kambariui papuošti. Toje 
vietoje nėra stogo ir gėles pa
laisto natūralus lietus. Jeigu jo 
būna perdaug, nubėga specia
liai žemyn einančiu grindyse 
įtaisytu kanalėliu. Nereikia sau
gotis uodų, nes jų nėra, o musių 
taip pat labai mažai. Jie visi la
bai bijo vagių ir keliomis spy
nomis bei užraktais uždaro du
ris, kartais net metalines lazdas 
uždeda ant durų iš vidaus, bet 
tvirtina, kad vagys neįsiveržia 
per stogą, nes ir kiemai aptverti 
augštomis mūro tvoromis.

(Bus daugiau) 

1972 m. duomenis) sužinotume, 
kad pvz. už duonos kepalą ru
sui tenka dirbti 17 min., o ame
rikiečiui darbininkui — 5 min.; 
už batų porą rusas dirba 35 va
landas, o amerikietis — 6, už 
sviesto svarą rusas — 140 min., 
amerikietis — 16 min.; už auto
mobilį rusas dirba 46 mėnesius, 
amerikietis tik 6 ir t. t. Lygina
muoju metodu taipogi patirtu
me, kad vienas ūkio darbinin
kas Amerikoje išmaitina 59 as
menis, tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje tas pats ūkio darbininkas 
tik — 8. Kuo šį skirtumą paaiš
kinus? Didesniu ruso apetitu 
ar geresne amerikiečių žemės 
ūkio technika? Ar dar kitomis 
priežastimis?

V. Šepetka, Lietuvos LKJS 
centro komiteto komjaunimo 
darbo kabineto vedėjas patei
kia statistikos lentelę, rodančią 
streikų skaičiaus didėjimą Šiau
rės Amerikoje (207). Duomenys 
teisingi, bet ir vėl išvados — 
tendencingos. Visų pirma tai 
rodo darbininkų unijų galią Va
karuose. Antra, Vakarų darbi
ninkai dabar kovoja ne už duo
nos trupinius, bet už pyragą ir 
politinę galią (paskutinieji strei
kai šias išvadas dar daugiau pa
tvirtino). Norėtųsi paklausti, 
kodėl sovietų darbininkai ne
streikuoja? Ar jie visiškai pa
tenkinti savo uždarbiu, ar netu
ri teisės streikuoti? Šiam klau
simui atsakymo jieškoti nerei
kia ideologijoje — užtektų em
pirinio, taigi, 
ginimo vietoje.

Intelektualai
Knygoje 

skaudžia intelektualinių gėry
bių paskirstymo nelygybe (174) 
Vakaruose imant ir JAV-bes. 
Pagal 1964 m. “Sientific Ame
rican” surinktus duomenis, 
anas priekaištas neatitinka tik
rovės. Ištyrinėjus 600 pačių di
džiausių korporacijų Amerikoje 
valdytojus, pasirodė, kad tik 
10% buvo kilę iš elitinių, tur
tingų šeimų, o 23% tų didžiulių 
bendrovių vadovų atėjo iš netur
tingų šeimų. Kad toks skaičius 
neturtingų šeimų vaikų galėtų 
pasiruošti augščiausiom vado
vą ujamom vietom pramonėje, 
reikia spėti, jų skaičius kolegi
jose ir universitetuose yra bent 
dvigubai didesnis. Kur gi tad ta 
skaudi intelektualinių gėrybių 
paskirstymo nelygybė?

Kalbėdamas apie neturtą, Še
petka Lietuvos jaunimui prime
na, ir vėl pasiremdamas skai
čiais, kad beveik penktadalis Š. 
Amerikos gyventojų gyvena ne
turte (207). Bet jis nepasako 
vieno dalyko, kad neturto ma
tas paimtas iš pačios Amerikos, 

mokslinio paly-

ir beturčiai 
nusiskundžiama

Mykolinai Draudvilienei 
mirus Lietuvoje, jos sūnui R. DRAUDVILAI ir visai 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą —

O. K. Asevičiai

Stepas ir Stasė Smalinskai

LVS "Ramovė" Montrealio skyrius

Antanui Stašaičiui
mirus, giliai užjaučiame jo motiną, brolį bei seserį 
su šeimomis —

Karolei Priščepionkienei
mirus, jos vyrui J. PRIŠČEPIONKAI, dukrai REGINAI, 
sūnums VIKTORUI ir ALGIUI bei jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia —

Julijai Šimkūnienei
mirus Čikagoje, jos dukroms E. DRAUDVILIENEI ir 
S. GRIKENIENEI bei šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą — O. K. Asevičiai

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

nant su kitų. Kas būtų, jei ne
turto kriteriumas būtų paimtas 
iš kitų kraštų, sakysime, Sovie
tų Sąjungos ar jos satelitu? Gal 
tada tas penktadalis vargšų pa
sidarytų pasiturinčiais sovieti- 
jos mąstu? Objektyvus moksli
nis metodas ir reikalauja, kad 
kapitalistinis ir socialistinis 
“rojus” būtų matuojami tais pa
čiais matais.

Baigiamosios pastabos
Paminėjome tik keletą pavyz

džių, norėdami parodyti, kas at
sitinka su faktais, kai ant jų vo
žiamos marksistinės kategori
jos. Aplamai, svarstomi klausi
mai yra įdomūs, deja, prie jų 
artinamasi marksistinės apolo
getikos tikslu, o ne tiesos paži
nimo jieškant. Bet ir vėl... rei
kia autorius suprasti, nes jų įsi
tikinimu tik marksistinė pažiū
ra esanti teisinga. Toks subjek
tyvus, beveik religiškas, įsitiki
nimas šių studijų dar nepadaro 
mokslinėm, ne bent rašymo me
todikos atžvilgiu. Visa knyga 
yra apologetinė, ne mokslinė. 
Tai ne mokslinės, o geriau pa
mokslinęs konferencijos medžia
ga. Iš kitos gi pusės, reikia 
džiaugtis, kad jaunieji Lietuvos 
akademikai susipažįsta su lietu
viškosios tremties raštais. Jie 
moka ir įgudusiai gina savo te
zes. nors ir laužydami pačius 
faktus.

Nedaro mokslinio įspūdžio, 
bent vakarietiškam skaitytojui 
ir taip vadinami revoliucionie- 
riški terminai, kaip “rasistas”, 
“reakcionierius”, “klerikalas”, 
“hitlerininikas” ir t. t. Tai po
litiko, propagandisto, ne akade
miko kalba. Tiesa, kaikurie 
straipsniai politine propaganda 
gerokai atmiešti.

Pagaliau reikėtų prašyti, kad 
jie svetimšalių pavardžių nera
šytų fonetiniu pagrindu. Taip 
parašytų pavardžių beveik ne
begalima atpažinti. Kas gi tas 
Mėjas, Makliujanas, Reičas, 
Miurdalis, Džonsonas?... Ne
mokančiam anglų kalbos ir ne
pažįstamam tų žmonių iš kitų 
šaltinių, nematant šių pavardžių 
teisingai parašytų, nebūtų gali
ma atspėti kas tie žmonės yra.

Skaitytojas

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

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

Toronto. Tel. 531-8422



Velykų bobutė Laima Mačionienė su palydovais kiškučiais — Daiva Kolyčiūte, Dana Slapšyte ir Vytuku Čuplinsku 
Toronte surengtame karnavale. Nuotr. S. Dabkaus

Tautiečio laimėjimai inžinerijoje
Garbės medalis ir diplomas inž. Antanui Ketvirčiui

Didžiosios lietuvių dienos Kolumbijoje
DR. PETRONĖLĖ TOTORAITIENĖ

Vasario 15-22 d. d. Kolumbi
jos lietuviai įspūdingai paminė
jo savo atvykimo ir įsikūrimo 
Kolumbijoje 25-rių metų sukak
tį. Šventėje dalyvavo bei minėji
mo nuotaikas ypatingai kėlė 
kun. M. Tamošiūno pakviesta 
tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras” iš Hamiltono Kanadoje.

Žymieji svečiai
Vasario 15 d., 8 v. v., puoš

nioje Medellino “Nutibara” 
viešbučio salėje įvyko iškilmin
gas jubilėjinio Kolumbijos lie
tuvių suvažiavimo banketas-pa- 
gerbimas atvykusių svečių, vie
tinių lietuvių, specialiai kviestų 
kolumbiečių bei valdžios parei
gūnų. Atidaromąjį žodį tarė ne
pailstamasis ir ant savo pečių 
visą minėjimo atsakomybę ne
šęs Medellino JB-nės galva kun. 
Mykolas Tamošiūnas, kuris šil
tais žodžiai pasveikino atvyku
sius “Gyvataro” dalyvius, padė
kojo civilinei ir bažnytinei Ko
lumbijos vyriausybei už nuošir
dų, krikščionišką lietuvių trem
tinių priėmimą šiame krašte, jų 
nediskriminuojant, bet teikiant 
nuolatinę globą per ištisus 25- 
rius metus. JT organizacijos 
Medellino skyriaus atstovas 
prof. dr. Julio Cezar Arroyave 
savo kalboje pabrėžė būtiną rei
kalą įsteigti Medelline “Lietu
vos Draugų Klubą” UNESCO 
apimtyje. Gausiais plojimais bu
vo sutiktas ir palydėtas didelis 
lietuvių bičiulis adv. Carlos 
Betancur Arias, kuris savo kal
boje pasisakė visur ir visuomet 
gynęs ir ginsiąs Lietuvos bei 
jos žmonių reikalą išeivijoje. 
Suvažiavimo garbės svečias PLB 
valdybos pirm. Bronius Nainys 
taipgi tarė žodį lietuviškai, o 
ispanų kalbon vertė kun. N. 
Saldukas. Medellino arkivysku
pijos kancleris mons.. Alfonsas 
Londono tarė užbaigos žodį.

Lietuvos diena
Vasario 16-oji buvo ypatingai 

iškilmingai paminėta, dalyvau
jant kolumbiečių visuomenei 
Marijos krikščionių Pagalbos 
gimnazijos teatro salėje. Sugie
dojus Kolumbijos ir Lietuvos 
himnus, minėjimą pradėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošusi 
Rasa Žemaitytė de Gutierrez, 
nušviesdama Vasario 16 reikš
mę Lietuvai ir užsienyje paskli- 
dusiems lietuviams. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Bogotos Lietu
vių B-nės pirm. prof. dr. Juozas 
Zaranka. Jis kalbėjo tema “Lie
tuva praeities ir dabarties isto
rijoje”. Po paskaitos Lietuvos 
prisikėlimo sceninį vaizdelį pa
sigėrėtinai atliko p. p. Slotkų 
šeimos jaunimas iš Villavicen- 
cio.Meninę dalį šokiais baigė ža
vusis “Gyvataras”, susilaukęs 
gausios publikos karštų ploji
mų.

Kolumbijos Lietuvių Katali
kų Centre, archidėjomis išpuoš
toje Šiluvos koplyčioje, kun. N. 
Saldukas 7 v. v. atlaikė Mišias, 
pasakydamas jautrų pamokslą 
apie šaunųjį pavergtosios Lietu
vos jaunimą, besiaukojantį ir 
net žūstantį už Tėvynės laisvės 
siekius nelygioje kovoje su pa
vergėju. Po pamaldų centro sa
lėje visi dalyviai pasistiprino 
kun. M. Tamošiūno užsakyta 
skania vakariene. Jos metu kun.

Tamošiūnas paskaitė dalį gau
sių sveikinimų, gautų iš kitų 
kraštų Liet. Bendruomenių va
dovybių ir pavienių visuomeni
ninkų, b PLB pirm. Br. Nainys 
pasakė turiningą kalbą, ypač 
skirtą būsimajai PLB veiklai ap
tarti. “Gyvataro” nariai ir vado
vybė buvo apdovanoti kun. Ta
mošiūno rūpesčiu gautomis si
dabrinėmis orchidėjomis su Me
dellino miesto simboliu, o “Gy
vataras” kun. M. Tamošiūnui 
įteikė prisiminimui odinį albu
mą su “Gyvataro” nuotrauka ir 
dedikacija.

Pamaldos katedroje
Vasario 17 buvo nuostabiai 

giedra diena. 10 v.r. Mišias at
našavo vysk. Octavio Betancur, 
Medellino arkivyskupijos pagal
bininkas, asistuojant trims Ko
lumbijos lietuviams kunigams: 
kun. N. Saldukui, kun. S. Bar- 
čaičiui ir kun. M. Tamošiūnui. 
Buvo garbės sargyba prie Lie
tuvos ir Kolumbijos vėliavų. 
Vyskupas pasakė ypatingai 
jautrų pamokslą, skirtą Lietu
vai, Lietuvos katalikams ir lie
tuviams Kolumbijoje. Jis lietu
vius kvietė neprarasti vilties, 
laukiant laisvės Tėvynei, nes 
Dievas ir iš tamsos gali šviesą 
sukurti. Mūsų “Gyvataras”, sa
vo tautiniais drabužiais nepa
prastai žavėjo vyskupą ir gau
siai pamaldose dalyvavusius ko- 
lumbiečius.

Po pamaldų visi maldininkai 
ir lietuviai su vėliavomis nužy
giavo prie Kolumbijos išlaisvin
tojo Simono Bolivaro paminklo 
to paties vardo parke. Antioki- 
jos gubernijos ir Antiokijos uni
versiteto žymiausiam orkestrui 
grojant Kolumbijos ir Lietuvos 
himnus, lietuvaitės paminklo 
papėdėje padėjo vainiką ir di
delę lietuviškų spalvų puokštę. 
Momentui pritaikytą kalbą pa
sakė prof. dr. Juozas Zaranka. 
Užbaigai tas pats orkestras pa
grojo lietuvių ir kolumbiečių 
liandies dainų melodijų, o “Gy
vataro” šokėjai dar ir porą šo
kių atliko. Sausakimšai eikštę 
užpildę kolumbiečiai programa 
sužavėti, triukšmingai plodami 
prašė pakartojimų, šokėjai at
liko dar vieną šokį.

“Pablo Tobon Uribe” teatre
“Gyvataro” koncertas prasi

dėjo vasario 19 d., 8 v. v. Me- 
delliniškiai šį kartą šokėjus pa
gerbė savo gausiu atsilankymu, 
beveik užpildydami didžiulę sa
lę. “Gyvataras” savo pasirody
mu publikos irgi neapvylė. Dra
bužių spalvingumu, judriais ju
desiais ir vykusiai atliktais šo
kiais publika buvo labai sužavė
ta ir kėlė ovacijas. Jai didžiai 
imponavo ir pranešėja Lina 
Verbickaitė savo kuklia ir 
grakščia laikysena, gan taisyk
linga, nors ir amerikietiška is
panų kalbos tarsena. Paminėti
nas ir puikaus balso muzikalu
mu pasižymintis sol. Jonas Vaš
kevičius, kuriuo žavėjosi ir jam 
akompanavęs prof. Haroldas 
Martina. Solistas lietuviškomis ir 
tarptautinėmis operų arijomis 
meistriškai užpildė “Gyvataro” 
poilsio pertraukas, šis progra
mos paįvairinimas — tai “Gyva
taro” vadovybės nuopelnas. Jį

"šiltai įvertino ir publika, o šokė
jams davė gerą progą atsikvėp
ti, ypač turint galvoje deguo
nies stoką (nuo jūros lygio Me- 
dellinas yra 1.538 metrų, o Bo
gota — 2.640 m. augštumoje).

Nėra abejonės, jog kada nors 
Kolumbija ir čia gyvenantieji 
lietuviai vėl turėsime progos gė
rėtis puikiais “Gyvataro” pasi
rodymais talentingosios p. Ge
novaitės Breichmanienės ir jos 
padėjėjų vadovybėje. Už tai visi 
Kolumbijos lietuviai esame la
bai dėkingi.

Pas prezidentą
Paskutinė ir svarbiausioji 

Kolumbijos lietuvių jubilėjinio 
suvažiavimo programos dalis 
buvo atsilankymas pas Respub
likos Prezidentą dr. Misael Pa- 
straną Borrero, ta proga jam 
įteikiant atitinkamą memoran
dumą. Į Kolumbijos lietuvių de
legacijos sudėtį buvo pakviesti 
svečiai iš Kanados ir JAV. Pre
zidentas, kartu su ponia, lietu
vių delegaciją priėmė savo dar
bo kabinete. Pasisveikinus, prof, 
dr. Juozas Zaranka perskaitė 
Kolumbijos lietuvių vardu pa
ruoštąjį memorandumą. PLB 
pirm. Br. Nainys įteikė PLB 
jaunimo laišką, o G. Breichma- 
nienė perskaitė Kanados prem
jero telegramą-sveikinimą. Po 
to įteiktos dovanos: Prezidentui 
— lietuviškas kryžius-rūpintojė- 
lis, o Poniai — gintaro karoliai 
nuo Kolumbijoj gyvenančių lie
tuvių moterų. Audiencijos pa
baigoje Prezidentas tarė jautrų 
žodį, pabrėždamas, kad visuo
met stovįs nuskriaustųjų pusė
je. Sakė pažįstąs lietuvių tautos 
tragediją. Įteiktą memorandu
mą pažadėjo išstudijuoti ir dė
kojo lietuviams už jų kultūrinį 
įnašą Kolumbijai ir palinkėjo, 
kad lietuvių troškimai greitai 
išsipildytų. Taipgi Prezidentui 
buvo įteiktas ispaniškasis leidi
nys: “Žmogaus teisių paneigi
mas sovietų okupuotoje Lietu
voje”. Kolumbijos sostinės žy
mesnieji dienraščiai ir kita 
krašto spauda šią Kolumbijos 
lietuvių delegaciją aprašė ir pa
rodė savo skiltyse, o valstybinė 
televizija — savaitinėje įvykių 
apžvalgoje.

Balandžio 26 d. Toronto Holi
day Inn salėse buvo iškilmingai 
įteikti inžinerijos medaliai ir 
garbės diplomai ypatingai pasi
žymėjusiems technikos pažanga 
Kanados inžinieriams. Iš 30,000 
narių, priklausančių Ontario In
žinierių Sąjungai, buvo atrinkti 
3 inžinieriai, pripažinti vertais 
šio vieno augščiausių atžymė- 
jimų. Vienas iš tų trijų yra mū
sų tautietis inž. Antanas Ketvir
tis. Medalį ir diplomą jam įtei
kė generolas inžinierius C. 
Campbell — inžinierių sąjungos 
pirmininkas. Savo kalboje jis 
pareiškė:

Inž. Ketvirtis yra padaręs plačios 
apimties įnašą Į kelių apšvietimo 
technologijos pažangą ir tuo prisi
dėjęs prie eismo nelaimių sumažini
mo. Kaip ekspertas šioje srityje jis 
yra žinomas ne tik Kanadoje, bet ir 
visame pasaulyje. Jis atstovauja Ka
nadai Tarptautinėje Apšvietimo Ko
misijoje (CIE) ir yra narys Kelių 
Tyrinėjimo Valdybos, sudarančios 
Amerikos Mokslų Akademijos šaką.

Inž. A. Ketvirtis yra augštai- 
tis. Kaune baigė augštesniąją 
technikos mokyklą, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete fi
losofiją ir psichologiją. Inž. Ket
virtis tvirtina, kad žmogaus psi
chologinių pagrindų žinojimas 
jam žymiai padėjo' sėkmingai 
spręsti kelių apšvietimo ir eis
mo saugumo problemas. Atvy
kęs į Kanadą, klausė Toronto 
universitete kaikurių paskaitų. 
Gavęs diplomą 1953 m. buvo 
priimtas į Ontario Inžinierių Są
jungą. Kurį laiką dirbo Ontario 
Hydro, vėliau perėjo į privačią 
inžinerijos firmą “FENCO”. Fir
mos vadovybė greit pastebėjo 
Ketvirčio sugebėjimus ir tinka
mai juos įvertino: per gana 
trumpą laiką jis iškilo iš eilinio 
elektros inžinieriaus iki elekt
ros skyriaus vyriausio inžinie
riaus ir firmos direktoriaus.

Inž. Ketvirtis yra parašęs 
knygą apie kelių apšvietimą ir 
atspausdinęs techniškuose leidi
niuose keliasdešimt straipsnių 
bei studijų apie kelių, gatvių ir 
tunelių apšvietimą bei eismo 
saugumą. Įvairiuose Kanados 
universitetuose ir institucijose 
skaito paskaitas ir vadovauja se
minarams. Daro pranešimus ir 
nuolatos dalyvauja tarptautinė
se apšvietimo ir eismo saugu
mo konferencijose.

Kanadoje jis yra suprojekta
vęs ir įvykdęs apie 200 įvairių 
kelių apšvietimo projektų, stu
dijų, paruošęs kelių apšvietimo 
planavimo taisyklės Ontario 
vieškelių departamentui. Atsi
žvelgdamas į naujas pasaulio 
tendencijas, A. Ketvirtis dabar 
pradėjo studijuoti matomumo 
užteršimo problemas ir jų paša
linimo būdus.

Norėdamas eiti kartu su tech
nikos pažanga, inž. Ketvirtis ne

apsiriboja siaura technikos sri
ties specialybe. Jis aktyviai da
lyvauja ir kitose inžinierių są
jungose, domisi kitomis proble
momis, ypač menu. Jis yra bu
vęs Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Toronto sky
riaus v-bos nariu ir padaręs inži
nierių susirinkimuose keletą 
pranešimų. Jo paskaitos visados 
pasižymi nepaprastu logiškumu, 
sistemingumu ir labai supran
tamu išdėstymu. Atsimenu vie
ną jo paskaitą apie atomo ener
giją. Nežiūrint problemos kom- 
plikuotumo, visiems dalyviams, 
net neinžinieriams, buvo įdomu 
ir suprantama klausytis.

Inž. Ketvirčio tokia nepapras
ta ir iškilminga pagerbimo pro
ga dalyvavo būrelis lietuvių in
žinierių su poniomis. Ne tik šis 
būrelis džiaugėsi neeiliniais sa
vo kolegos laimėjimais, bet ir vi
sa lietuvių visuomenė. J. SI.

Inž. Antanas Ketvirtis, apdovanotas 
vienu augščiausių medalių už kūry
binius* laimėjimus technologijos sri
tyje

ČESNAKAS—
SVEIKA TAU

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

T\fAŽA garbė svetimom 
'U U kalbom kalbėti, didi 
gėda savosios nemokėti

Turner & Porter 
laidotuvių namai

I TYRUS!
6

Aplankykite su šeima ŽVĖRYNĄ — SAFARI 
paslaptingiausioje, tamsiausioje. .. Ontario dalyje
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Toronto Universiteto Lietuvių Klubo naujoji valdyba. Iš kairės: Sigita Dū- 
daitė, Arvydas Smailys, Teresė Jurėnaitė, Algis Senkus, pirm., Dainora Juo
zapavičiūtė

Lakūnų paminklas reikalingas remonto
Traukitės siaubingos vėtros! 
Kelią, klykiančios žuvėdros!! 
Ten toli už okeano — 
Lietuva, tėvynė mano!

K. Binkis
Jaunesnieji tautiečiai gal ir 

nevisi girdėjo apie Soldine įvy
kusią nelaimę, bet senieji aiš
kiai prisimena tą ypatingą po
pietę 1933 m. liepos 17 d., kai 
visa Lietuva džiūgavo ir rengėsi 
neeiliniai triumfo šventei — su
tikti “Lituaniką”, kuria skrido 
per Atlantą Darius ir Girėnas.

Tai buvo lygiai prieš 40 me
tų. Amerikos lietuviai Darius ir 
Girėnas nutarė išgarsinti ir įam- 
žanti savo tėvynės Lietuvos var
dą, kuriojo juodu tuo laiku jau 
negyveno. Juodviem pavyko įra
šyti mūsų mažutės Lietuvos var
dą didelėje tautų istorijoje. Jie 
vieni iš pirmųjų mažu lėktuvu 
perskrido Atlanto vandenyną.

Jauni lietuviai nežino, kaip 
tuo laiku buvo svarbu valstybei 
turėti drąsių vyrų, nugalėti aud
ringą ir dar nepažįstamą Atlan
to atmosferą sparnuotu laivu— 
lėktuvu. Tų pijonierių (jų tarpe 
Dariaus ir Girėno) dėka, dabar 
taip lengvai visokio tipo lėktu
vai skraidina keleivius per visus 
vandenynus šimtą kartų grei
čiau, negu laivai vandens' keliu. 
Todėl šis įvykis buvo labai svar
bios reikšmės Lietuvai. Nors 
drąsieji mūsų lakūnai žuvo per
skridę Atlantą, bet nepasiekę 
Lietuvos, jų nuopelnai yra dide
li, o jų drąsos pavyzdys — nuo
stabiai žavintis.

Jų tragedijos vietovė — Sol
dino miškas, nors ir nelietuvių 
teritorijoje, mums tapo lyg 
šventovė. Ten lietuvių lėšomis 
buvo pastatytas paminklas: kry
žius su žuvusiųjų vardais ir kop
lytėlė su tautiniais mūsų smui
keliais. Turistų ji tebelankoma 
iki šios dienos. (Ši vietovė po ka
ro tapo Lenkijos valstybės dali
mi).

Paminklas ir koplytėlė jau 
reikalingi skubaus remonto. Ka
dangi Lenkijos lietuviai nelabai 
turtingi, nutarė kreiptis į Ka

nados bei JAV tautiečius finan
sinės pagalbos, šis klausimas 
buvo iškeltas Toronto šaulių su
sirinkime. Nariai beveik vien
balsiai sutiko, kad tą reikalą ne
atidėliojant reikėtų apsvarstyti. 
Taip pat pareikšta nuomonė, 
kad šitas paminklas — viso pa
saulio lietuvių garbė. Garsas 
tos liūdnos, bet garbingos trage
dijos Soldino miškelyje, nu
skambėjo po pasaulį ir sukėlė 
pasididžiavimo jausmą visiems 
lietuviams. Dabar Lenkijos lie
tuviai, jokios pagalbos iš te
nykštės valdžios negauna, o sa
vų lėšų tam reikalui pakanka
mai neturi.

Būtų girtina, jei prie šio rei
kalo prisidėtų ir jaunųjų orga
nizacijos, kaip jau minėta, nors 
centais. Tai būtų gera proga 
jiems, tėvų ar vadovų paaskini- 
inu, išryškinti šį įvykį jų atmin
tyje. Tada ir jie žinos, kokios 
svarbos šis paminklas turi ir tu
rėję Lietuvos istorijai.

Iš suaukotos sumos būtų įsi
gyta reikalinga medžiaga, o jau 
darbas — pačių Lenkijos lietu
vių — inciatorių dėka būtų kuo 
kruopščiausiai atliktas. Tuo bū
du išvengtume visiško tos at
mintinos vietovės išnaikinimo.

Vienas iš tų iniciatorių rašo 
iš Lenkijos, kad norėtų pabaigti 
darbą, ar bent įpusėti iki vidur
vasario, nes turistai iš Ameri
kos žada artimiausiu laiku ten 
apsilankyti. Primena, kad jau iš 
JAV gauta mažutė auka, bet jos 
toli gražu neužtenka nė pradėti.

Visi organizacijų vadovai pra
šomi pranešti, kaip kas gali pri
sidėti prie tos rinkliavos. Lie
tuvių Bendruomenė čia taip pat 
galėtų panaudoti bent dalelę sa
vo išteklių tam reikalui. Prašo
ma pranešti ar siųsti aukas to 
vajaus iniciatoriui Jonui Riau
bai, 319 Runnymede Rd., To
ronto 9, Ont. Tel. 766-1356 ar
ba Toronto jūrų šaulių “Balti
ja” kuopai tel. 763-2401. Gautos 
lėšos bus persiųstos Lenkijos 
lietuvių komitetui.

Gunda Adomaitienė

APLANKYKITE>•?

M1AGAMA

NORIME JUS IŠBANDYTI!
PAMATYKITE laisvai vaikščiojančia, mūsų naująja žirafą, 
išdidžius liūtus, čytą, dramblį, retą raganosį, beždžionių 
skyrių ir daug kitų. VAŽIUOKITE per 
saugiai sėdėdami savo automobilyje.

■ HANilOHu

safari patogiai ir

African Lion Safari
Rockton. Ontario, (519) 623-2620 

Stovyklavietė, žaidimų aikštelė, kavinė, gyvuliukų 
skyrius. ATIDARYTA KASDIEN: savaitės dieno
mis — nuo 12 v. iki 4.30 v.p.p.; savaitgaliais — 
nuo 10 v.r. iki 5.30 v.p.p. (Posezoninės lankymo 
valandos: 12 v.p.p. — 4.30 v.p.p.)

"Nušaukite liūtę su foto aparatu!“

ŠIA VASARĄ
t t

Sveiki, atvykę į šį kraštą — Kanadą. Tai šalis, kurią laikote sava. Tai 
šalis, kurią pasirinkote ateinančiom kartom. Ji laukia jūsų. Dabar.

Aplankykite šio 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.

I* Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada
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ALYTAUS PUŠYNAS
V. Kunčinas “Tiesos” 65 nr. at

kreipia alytiečių dėmesį į miestą, 
puošianti pušyną prie Dailide vadi
namos Nemuno senvagės. Kiekvieną 
pavasarį jį valo viduriniųjų mokyklų 
moksleiviai. Šioje poilsiavietėje nu
tiestas pėsčiųjų lieptas, pastatyti 
nauji suolai, šiukšlių dėžės. Rūpes
tį V. Kunčinui kelia kiekvieną pava
sarį kertamos pušys, sausuoliai me
džiai. Kasmet prie Dailidės vis dau
giau boluoja kelmų: “Bėda ta, kad 
pušis žudo senvage kylantis van
duo, kuris apsemia medžių šaknis. 
Senvagėje vanduo kyla dėl to, kad 
į ją leidžiami miesto kanalizacijos 
vandenys. Tiesa, prieš keletą metų 
iš senvagės per mišką buvo iškastas 
didelis griovys, ir vandens perteklius 
nutekėdavo į Nemuną. Bet, matyt, to 
nepakanka, nes vanduo vis daugiau 
pušų apsemia ... Aiškinama, kad tai 
augančio miesto, statybų sunkumai, 
kad ilgainiui ši problema bus išspręs
ta. Bet per daug laukti irgi baugu, 
kai tiesiog akyse žūsta parkas, au
gęs dešimtmečius.”

ABEJINGUMAS ŽMOGUI
Nepaslaptis, kad moderniame šių 

dienų pasaulyje vis labiau įsigali 
abejingumas nelaimės ištiktam žmo
gui, dažniausiai teisinamas nesikiši
mu į kitų reikalus, bet iš tikrųjų 
liudijantis gyvenimo bendrakeleivių 
dvasinį surambėjimą. Abejingumo 
nuodai yra palietę ir lig šiol paly
ginti dideliu jautrumu pasižymėjusią 
mūsų tautą sovietinėje okupacijoje. 
“Komjaunimo Tiesa” 50 nr. paskelbė 
sukrečiantį lietuvaitės moksleivės 
laišką: “Sveika, redakcija! Tau rašo 
Ina. Aš niekada tau, gal būt, ir ne
būčiau rašiusi, tačiau to, ką pama
čiau, niekada neužmiršiu. Tai pamo
ka visam gyvenimui. Sekmadienį nu
važiavau pas močiutę. Vakare išsi
ruošiau atgal. Iš tolo pamačiau, kaip, 
eidamas keliu, pargriuvo 65-70 metų 
vyriškis. Jis mėgino atsikelti, tačiau 
vėl parkrito, susitrenkė galvą į ledą. 
Mašinos jį aplenkė. O žmonės ėjo 
pro šalį... Palikusi krepšį, nubėgau 
jam padėti. Bet aš negalėjau pakelti. 
Kelias buvo labai slidus. O jis buvo 
su ramentais. Jis pasakė, kad aš jo 
nekelčiau, nes nepajėgsiu (jis buvo 
apkūnus). Pro šalį ėjo moterys. Jos 
sustojo ir žiūrėjo. Paprašiau padėti. 
Jos nusisuko ir nuėjo. Tada vyriškis 
tarė: “Dukrele, nekelk, nesikan- 
kink". Jo akys pasruvo ašaromis. 
Vis dėlto aš jį pakėliau. Gal jūs ne
suprasite manęs, bet per 17 metų 
niekada nemačiau taip elgiantis su 
žmogumi. Aš to taip nepaliksiu. Bū
tinai rasiu tas moteris. Viską joms 
išsakysiu. Jos turi suprasti, jog pa
teko ne į tą “pasauli”. Rašiau taip, 
kaip galvojau, nepagražindama, ne- 
perdėdama. Kaip kovoti prieš tokius 
“žmogelius”? Patarkite! Su pagarba
— INA.” Redakcija prie šio laiško 
pridėjo du kartus už jį ilgesnį prie
rašą, išryškindama kaikurių Inos sa
kinių pakartojimu jos jaunos ir jaut
rios širdies nuoširdų skausmą. Prie
rašas baigiamas pastaba: “Ką daryti?
— klausia Ina. Ar jums neatrodo,

EDMONTON, ALTA.
KUN. JZ. GRIGAITIS, praėjusį 

rudenį persikėlęs gyventi Vankuve- 
rin, Velykų švenčių proga lankėsi 
Edmontone. Čia viešėdamas atlaikė 
trumpas rekolekcijas balandžio 11-12 
d.d., o Velykų dieną — lietuviškas 
pamaldas. Malonu buvo vėl kartu su
eiti, pasimelsti bei sugiedoti “Links
ma diena mums nušvito”.

MIRUSIEJI IR LIGONIAI. Balan
džio 15 d. sulaukęs 93 m. amžiaus 
mirė Vladas (Walter) Soltan. Velio
nis buvo nevedęs ir Kanadoje išgy
venęs apie 50 metų. Tai mūsų tau
tiečių Adomo ir Filomenos Kantau
tų dėdė, pas kuriuos jis gyveno; juo 
rūpinosi, sielojosi ir slaugė. Palaido
tas iš Park Memorial laidotuvių kop
lyčios West Lock miestelio kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko tuo metu 
Edmontone viešėjęs kun. Iz. Grigai
tis. Nuoširdi užuojauta p.p. Kantau
tų šeimai. — Balandžio 18 d. mirė 
Leonas Kasperiūnas, išgyvenęs 63 

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

1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotį) • 
Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Moll, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper 
Paradise) • lr Jiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Boyview (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 •

jog ji pati atkakę į šį klausimą. Likti 
ištikimai sau ir savo principams. Vi
sada elgtis taip, kaip liepia sąžinė. 
Abejingumą galima nugalėti tik 
taip.” O ką daryti su tais, kurių są
žinės jautrumą jau spėjo užliūliuoti 
kompartijos brukamas ateizmas?

CHIRURGŲ EKSPERIMENTAI
Vilniaus universiteto širdies ir 

kraujagyslių chirurgijos laboratori
joje jieškoma priemonių, kurios pa
dėtų įveikti organizmo gynybines jė
gas, atmetančias žmogaus kūnan per
sodintą svetimą organą. Kasos per
sodinimo problemas tiria Marijus Gu
tauskas, kepenų — Dalia Triponie- 
nė, inkstų — Balys Dainys, o Dau
mantas Kavoliūnas bando dirbtinius 
širdies skilvelius. Chirurgas B. Dai
nys ypač yra susidomėjęs inkstų mor
fologiniais pakitimais. Jam pavyko 
nustatyti, kad atmetamo inksto didė
ja tūris ir tankis, mažėja kraujotaka. 
Kol šias žymes pavyksta nustatyti, 
kova su imunologiniu procesu jau 
būna pavėluota. Jam kilo mintis 
šiam tikslui panaudoti ultragarsą, 
kurio trumpos akustinės bangos at
spindi nevienodo tankio paviršių. 
Gavęs prof. A. Marcinkevičiaus pri
tarimą šiai idėjai, B. Dainys talkon 
pasikvietė naujoves mėgstantį inži
nierių Juozą Rapalį. Toks ultragarso 
aparatas buvo sukurtas 1969 m. Jo 
ekrane matoma kreivė, kurią spe
ciali fotokamera perkelia popieriun, 
atspindi persodinto inksto morfologi
nes savybes, atskleisdama inksto 
veiklos nukrypimus. Toks įspėjimas 
suteikia galimybę laiku pasipriešin
ti persodinto organo atmetimui, šiuo 
metu naujasis ultragarso aparatas 
naudojamas tik bandymuose su gy
vuliais, bet tikimasi, kad jį netrukus 
bus galima pritaikyti klinikoje.

PEILIAI IR SERVETĖLĖS
“Komjaunimo Tiesos” redakcija, 

galinėdamas! su valgyklų trestu, ko
vo 14 d. rašo: “Kas lengviau: įsi
gyti peilį ar “Žigulius”? Keistas 
klausimas — gūžtels pečiais skaity
tojas. Bet neskubėkite. Juk “žigu
lius” galima nusipirkti, o peilių — 
ne. Nėra jų ir valgyklose. Ir atei
tyje, kaip rašo laikraščiui Vilniaus 
valgyklų tresto direktorė E. Todesie- 
nė, nėra ko tikėtis. Nesudėtingi skai
čiai: direktorės pranešimu, 120 tūks
tančių kasdien besilankančių valgyk
lose 1974 metams skirtas 6 tūkstan
čių peilių fondas. Pirma, to maža — 
vienas peilis 20 valgytojų. Antra, 
fondas — kol kas tik popieriuje, o 
ne tikras metalinis peilis, “žigulių” 
turime, spalvotų televizorių turime, 
parduotuvėse net pasirodė mėsai 
malti mašinėlių, o štai peilių ... Da
bar keletas žodžių apie servetėles sa
vitarnos valgyklose. Pranešame, jog 
yra ir servetėlių fondas: po 0,29 pa
keto per metus kiekvienam besimai
tinančiam. Tai, suprantama, lašas jū
roje. Tuo labiau, kad ne už kalnų 
balandis, o servetėlių nematyti, juk 
fondais nenusišluostysi. Taigi kriti
ka valgyklų trestui, kurią pareiškėm 
šių metų vasario septintąją, kol kas 
nedavė jokių rezultatų.” y. Kst.

metus. Paliko liūdesyje žmoną Anas
taziją, sūnų Juozą, dukterį Gražiną 
ir du anūkus. Palaidotas iš Annun
ciation šventovės Westlawn kapinė
se, Edmontone. Nuoširdi užuojauta 
visai Kasperiūnų šeimai. — Ligoni
nėje gydosi G. Zabielienė, o senelių 
namuose nesveikuoju Stasys Ples- 
kus. Linkime greit pasveikti. Dobilas

Ti'lsonburg, Ont.
PADĖKA

Dėkoju Augščiausiajam už man su
teiktas ilgas atostogas 1974 m. gegu
žės 2 dieną. Tariu didelį ačiū p. p. 
J. A. Mačiuliams, G. M. Sutkaičiams 
už surengtą gimtadienio vakarienę 
ir visus rūpesčius. Ačiū visiems po
nams, ponioms ir ponaičiams už gra
žią dovaną. Ačiū už atsilankymą ir 
manęs pagerbimą bendroje vakarie
nėje.

Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū — Petras Lileikis

Buvusios 
firmos 

> Meats

skanėstai 
visuomet 

kainomis

LONDON, ONT.
STUDENČIŲ KVARTETO "RA

SA” atsisveikinimo koncertas įvyks 
šeštadienį, gegužės 25 d., 7.30 v. v., 
London Teachers College salėje (į 
šiaurę, šalia Althouse College, uni
versiteto ribose). Tai vertas dėmesio 
įvykis Londone ir apylinkėje. Nors 
“Rasa” trejų metų laikotarpyje yra 
aplankiusi savo koncertais visą eilę 
didžiųjų lietuvybės centrų Kanado
je ir JAV-se, šį kartą atliks paskuti
nį savo koncertą “gimtinėje” Lon
done. “Baltija”, šaunusis Londono 
tautinis ansamblis, gražiai užsireko
mendavęs neseniai St. Catharines ir 
besiruošiąs programai Winnipege, 
sutiko prisidėti prie vakaro progra
mos atlikimo. Tai reta proga pasi
grožėti puikiai įvairiose tautinio 
meno srityse pasiruošusiais jaunimo 
talentais. Idant “Rasos” gražiosios 
dainos, kvarteto narėms ketinant iš
siskirstyti, visiškai nenutiltų, ruo
šiamasi išleisti plokštelę. Koncertan 
įėjimo laisva auka skiriama plokšte
lės išleidimui. Nuoširdžiai kviečiami 
visi Londono, artimųjų bei tolimųjų 
apylinkių lietuviai ir jų draugai į 
šį reprezentacinį lietuviško tautinio 
meno koncertą.

KANKLĖS, BIRBYNĖS, SKUDU
ČIAI ... tautinių šokių muzika, liau
dies dainos, Čiurlionio akordai — 
visa tai dvelkia tikrąja Lietuvos tau
tinio meno dvasia. Tai tiesiog atsi
gaivinimas — sugrįžimas į subtilią
sias, santūrias, švelnias liaudies mu
zikines išraiškos formas. Grožėjosi 
ir džiaugėsi londoniškiai Toronto 
skautų liaudies instrumentų progra
ma gegužės 5 d. Šiluvos Marijos pa
rapijos salėje, šį koncertą suorgani
zavo Londono skautų-čių Simano 
Daukanto vietininkija, stengdamasi 
paįvairinti londoniškių kultūrinį - 
tautinį gyvenimą ir sutelkti lėšų 
Londono lituanistinei mokyklai bei 
jos bibliotekai. Nuoširdus ačiū To
ronto talentingiesiems skautams-mu- 
zikantams ir visiems atsilankiusiems 
bei prisidėjusiems prie šio koncerto 
sėkmingumo. B. K.

St. Catharines, Ont.
JAUNIMO ŠVENTĖ. Balandžio 20 

d. vietos tautinių šokių grupė “Ne
munas” atšventė savo ketvirtąsias 
metines, ši šventė pavyko visais at
žvilgiais: susirinko daug gražaus 
jaunimo, atsilankė nemažai publikos, 
programa buvo puiki. Gaila tik, kad 
tokiam šauniam parengimui salė bu
vo permaža. Visiems betgi supran
tama, kad gera salė dabar yra sun
kiai įkandama ir kad vienas šio pa
rengimo tikslų buvo sutelkti “Nemu
no” veiklai daugiau lėšų.

Šventės programa buvo trijų da
lių: St. Catharines apylinkės iškilio
sios lietuvaitės vainikavimas, tauti
nių šokių bei dainų koncertas ir pa
silinksminimas. Programai vadovavo 
“Nemuno” rėmėjų komiteto pirm. 
Joana Zubrickienė. Apylinkės valdy
bos pirm. A. Šetikas supažindino 
publiką su naujai išrinkta iškiliąja 
lietuvaite, kuri čia ir buvo vainikuo
ta. Šiemet ši garbė atiteko Viltei 
Zubrickaitei, kuri visus metus turės 
atstovauti lietuviams tautinio meno 
taryboj (St. Catharines Folk Art 
Council).

Šokių koncertą pradėjo “Nemuno” 
mažieji. Po kelių šokių nemuniečiai 
užleido sceną svečiams iš Londono— 
“Baltijos” ansambliui, kuris savo šo
kiais ir dainomis publiką tikrai su
žavėjo, ypač vestuviniais šokiais, 
kuriuose šoko ir pats ansamblio va
dovas Miras Chainauskas, nors bū
damas ir nebe pirmos jaunystės. Cho
rui dirigavo Vida Petrašiūnaitė. 
kaip tautiniams, taip ir pasilinksmi
nimo šokiams grojo Londono lietu
vių studentų orkestras “Lituanica”, 
vad. ansamblio vadovo sūnaus Ma
riaus Chainausko. Taigi, tą vakarą 
visur vyravo londoniečiai.

Pagarba Londono lietuvių jauni
mui ir “Baltijos” vadovams už jų 
pasišventimą ir įdėtą darbą, paruo
šiant tokius šokius bei dainas. Taip 
pat pagarba ir padėka priklauso 
“Nemunui”, jo vadovams, rėmėjams 
bei talkininkams už suruošimą šios 
šventės ir pakvietimą “Baltijos” an
samblio, kuris daugiausia ir prisidė
jo prie šios šventės pasisekimo. 
Daug ir kantriai buvo dirbta, užtat 
ir rezultatai puikūs. Abiejų koloni
jų jaunimas gražiai pabendravo, pa
silinksmino, o senimas taip pat ma
loniai praleido keletą valandų. B.

OAKVILLE, ONT.
TAUTOS FONDUI 1974 m. auko

jo: S50. S. Kazlauskas; $30: I. Bume
lis; $20: Z. Linkevičius; $15: A. Vai- 
čeliūnas, J. Žiūraitis; 12: Nomarand; 
$10: M. Krivickas, V. Pulkauninkas, 
A. Rūta; $5: p. Adomonis, Z. Ancevi- 
čius, A. Aulinskas, B. Bagdonas, J. 
Barzdaitis, V. Butrimas, V. Grabaus
kas, L. Jakaitis, M. Janušaitis, R. Jo
naitis, B. Lisauskas, J. Macijauskas, 
A. Malinauskas, V. Miškinis, L. Mo- 
orby, Radzevičius, A. Ramonas, A. 
Sergantis, E. Vaičeliūnas, J. Vėgelis, 
V. Žemeckas; $3: V. Mačikūnas; $2: 
K. Beržanskas, J. Gimbutas, J. Mil- 
son, S. Pyzevas, I. Urbonas; $1: L. 
Bučinskas, E. Waleway. Nuoširdi pa
dėka visiems. V.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA [VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSIL-IYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

Lietuvių tautodailės paroda Sudburyje ir jos rengėjai. Iš kairės: B. Stan
kuvienė, S. Martinkutė, G. Petrėnienė, M. Šemogienė, E. Tolvaišienė, kun. 
Ant. Sabas (sėdi)

& HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS mokyk

la gegužės 4 d. užbaigė mokslo me
tus ir įspūdingai paminėjo savo 25 
metų sukaktį. AV šventovėje, daly
vaujant mokiniams, mokytojams ir 
tėveliams, mons. dr. J. Tadaraus- 
kas atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. Po pamaldų 
visi rinkosi į par. salę, kur buvo 
mokslo metų užbaigimo aktas ir 
įteikimas diplomų mokyklą baigu
siems. šiais metais X-tąjį skyrių bai
gė: Laima Lukavičiūtė (pirmąja), 
Dana Stonkutė (antrąja), Paulius 
Gutauskas (trečiuoju), E. Motiejū
nas, J. Riekus, J. Sakalauskas ir E. 
Zubas. įteiktos premijos ir moki
niams, dalyvavusiems KLB švietimo 
komisijos skelbtame Lietuvos žemė
lapio piešimo ir lietuvių spaudos 
skaitymo konkurse. Daug. kas svei
kino sukaktuvinių metų X laidą bai
gusius abiturientus, juos padabino 
rožėmis. Mokyklos ved. J. Mikšys 
juos apdovanojo sukaktuviniu leidi
niu.

Vakare Jaunimo C. salėje buvo tę
siama sukaktuvių minėjimo antroji 
dalis, į kurią buvo atvykę svečių ir 
iš Toronto. Programa prasidėjo svei
kinimais. Kalbėjo mons. dr. J. Ta- 
darauskas, Ant. Rinkūnas, KLB švie
timo komisijos pirm. L. Tamošaus
kas, KLB vietos apyl. vicepirm. dr. 
V. Kvedaras, lituanistinio seminaro 
vad. Toronte V. Taseckas ir liet, 
bankelio “Talka” pirm. Alf. Vai
nauskas. Po to mokyklos tėvų ko
mitetas, kuriam dabar vadovauja D. 
Vaitiekūnienė, apdovanojo mokyk
los veteranus mokytojus — J. Mikšį, 
A. Mikšienę, M. Kvedarienę ir A. 
Mikalauską dovanėlėmis. Buvo per
skaitytos telegramos ir sveikinimas 
iš pirmosios mokyklą baigusių lai
dos. Meninėje programoje pasirodė 
du jaunimo meniniai vienetai: mer
gaičių choras “Aidas”, vad. sol. Vcl. 
Verikaičio, ir tautinių šokių grupė, 
vad. G. Breichmanienės. Jaunosios 
Hamiltono lietuvių dainininkės ir 
šaunieji gyvatariečiai publikos buvo 
entuziastingai sutikti. Po to sekė šo
kiai, vaišės ir bandymas laimės vi
sokiose loterijose. Vakaras sutrau
kė daug hamiltoniečių. Į jį tokia 
proga buvo atvykę ir iš kitur daug 
tą mokyklą lankiusių mokinių ir jo
je dirbusių mokytojų. Mokyklos ju- 
bilėjinių metų paminėjimas buvo ge
rai suorganizuotas ir gražiai praves
tas.

LIETUVIAI SKAUTAI įsijungė į 
dabar įsisteigusią Multiethnic Boy & 
Girl Scout Council. Prie Daugiakul- 
tūrio Centro pradėta nauja ateivių 
skautij organizacija jau turi apie 550 
narių. Lietuvių atstovas toje skautų 
taryboje yra I. Zubienė. Pirmasis 
naujojo vieneto viešas pasirodymas 
— laužas įvyks birželio 15 d., 7 v. v., 
Gage parke, kur kiekviena iš dabar 
ten dalyvaujančių 7 tautybių atliks 
10 min. programą. Ta proga' bus iš
leistas ir specialus skautiškas ženkle
lis. Daugiakultūriams reikalams 
dabar jau yra gautas naujas, erdvus 
pastatas Catharines St., kur anksčiau 
buvo darbo įstaigos. K. M.

NAUJAI IŠRINKTA KLB Hamil
tono apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. L. Skripkutė, vi
cepirm. dr. V. Kvedaras, sekr. K. 
Baronas, ižd. P. Kareckas, švietimo 
ir kultūros reikalams A. Matukienė, 
jaunimo atstovas K. Deksnys, paren
gimų vad. K. Mikšys. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems balsavu
siems, tikėdama savo dvejų metų

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai
Skanėstai ---------
kiekvieno skoniui

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas HA”
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

kadencijoj stiprios paramos iš visos 
Hamiltono kolonijos.

V I S U O TI NIS SUSIRINKIMAS 
KLVS “Ramovė” Hamiltono sky
riaus šaukiamas gegužės 19 d., 5 v. 
p. p., AV parapijos salėje.

DIDŽIAUSIAS KANADOS plieno 
fabrikas “The Steel Co. of Canada” 
gegužės 3 d. pagerbė visus išdirbu
sius 25-rius metus dideliu banketu 
Hill Crest restorane ir įteikė laik
rodžius. Iš Hamiltono lietuvių daly
vavo: J. Mačiukas, V. Pilkauskas, J. 
Telyčėnas, P. Žulis, A. Petkevičius, 
J. Pipiras, S. Rukšėnas, A. Safroni- 
kas, M. Ragauskas, J. Krištolaitis, 
J. Tirkšlevičius, I. Varnas, P. Zaba- 
rauskas, S. šešelgis, S. Jankauskas, 
P. Juškevičius, A. Arštikaitis, L. Bo- 
rusas, J. Budnikas, L. Klevas, J. Ba
nevičius, K. Baronas, P. Daugėla, A. 
Petraška, J. Petrūnas, A. Stasevi- 
čius, B. Venslovas, E. Meškauskas, 
V. Saulis, S. Senkus, J. Vilniškaitis, 
D. Kochanka, S. Normantas, P. Sa
kalas. Pagerbime dalyvavo taip pat 
Rod Mill vyr. prižiūrėtojas G. Breich- 
manas. K. B.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
Klubo “Giedraitis” visuotinis narių 
susirinkimas — gegužės 26, sekma
dienį, 3 v. p. p., savos šaudyklos pa
talpose (už Kaledonijos). Bus aptar
ti įvairūs klubo einamieji reikalai ir 
renkama nauja klubo valdyba. Po to 
— kuklios vaišės su linksmąja dali
mi. Laukiami ir prijaučiantieji. V-ba

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
birželio 22 d. Medžiotojų ir Žūklau- 
tojų Klubo “Giedraitis” šaudykloje 
rengia Jonines. Bus laužas ir įdomi 
programa.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
suvažiavime Hamiltono šaulių kuo
pos vadas Povilas Kanopa išrinktas 
rinktinės vadu. Ad.

SKAUTAI-ĖS balandžio 28 d. at
šventė savo globėjo šv. Jurgio šven
tę. Visi dalyvavo 11 v. Mišiose su 
vėliavomis. Po pamaldų įvyko iškil
minga sueiga parapijos salėje. Daly
vavo Kanados rajono vadeivė sesė 
Gverzdienė, kuri tarė malonų žodį 
skautams ir svečiams. Taip pat gir
dėjome gražų žodį kun. Januškos ir 
brolio Tumaičio, kuris perdavė tun- 
tininko pareigas jaunesniam broliui 
Stasiui. Sueigos metu kaikurioms 
skautėms ir rėmėjams buvo įteikti 
žymenys. Pažangumo žymeniu bu
vo apdovanotos vyr. sk. Vanda Dron- 
satavičiūtė, Virginija Stukaitė ir Lo
reta Zubaitė. Vėliavos žymuo buvo 
paskirtas vyr. sk. Angelei Mikalaus
kaitei ir Kristinai Parėštytei. Ordi
nas už nuopelnus su rėmėjo kaspinu 
įteiktas A. Deksnienei ir J. Inkratui. 
Po oficialios dalies sekė laužas ir 
labai įdomi programa, kurią atliko 
paukštytės ir vilkiukai. Po progra
mos buvo vaišės. Skautai ir skautės 
dėkoja F. Rimkui už $10 auką.

Kristina Parėštytė
CHORO “AIDAS” atstovai su so

listu V. Verikaičiu kovo mėnesį lan
kėsi pas burmistrą V. Copps ir pas 
Anne Jones — chairman, Regional 
Municipality of Hamilton. “Aido” 
atstovai buvo mielai priimti, pavai
šinti kavute. “Aida s” darosi vis 
plačiau žinomas kanadiečių visuome
nėje. Delegacijai vadovavo R. Bag
donienė.

CARLING ART FOUNDATION 
“Aidui” paskyrė $1.200 įsigyti nau
joms uniformoms. “Aidas” už para
mą nuoširdžiai dėkoja. J. P.

i . Ltd. enninger

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

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)....... 6%
šėrus ir sutaupęs...........7%
term. dep. 1 m.............8%
3 metų .....................8’/i %
ir 5 metų .......................9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9Vi%
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e LIETUVIAIPASA11LYJE
J. A. Valstybės

KUN. STASYS YLA “Draugo” kul
tūrinio priedo “Kertinėje paraštėje” 
primena skaitytojams kompartijos 
vykdomą kryžių naikinimą okupuoto
je Lietuvoje. Vilniuje buvo sunai
kintas Trijų Kryžių paminklas, o 
prieš 10 metų tokio paties likimo su
silaukė ir Jurgaičių kryžių kalnas 
Meškuičių valsčiuje. Jis jau 1900 m. 
turėjo 130 kryžių, 1938 m. — 400. 
Tenka manyti, jų skaičius gerokai 
padidėjo, kai ant jo kryžius, kaip pa
dėkos ženklą, pradėjo statyti po 
Stalino mirties Lietuvon sugrįžę Si
biro bei sovietinių kalėjimų kanki
niai. Tą turbūt vienintelį visame pa
saulyje kryžių mišką sunaikino kom
partija. Kun. St. Yla pakartoja anks
tesnį poeto ir redaktoriaus Kazio 
Bradūno pasiūlymą toje pačioje 
“Kertinėje paraštėje” Jurgaičių kry
žių kalną atsteigti Dainavos stovyk
lavietėje, kur yra viena kalva, pri
menanti Jurgaičių kalną: “Prisidėti 
prie šio darbo jau dabar yra besisiū
lančių. Tik reikia susitarti su Daina
vos administracija ir sudaryti iš įvai
rių organizacijų komitetą, kuris pra
dėtų planavimą. Išplanuotą vietovę 
puošti naujais kryžiais būtų jau or
ganizacijų, institucijų, atskirų šei
mų reikalas. O progos būtų įvairios: 
jubilėjiniai atžymėjimai, savųjų žu
vusiųjų atminimas, tragiškų įvykių 
Įamžinimas... Galima įsivaizduoti, 
koks pasidarytų Dainavos Kryžių 
kalnas su laiku atrakcijos centras 
turistams, žurnalistams ir TV repor
teriams. Tas Dainavos kalnelis pra
biltų visos kovojančios ir kryžiuoja
mos Lietuvos vardu. Jis būtų ir 
mums dalis savo Lietuvos ir jos Gol
gotos ...” Kun. St. Yla iniciatyvos 
siūlo imtis Čikagai su Detroitu ir 
Klevelandu.

S U S I V I E N IJ IMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 58-tasis seimas bus lie
pos 1 d. Bostone, Statler Hilton vieš
butyje. Jo rengimu rūpinasi SLA II 
apskritis, talkinama kaimyninių vei
kėjų. Spaudai jau ruošiamas specia
lus leidinys su seimo darbotvarke, 
sveikinimais bei linkėjimais. Skelbi
mų ir sveikinimų vienas puslapis 
kainuoja $40, pusė — $20, ketvirta
dalis — $10. Už nuotrauką reikia pri
dėti $4 klišei pagaminti. Tekstai ir 
čekiai siunčiami: SLA Convention 
Committee, c/o Mr. Alexander Chap- 
likas, 788 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

LOS ANGELES JAUNIMO AN
SAMBLIS, kuriam visą laiką vado
vauja Ona Razutienė su talkininkė
mis, sidabrinę veiklos sukaktį ruo
šiasi paminėti šią vasarą, birželio 
29-30 d. d. Minėjimu rūpinasi šį dai
nos ir tautinių šokių ansamblį globo
jančios abi LB valdybos — apylinkės 
ir apygardos. Minėjime dalyvaus I. 
Smieliauskienės vadovaujama Čika
gos “Grandis”, tautinių šokių grupė 
iš San Francisco ir Detroito “Šilai
nė” su vadove G. Gobiene. Susipaži
nimo vakaronė vietiniam ir atvyku
siam jaunimui numatoma Sv. Kazi
miero parapijos salėje birželio 29 d. 
Bus surengta ir dailės paroda. Pats 
minėjimas birželio 30 d. bus pradė
tas pamaldomis jaunimo ansamblio 
intencija šv. Kazimiero bažnyčioje, 
o bus užbaigtas dainų ir tautinių šo
kių koncertu Hollywood Palladium 
salėje.

LATVIŲ SODYBOJE “PRIEDAI- 
NE”, Freehold, N.J., baltiečių V fes
tivali rugpjūčio 24 d. rengia UBA- 
BATUNas. Suvenyrinį festivalio lei
dinį jau pradėjo redaguoti BATUNo 
vicepirm. H. Kulber-Kulbokienė.

Brazilija
VITO GUMULIAUSKAS Amazo- 

nijos džiunglėse vadovauja Brazili
jos kariuomenės IX inžinerijos ba
taliono topografams, ženklinantiems 
numatytą plentą iš Cuiabos vietovės 
Mato Grosso provincijoje į šiaurėje 
už 1.100 mylių esantį Santaremą. Šį 
sunkų uždavinį topografai atlieka 
pėsčiomis, talkinami pagalbinio per
sonalo, dideliais peiliais kertančio 
takus džiunglėse. Kariuomenės au- 
tomibilių neįmanoma panaudoti 
dėl nepalankių gamtos sąlygų. To
pografus ir jų pagalbininkus kanki
na moskitai, maliarija. Kartais susi
duriama ir su nedraugiškais indė
nais. Vienas V. Gumuliausko grupės 
narys buvo peršautas strėle į krūti
nę, ir jį ligoninėn teko išgabenti 
malūnsparniu. V. Gumuliauskas, 56 
metų amžiaus, yra gimęs Lietuvoje, 
Brazilijon su tėvais atvykęs 9 metų 
amžiaus.

Argentina
ANGELĖ DULKSNYTĖ, La Pla- 

tos mieste baigusi Instituto Terrero, 
gavo anglų kalbos ir literatūros mo
kytojos diplomą. La Platos universi
teto medicinos fakulteto odontologi
jos skyrių baigė dantų gydytojas 
Albertas Kalibatas. Augštąsias peda
gogines studijas taip pat yra baigu
si ir Erika Liepaitė.

DR. JONAS KUNCA, prieš 8 me
tus įsikūręs Mendozoje, turi medici
nos kliniką, kurioje dirba 10 gydyto
jų su pagalbinio personalo nariais; 
Dr. J. Kuncą prieš Velykas aplankė 
Ciudadele vietovėje gyvenąs jo bro
lis Stasys Kunca, pramonininkas. 
Šia proga St. Kunca buvo užsukęs ir 
į Buenos Aires.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU
NIMO” 1 nr„ 20 psl. laikraštėlį, ša- 
pirografu išleido jaunuoliai Buenos 
Aires mieste. Redakcijos kolektyvą 

sudaro: Nelida Zavickaitė, J. Carlos 
Baltrūnas, Marta Valantinaitė ir An
gel Varela. Laikraštėlio pirmoji me
cenatė, padengusi išleidimo išlaidas, 
yra Elena Pieterytė-Buzienė, dr. Jo
no Basanavičiaus pusseserė. Laikraš
tėlio puslapiuose, deja, vartojama is
panų kalba, bet nevengiama ir kaiku
rių lietuviškų išsireiškimų. Skaityto
jai pirmiausia supažindinami su Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
jos 1974 m. veiklos programa. Turinį 
papildo lietuvių kalbos pamoka, ge
ografinės žinios apie Lietuvą, Vasa
rio 16 šventę, lietuviškos dainos, juo
kai bei kiti rašinėliai. Kaip liudija 
pats laikraštėlio pavadinimas, jis yra 
skiriamas Argentinoje gimusio ir au
gusio lietuvių jaunimo reikalams.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

TARYBA ir valdyba remontuoja tu
rimus Lietuvių Namus. Dėl lėšų trū
kumo didžioji salė penkeriem me
tam išnuomota australiečių kino te
atrui; didelė krautuvė, šios patalpos 
nuomininkui atsisakius, pertvarko
ma į dvi krautuves. Mažąją salę ten
ka pertvarkyti pagal valdžios reika
lavimus, nes jai norima gauti leidi
mą alkoholiniams gėrimams parda
vinėti. LN taipgi turi keletą mažes
nių patalpų vietinei lietuvių veiklai 
ir lietuvių evangelikų koplyčią. Dis
kusijas “Tėviškės Aidų” savaitrašty
je sukėlė didžiosios salės sienoje ra- 
movėnų iniciatyva ir lietuvių auko
mis įrengto paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę perkėlimas evangeli
kų koplyčion. LN vadovybė teisina
si, kad šio paminklo nebuvo galima 
palikti australiečiams skirtoje kino 
salėje, kur jis gali būti apgadintas 
bei išniekintas. Viktorijos lietuvių 
evangelikų parapijos taryba skun
džiasi, kad ji be jokio išankstinio 
pasitarimo buvo pastatyta prieš įvy
kusį faktą — paminklą jau rado per
keltą koplyčion, o pačioje koplyčio
je — pradėtus atitinkamus pertvar
kymus, kurie koplyčią paverstų mu- 
zėjumi. LN vadovybei evangelikai 
siūlo atsisakyti paminklui numatytų 
planų ir jam rasti vietą galinėje sie
noje, nes tokiu atveju iš koplyčios 
tektų pašalinti tik porą suolų. LVS 
“Ramovės” Melburno skyriaus val
dyba, remdamasi faktu, kad Melbur
no Lietuvių Klubo taryba paminklą 
yra pripažinusi “Ramovės” nuosavy
be, kovoja už jo palikimą senojoje 
vietoje — australiečiams teksiančio
je kino salėje, kadangi joje ir toliau 
bus rengiami tautinių švenčių minė
jimai, dainos, muzikos ir tautinių 
šokių koncertai.

SYDNĖJAUS LIETUVIU PARAPI
JOS savaitgalio mokyklos tėvai savo 
naujan komitetan išrinko V. Vaičiur- 
gį, A. Bučinską ir V. Buroką, kandi
datais palikdami E. Lašaitį ir J. Čer- 
vin. Mokyklos globėjas kun. P. But
kus padėkojo kadenciją baigusiam 
senajam tėvų komitetui. Susirinkime 
buvo nutarta šaukti mėnesinius tė
vų susirinkimus auklėjimo bei švie
timo problemoms svarstyti. Tėvai 
pageidauja, kad mokykla surengtų 
bent porą iškylų. Pamokos vyksta 
australiečių mokykloje, kurios mo
kytojai broliukai vienuoliai ir šie
met yra davę sutikimą lietuviams 
naudotis visomis mokyklos klasėmis. 
Už tai jiems buvo įteikta simbolinė 
dovana.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
namai buvo baigti statyti ir galu
tinai Įrengti 1973 m. gegužės 8 d. V. 
Šliogeris “Tėviškės Aidų” 9 nr. rašo: 
“Buvo numatyta, kad namai-klubas 
tarnaus mūsų socialiniams ir kultū
riniams reikalams. Klubo dešimties 
mėnesių gyvavimo laikotarpis patvir
tino, kad klubas puikiai patarnauja 
mūsų socialiniams reikalams. Eilė 
organizacijų čia rengia savo pobū- 
vius-balius, už patalpas ir orkestrą 
nieko nereikia mokėti — klubas duo
da veltui. Pats klubas kas šeštadienį 
parūpina ir apmoka orkestrą, nariai 
turi galimybę pasilinksminti, ir nie
ko nereikia mokėti už tai. Pradėjus 
su 12, dabar klube veikia jau net 26 
pokerio mašinos. Veikia du bilijar- 
dai, puiki stipriųjų gėrimų ir už
kandžių (šiltų ir šaltų) valgykla. Kaip 
teko patirti, ekonomiškai klubas pui
kiai tvarkosi. Turimos didelės skolos 
greitu tempu mokamos. Mat, pokerio 
mašinos į savaitę duoda apie $2.000 
pelno — tikros aukso kasyklos. Duo
da gerą pelną ir gėrimų baras, ir 
bilijardas. Tik užkandžių valgykla 
pelno neduoda, bet primokėti tenka 
labai mažai...” Po tokios įžangos V. 
Šliogeris siūlo atkreipti dėmesį į 
kultūrinę veiklą, sušaukti šiuo klau
simu klubo narių susirinkimą ir im
tis iniciatyvos. Jis taipgi nori, kad 
klube būtų įsteigta skaitykla ir kad 
klubas prenumeruotų bent 12 laik
raščių bei žurnalų, atstovaujančių 
įvairiom ideologinėm grupėm. Jų 
prenumeratai užtektų vienos poke
rio mašinos savaitinio pelno.

Britanija
O. G. VEGNERIAI Wight salos 

Ventnoro miestelyje privačiame vieš
butyje atidaro senelių namus, kuriais 
kviečiami pasinaudoti ir lietuviai. 
Ši sala yra prie pietinės Anglijos. 
Senelių namai yra gražioje vietoje, 
ant jūros kranto. Juose galėtų įsi
kurti lietuviai pensininkai. Dėl kai
nos su savininkais O. G. Vegneriais 
galima susitarti laiškais ar telefonu, 
kreipiantis į O. Vegnerienę, “Osha
va” Hotel, Alpine Rd., Ventnor, Is
le of Wight. Tel. Ventnor 852-148.



Ateina
Veikalas, rašytas 25 metus • Jo idėja kilo Kanadoje • Atskleista daug nežinomų faktų
Š.m. Niujorko Kaziuko mugė

je teko priminti, jog įžymūs mū
sų rašytojai, kompozitoriai, mu
zikai, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai ir vadai, mū
sų veiksnių vadovai, kelios de
šimtys kunigų, vyskupai V. Briz- 
gys ir A. Deksnys buvo skautai; 
vienas Lietuvos skautas buvo pa
garsėjęs kaip sąžiningiausias pa
sauly skautas; R. Baden-Powel- 
lis buvo geros nuomonės apie 
Lietuvos skautiją, ją net specia
liai pagerbė, o Palangoje buvo 
iki ašarų sujaudintas, ši mano 
informacija buvo palydėta gau
siais plojimais. Mat, tokių daly
kų dar nebuvo girdėję mūsų 
skautai, tėvai ir plačioji visuo
menė. Tų ir kitų įdomių dalykų 
iškelta mano veikale “Lietuviš
koji skautija”, kurį leidžia Lie
tuvių Skautų Sąjunga.

Asmenys, kurie aprašė miru
sių poetų Jono Aisčio, Prano 
Lemberto ir Vyt. Mačernio gy
venimą bei kūrybą, nepaminėjo, 
jog šie taurūs lietuviai buvo 
skautai. To nežinojo. O kun. dr. 
J. Prunskis 1948 m. “Drauge” 
pasisakė: “Jei kas mane pa
klaustų, kam aš labiausiai dėkin
gas už viską, ką gyvendamas pa
siekiau, tai prisimindamas Die
vą danguje ir motiną žemėje, pa
sakyčiau, kad daugiausia padė
jo skautybė ir kunigų semina
rija.” Tai tik vienas iš skauty- 
bės įtakos liudijimų. Kai naujai 
įšventinto vyskupo A. Deksnio 
pagerbimo vakaronėje nušvie- 
ciau Rokiškio skautų-skaučių 
tunto įkūrėjo bei vado paskauti- 
ninkio A. Deksnio veiklą ir nuo
pelnus, pilnutėlė salė žmonių 
klausėsi su didele nuostaba ir 
nesigailėjo plojimų. Ir vyskupas 
su pasididžiavimu prisiminė sa
vo skautavimą.

Lietuvoje iš skautijos eilių iš
kildavo tūkstančiai kultūrinin
kų, visuomenininkų ir kt. O iš
eivijoje iš skautijos eilių atei
nančius veikėjus galime ant 
pirštų skaičiuoti. Kodėl toks di
džiulis skirtumas? Lietuvių 
Skautų Sąjungoje labai pasigen
dama organizuoto ir sistemingo 
auklėjimo. LSS vadovybė nuolat 
kovoja su blogais reiškiniais, 
nuolat skatina vadus-vadoves į 
darbą ir t.t., tačiau tam visam 
darbui įprasminti ir pagyvinti 
reikia jaunuomenei duoti ryš
kių bei kilnių pavyzdžių iš mūsų 
skautijos praeities. Vienas skau
tininkas profesorius, perskaitęs 
“Lietuviškosios skautijos” rank
raštį, pasakė: “Nė vienos kitos 
tautos skautija neturi tokios tur
tingos istorijos ir nuopelningu- 
mo, kaip lietuvių skautija.”

LSS pirmija savo bendraraš- 
tyje pažymėjo: “Veikalas įrodo, 
jog lietuvių skautų bei skaučių 
organizacijos nepr. Lietuvoje, 
pavergtame Vilniaus krašte, 
Latvijoje ir Amerikos žemynuo
se išsivystė į didžiulę lietuvių 
tautos jaunimo auklėjimo mo
kyklą. Išvardinti skautavę kuni
gai, rašytojai, poetai, redakto
riai, istorikai, kompozitoriai, 
muzikai, dailininkai, L. Šaulių 
Sąjungos veikėjai, vadai, kari
ninkai. Iškelti reikšmingi jų dar
bai ir nuopelnai lietuvių tautai 
bei Lietuvos Respublikai. Fak
tais pavaizduota, kaip idealisti
nė lietuvių skautija tarnavo Die
vui, Tėvynei, artimui ir kaip

PETRAS JURGĖLA
daugelis dėl šių idealų žuvo. Tai 
yra savotiškas idealizmo ir lie
tuviško patriotizmo vadovėlis.”

Veikalo III daly “Lietuva, 
Tėvyne mūsų, Tu — Didvyrių 
Žeme!” išvardinti išvežtieji į Si
birą ir į Vokietijos koncentraci- 
i'os stovyklas, aprašyti pasireiš- 
imai pogrindžio veikloje, 1941 

m. tautos sukilime ir jo organi
zavime, ginkluotose lietuvių pa
jėgose, kultūros ir meno įstai
gose, pogrindžio skautų organi
zacijose, partizanų kovose. Iš
vardinti nukankinti, pakarti ir 
sušaudyti kovotojai uz Lietuvos 
laisvę, žuvę partizanų vadai (iš
šifruoti). Pavaizduoti herojiški 
skaučių ir skautų žygiai.

Kaip kilo idėja tokį vaikalą 
rašyti? Kanadoje!

1947 m. “Gairių” redaktorius 
ir 1948 m. pradžioje “Skautų Ai
do” redaktorius prašė mane pa
rašyti atsiminimus apie LSS 
įsteigimą; girdi, skautija labai 
pasigenda tokių žinių, nes iki 
šiol neturėjom nė trumpos 
skautiško lietuvių sąjūdžio isto- 
rijėlės. 1947 m. pradėjau rašyti. 
Tačiau 1948-9 m. Kanadoje įsi
steigusio pirmojo Pasaulio Lie
tuvių Skautų S-gos rajono va- 
dija skatino ruošti platesnę is
toriją. Vadijos narys vyr. valt. 
B. Simonaitis man rašė: “Lietu
vių skautijos istorija yra būtina. 
Žinoti vien tik kūrimosi datas 
— nebuvo pakankamas istorijos 
žinojimas bei apibūdinimas: li
ko didelė tuštuma”. 1949 m. ru
denį Toronto skautų-čių sueigo
je man buvo įteiktas Studentų 
Skautų K! “Vjlis” garbės nario 
diplomas ir juostelė. Išsikalbė
jau su energingais sk. vienetų 
steigėjais ir rajono vadais, ku
rie, dar miškus kirsdami, susi
rašinėjo tarpusavy ir su manim, 
rūpinosi skautų sąjūdžiu ir kt. 
Tai buvo šaunūs vyrai skautinin
kai — Pr. Čeponis, L. Kalinaus
kas, J. Matulaitis, H. Stepaitis, 
V. Šarūnas ir kt. Jie tikino, jog 
greta istorijos reikia pavaizduo
ti ir mūsų skautijos nuopelnin- 
gumą ir didvyriškumą, kad nau
jos kartos turėtų realių pavyz
džių. Kai sutikau ruošti tokį vei-- 
kalą, LSS Kanados rajono vadija 
buvo pasiryžus jį ir išleisti.

Ruošdamas šį veikalą, naudo
jausi savo užrašais, spaudos bei 
literatūros leidiniais, turimais 
dokumentais, tremties LSS biu
leteniais ir kaikuriomis bylo
mis, Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos archyviniais dokumen
tais, kur radau daug iššifruotų 
partizanų ir vadų-skautų. Teko 
išsiųsti per 2,200 laiškų įv. as
menims plačiam pasauly. Su 
daugeliu teko susirašinėti, no
rint geriau išaiškinti atskirus 
klausimus, patikslinti įvykius, 
datas, pavardes. Veikale pami
nėta keli tūkstančiai pavardžių 
prie atskirų ir sutelktinių dar
bų. Skaitytojas nekartą nusišyp
sos ir nevieną ašarą nusibrauks. 
Rašiau 25 metus. Surinkau 373 
dėtinas nuotraukas iš Lietuvos 
ir tremties skautijos veiklos.

LSS pirmija nuolat ragina 
rankraščius “kapoti”, daugiau
sia autoriaus komentarus. O ke
letas skautininkų pareiškė: 
“Mums skautijos įkūrėjo ko
mentarai labiausiai rūpi išgirsti

— nusibodo klausytis nuolatinių 
komplimentų.” Autorius su LSS 
pinnijos įgaliotiniu v. s. K. Pal- 
čiausku apie 6 metus rankraš
čius “kūlė”, kad veikalas būtų 
leidėjui priimtinas. Be to, savo 
nuožiūra trumpinau: iš 1,207 
psl., rašytų mašinėle, liko 700. 
Išspausdintas veikalas sudarytų 
apie 800 psl. Popieriaus ir spau
dos kaina nuolat kyla. Lietuvių 
spaustuvės apsikrovusios dar
bais ir nežada didelio veikalo 
greit išspausdinti. Vajaus komi
tetas veda derybas. Nuo vajaus 
sėkmės priklausys, kiek iliust
racijų dėti, o prenumeratoriai 
skatina kuo daugiau istorinių 
nuotraukų dėti — “skautavimuj 
gražioje ir laimingoje Tėvynė
je pavaizduoti.”

Kanados skautė dailininkė 
Mockūnienė pirmoji vajaus k- 
tui padovanojo savo paveikslą. 
Kiti dailininkai ruošiasi taip 
pat. Pirmieji Kanados lietuvių 
skautijos vadai-vadovės, atrodo, 
dar laukia ... daugiau informa
cijų apie knygą. Vajaus k-tas 
pasigenda prenumeratorių iš 
Kanados, juoba, kad staiga mi
rė jo įgaliotinis s. V. Rušas. Lai
mei, “T2” redaktorius pakvietė 
paruošti šį informacinį straipsnį.

Kanados lietuviai nevienu at
žvilgiu pirmauja. Kanados lietu
vių skautija, pirmiausia atsikū
rusi už jūrų-marių, pirmoji įsi
gijo savo stovyklavietę. Kana
dos lietuvių jaunimas, susibū
ręs po Lelijos-Rūtos-Inkaro vė
liavomis, turėtų susidomėti lie
tuvių skautijos istorija bei dar
bais, iš jos pasisemti dvasinės 
stiprybės ir džiuginti savo tėvus 
bei visuomenę savo veiksmingu 
tarnavimu Dievui - tėvynei - ar
timui įvairiose srityse. Jos įsipa
reigojimas surinkti 1,000 prenu
meratorių pagelbėtų knygos sa
vikainą sumažinti. O nupiginta 
knyga lengviau pasiektų mūsų 
skautiją Vokietijoje, Anglijoje, 
P. Amerikoje ir Australijoje.

Įrodykime, kad didvyrių že
mės dukrų - sūnų organizacija 
LSS kaip praeityje, taip ir atei
tyje atliks milžiniškus darbus 
lietuvių tautos gerovei!

O. B. Audronė

Mokyklos suolas
Tavęs nėra.
Mokyklos suolas
Toks liūdnas, liūdnas
Be tavęs,
Kada pavasaris gražuolis
Žieduos*
Gražiausią
Šventę
Švęs.

Gegužės juokas
Tai krykščia juokas 
Sidabrinis, 
Gegužės sodų 
Baltuma;
Tai žydi džiaugsmas 
Pirmutinis
Ir tu,
Gegužės laimės 
Supama.

šaltinis nr. 6 (1301), 1973 m. gruo
dis. Religinės ir tautinės minties žur
nalas. Leidėjas — Šv. Kazimiero Są
junga ir Tėvai marijonai, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Britain.

Saugumas
Tai dalykas, kurį Royal Bank užtikrina jums.

Royal Bank padeda žmonėms tvarkyti pinigus 
jau daugiau kaip 100 metų.

Toje srityje mes turime didelę patirtį.
Mūsų noras - dalintis ir su jumis turimęja 
patirtimi.

Mes galime patikimai patarti jums, kaip 
naudingiausiai panaudoti lėšas. Kaip geriausiai 
taupyti jas. Kaip planuoti išlaidas. Kaip persiųsti 
jas į namus savo giminėms. Kitaip tariant - 
visais finansiniais klausimais.

Kodėl tad neužeiti šiandiena? Mes mielai 
padėsime.

Atsilankę pas mus, pamatysite kodėl
Royal Bank žinomas visoje Kanadoje kaip 
“paslaugus bankas”.

ifįį ROYAL BAN K
the helpful bank

Seinų lietuvių vaidintojų būrelis, susirinkęs lietuviško veikalo repeticijai

Autorius Kasias atsako kritikui Brakui
Aš norėčiau padėkoti profe

soriui Brakui už panaudojimą 
mano knygos “The USSR Ger
man agression against Lithua
nia” stebėtinai ilgame straips
nyje ir jame iškelti bei gana pa
grindinai ištyrinėti kaikurias 
ten paliestas problemas Lietu
vos okupacijos tema. Aš taip 
pat nuoširdžiai dėkoju “Tėviš
kės Žiburių” redaktoriui dr. 
Pranui Gaidai už paskyrimą tiek 
daug vietos šiam dr. M. Brako 
ilgam straipsniui atspausdinti. 
Niekuomet aš nesitikėjau tiek 
daug vietos šiame augšto lygio 
savaitraštyje iš tiek pat augšto 
intelektualinio lygio ir erudici
jos mintytojo-kritiko mano kny
gos išpopuliarinimui. Tad jiem 
abiem mano pagarba ir profesi
nis respektas.

Aš negaliu Dr. M. Brako 
straipsnių eilės vadinti mano 
knygos “kritika - recenzija”, 
nes analizės apimtis prašoka re
cenzijos ribas. Tad aš many
čiau, kad jo čia atliktas darbas 
yra ne recenzija, bet atskira 
studija įvykių ir minčių, iškeltų 
mano knygoje. Savaime aišku, 
kad mano knyga, būdama doku
mentų rinkinys knygos temai 
atsakyti, negalėjo paaiškinimuo
se leistis į dr. M. Brako rašinio 
apimtį, kurios pasiekti galima 
tik specialioje studijoje — at
pasakojimo ir analizavimo me
todu.

Dėl kaikurių dr. M. Brako iš
keltų minčių norėčiau tik pa
reikšti, kad Stalino - Hitlerio 
paktas bei Rytų Europos pasi
dalinimas yra plačiai pripažin
tas antrojo pasaulinio karo 
priežastimi, su kuria Lietuvos 
pražūtis yra artimai susijusi. Aš 
tvirtinčiau, kad tas paktas su
davė mirtinį smūgį visai Versa- 

• lio sistemai ir Europos teisinei 
tvarkai. Tad turėdamas galvoje 
šiuos rezultatus, aš ir vėl tvir
tinčiau, kad Stalino - Hitlerio 
paktas daugiau paveikė politi
nę ir teisinę Europos struktūrą, 
negu Vestfalija, Viena ar net ir 
Versalis. Ši struktūra net ir 
šiandien dar nėra stabilizuota 
ir dar ilgai nebus.

Dr. M. Brako gilus politinis, 
teorinis, teisinis mintijimas yra 
ne tik jo augštos erudicijos, bet 
ir jo, kaip pensininko, ramaus 
gyvenimo gražios Utah gamtos 
aplinkoje pasekmė, kuri leidžia 
jam pasinerti problemose, iš
vystyti akademines diskusijas ir 
teorijas Lietuvos padėčiai ge
riau suvokti. Rytų didmiesčiuo-

se gyveną kritikai, atrodo, ne
sugebėjo mano knygoje įžvelgti 
esmės ir pasitenkino savo 
“kritikose” paviršutiniškais plū
duriavimais.

Dr. M. Brakas, atrodo, teikia 
daug reikšmės pirmosios ir ant
rosios Lietuvos okupacijos skir
tumams. Jis tuose skirtumuose 
net mato galimybes geresnei 
mūsų tautos bylai. Aš nemany
čiau, kad mano knyga bent kuo 
nors tai galimybei pakenkė. Pa
tekti net ir į amžino gyvenimo 
laimę nėra vieno ir vienintelio 
kelio. Manyčiau, kad ir geri to
mistai, ir geri skotistai turi tam 
lygias galimybes — “šansus”. 
Tad ir mūsų tautos išganymo 
kelių bejieškant, nuomonių bei 
teorijų diferenciacija negali pa
kenkti galutiniam ir augščiau- 
siam mūsų tikslui.

Jei “Tėviškės Žiburių” redak
torius manytų, kad aš turėčiau 
plačiau dr. M. Brako iškeltais 
klausimais pasisakyti, aš tai mie
lai padarysiu grįžęs iš Europos. 
Tuo tarpu, manau, ir šio žodžio 
pakaks.

Profesorius Bronis Kasias

EDVARDAS C. LEPARSKIS, B.Sc. 
DDS — dantų gydytojas, 25 m. am
žiaus; sūnus torontiškių Dagmaros ir 
Cezario Leparskių. Gamtos mokslus 
baigė bakalauro laipsniu 1970 m., 
odontologiją — 1974 m. Didelis 
sportininkas futbolo žaidėjas ir van
dens čiuožimo entuziastas, dalyvavęs 
įvairiose varžybose. Kalba laisvai 
lietuviškai. Nuo š.m. gegužės 1 d. 
atidarė dantų gydymo kabinetą Vic
toria Harbour prie Midlando naujai 
pastatytame Medical Centre. Nau
jam ir jaunam lietuviui dantų gydy
tojui reikia palinkėti geriausios 
sėkmės.

Simon s television
2385 Dundas St V/., 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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville Ir Eglinton) 

TeL 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
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“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SO XXIII premija Birutei Pūkelevi- 
čiūtei buvo įteikta Čikagoje, Marijos 
Augštesniosios Mokyklos salėje. įva
dinį žodį tarus red. Č. Grincevičiui, 
dalyvius su laureate supažindino 
programai vadovavusi Aktorė Z. Ke- 
valaitytė-Visockienė. Atatinkamą žo
dį tarė $1.000 premijos mecenatai 
Antanas ir Marija Rudžiai. Po jų 
kalbėjo pati laureatė B. Pūkelevi- 
čiūtė apie literatūrinio žodžio reikš
mę ir kūrybos laisvę. Ištrauką iš 
premijuoto romano “Naujųjų metų 
istorija” skaitė aktoriai Z. Kevalai- 
tytė ir V. Juodka. Ilgą lietuvių liau
dies dainų ir lietuvių kompozitorių 
kūrinių programą atliko svečiai iš 
Klevelando — Ryto Babicko vado
vaujamas vyrų oktetas ir sol. Irena 
Grigaliūnaitė. Koncerto pabaigon 
buvo įjungta ir keletas nelietuvių 
kompozitorių kūrinių. “Draugo” ad
ministratorius kun. P. Cinikas pra
nešė, kad sekančio konkurso mece
natu bus Zigmas Umbražiūnas, jau 
ir anksčiau paskyręs tūkstantį dole
rių.

ČIKAGOS LIETUVIAI Tautiniuo
se Namuose pagerbė 95 metų am
žiaus sulaukusį dail. Adomą Varną 
jo apžvalginės parodos atidaryme 
surengta specialia akademija. Pa
skaitą apie sukaktuvininko studijas, 
gyvenimą ir kūrybą skaitė iš Niujor
ko atskridęs dail. V. K. Jonynas, pa
brėždamas dail. A. Varno ištikimy
bę formai, spalvai ir piešiniui, šiuos 
elementus jungiančiam individualiam 
braižui. Jis taipgi pasveikino su
kaktuvininką Niujorko Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos vardu, žodžiu 
dail. A. Varną sveikino vysk. V. 
Brizgys, gen. konsule J. Daužvardie- 
nė, organizacijų veikėjai Br. Nai
nys, J. Gaila, T. Blinstrubas, D. Ado
maitis, V. Šimkus ir A. Rėklaitis. 
Nemaža sveikinimų buvo gauta raš
tu. Padėkos žodyje dail. A. Varnas 
pabrėžė tautinę vienybę, principin
gumą, kūrybinį darbą. Lietuvių kom
pozitorių dainų programą atliko so
listai D. Stankaitytė ir St. Baras, ją 
užbaigdami G. Bizet operos. “Car
men” duetu. Programai vadovavo M. 
K. Čiurlionio Galerijos pirm. dail. R. 
Jautotaitė. Rengėjų komiteto pirm, 
dail. V. Vaitiekūnas džiaugėsi, kad ši 
apžvalginė paroda apima dail. A. 
Varno darbus nuo Voronežo šaržų 
iki jo paskutinio kūrinio “Mirties 
triūsas”. Plačią dail. A. Varno kū
rybos skalę atskleidė apie 70 pei- 
sažų, portretų, šaržų, pašto ženklų 
ir banknotų.

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGI
JA slaptu narių balsavimu savo gre
tas papildė Eduardu Cinzu, Viktorija 
Skrupskelyte ir Žentą Tenisonaite. 
Belgijoje gyvenantis E. Cinzas jau 
yra laimėjęs LR Draugijos premiją 
už “Brolio Mykolo gatvę”, parašęs 
romaną “Raudonojo arklio vasara”, 
kurį šiemet išleis A. Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas Čikagoje. Dr. V. 
Skrupskelyte, dėstanti literatūrą 
Ohio valstijoje Oberlino kolegijoje, 
yra pasižymėjusi recenziniais bei 
moksliniais straipsniais. Poetė Z. Te
nisonaite pripažinimo susilaukė ne 
tik už savo kūrybą, bet ir už ne- 
derlandų poezijos vertimus į lietuvių 
kalbą, lietuvių poezijos ir prozos ver
timus į nederlandų kalbą. Kaip ir E. 
Cinzas, ji gyvena ir kuria Belgijoje.

ŽURNALISTIKOS VADOVĖLIS, 
kurį redaguoja kun. dr. J. Prunskis, 
jau paruoštas. Straipsnius atsiuntė 
per 30 autorių. Paruošto rankraščio 
(apie 300 psl.) kalbą peržiūri St. 
Barzdukas. Už kelių savaičių tikima
si galutinai paruoštą rankraštį ati
duoti spaustuvei.

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖ 
baigia ruošti ir netrukus išleis naują 
kunigų sąrašą “Elenchus”. Jis bus 
išsiuntinėtas visiems laisvajame pa
saulyje gyvenantiems lietuviams ku
nigams bei įvairioms lietuvių institu
cijoms.

SYDNĖJAUS RUDY KOMON ME
NO GALERIJOJE prieš Velykas sa
vo darbų parodą surengė melburniš- 
kis skulptorius Vincas Jomantas, vie
nas žymiausių skulptorių ne tik 
Australijos lietuvių, bet ir australų 
gretose. Parodon jis buvo atvežęs tik 
penkias skulptūras, bet jomis at
kreipė meno kritiko James Gleeson 
dėmesį. “The Sun” dienraštyje pa
skelbtoje parodos recenzijoje aust
ralas kritikas pabrėžia, kad V. Jo
mantas yra išvystęs savitą skulptūri
nį stilių, skirtingą nuo tų linijų, ku
rios šiuo metu yra laikomas pagrin
dine srove moderniojoje skulptūro
je. V. Jomantas yra gimęs 1922 m. 
Kaune, studijavęs Vilniaus ir Miun
cheno meno mokyklose. Pradžioje jis 
pagrindinį dėmesį skyrė tapybai bei 
grafikai ir tik vėliau pakrypo skulp
tūrom kurioje plačiau ėmė reikštis 
atvykęs Australijon. Dail. K. Joman
tas yra dalyvavęs daugelyje grupinių 
ir individualinių parodų, atstovavęs 
Australijai 1961 m. Paryžiaus Rodin 
muzėjuje. Jau daug metų jis dėsto 
dailę Melburno karališkajame tech
nologijos institute.

DAIL. JONO RŪTENIO 30 tapy
bos darbų parodą Brooklyno, N. Y., 
Kultūros židinyje surengė birutietės, 
vadovaujamos pirm. M. Klivečkie- 
nės. Kūrybinius dail. J. Rūtenio po
lėkius apibūdino daiL Česlovas Ja- 
nušas. Didžioji parodoje išstatytų 
darbų dalis buvo susieta su muzika 
ir literatūra bei jų kūriniais. Dail. J. 
Rūtenis temų mėgsta jieškoti muzi
kos ir literatūros pasaulyje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZ. BENJAMINO GOR 

BULSKIO kūrinių Vilniuje įvykusį 
šimtąjį koncertą atliko R. Balčiū
no vadovaujamas pučiamųjų orkest
ras “Trimitas”, estrados dainininkai 
— “Vilniaus bokštų” konkurso lau
reatai O. Baliukevičiūtė ir A. Lema- 
nas, solistai V. Rakauskaitė, G. Pa- 
kėnaitė ir P. Zaremba. Nemažą pro
gramos dalį sudarė šiemetiniai B. 
Gorbulskio kūriniai — estradinės 
dainos “Ilgesys”, “Lapkričio sodai”. 
“Valtys Nemune”, “Mano šalelėj”, 
“Šukės laimę neša”, “Pora už poros”, 
kurioms žodžius sukūrė poetai V. 
Bložė, V. Palčinskaitė, A. Saulynas ir 
S. žlibinąs. Bendradarbiavimas su 
“Trimito” orkestru B. Gorbulskiui 
leidžia rasti naujų spalvinių efektų, 
naudoti simfoninio vystymo elemen
tus. Koncerte taipgi dalyvavo tarp
tautinės klasės pramoginių šokių at
likėjai Dalia ir Vidas Kamaičiai, V. 
Butvilos choreografinė grupė.

“MINTIES” IR “VAGOS” leidyklų 
gražiausių knygų paroda buvo su
rengta Vilniaus “Minties” knygyne. 
Kaikurie leidiniai yra buvoję kon
kursuose bei apžiūrose ir laimėję pri
zus. Tuo pačiu metu “Vagos” lei
dykla Vilniaus parodų rūmuose su
rengė savo 1973 m. leidinių iliustra
cijų parodą, atskleidžiančią 42 daili
ninkų laimėjimus grafikos srityje. 
Didžioji jų dalis buvo skirta vaikų 
bei jaunimo knygoms, parodoje su
dariusioms beveik keturis penktada
lius. Respublikiniame gražiausių 
knygų konkurse diplomo susilaukė 
tik viena knyga suaugusiems, o vai
kiškos knygos — net devynių. Su
augusiems skirtai Justino Marcinke
vičiaus “šešių posmų” knygai diplomą 
gavo dail. St. Krasausko iliustraci
jos. Vaikiškų knygų iliustracijomis 
išsiskiria dailininkai — S. Valiuvie
nė, M. Ladygaitė, V. Žilius, Br. Leo
navičius, K. Juodikaitis, D. Narvydai- 
tė, L. Gutauskas.

FOTOŽURNALISTAS MARIUS 
BARANAUSKAS Vilniaus parodų rū
muose surengė meninių nuotraukų 
parodą “Kuba — Marokas — Pran
cūzija” atskleidė vilniečiams dalelę 
jiems neprieinamo pasaulio. M. Ba
ranauskas už savo nuotraukas yra 
gavęs nemaža medalių bei diplomų 
tarptautinėse parodose, susilaukęs V. 
Mickevičiaus-Kapsuko vietinės pre
mijos. Jo žvilgsnį dažniausia patrau
kia ne žymieji pastatai, garsiosios 
aplankytų miestų aikštės, bet kasdie
niškais reikalais užsiėmę žmonės, 
paprastos gatvelės, jose banguojan
tis gyvenimas. Tai liudija daugelio 
nuotraukų pavadinimai: “Visko ma
tę Paryžiaus akmenys”, “Gatvės dai
lininkai”, “Naujas cukrašvendrių 
derlius”, arabiška “Šeimyna”, “Kasa
blankos transportas”, “Pirkėjų be
laukiant”, “Duonos išnešiotojas”, 
“Rabato gatvėje”, “Paryžiečiai”, 
“Vienuolė”. Parodoje M. Baranaus
kas buvo išstatęs beveik 80 Kuboje, 
Maroke ir Prancūzijoje padarytų 
nuotraukų.

DOKUMENTINĮ FILMĄ “Aš — 
Kaunas” pagal Alg. Kadžiulio scena
rijų kuria P. Abukevičius ir A. Še- 
meškevičius. Dvidešimt minučių il
gio filmas, pasakojantis apie mies
tą Nemuno ir Neries santakoje, kau
niečių gyvenimą ir jų laimėjimus, 
yra skiriamas užsienio žiūrovams.

UTENOS VYRŲ CHORAS, vado
vaujamas P. Aleknavičiaus, gastrolia
vo Kupiškyje. Koncerte taipgi daly
vavo solistai O. Indriulienė ir V. Vir- 
ganavičius. šio saviveiklinio choro 
repertuare — liaudies dainos, kom
pozitorių kūriniai, ištraukos iš kla
sikinių ir naujųjų operų.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokyklos moksleivių orkestras 
su vadovu S. Sondeckiu lankėsi Klai
pėdoje. Kamerinėje koncertų salėje 
jaunieji vilniečiai atliko A. Vival- 
džio, V. A. Mocarto, H. Andriseno, 
P. Čaikovskio kūrinius, M. K. Čiur
lionio “Bėkit, bareliai”, F. Bajoro 
“Tocatą”. Bene didžiausio dėmesio 
susilaukė XI klasės moksleivis R. 
Butvilą, smuikininkas, tarptautinio 
J. Kociano moksleivių konkurso Če
koslovakijoje laureatas, su orkestro 
palyda atlikęs N. Paganinio — F. 
Kreislerio “Kampanelą”.

KĖDAINIŲ “MĖGĖJO” KINO 
STUDIJA, dalyvaudama 73-juose fes
tivaliuose, yra laimėjusi 36 diplomus 
už savo filmus. Šį rudenį dabar pa
pildė dar du diplomai, parsivežti iš 
Kaliningradu pavadinto Karaliau
čiaus, kur buvo surengtas sąjungi
nis mėgėjiškų filmų konkursas “Tau, 
Tėvyne, mūsų spartuoliškas darbas”. 
Diplomus laimėjo: Vitolio Laumakio 
ir Algimanto Railos dokumentinis 
filmas “Pertrumpa diena”, V. Lau
makio, A. Railos ir S. Pobedinsko 
“Kėdainių kronika”, pasakojanti apie 
filmo “Ąžuolai prabyla Ablingoje” 
kūrimą. Vertintojų komisija porą di
plomų paskyrė ir vilniečių filmams: 
D. Veličkos ir V. Veličkienės — “Iš 
miežio, iš auksinio”, A. čepulio — 
“Tai ne pasaka”.

VILNIAUS TELEVIZIJA sekma 
dieniais transliuoja konkursinę lai
dą “Dainų dainelė”, kurioje dalyvau
ja bendrojo lavinimo mokyklų ir net 
vaikų darželių talentingiaųsieji dai
nininkai bei vokaliniai ansambliai. , 
Konkurso tikslas — padėti muzikos 
mokykloms surasti balsingiausius, 
talentingiausius vaikus ir jaunuo
lius. Konkursas apima ne tik mies
tų, bet ir rajonų mokyklas. V. Kst.
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S. JOKŪBAITIS
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STEPHAN’S FURS 406 Roncesvcfles A»c.
telefonas 536-593L

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio keourė 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimoi.

Lietuvių Savaitė Otavoje — 
nuo gegužės 13 iki 19 d. Tuo 
būdu bus paminėta vietinės lie
tuvių bendruomenės 25 metų 
sukaktis. Savaitę plačiu mastu 
su valdžios parama surengė apy
linkės valdyba, pirmininkauja
ma mokyt. V. Priščepionkos. 
Minėtose iškilmėse dalyvauja 
Montrealio ir Toronto gintarie- 
čiai bei visa eilė torontiečių.

“Gedimino pilis”,jaunimo ka
vinė, veiks šį penktadienį, ge
gužės 17, nuo 8 v.v. Programo
je — Jonas Nakas su Vida Ba- 
rakauskaite. Kavinė veiks vėl 
tik gegužės 24.ir 31 d.d.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- (944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

A. a. Vytautas Tarvydas, žuvęs ba
landžio 26 d. gelbėdamas savo šeimą 
iš degančio namo, Ilopatgony, N. Y. 
Paliko žmoną Sofiją, dukras Lindą, 
Zuzaną, sūnus Mykolą, Joną ir brolį 
Benediktą, gyvenantį Toronte

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

VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius —
Dvejų metų ..................................9%
vienerių metų ........................... 8^/2%
už taupomąsias (savings) s-tas 8Vi% 
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 10 I N OS IKI DANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEtlORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
T ei. 489-5425 Petrus P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

m

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
M REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos
fondus mokslui eiti

Lietuviškoji televizijos pro
grama, transliuojama per kabe
linę Maclean-Hunter X stotį, ro
doma kas savaitę antradieniais 
6-6.30 v.v., ir ketvirtadieniais 
7.30-8.00 v.v. Jai vadovauja“Tė- 
vynės prisiminimų” radijo pro
gramos vedėjas J. R. Simanavi
čius, ir ji duodama anglų kalba, 
kad apie lietuvių kultūrą dau
giau sužinotų kitataučiai. Pro
gramą gali matyti vakarinės To
ronto dalies gyventojai, turį ka
belinius priimtuvus. Nuo š. m. 
kovo 12 iki gegužės 9 d. progra
moje pasirodė Toronto “Ginta
ras”, Stp. Kairio muz. vienetas, 
“Atžalynas”, sol. R. Strimaitis 
ir kt. Taip pat buvo parodytos 
būdingesnės filmų ištraukos 
apie Lietuvą. Numatyta paro
dyti: filmas apie N. Pr. Marijos 
seselių renginį Velykų bobutę, 
pokalbis su kun. J. Liaūba, O. 
F. M., iš St. Catharines, Ont., kur 
jo vadovaujama Tėvų pranciško
nų misija švenčia sidabrinį veik
los jubilėjų.

Iš Jeruzalės miesto, kur pran
ciškonų vienuolyne gyvena bro
lis Jeronimas Petrauskis, OFM, 
pastarasis atsiuntė “T. Žibu
riams” nuotraukų su lietuviš
kais įrašais, pridėdamas savo 
sveikinimus “Tž” redakcijai ir 
skaitytojams. Šiuo metu Jeruza
lėje lankosi torontiškis kun. 
Ant. Prakapas, OFM.

Jaunųjų dailininkų ir foto
grafų meno paroda buvo su
rengta gegužės 4 d. L. Namuo
se. Su savo darbais dalyvavo: R. 
Paulionis, R. Juknevičius, J. 
Lemkienė-Batūraitė, Vekterytė, 
D. Sarūnaitė, K. Ulozaitė. Pa
rodos ruošoje talkino dail. T. 
Valius, A. Dailydė, Gaputis, jn.

Povilas Vyšnia-Vyšniauskas, 
seniau gyvenęs Toronte, yra įsi
kūręs North Bay. Grįždamas iš 
kelionės į Klevelandą pas savo 
gimines, lankėsi “TŽ” redakci
joj ir užprenumeravo savo gi
minaičiui A. Bukiui “T. Žibu
rius”. Pastarasis yra pasižymė
jęs išradimų srityje ir iš Fordo 
darbovietės yra gavęs automo
bilį su $6000 priedu kaip premi
ją. P. Vyšnia yra ilgametis “T. 
Ž.” skaitytojas bei rėmėjas.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus narių 
susirinkimas, paskutinis prieš 
vasaros atostogas, įvyks gegu
žės 26, sekmadienį, po Sumos 
parapijos Parodų salėje. Dr. Bi
rutė Petrulytė-Jonienė skaitys 
paskaitą' “Efektyvus elgesys su 
vaikais”. Ji dirba kaip vyr. psi
chologė North York mokyklų 
sistemoje ir turi nemaža patir
ties šioje srityje. Kviečiamos ne 
tik skyriaus narės, bet ir vieš
nios, kurios domisi tėvų ir vai
kų santykių pagerinimu. Susi
rinkimo metu bus mažos vaišės 
ir loterija.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimas rengia
mas Toronte gegužės 17-19 d.d. 
Hart House patalpose. Numato
ma, dalyvaus apie 40 asmenų — 
išrinktieji jaunimo tarybos na
riai ir kiti pareigūnai bei talki
ninkai. Suvažiavimas prasidės 
registracija gegužės 18, šešta
dienį, 9 v.r. Įvadinę paskaitą 10 
v.r. skaitys KLB pirm. inž. E. 
Cuplinskas. Po to — darbo po
sėdžiai, pietūs, simpoziumas 
(2.30 v.p.p.), vakarienė. Gegu
žės 19, sekmadienį, 10 v.r., Mi
šios, 12.30 v. paskaita, 2 v.p.p. 
bendras posėdis, 5 v.p.p. vaka
rinė programa. Hart House yra 
Toronto un-to rajone — Hart 
House Circle. Įvažiavimas — iš 
College gatvės į King’s College 
Circle, iš ten — į Hart House 
Circle.

A.a. Barbora Rudvalienė mi
rė gegužės 1 d. Ročestery, su
laukusi 84 m. amžiaus. Jos ener
gingų rankų vadovaujamas 82 
ha ūkis Gižų apylinkėje kles
tėjo ir tobulėjo. Šio ūkio gami
niai įvairiose žemės ūkio paro
dose dažnai laimėdavo pirmą
sias vietas. 1939 m. vasario 16 
d. Lietuvos Respublikos prezi
dento aktu už nuopelnus Lietu
vai B. Rudvalienei buvo įteiktas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinas. Velionė pali
ko dvi dukteris JAV-se — R. 
Krivienę ir S. Musteikienę. Lie
tuvoje jos liūdi sūnus. Gegužės 
4 d. lietuvių kapinėse Mississau- 
goje pareikšti jai paskutinės pa
garbos susirinko gausus būrys 
giminių bei artimųjų. Ant velio
nės karsto buvo užbertas jai 
Lietuvos žemės žiupsnelis. J. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame “Grandies” 

ansambliui ir jo vadovei I. Smie- 
liauskienei už atliktas balandžio 27 
d. Anapilio salėje 'įspūdingas “Lie
tuviškas vestuves”, kurios sutraukė 
minias gražaus jaunimo ir vyresnių
jų. Taip pat dėkojame: skt. Stepo 
Kairio muzikinio vieneto kanklinin
kėms — S. Valiūnaitei, L. Rusinai- 
tei, R. Jankaitytei, V. Pilipaitytei, D. 
Draugelytei ir R. Bubelytei, kanklia
vusioms pasirodymo metu; “Miss 
Vilnius” K. Imbrasaitei, R. Bumbu- 
lytei, S. Akelaitytei, D. Akelaitytei, 
S. Zenkevičifltei, R. Krasauskaitei; 
ponioms: R. Dūdienei, O. Radzevi
čienei, A. Vaišvilienei, F. M. Yoku- 
bynienei už pagalbą prie kasos ir 
salėse; radijo valandėlės “Tėvynės 
prisiminimai” vedėjui J. R. Simana
vičiui už gražius skelbimus; V. Pa
liuliui už šviesų tvarkymą; J. Jagėlai 
už artistų grimavimą; p. Jagėlai, jn., 
už įrekordavimą “Lietuviškų vestu
vių” į juosteles; J. Dementavičiui, 
K. Otto, J. Žekui, A. Petraičiui ir B. 
Norkui už gėrimų tvarkymą; Ana
pilio moterų rėmėjų būrelio narėms 
ir visiems kuo nors prisidėjusiems 
prie šio mūsų surengto koncerto pa
sisekimo.

Nuoširdus ačiū mieliems svečiams. 
Jūs savo gausiu atsilankymu įverti
note mūsų pastangas, ruošiant šį di
dingą parengimą.

Už pasitaikiusius betkokius ne
sklandumus koncerto metu labai at
siprašome. KLK Moterų Dr-jos

Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

EKSPORTAS

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

SOLO 
UNITED 
TRUST

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Europos stalo teniso pirmenybėse 

Novisado mieste, Jugoslavijoj, kau
nietė Asta Giedraitytė Sov. Sąjungos 
moterų komandos sudėtyje laimėjo I 
vietą ir aukso medalį. Poroje su ru
se Zoja Rudnova moterų dvejete ji 
laimėjo III v. ir bronzos medalį. Per
nai pasaulio pirmenybėse Sarajeve 
mišriame dvejete A. Giedraitytė lai
mėjo II v.

Europos stalo teniso pirmenybėse 
pasižymėjo ir daugiau Lietuvos stalo 
tenisininkų. 1960 m. A. Saunoris — 
R. Paškevičius vyrų dvejete laimėjo 
II v. 1970 m. Aldona Skarulienė Sov. 
Sąjungos moterų komandos sudėty
je laimėjo I v. Komandinėse var
žybose prizininkė yra buvusi ir L. 
Balaišytė.

Stambus vyrų krepšinio turnyras 
įvyko Košicėje. Dalyvavo čekų, ru
munų, bulgarų, kubiečių ir lietuvių 
krepšininkai. Lietuviai pasiekė reikš
mingą pergalę, įveikdami čekoslova- 
kus 90:83, tačiau pralaimėjo rumu
nams 72:80 ir Miuncheno olimpiados 
bronzos medalio laimėtojams kubie
čiams 71:85.

Lietuvos ir Lenkijos jaunių plau
kimo rungtynės įvyko Vilniuje. Lai
mėjo lietuviai 182:88. Iš 22 rungčių

lietuviai laimėjo 21. Praėjusiais me
tais panašias rungtynes Varšuvoje 
laimėjo Lenkijos jauniai.

VYČIO ŽINIOS
Kanados stalo teniso pirmenybėse 

dalyvaus 4 Nešukaičiai. Pirmenybės 
įvyks Whitehorse, Jukono teritori
joje, gegužės 17-20 d.d. Violeta Ne- 
šukaitytė iki šiol yra laimėjusi 8 Ka
nados moterų meisterystes. Pirmą 
meisterystę ji laimėjo būdama 14 
metų. Praėjusiais metais ji laimėjo 
moterų vieneto ir mišraus dvejeto 
meisterystes. Šiais metais, šalia tų 
pačių meisterysčių, ji bandys laimėti 
ir moterų dvejetą poroje su seseri
mi Flora. Dvylikos metų Glorija Ne- 
šukaitytė šiais metais irgi dalyvaus 
suaugusių varžybose. J. Nešukaitis 
į šias pirmenybes vyksta kaip On
tario vyrų komandos kapitonas. Iš 
šių pirmenybių Nešukaičiai vyks į 
JAV, kur dalyvaus atvirose JAV pir
menybėse. Taip pat dalyvaus daug 
žaidėjų iš Europos ir Azijos.

Stalo teniso jaunųjų žaidėjų ko
mandinėse pirmenybėse individua
liai iki šiol geriausiai žaidžia J. Kar
pis, R. Karpis ir P. Tutlys.

Golfo pirmenybės, turėjusios įvyk
ti praėjusį sekmadienį, dėl netin
kamo oro atidėtos. A. S.

Ateitininkų žinios
Šių metų MAS stovyklų tema yra: 

“Mūsų aplinka”. Temose susipažinsi
me su fizine ir dvasine aplinka, su 
mūsų pačių santykiu ir uždaviniais 
gyvenamoje aplinkoje. Tai lyg pakar
tojimas prof. Prano Dovydaičio 3 pa
grindinių klausimų: 1. Kas aš esu? 2. 
Kokia mano aplinka? ir 3. Kokie ma
no uždaviniai toje aplinkoje?

Wasagos stovykla bus liepos 22 — 
rugpjūčio 3 d. Amžius: nuo 7 iki 18 
m. Dainavoje: vyr. moksleivių — 
birželio 16-30 d., jaunučių — birže
lio 30 — liepos 14 d. Baltijoje (prie 
Montrealio): jaun. ir vyr. — liepos 
14-21 d.

Tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visom ateitininkų mamytėm,kurios 
prisidėjo kepinių išpardavime Moti
nos dienos proga.

Skautų veikla
• Sveikiname Maironio mokyklą 

25-rių metų sukakties proga.
• Gegužės 11 d. vyr. skaučių įžodį 

davė: R. Draugelytė, R. Zubrickaitė, 
R. Valiukaitė, D. Melnykaitė, E. Ko- 
belskytė, V. Bumbulytė, V. Vaitie
kūnaitė, L. Rusinaitė, V. Barakaus- 
kaitė, L. Zenkevičiūtė ir R. Jonaity
tė; gintarių — K. Imbrasaitė ir I. 
Pšezdickaitė. įžodžiui vadovavo G. 
Vasiliauskaitė, talkinant A. Senkevi- 
čiūtei ir I. Stanionytei. Kandidates 
paruošė s. R. Žilinskienė. Skautiškas 
ačiū J. ir B. Mažeikoms už rūpestį ir 
globą įžodžio metu. įžodį davusias 
sveikino sk. vyčiai suruoštoj kavu
tėj A. M. Vasiliauskų namuose. Prie 
jų sveikinimų jungiasi visa Toronto 
skautija.

• Sk. vyčių, vyr. skaučių, gintarių 
ir budžių suvažiavimas “Kryžkelė” 
Dainavoje — gegužės 25-26 d.d. Iš 
Toronto vyksta 40 skautų-čių autobu
su. Rinktis geg. 25, šeštadienį, 4 v. 
ryto, prie Towers Dundas-Bloor gt.

• Sktn. Stp. Kairio muzikinis vie
netas dėkoja Z. Lapinui, kuris lanky
damasis Toronte, paliko naudingų 
patarimų ir suderino kaikurias vie
neto birbynes.

• Skautai akademikai dėkoja vi
siems apsilankiusiems jų rengtoje 
jaunimo tapybos ir fotografijos pa
rodoje, kuri įvyko gegužės 4 d. L. 
Namuose. Taipgi ačiū talkininkams 
R. Paulioniui, D. Šarūnaitei, K. Ulo- 
zaitei, A. Vekterytei, p.p. Batūroms, 
Valiūnams, K. Poškai, R. Karkai, T. 
Gurevičiui ir V. Pranaičiui.

• Gegužės 11 d. bendroj žiemos 
veiklos pabaigos sueigoj įžodį davė 
jaun. skautės L. Radzevičiūtė, D. Su- 
kauskaitė, I. Balsytė, R. Žilinskaitė 
ir vilkiukai; P. Aukštaitis, J. Aukš
taitis, A. Nausėdas, K. Vaitkus, E. 
Macijauskas, E. Staniulis, A. Slap- 
šys. Įžodį davusius sveikino tėvai ir 
vadovai-vės. Po sueigos pasivaišinta. 
Draugininkai-kės dėkoja L. Namų 
valdybai už leidimą pasinaudoti pa
talpomis, visiems — už talką veiklos 
metu. C. S.

Studentų žinios
Mokslo metų pabaigos proga ba

landžio 3 d. įvyko Toronto Univer
siteto Lietuvių Studentų Klubo rin
kimai. Norėčiau naujos valdybos bei 
viso klubo vardu pareikšti didelę pa
dėką praėjusių metų valdybai, kurią 
sudarė: Angelė Abromaitytė, pirmi
ninkė, Rasa Mažeikaitė, vicepirmi
ninkė, Rima Zubaitė, sekretorė, Vy
tas Lenauskas, iždininkas, Algis Va
liulis, socialinių reikalų tvarkytojas. 
Štai naujoji valdyba:

Algis Senkus, pirmininkas, baigęs 
1973 m. komercines studijas; dabar 
studijuoja verslo administraciją ma
gistro laipsniui gauti. Buvo 1972-73 
m. TULSK iždininku ir yra 1974 m. 
SALSS suvažiavimo Toronte komisi
jos iždininkas.

Dainora Juozapavičiūtė, vice pir
mininkė; studijuoja geografiją ir so
ciologiją; žada tęsti studijas miestų 
planavime. Ji buvo TULSK sekreto
rė 1972-73 m. Ji buvo sekretorė ir 
pirmininkė moksleivių ateitininkų 
Hamiltone, vadovė stovyklose.

Sigita Dūdaitė, socialinių reikalų 
tvarkytoja; žada studijuoti fiziotera
piją. Buvo moksleivių ateitininkų 
valdyboje, vadovavo ateitininkų sto
vykloje, buvo jaunučių ateitininkų 
globėja. Taip pat dalyvavo “Birby
nėje” ir “Atžalyne”, baigė lituanis
tinius kursus.

Arvydas Smailys, iždininkas, bai
gia trečius metus inžinerijos moks
lų aeronautikos skyriuje.

Teresė Jurėnaitė, sekretorė, stu
dijuoja chemiją. Priklausė Prisikėli
mo parapijos vaikų h- jaunimo cho
rams, dalyvauja “Atžalyne”. Moko 
šeštadieninėje mokykloje kaip pagal
binė mokytoja.

Teresė Jurėnaitė,
TULSK sekretorė

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W.,
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364

R. Statulevičius

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dewsott St, Toronto 4, Ont 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

6 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. V. 16 — Nr. 20 (1267)

REAL ESTATE 
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
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. H U 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A n Ą ĄJĮ JA 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------------

moka |ll ima
6% už depozitus v

9% uz asm. paskolas
8J/t% už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. || 8’/2% už ™rtgičius 

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgfčius 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 vai. 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 •

no* - r Tel. 881-2211
K. btflSIUIIS Namų — 889-3456
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

,/soin\
UiMITED
TRUST

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų; vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., * . g? 7 RACzf Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario " NUOLAIDA

Al MADKIC DnalfAI* * Sąžiningas patarnavimas.■ Ua Iriunnio ncdlKJl • Parūpiname inortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORRIS • Telefonai 534 8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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 pardąvimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA 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. užbaus

DANISH CUSTOM FURNITURE I

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
programa;

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reMQ™
LIETUVIAI SAVININKAI s p a u d i n i O i
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: Čikagos lietuviu horizonte
f.____________ Vladas Ramojus

“KORNEVILIO VARPAI”
Pirmoji lietuvių emigracija, pasie

kusi šį kraštą daugiausia praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, savitą, bet kar
tu ir gilią vagą išeivijos lietuvių vi
suomeniniame bei kultūriniame gy
venime baigė, JAV krantus pasie
kus naujųjų ateivių bangai. Bet ii* 
iš anų laikų dar išliko kaikurios or
ganizacijos ir vienas kitas meno vie
netas. Į tokius pirmosios emigra- 
eijos vienetus rikiuojasi ir “Pirmyn” 
choras, vadovaujamas muz. K. Stepo
navičiaus, šiemet sulaukusio 65 m. 
sukakties. Choro istorija atžymėta ir 
tuo, kad 1938 m. “Pirmyn” choras 
aplankė nepriklausomą Lietuvą ir 
ten atliko eilę koncertų. Iš tų laikų 
chore dar yra likusių tebedainuojan- 
čių choristų. Prieš kurį laiką “Pir
myn” choras bent dešimtmečiui bu
vo nutilęs. Paskutinių kelerių me
tų laikotarpyje choras vėl prabilo." 
Šalia JAV gimusių lietuvių kartos, 
įsijungė ir naujieji ateiviai. Dabar 
choras kasmet pastato kurią nors po
puliarią operetę. Šiemet pasirinko R. 
Planųuette “Kornevilio varpus" 
Spektakliai, palydimi simfoninio or
kestro, įvyko balandžio 27 ir 28 d. 
d. Marijos Augšt. Mokyklos salėje. 
Pastatymas buvo mėgėjiško lygio: 
trūko režisoriaus, kūrybingų dekora
cijų, šviesų efektų. Todėl spektakliai 
neturėjo ryškios meninės visumos, 
labiau priminė montažo eigą. Geras 
choras, nuostabiai ryškus sol. Alg. 
Brazio sužibėjimas grafo Henriko 
de Korneville rolėje, taip pat Dalia 
Kučėnienė, atlikusi grafo auginti
nės rolę, ir šykštuolis Gasparas (Al
bertas Snarskis) buvo tikri operetės 
papuošalai. Taip pat malonu buvo 
matyti V. Liorentą, E. Zapolienę ir 
kitus. “Pirmyn" choro pastatymus 
daugiausia lanko šiaip lietuviškuo
se renginiuose mažiau matoma pub
lika. Ji spektaklių metu ir sukelia 
tas dideles ovacijas. “Pirmyn” cho
ras turi savo gerbėjus ir atlieka ati
tinkamą misiją išeivijos lietuvių gy
venime.

SEMŲJV patriotizmas
Su velykiniais sveikinimais kun. A. 

Kezys, SJ, gavo įdomų laišką iš seno
sios Pensilvanijos angliakasių Lie
tuvos — Mt. Carmel miestelio, kur 
kun. A. Staniukynas savo metu įstei
gė lietuvaičių šv. Kazimiero seserų 
vienuoliją, kur kadaise klebonavo 
kun. Bartuška, prel. J. Končius ir kt. 
Dar ir mūsų dienomis ML Carmel 
stovi mūrinė liet, parapijos mokyk
la su iškaltu dideliu Vyčiu priekinė
je sienoje. Toji mokykla gyvenimui 
paruošė nemažą būrį susipratusių 
lietuvių, gimusių jau JAV. Mūsų lai
kais lietuvišką Mt. Carmel šv. Kry
žiaus parapiją ištiko nesėkmė: vys
kupas nebeskiria lietuvių kilmės 
klebono. Susipratusių parapijiečių 
dėka ir prie svetimtaučių klebonų 
šventovėje atspindi lietuviška dva
sia. štai š. m. Lietuvos nepriklauso
mybės dienai artėjant klebonas pa
rapijiečių buvo priverstas šventę 
atitinkamai paminėti. Savaitiniam 
parapijos biuleteniui parapijiečiai 
parašė augių kalba trumpą Lietuvos 
istoriją ir jos dabartinės padėties 
metmenis. Parašė taip pat pamokslą, 
kurį italų kilmės klebonas turėjo pa
skaityti lietuviškai ir angliškai. Prie 
altoriaus per Mišias stovėjo JAV ir 
Lietuvos vėliavos, buvo giedamos 
ištisai lietuviškos giesmės, o po Mi
šių visi dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. Klebonas prie altoriaus iš

DRA ŪDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193zi 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 D .«_• ir.,. 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 

Durbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

stovėjo iki pat himno pabaigos, nes 
taip jau buvo pageidauta parapijie
čių. Džiugu, kad tokia gyva lietuviš
ka dvasia kartais atsispindi toje se
noje istorinėje parapijoje, kurioje 
nėra nė vieno naujojo ateivio. Mt. 
Carmel liet. Šv. Kryžiaus parapiją 
paskutinių dvejų metų laikotarpyje 
esam lankę kelis kartus. Jos istori
ja, žmonės bei vaizdai įamžinti vei
kalo “Pensilvanijos angliakasių Lie
tuva 1874 — 1974” pirmame tome.

GINTARO KARALYSTĖJE
“TŽ” skaitytojai laikraštyje dažnai 

mato vienintelį skelbimą iš Čikagos 
— Natalijos ir. Jono Varnelių “Gifts 
International". Kai kartą J. Varnelį, 
visiems gerai žinomą mūsų pirmau
jantį solistą-bosą, paklausiau, kodėl 
jis skelbimus duoda net Kanados 
lietuvių laikraščiui, jis atsakė, kad 
“TŽ” yra jo ir visos šeimos labiausiai 
mėgiamas lietuviškas laikraštis. To
dėl ir “TŽ” skaitytojams, kurių ne
vienas kartas nuo karto apsilanko 
Čikagoje, gali būti įdomu pamatyti, 
kas yra toji “Gifts International” 
prekyba lietuviškame Čikagos Mar
quette Parke. Vyresnieji gal prisi
mena žinomus J. Karvelio Prekybos 
Namus Kaune. Vėliau tie namai bu
vo perkelti į Čikagą, į lietuvišką 
Bridgeportą, o iš ten — į Marquette 
Parką. Kai J. Karveliui dėl amžiaus 
prekyba pasidarė perdidelė našta, jis 
pardavė ją rašyt. B. Pūkclevičiūtei, 
o ši po kurio laiko — p. p. Varne
liams. Taigi toji prekyba nuo Kau
no laikų tebėra mūsų knygų leidėjų, 
kultūros mecenatų, rašytojų bei 
menininkų rankose. Vazneliai preky
bą smarkiai išplėtė, ir ji pasidarė 
tam tikru lietuviškos kultūros cent
ru. Pats pagrindinis prekybos sky
rius yra gintaro. Jis labai platus ir 
pasirinkimas didelis. Tai ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių mėgstamas 
skyrius. Labai platus ir lietuviškų 
suvenyrų skyrius, labiausiai lanko
mas lietuvių pirkėjų. Jame ypač gau
su medžio, odos ir kitokių dirbinių 
su lietuviškais motyvais — raštais 
paveikslais, liaudies ornamentika ir 
t. t. Kristalo, porceliano ir kitų bran
gių suvenyrų skyriai tiesiog žavi sa
vo |urtingumu ir prekių įvairumu. 
Už jų glaudžiasi labai platūs ir įdo
mūs lietuviškų plokštelių bei knygų 
skyriai. Čia galima rasti visas šiuo 
metu rinkoje esančias lietuviškas 
plokšteles ir knygas, pradedant li
teratūra vaikams ir baigiant moks
liniais veikalais. J. Vaznelio žodžiais, 
plokštelėmis ir knygomis pirkėjai 
domisi. Yra žmonių, kurie perka vi
sas pasirodančias liet, plokšteles, o 
geresnės knygos labai greitai išper
kamos. Tik gaila, kad kaikurios lei
dyklos neprisiunčia savo leidinių ir 
kartais platintojams reikia jų net 
su žiburiu jieškoti. N. Vaznelienė 
išreiškė pasitenkinimą, kad jų pre
kyba tampa net lietuviškos kultūros 
centru, nes dažnokai tenka atlikti ir 
kultūrinę misiją. Jie skolina rodi- 
nius studentų ruošiamoms parodoms 
apie Lietuvą įvairiuose universite
tuose, taip pat kviečia įvairios or
ganizacijos ar tautybių festivaliai iš
statyti lietuviškos tautodailės, ginta
ro išdirbinių ir pn. Į prekybą užsuka 
ir nuo lietuvių tautos kamieno ge
rokai nutolę II ar III kartos JAV 
lietuviai, jieškodami suvenyrų, kny
gų ar plokštelių. Kartas nuo karto 
įdomios prekybos aprašyti užsuka ir 
amerikįečiai laikraštininkai. Lietu
vos nepriklausomybės šventės pro-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

ga p. p. Vazneliai kiekvienais me
tais savo prekyboje suruošia parodą. 
Jie, augindami tris sūnus, aktyviai 
dalyvaujančius lietuvių gyvenime, 
labai patenkinti pirkėjais, savo už
siėmimu ir su skaidria viltimi žiūri 
į ateitį. Solistas Jonas neužmiršta ir 
dainos — talkindamas lietuvių ope
rai, dainuodamas įvairiuose koncer
tuose ne tik Čikagoje, bet ir dažnose 
išvykose. Jį, kaip pirmaujantį solis
tą, gerai pažįsta ir Kanados lietuviai.

IŠRINKTA...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

WELLAND
Blužas, Juozas (aklamacija)
WINDSOR
Kuraitė, Joana (aklamacija) 
WINNIPEG
Grabys, Juozas (aklamacija)

Vankuverio (British Colum
bia) ir Edmontono rinkiminės 
komisijos kandidatai j krašto ta
rybą nebuvo pristatyti, laikan
tis rinkiminių taisyklių, ir tose 
apylinkėse rinkimai neįvykdyti.

KLB krašto tarybos vyr. rin
kimų komisija nuoširdžiai dėko
ja apylinkių valdyboms ir rin
kiminių apylinkių komisijoms 
už atliktą didelį darbą, prave
dant rinkimus į IX krašto ta
rybą.

E. Sudikas, pirmininkas
F. Senkus, vicepirmininkas 
A. Kuolas, sekretorius
E. Stepaitienė, 
S. Banelis, nariai

Kanados lietuvių 
jaunimo taryba

VANKUVERIS — Rūta Radzevičiūtė 
WINNIPEGAS — Nijolė Žiminskaitė 
SAULT STE. MARIE — Danutė Po- 

derys
OTAVA — Ladas Giriūnas
SUDBURY — Aldona Kručaitė, Mag- 

dutė Stepšytė
RODNEY — Gražina Ignaitytė
DELHI — Renis Lapenas, Rūta Au- 

gustinavičiūtė
MONTREĄLIS — Kristina Bendžifl- 

tė, Linas Giriūnas, Rasa Luko- 
ševičiūtė

TORONTAS — Algis Čepas, Rasa 
Bukšaitytė, Algis Puteris, Ro
mas Puteris, Rūta Čepaitytė, Al
inis Kuolas, Silvija Šarkutė, Vida 
Vaitiekūnaitė, Ramutė Birgely- 
tė, Andrius Gaputis

LONDONAS — Algis Jucys, Jurgis 
Valaitis, Linas Kairys

ST. CATHARINES — Jūratė Zub- 
rickaitė

HAMILTONAS — Kristina Giedri- 
maitė, Kristina Parėštytė, Rūta 
Šiūlytė, Kęstutis šeštokas, Ma
rius Gudinskas

WINDSORAS — Paulius Kuras

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

TORONTO MIESTAS 
PRANEŠIMAS 

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, gegužės 20, yra nedarbo diena 
miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus 
išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 

antradienio — trečiadienį.
R. M. Bremner

Toronto miesto viešųjų darbų 
priežiūros viršininkas

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

ĮSIDĖMĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj 'JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J18 var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6,00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

"V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Kanados įvykiai
JAV senato tarpamerikinių 

reikalų pakomisė Vašingto
ne svarstė Kanados kabelio 
bendrovių daromą skriaudą 
amerikiečių televizijos stotims. 
Kanados radijo ir televizijos ta
ryba yra įsakiusi kabelio bend
rovėms išimti iš perduodamų J. 
A. V. televizijos stočių progra
mų skelbimus arba juos pakeis
ti kanadiškais. Lig šiol pakluso 
tik Toronte veikianti Rogers 
bendrovė, kurią Buffalo WGR, 
WBEN ir WKBW stotys jau yra 
patraukusios teisminėn atsako
mybėn. Kabelio bendrovės ame
rikiečių stočių programą pasi
gauna specialiom antenom ir ją 
laidais perduoda savo žiūro
vams. Lig šiol amerikiečių sto
tys neprotestavo, nes šiuo bū
du jų laidos su reklamom pa
siekdavo daugiau kanadiečių. 
Skelbimų bei reklamų išėmimas 
ar pakeitimas gali išbaidyti 
skelbėjus ir padaryti didelių 
nuostolių amerikiečių stotims, 
kurios is Kanados kasmet gau
davo apie $20 milijonų už skel
bimus. Kadangi kabelio bendro
vės amerikiečių stotims nieko 
nemoka už tas pasigautas ir per
duodamas laidas, Kanadą jos 
pradeda kaltinti piratizmu. Ten
ka sutikti, skelbimus išėmus ar 
juos pakeitus kanadiškais, tokių 
amerikiečių laidų ęertransliavi- 
mas tampa savotiška vagyste. 
JAV valstybės departamentui 
daromas spaudimas imtis diplo
matinių priemonių Otavoje. 
Amerikiečių didžiosios televizi
jos bendrovės ima grasinti, kad 
jos savo programų neparduos 
Kanados televizijos bendro-

Du lenkiški muzikiniai filmai

“H A L K A”
St. Monluškos opera 

su L. KIEPURA

II-sis pilno ilgio puikių spalvų 

"POLOWANIE NA ŽONĘ" 
su dainų ir šokių ansambliu 

MAZOWSZE
3 valandų maloni programa

Brighton kino teatras 
127 Roncesvalles Avė. 

Telefonas 532-2710 
Gegužės 17 — 23 

Kasdien nuo 7 vai. vakaro 
šeštadienį ir pirmadienį —

Viktorijos dieną — 5 ir 8 v.v. 
Sekmad. 2 — 5 v.p.p. ir 8 v.v. 
Ateikite visi — nesivėluokite 

Nepraleiskite šios progos!

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). 

vėms. Pastarosios jų vis dar 
perka palyginti labai didelę da
lį. Tokiu atveju milžiniškų lėšų 
pareikalautų savų kanadiškų 
programų paruošimas pilnam 
transliacijos laikui. Atrodo, Ka
nados radijo ir televizijos tary
bos įsakymas kabelio bendro
vėms nėra racionalus. Taryba 
nori priversti kanadiečius visus 
savo skelbimus duoti kanadiš- 
koms stotims. Veiksmingesnė 
priemonė būtų parlamente pri
imtas įstatymas, leidžiantis skel
bėjams reklamų išlaidas atskai
tyti nuo pajamų mokesčio tik ta
da, kai reklamos duodamos ka- 
nadiškoms televizijos stotims. 
Tačiau ir tokio pobūdžio įsaky
mas nebūtų draugiškas Amerh 
kai. Visą šią problemą dabar ti
ria Kanados federacinės vyriau
sybės komitetas.

Metropolinio Toronto depar
tamentų vadovų komitetas pri
ėmė nutarimą pereiti į metrinę 
sistemą iki 1980 m. ir pasiūlė 
pasamdyti specialų koordinato
rių. Nemažų išlaidų pareikalaus 
vien tik eismo ženklų pakeiti
mas. Metrinė sistema taipgi tu
rės būti pritaikyta žemėla
piams, darbų projektams, staty
bos kodui, sutartims, įstaty
mams ir potvarkiams. Pradžią 
jau yra padariusi Ontario prem
jero W. Davis vyriausybė kilo
metrų ženklų įvedimu Ontario 
plentuose. Lig šiol 21 tokio 
ženklo nuotoliams matuoti susi
laukė plentai prie Toronto, Ha
miltono, North Bay, Otavos ir 
Thunder Bay. Federacinė ir 
orovincinės vyriausybės mylių 
ženklus keliuose yra sutikusios 
pakeisti kilometriniais ženklais 
iki 1977 m. rudens. Mylią suda
ro 1,6 kilometro. Greičio rodyk
lės tada bus pakeistos: 30 mph 
•— į 50 km/h, 60 mph — į 100 
km/h.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAtYMĖJ I M US

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

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

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO- 
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

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

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3544.00
“MOSKVIČIUS’
408 IE$3259,00
Station Wagon
“MOSKVIČIUS”426IE $3698.00
Station Wagon
“MOSKVIČIUS”427IE $3968.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietu Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

<b SKAITYTOJAI PASISAKO
NETIKSLUMAI

VI. Ramojaus informacijoje, iš
spausdintoje “TŽ” 13 nr., yra kele
tas mane liečiančių netikslumų.

1. Aš nesu Čiurlionio Galerijos 
ginčo antroji šalis. VI. Ramojus ge
rai žino, kur gali gauti pilną, doku
mentais pagrįstą to klausimo išaiški
nimą.

2. Aš nesakiau, kad Z. Kolba įstei
gė ČG globos komitetą. Minėjau, kad 
jo pastangomis atsirado Taikomoji 
Komisija, kurios sprendimu šis ko
mitetas buvo sudarytas.

3. Klausimas, ar gen. konsule J. 
Daužvardienė pasitiki Galerijai pa
stogę suteikusiais Tėvais jėzuitais, 
visai nebuvo pokalbyje minimas.

4. A.a. gen. konsulas dr.P. Daužvar- 
dis patarė Z. Kolbai laikyti mirusio 
dail. Puzino paveikslus savo žinioje, 
kol vyksta ČG ginčas, ir nenurodė, 
kur juos laikyti, šie paveikslai atsi
rado Midland S. & L. Ass’n seife 
man prašant ne po gen. konsulo, bet 
jau ir po mano vyro Z. Kolbos mir
ties.

5. VI. Ramojus mini dail. Puzino 
buvusią žmoną kaipo Puzino našlę. 
Man atrodo, kad tai netikslu. Yra ži
noma, kad buvusi p. Puzinienė prieš 
daugelį metų, gyvam tebesant dail. 
Puzinui, tapo ponia Currence ir, be
rods, dar iki šiol nėra našlė.

Kiti netikslumai VI. Ramojaus re
portaže yra aptarti D. Adomaičio, di- 
rektoriato pirmininko, straipsnyje, iš
spausdintame šalia VI. Ramojaus in
formacijos. Emilė Kolbienė

POILSIO NAMAI
“TŽ” 5 nr. yra straipsnis, parašy

tas A. R., Anapilio poilsio namų sta
tybos reikalu. Kiek aš supratau per
skaitęs tą straipsnį, tie namai pro
jektuojami senesnio amžiaus žmo
nėm, bet tik tokiem, kurie dar pil
nai pajėgia patys be kitų pagalbos 
susitvarkyti. Mano supratimu, mes 
turėtume rūpintis tokiais namais, 
kuriuose galėtų gyventi žmonės^ pa
tys nepajėgią tvarkytis be kieno 
nors pagalbos. Lietuvių tarpe tokių 
jau dabar turime, o laikui bėgant 
jų skaičius ne mažės, bet didės. Aš 
nežinau, ar šiam mano pasiūlymui 
kas nors pritars, bet lietuviam se
nukam, kurių dauguma silpnai ir 
anglų kalbą moka, tokie namai yra 
reikalingi. J. S.

MIŠRIOS SANTUOKOS
J. Šerys, gėrėdamasis Br. Zumerio 

straipsniu “Nykstam kaip žydo bite

IMQIIPANAF G* Dresher Insurance ir INvUnARvEi 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. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., * ■ r or 19 C O 
TORONTO, ONTARIO I Cl. □v0"l4Q0
• 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.

• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------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

lės” “TŽ” 1974. I. 24, pageidauja 
daugiau tokių straipsnių. Bet atsi
minkime, kad ir nepriklausomoje 
Lietuvoje vyrai, sėdintieji net augš- 
tose valdžios viršūnėse, buvo vedę 
svetimtautes. Man taip pat yra žino
ma, kad yra lietuvių išeivijoj, kurie 
vedė kitatautes, kurios išmoko lie
tuviškai ir plačiai reiškiasi lietuvių 
visuomenėje, o jų vaikai gali būti pa
vyzdžiu mūsų patriotų vaikams.

Visi norėtume, kad viskas būtų 
taip, kaip mes norime. Tačiau turi
me žinoti, kad išeivijoj jaunimas, 
kaip tas grūdelis, maišosi tarp kita
taučių nuo pat vaikų darželio. Tad 
jeigu kaikurių mūsų jaunuolių gy
venimas susiklosto netaip, kaip mes 
norime, negalime jų vilkti ant Gol
gotos. J. Jakaitis

Red. Tautiniu požiūriu mišrios 
santuokos nebėra tiktai kaikurių jau
nuolių atvejai, bet jau toli pralenkia 
50%. Tai aliarmuojantis reiškinys.

FELJETONAI
Po pilkos kasdieninės rutinos rū

pesčių labai miela širdžiai pasiskai
čius kokią nors linksmą aktualią is
toriją, kaip pvz. B. J. Arūno. Tai lyg 
atsigaivinimas po nerviško dienos gy
venimo. Tik gaila, kad B. J. Arūnas 
pasirodo tiktai retomis progomis. At
rodo, kad jis yra surinkęs visus Su
valkijos kaimo žodžius, neišskiriant 
nė barbarizmų, kurie tebėra vartoja
mi gyvojoj kalboj, nors užmiršti su- 
miesčionėjusių “užsieniečių". Tokie 
spalvingi feljetonai primena bent va
landėlei praeitį, ypač iš kaimo kilu
siems.

Pastebėjau, kad nevisi tautiečiai 
mėgsta linksmo turinio rašinius, net 
ir labai juokingai atrodantys asme
nys. Visdėlto visų tautybių laikraš
čiai turi juokų skyrelius. Be jo ir B. 
J. Arūno feljetonų rimtieji “TŽ” pus
lapiai atrodytų labai paniurę.

Gunda Alijošiūtė
TORONTO L. NAMŲ VAJUS

Surinkti dar reikalingus $60.000 
gali užtrukti ilgesnį laiką. Norėda
mas paspartinti vajų, siūlau prisidėti 
valdybos nariams didesne paskola, 
ypač tiems, kurie dar nėra paskoli
nę po $5.000. Likusią sumą nesunku 
būtų surinkti. Toks valdybos mostas 
būtų paskatinimas ir visuomenei pri
sidėti didesnėmis sumomis. Kęstutis

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 
— LAUKIAMAS SVEČIAS 

TAVO NAMUOSE

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.

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.



•«S TORONTO^
Sy. Jono Kr. parapijos ir Prisikėlimo parapijos žinios

Anapilio žinios
— Sį sekmadienį, ilgojo savaitga

lio proga, pamaldos Springhurste 3 
v.p.p.

— Sv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos padėkos pamaldos, užbaigiant 
draugijos veiklą, įvyksta šį šeštadie
nį, gegužės 18 d., 6 v.v. parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų — vaišės 
par. salėje.

— Iš par. šventovės antradienį pa
laidotas a.a. prof. Antanas Ramū- 
nas-Paplauskas. Velionies šeimai 
nuoširdi užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį vysk. V. 
Brizgys suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą 24 par. vaikams. Iškilmės vy
ko Prisikėlimo par. šventovėje.

— Geriausi sveikinimai ir linkė
jimai Maironio mokyklai, mininčiai 
įsikūrimo ir gražios veiklos sidab
rinę sukaktį. Tebūna ši lietuviško 
jaunimo šventovė lietuviškos veik
los barometru.

— Joną ir Reginą Žiūraičius, Bro
nių ir Stasę Marijošius, praėjusį sa
vaitgalį savo artimųjų ir bičiulių tar
pe atšventusius 25 m. vedybinę su
kaktį, nuoširdžiai sveikiname.

— Pamaldos: Šv. Jono Kr. šven
tovėje šį sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Izidorių Rugienių; 11 v. už a.a. Bro
nę Rekštienę; Anapilyje 11 v. už a.a. 
Domicėlę Voroninkaitienę; Spring
hurste 3 v.p.p. už a.a. Tomą Tre
čioką.

Lietuvių kapinių lankymas 
įvyks gegužės 26, sekmadienį, 3 
v.p.p. Pamaldos (šv. Mišios) bus 
laikomos kankinių koplyčioje. 
Šią savaitę paruošiami naujiems 
paminklams pamatai sekančiom 
šeimom: Karosienei, kun. Ru- 
dzinskui, Martinaitienei, Dragū
nui, Brakui, Mitigailai, Novo- 
grodskiui, Krygeriui, Mackinie- 
nei, Stankaičiui, Česėkui, Gied- 
rikui, Senkevičiui, Virbūnui, 
Adams, Eižinienei, Anysui, Ka- 
žemėkienei, Vilkui, Zičkui, Ju
zėnui, šilkauskienei, Čepaičiui, 
Naujokienei, Siukšteriui, Ce- 
liauskui, Malukui, Mačioniui, 
Beinoriui ir Ališauskui. Puo
šiant kapus, nuvytusių gėlių ar 
vainikų prašom neišmėtyti po 
visas kapines, bet nunešti ar nu
vežti į šiaurinę kapinių dali, 
kaip nurodyta rodykle. '

Mišios už velionę a.a. Nijolę 
Vienožinskaitę - čepulkauskienę 
bus atnašaujamos gegužės 25, 
šeštadienį, 9 v.r., Sv. Jono Kr. 
šventovėje. Mišias užprašė arti
mos velionės draugės ir kviečia 
visus jos artimuosius dalyvauti.

Dail. T. Valiaus grafikos pa
roda surengta Otavoje univer
siteto galerijoje ryšium su Lie
tuvių Savaite Kanados sostinė
je. Iniciatyvos ėmėsi Lyginamo
sios Pedagogikos Centras, ku
rios direktoriumi buvo velionis 
prof. A. Ramūnas. Jis turėjo tą 
parodą atidaryti. Tame Centre 
dirba ir prof. G. Procuta. Paro
da įrengta Otavos un-to Moris- 
set Pavillion Exhibition Room 
070. Ji veiks nuo gegužės 12 iki 
18 d. Lankymo valandos: 9.30- 
5 v.p.p.

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 DREŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lietu
viams pigesnė kaina. Skambinti po 
5 v.p.p. tel. 535-2581 (klausti Joe).
SPRINGHURSTE, netoli ežero, iš
nuomojamas 2 miegamųjų ir virtuvės 
vasarnamis: atskiras įėjimas, šiltas- 
šaltas vanduo. Galima nuomoti ir vi
sam sezonui. Skambinti tel. 231-7416 
Toronte.
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.

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 Lt. Prieinamos kainos.

— Sveikiname Maironio mokyk
los abiturientus ir lituanistinio se
minaro absolventus, kurie praėjusį 
sekmadienį gavo baigimo diplomus. 
Taip pat sveikiname Maironio mo
kyklos vadovybę ir tėvų komitetą, 
sėkmingai užbaigusius šiuos mokslo 
metus.

— Sveikiname vaikučius, kuriems 
praėjusį sekmadienį vysk. V. Briz
gys suteikė Sutvirtinimo sakramen
tą. Tai buvo gražus būrys, kurį su
darė abiejų parapijų jaunuoliai-ės — 
iš viso 91. Didelis ačiū seselėms už 
vaikų paruošimą.

— Sveikiname Antaną Stirbį ir 
Raimundą Kaminskaitę, sukūrusius 
naują lietuvišką šeimą ir linkime 
jiems Dievo palaimos bei laimingo 
gyvenimo-

— Giliai užjaučiame Romą Draud- 
vilą, mirus jo mamytei Lietuvoje, ir 
jo žmoną Eleną, kurios mamytė ne
seniai mirė JAV.

— Gegužės 9 d. palaidotas Vincas 
Tamašauskas, 76 m. jo šeimai Lietu
voje ir jo draugams bei artimiesiems 
Kanadoje reiškiame gilią užuojautą.

— Gegužinės pamaldos — šešta
dieniais 9 v.r., sekmadienį — po 
11.15 v. Mišių, trečiadienį — 7 v.v., 
kitomis dienomis — po 8 v. Mišių.

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

— Aušros stovykla veiks nuo lie
pos 7 iki 20 d. Ją organizuoja para
pijos tarybos jaunimo sekcija ir spor
to klubas Aušra.

— Ruošiasi tuoktis: Kristina Paš
kevičiūtė ir Mark Creedon; Daiva 
Gataveckaitė ir Gintautas Beresnevi
čius.

— Parapijos salėje veikiantis kny
gų kioskas gegužės 19 d. bus užda
rytas.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad. 8 v. už Sofiją ir Pranciškų Ja
rašiūnus (Z. Taišiūnienė), 9.30 v. už 
Oną Tūnaitienę (J. Tunaitis), 10 v. 
už Alfonsą Teišerskį — II metinės 
(V. E. Sondos); sekmadienį 8 v. už 
Joną Laukevičių (L. Balaišis), 9 v. 
Motinos Dienos novena, 10 v. už 
Stasį Vaitiekūną (žmona), 11.15 v. 
už Juozą Martinaitį (S. Martinaitie
nė), 7 v.v. už Stasį Saunorį (R. A. 
Glodeniai).

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio LN po

pietėje Motinos Dienos proga visos 
motinos, atėjusios pietauti, buvo pa
puoštos gėlių žiedais.

— L. Namams reikalinga virtuvės 
Šeimininkė sekmadienio popiečių ir 
kitų parengimų maistui paruošti. At
lyginimas pagal susitarimą. Prašome 
kreiptis į LN raštinę, 1573 Bloor St. 
W., arba skambinti telefonu 533- 
9030.

— LN įieško mergaičių padavinė
ti į stalus maistą per sekmadienių 
popietes. Labai tiktų moksleivės. Jos 
dirbtų LN moterų būrelio priežiū
roje ir būtų atlyginamos. Norinčios 
dirbti prašomos registruotis LN raš
tinėje. Tel. 533-9030.

— Gegužės 21, antradienį, 7.30 v. 
v., šaukiamas LN Moterų Būrelio su
sirinkimas. Būrelio narės, rėmėjos ir 
ponios, norinčios įsijungti į būrelį, 
kviečiamos dalyvauti.

— LN yra gavę iš Toronto miesto 
$8,500 paramą jaunimo “drop in” 
centrui pagerinti. Šios paramos gavi
mą labai parėmė miesto tarybos na
riai Edward W. Negridge ir Wm. 
Boytchuk.

— į LN kvietimą paspartinti LN 
paskolos lakštų pirkimą lietuviai 
jautriai atsiliepė. Praėjusią savaitę 
paskolos lakštų pirko: Jankaitis Vla
das už $5,000, Rukša Jonas už $5,000, 
Skrebutėnas Vaclovas už $5,000, J. 
A. už $5,000, dr. J. J. Vingilis už 
$1,000, J. B. už $500, Jankauskas Ju
lius už $200.

— Nario įnašus įmokėjo: Antanai
tis Matas $100, Sriubiškis Bonifa
cas $100, Daunys Julija $100, Ston
kus Ben $100, Arūnienė Ada $100.

— Tž nr. 17 pef klaidą paskelbta, 
kad $75 nario įnašą įmokėjo Zedas 
T. B. Turėjo būt Žekas T. B. Už 
klaidą atsiprašome. Valdyba

KLB Toronto apylinkė sveiki
na naujai išrinktos apyl. tary
bos atstovus. Naujosios apylin
kės tarybos ir organizacijų bei 
institucijų susirinkimas šaukia
mas birželio 4, antradieni, 7.30 
v.v. L. Namuose. Kadangi da
bartinė apyl. valdyba negavo or
ganizacijų sąrašo iš buvusios val
dybos, yra prašomos visos orga
nizacijos bei institucijos, kurios 
dalyvaus apyl. tarybos susirin
kime, užsiregistruoti pas apyl. 
valdybos sekretorių M. Abro
maitį (118 Indian Rd., Toronto 
3, tel. 532-4793) iki gegužės 31.

Pasai j birželio mėnesi vyks
tanti tautybių karavaną gauna
mi liet, bankeliuose ir parapi
jose po pamaldų. Iš anksto įsigy- 
jantiems paso kaina $3, perkant 
bilietą karavano metu — $4. 
Lietuviškam paviljonui “Vil
nius” surengti sudarytas specia
lus komitetas, vadovaujamas 
vald. narių A. Nausėdo ir V. Bi- 
retos. Šiems metams “Miss Vil
nius” išrinkta Kristina Imbra- 
saitė.

K. Manglicas, “Catholic Child
ren’s Aid Society” vieno sky
riaus vedėjas, paaukojo “T. ži
buriams” $66.00. Leidėjai reiš
kia jam nuoširdžią padėką.

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

ANAPILIOANAPILIO

| KONCERTĄ
• Meninę dali išpildys choras "Varpas" ir solistė Linda Marcinkutė.Meninę dalį išpildys choras "Varpas" ir solistė ____ ______ ___
• 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

e

Visi kviečiami j ST, CATHARINES Tėvų Pranciškonų Misijos

s KONCERTĄ gegužės 18, 
šeštadienį, 
6 v. vakaro

lenkų Royal Canadian Legion Hali 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.

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

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

t
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MAIRONIO MOKYKLOS ŠVENTĖ
Šis pavasaris Toronto šešta

dieninei Maironio mokyklai bu
vo neeilinis — atėjo su 25-rių 
metų sukaktimi, mokyklos iš
leistuvėmis ir Motinos Diena. 
Dėlto visas gegužės 11-12 d. sa
vaitgalis ir buvo skirtas mokyk
lai.

Šeštadienio vakarą Prisikėli
mo Parodų salėje susirinko mo
kytojai — esami ir buvusieji, 
tėvų komiteto nariai, įvairūs 
pareigūnai, talkinę mokyklai, 
institucijų atstovai. Susidarė di
dokas švietimo darbuotojų bū
rys — apie 150. Tėvų komiteto 
pirm. P. Murauskas maldai pa
kvietė kun. A. Žilinską, taipgi 
pakviesdamas pagerbti tylos mi
nute a.a. prof. A. Ramūną. Va
karienės metu mokyklos vedė
jas J. Andrulis išdalino moky
tojams ir kitiems sukaktuvinį 
leidinį, trumpai nusakydamas 
kiekvieno nuopelnus mokyklai.

Mokyklą sveikino KLB pirm, 
inž. E. čuplinskas, buvęs PLB 
švietimo tarybos pirm, ir vado
vėlių autorius A. Rinkūnas, bu
vęs Maironio m-los vedėju mo
kyt. J. Širka iš Čikagos, Vysk. 
M. Valančiaus m-los ved. J. Mik
šys iš Hamiltono, buvęs pirmo
sios Toronto lietuvių m-los ved. 
St. Balčiūnas, buvusi SLA m-los 
ved. O. Indrelienė, pirmasis Mai
ronio m-los ved. V. Matulaitis, 
baigusiųjų vardu — mokyt. J. 
Čeponkutė, švietimo tarybos 
pirm. kun. Aug. Simanavičiūs, 
OFM. Žodį tarė ir vysk. V. Briz
gys, atvykęs iš Čikagos teikti 
Sutvirtinimo sakramento.

Po vaišių grupė mokytojų at
liko humoristinę meninę progra
mą, skaitydami V. Krėvės kū
rinį “Žmoną pamokė” ir savos 
kūrybos dalykus.

Trilypė iškilmė
Gegužės 12, sekmadienį, Pri

sikėlimo salėje įvyko plačios ap
imties iškilmė — 25-rių metų 
sukakties, Motinos Dienos mi
nėjimas ir dviejų mokyklų iš
leistuvės — šeštadieninės ir li
tuanistinio seminaro. Į pilnutė
lę salę tautiečių pirmasis prabi
lo Maironio mokyklos vedėjas 
J. Andrulis, trumpai apibūdin
damas nueitą mokyklos kelią. 
Pradžia buvusi kukli — turėta 
vos 20 mokinių, su kuriais dar
bas pradėtas Šv. Jono Kr. pa
talpose. Ilgainiui mokykla pasie
kusi 600 skaičių, bet pastaruo
ju metu mažėjanti (šiais metais 
buvo 380) daugiausia dėl gimi
mų sumažėjimo. Vedėjas betgi 
išreiškė tvirtą viltį, kad mokykla. 
ir toliau sėkmingai gyvuos, at
likdama savo misiją išeivijoj.

Pažymėjimai
Baigimo pažymėjimų laukė 

gražus būrys jaunimo, susėdu- 
sio scenoje. Tokių buvo 35. 
Jiems pažymėjimus ir sukaktu
vinį leidinį—įteikė KLB švieti
mo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas, sesuo Dalia, mokyt. A. 
Kuolienė, ved. J. Andrulis, mo
kyt. Ulbienė. Štai baigusiųjų są
rašas:
Rasa Abromaitytė 
Sandra Bakevičiūtė 
Vitas Baltakys 
Vida Barakauskaitė

Jonas Besasparis 
Andrius Bražukas 
Kristina Dambaraitė 
Vida Dundzytė 
Audronė Geldutytė 
Rima Gustainytė 
Dana Jokubaitytė 
Gražina Jurcevičiūtė 
Arūnas Kalinauskas 
Rima Karosaitė- 
Almis Ledas 
Silvija Mačikūnaitė 
Rita Markauskaitė 
Nijolė Mockevičiūtė 
Birutė Nakrošiūtė 
Rūta Norvaišaitė 
Vida Petkevičiūtė 
Rūta Pilipavičiūtė 
Ričardas Punkris 
Viktoras Razgaitis 
Algis Rimkus 
Gailius Senkevičius 
Tomas Senkevičius 
Antanas Simanavičius 
Daiva Sinkevičiūtė 
Stasys Stončius 
Alfredas Stulginskas 
Frances Šarkutė 
Vida Turūtaitė 
Loreta Ulbaitė 
Rasa Vaidilaitė

Lituanistinį seminarą baigu
siems pažymėjimus įteikė mo
kyt. A. Sungailienė ir L. Tamo
šauskas (tokių buvo 22; sąrašą 
paskelbsime vėliau).

Sveikinimai ir meninė dalis
Sveikinimo kalbas pasakė: 

vysk. V. Brizgys, L. Tamošaus
kas, kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, kun. P. Ažubalis, mokyt. 
J. širka, tėvų k-to atstovas Pr. 
Dovydaitis, mokyt. R. Ulbienė.

Dešimtojo A skyriaus moki
nių vardu originaliai įdomų sa
vo žodį paskaitė Birutė Nakro- 
šiūtė, o X B skyriaus vardu gra
žia tarena išreiškė padėkos žo
dį Almis Ledas. Lituanistinio se
minaro vardu padėkos žodį mo
kytojams tarė Rima Bumbūlytė.

Ta proga buvo įteiktos ’pre
mijos geografinio konkurso lai
mėtojams: E. Grybui, D. Sku- 
kauskaitei, D. Petkevičiūtei, R. 
Rudaitytei.

Meninėje dalyje dešimtieji 
skyriai parodė savo sudarytą de
klamacijų montažą apie svar
biuosius žmogaus gyvenimo mo
mentus. Lituanistinis seminaras 
atliko A. Miškinio poemą “Lie
tuva” su kanklių palyda ir pa
dainavo liaudies dainų. Žemes
niųjų skyrių mokiniai pašoko 
porą taut, šokių. Mergaičių gru
pė, vadovaujama mokyt. D. Gar- 
baliauskienės, padainavo lietu
viškų dainų. Devintojo skyriaus 
mokiniai ir mokinės atliko savo 
kūrybos montažą motinų garbei.

Paroda
Atskirai minėtina mokinių dar

bų paroda, kurioje. atsispindė
jo metinės jų pastangos įvairio
se srityse: geografijoj, istorijoj, 
gramatikoj, paišyboj ir t.t. Visa 
tai rodė, kad mokykloje rimtai 
dirbama. Parodą surengė moky
tojos — R. Birgelytė ir R. Če- 
paitytė, talkinamos R. Bukšai- 
tytės, R. Underytės, G. Andru
lio, p.p. Nakrošių.

Baigus iškilmes, kurios užtru
ko 2,5 vai. (dėl kaikurių ištęstų 
kalbų), visi skirstėsi namo, paly

dėję dvidešimt penkerių mo
kyklos metų etapą kaip sėkmin
gą ir darbingą laikotarpį. Bvs.

Metinis “Atžalyno” vakaras 
gegužės 11 d. L. Namų salėje 
susilaukė gausių dalyvių — 
apie 300. Ju tarpe buvo ir‘kita
taučių svečių — L. Kossar, 
miesto tarybos nariai W. Boyt
chuk, Negdridge, I. Wons ir kt. 
Taip pat dalyvavo viešnia iš 
Australijos p. Marcinkienė, buv. 
Lietuvos jūrų laivyno kpt. žmo
na, atostogaujanti Kanadoje. 
Svečiai ir savi tautiečiai gėrėjo
si ne tik skania vakariene, bet 
ir menine programa, kurią at
liko 3 atžalyniečių grupės, vad. 
R. Sapijonienės ir A. Baubino, 
sol. R. Strimaitis, akompanuoja
mas J. Govėdo. Programos pra
nešėja buvo S. Šarkutė. Daly
viai gyvai domėjosi loterija, ku
rioje buvo ir stambesnių laimi
kių. Televizijos priimtuvas teko 
A. Siminkevičienei. Metinį “At
žalyno” vakarą LN salėje su
rengė ir jam vadovavo atžaly
niečių tėvų komitetas, pirminin
kaujamas V. Stabo.
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MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIS "GINTARAS" 

gegužės 25, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
AUŠROS VARTŲ 5 ■ 7 I fid II
parapijos salėje rengia o v & M ■ v w

linksmavakarį
• Šokiams gros "SLIBINAS" — Ročesterio jaunimo grupė

• Staigmenos gera nuotaika, bufetas • Suaugusiems — $3, '
• Programa — 8 vai. 1 minutę! jaunimui — $1.50.

. . . Gegužės žiedai teprimena Tau .. .

Jaunimo vakaras. “Gintaras” džiau
giasi ne tik tuo, kad yra vienintelė 
grupė šiame kontinente, grojanti vi
sais mūsų liaudies instrumentais, bet 
ir tuo, kad sueina 5 metai nuo jų 
kūrybinio darbo, gero sugyvenimo, 
įdomių kelionių. Atėję vaikais tapo 
jaunuolėmis ir jaunuoliais. Entuzias
tingas muzikas ir jaunimo draugas 
vadovas Zigmas Lapinas, talkinamas 
Hildos Lapinienės, Inos Kličienės, Ri
mo Lapino ir tėvų komitetų, šį muzi
kinį vienetą papildė tautiniais šo
kiais, dainomis ir jaunųjų atžalynu- 
gintarėliais. Šią sukaktį ansamblis 
ruošiasi ypatingai atžymėti šį rude
nį. Kolkas, baigdami šio sezono dar
bus ir mokslo metus, gintariečiai lau
kia visų montrealiečių ir nemontrea- 
liečių “gegužės žiedų linksmavaka- 
ryje”. Ruošiamos įdomios dekoraci
jos, pakviesta pramoginiams šokiams 
jauna muzikų grupė “Slibinas” iš Ro
česterio (jų Montrealyje dar neteko 
matyti). Išgirsite ir “Gintarą” kito
kį, negu paprastai... Pasidžiaukime 
savo jaunimo pastangomis, pasidžiau
kime, kad turime jį savo tarpe, paro
dykime, kad jį ir jo vadovus įverti
name. Pasilinksminkime pavasariško-

turėtų pasirodyti platesnei Montrea- 
lio visuomenei. Salė buvo pilnutėlė 
dalyvių. Vaišėms vadovavo draugijos 
pirm. dr. O. Jaugelienė. Gražią me
ninę dalį atliko lituanistinės mokyk
los jaunesnieji mokiniai, vadovau
jant mokyt. J. Baltuonienei. Stalą 
palaimino klebonas J. Kubilius. Se
kantį kartą rengėjos turėtų pagalvo
ti, kaip išvengti didelės spūsties. Sve
čiai turėtų imti maisto tiek, kiek, 
pajėgia suvalgyti, o nepalikti lėkš
tėse pusę įsidėto maisto, kurį rei
kėjo išmesti. Įdomu, ar ir savoje vir
tuvėje taip darome? Reikia tikėtis, 
kad kitais metais tai nesikartos.

Tautodailės kursų užbaigimas įvy
ko gegužės 3 d. AV par. salėje. Kur
sus suorganizavo skautės, minėda- 
mos 25 metų sukaktį skaučių įsikū
rimo Montrealyje. Ir. Lukoševičienės 
rūpesčiu kursams gauta $6.150 fede
racinės valdžios pašalpa. Kursams 
vadovavo dail. A. A. Tamošaičiai. Sa
lėje buvo išdėstyti atlikti darbai: go
belenai, juostos, kaklaraiščiai, Vely
kų margučiai ir kt. Labai įdomi, su 
lengvu humoru buvo dail. A. Tamo
šaičio paskaita, skaidrėmis pavaizda
vusi gobelenų bei kilimų istorijos

je nuotaikoje! Linksmavakaris bus 
gegužės 25 d., 7 v.v., Aušros Vartų 
salėje. Programa — 8 vai. 1 min.I 
Jaunimas punktualus!!! C.

Aušros Vartų šventovėje trijų die
nų rekolekcijas vedė kun. A. Tamo
šaitis, SJ, iš Čikagos. Pamokslai ne
buvo ilgi, bet gilūs ir turiningi, su 
aiškiomis išvadomis. Rekolekcijas 
žmonės lankė labai gausiai. Per visas 
tris dienas šventovė buvo pilna žmo
nių, kaip kad retai būdavo. Prisikė
limo pamaldos praėjo labai įspūdin
goje nuotaikoje. Procesija, choras, 
pilna bažnyčia žmonių, bendra gies
mė skelbė džiaugsmą'. Buvo staigme
na — “Gintaro” ansamblio instru
mentalistų prie altoriaus atlikta F. 
Gounod “Ave Maria”. Pamaldos 
baigtos galinga Haendelio Aleliuja. 
Po pamaldų klebonas kun. J. Kubi
lius pakvietė visus į salę Velykų pus
ryčiams, kuriuos suruošė parapijos 
kunigai. Dalyvavo apie 200 asmenų.

L. K. Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius AV parapijos salėje suruošė 
labai puošnų Velykų stalą. Atrodo, 
mūsų moterys pasiekė augščiausią 
kulinarijos viršūnę. Čia visko buvo. 
Su tokiu puikiu stalu mūsų moterys

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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 NORKELIONAS, 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.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines _______________ 10%
Nekiln. turto 10% 
Čekių kredito 11%
Investacijos nuo__10,5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De 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.

raidą. Po paskaitos buvo trumpa ju- 
bilėjinė skaučių akademija. Pagerb
tos vyr. skautės už nuveiktus darbus, 
įteikiant po raudoną rožę: Ir. Luko
ševičienė, L Kličienė, E. Jurgutienė, 
S. Pečaitienė, I. Maziliauskienė. Taip 
pat nebuvo pamiršti: dail. A. Tamo
šaitis ir klebonas kun. J. Kubilius. 
Skautės ir kitos kursantės ne tik 
audė, bet ir kepė, nes svečiai buvo 
pavaišinti skaniais tortais bei pyra
gais. Dalyvių buvo gana daug.

šeštadieninė mokykla balandžio 28 
d. buvo pakviesta atlikti Motinos 
Dienos minėjimo programą Otavoje. 
Pamaldas laikė ir pamokslą pasakė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Mišių lek
cijas skaitė V. Morkūnaitė ir L. 
Staškevičius. Giedojo mokyklos cho
ras. Paskaitą skaitė išleidžiamojo 
skyriaus mokinė Kr. Mališkaitė. Ei
lėraščius deklamavo Kr. Kličiūtė ir 
I. Lukoševičiūtė. Mokiniai gražiai pa
šoko tautinius šokius, kuriuos paruo
šė mokyt. R. Lukoševičiūtė. Grojo 
akordeonistas A. Lapinas, Išvykai 
vadovavo mokyklos ved. mokyt. M. 
Jonynienė. Svečius otaviškiai malo
niai priėmė ir skaniai pavaišino. 
Naktį patenkintas jaunimas grįžo į 
Montrealį.

Mokslo metus šeštadieninė mokyk
la baigė gegužės 4 d. Baigusiųjų mo
kinių išleistuvės ir pažymėjimų įtei
kimas buvo gegužės 5 d. seselių na
muose. Baigimo proga mokyklos ve
dėja mokyt. M. Jonynienė pasakė tu
riningą kalbą, prašydama mokinius 
neužmiršti įgytų žinių, gilinti tėvų 
kalbos mokėjimą ir kitais metais vi
sus ateiti į lituanistinį seminarą. 
Gražias kalbas pasakė kun. J. Kubi
lius, kun. F. Jucevičius, apylinkės 
valdybos pirm. J. šiaučiulis ir tėvų 
k-to pirm. V. Piečaitis. Mokinių var
du kalbėjo Vida Morkūnaitė, padė
kodama mokytojams už jiems suteik
tas žinias ir visą darbą per 10 moks
lo metų. Mokiniams buvo prisegta 
po gėlę ir įteikti pažymėjimai. Mo
kiniai apdovanojo mokytojus taip pat 
gėlėmis. Mokyklą baigė 5 mokiniai: 
K. Mališkaitė, V. Morkūnaitė, Povi
laitytė, Piečaitis ir Skučas. Tėvų k- 
tas visiems paruošė vaišes.

Ročesterio moksleiviai ir studentai 
ateitininkai gegužės 4 d. AV salėje 
suvaidino A. Kairio dramą “Paliki
mas”. Vaidinimas pasisekė gerai. 
Nors kaikurie artistai ir silpnokai 
kalba lietuviškai, bet savo roles, lie
tuvių kalbos atžvilgiu, atliko be prie
kaištų. Tai režisoriaus A. Cieminio 
nuopelnas. Žmonių buvo daug, ypač 
jaunimo, kuris vaidinimu labai do
mėjosi.

A.a. Antanas Stašaitis, 43 m., am
žiaus tragiškai žuvo. Liko motina ir 
brolis Čikagoje, sesuo Ošavoje. Se
suo nuvežė velionį palaidoti į Toron
to lietuvių kapines. Velionis — šau
lių sąjungos narys.

P. ir G. Rudinskai su dukra Rūta 
ir sūnum Rimu išskrido į San Fran
cisco dalyvauti sūnaus Algio vestu
vėse.

Andrius Jonynas, Vytauto ir Moni
kos Jonynų sūnus, baigęs Lojolos ko
legijoj komercinius mokslus, diplo
mo gavimo proga keliom savaitėm 
išskrido į Europą, kur tikisi aplan
kyti kelias valstybes ir pamatyti įdo
mesnes Europos vietas.

Ir. Lukoševičienė pakviesta daly
vauti KLK Centro rengiamoje stu
dijų dienoje Toronte gegužės 25 d. 
Bus gvildenama tema “Liet, šeima 
dabarties grėsmėje”. A. A.


