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Gyvoji praeitis
Kai naujosios emigracijos banga pradėjo iš Europos judėti į 

įvairius pasaulio kraštus, Šiaurės Amerikos žemyną nevisi pasiekė 
tuo pačiu laiku. Kanada atidarė savo duris buvusiems “Dievo 
paukšteliams” anksčiau nei JAV-bės. Tad šiuo metu daug kas esa
me laikotarpyje dvidešimt penkerių metų sukakties nuo atvažiavi
mo į šį kraštą. Svarbi ir Įdomi ši sukaktis kiekvienam, nes ji už
sklendžia ketvirti šimtmečio mūsų išgyvento laikotarpio, pilno 
vargų, rūpesčių, dūžtančių ir vėl atgaivinamų vilčių, nuolatinio 
mūsų dvasinio keitimosi, baimės dėl mūsų vaikų ateities, ryžto ir 
meilės jausmų tėviškei, likusiai toli už vandenyno.

Žengiame į antrąjį mūsų naujosios emigracijos šimtmečio ket
virtį su gana įvairiais jausmais. Iš vienos pusės prieš akis mums 
stovi nauji ir dar sunkesni lietuviškojo darbo dirvonai. Juos maty
dami, pradedame baimintis, ar užteksime jėgų tiems būtiniausiems 
darbams atlikti. Iš kitos betgi pusės žinome, kad nebeeiname tuš
čiomis rankomis taip, kaip išvykome iš krašto. Į antrąjį ketvirtį 
pirmiausia ateiname su materialinių gėrybių maišu. Praturtėjo
me. Įsigijome namų ir pinigų. Mūsų asmeninį turtą lydi visuome
ninis turtas — šimtatūkstantiniai lietuviškiesiems reikalams skirti 
pastatai ir fondai. Visa tai gerai. Visa tai, žinoma, lengvins darbą - 
tiems, kurie dirbs po mūsų. Bet materialinės vertybės yra tik krai
čio dalis, deja, mažesnioji dalis. Didžioji kraičio skrynios dalis tu
rėtų būti pripildyta dvasinių vertybių. Laimei, nestokojame ir jų.

Išeivijos dvasinį kraitį pradėjome kurti dar stovyklų laikais Vo
kietijoje. Palyginti neilgai ten buvome, bet iš tėvynės atsinešto
sios kultūrinės sėklos greit pražydo gražiausiais žiedais, nežiūrint 
sunkių sąlygų. Mokytojai atkūrė visą lietuviškųjų mokyklų siste
mą patys ne tik nemokamai dirbdami, bet ir daugeliu atvejų visus 
fizinius mokyklos išlaikymo darbus atlikdami. Dailininkai, atitrau
kę skurdų skatiką nuo duonos kąsnio, pirkosi drobės ir dažų lietu
viškiesiems paveikslams. Muzikai, žurnalistai bei įvairūs kitų sri
čių kultūrininkai, nesigailėdami jokių pastangų, darė viską, kad 
išpopuliarintų mūsų senosios tautos kultūrinį lobį kitataučių akyse 
ir užfiksuotų mūsų pačių ateinančioms kartoms. Ir taip lietuviš
koji sėkla, nors ir svetimoj žemėj, sudygo ir sutvirtėjo iki tokio 
laipsnio, kad ją galima buvo perkelti į užjūrius.

Kanadoje tie naujieji daigai greitai prigijo Šiaurės Amerikos 
sąlygose. Pirmiausia atsikūrė tradiciniai mūsų kultūros židiniai 
— lietuviškosios parapijos. Radome čia jų tik dvi. Dabar parapi
jų ir misijų skaičius siekia bene 13. Jos, pirmosios įsikūrę, jau 
atšventė arba artimoje ateityje ruošiasi švęsti savo 25-rių metų 
sukaktį. Toliau, pagal šio krašto tradiciją, Salio parapijos išaugo 
lietuviškoji mokykla. Kitataučių akinus ji įs?kūyė 1, ,.ip šeštadie
ninė - parapijinė, tačiau mums ji ėjo toli už vienos kurios nors 
konfesijos ribų, pasidarydama lietuvybės pagrindiniu ramsčiu, 
puoselėtoju ateičiai ir lietuviškosios gyvybės šaltiniu, remiamu 
visų tautiečių be pažiūrų skirtumo. Tie didieji lietuvybės žibu
riai jau atšventė arba taip pat vienas po kito pradeda minėti sa
vo 25-rių metų sukaktis. Lietuviškajam gyvenimui šiaurės Ame
rikoje stabilizuojantis, suklestėjo ir kitos mūsų kultūrinio gyve
nimo šakos — dailė, chorai, tautiniai šokiai, rašytinis žodis ir 
spauda. Jie visi jau žengia į 25-rių metų slenkstį (jų tarpe ir “Tė
viškės Žiburiai”, kuriems ši jubilėjinė data sukanka šių metų ru
denį). /

Visi čia suminėtieji ir nesuminėtieji lietuviškosios dvasios ži
diniai yra išauginę net dvi jaunąsias mūsų kartas. Tiesa, savo 
forma tos kartos kiek skiriasi nuo vyresniųjų ir viena nuo kitos, 
tačiau jų dvasia tebėra aiškiai lietuviška. Tai ir viskas, ko mums 
reikia. Tai taip pat yra ir geriausias atpildas tiems vyresnie
siems, kurie ištisus 25-rius metus aukojo savo laiką ir sveikatą 
lietuviškiesiems židiniams steigti bei išlaikyti. A. Rinkimas

Pasaulio įvykiai
TRYS ARABŲ POPULIARAUS DEMOKRATINIO FRONTO TERORISTAI 
bandė išlaisvinti 20 Izraelio kalėjimuose laikomų savo bendra
minčių, užimdami Maalote mokyklą, kurioje nakvojo 14-17 metu 
amžiaus 86 ekskursantai iš Safedo bei jo apylinkių. Grasindami 
mokyklos pastato susprogdinimu su visais įkaitais, jie pareikalavo 
kalinius nuskraidinti Kipro salon arba Sirijon, tarpininkaujant 
Prancūzijos ambasadoriui ir tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovams. Apie šio reikalavimo įvykdymą juos turėjo painfor
muoti Rumunijos ambasadorius. Premjerės G. Meir vyriausybė 
pradžioje reikalavimą sutiko patenkinti, bet vėliau įsakė kariuo
menės daliniams jėga užimti mokyklą ir išlaisvinti jaunuosius 
įkaitus. Kariai, įsiveržę mokyklon, nušovė visus tris arabu tero

KANADOS ĮVYKIAI

PRIIMTI NELEGALŪS ATEIVIAI
1973 m. rugpjūčio 15 — spa

lio 15 d.d. Kanados vyriausybė 
skatino registruotis visus nele
galius ateivius, žadėdama jiems 
suteikti oficialias imigranto tei
ses. Iš viso užsiregistravo 49.922 
nelegalūs ateiviai, įskaitant ir 
jų artimuosius. Iš šio skaičiaus 
Kanadoje jau leista pasilikti 
35.311, kurių 22.905 gavo pil
nas atvykusio imigranto teises. 
Kitiems oficialus teisių sutvar
kymas užtruks keletą mėnesių. 
Neskelbiama, kiek užsiregistra
vusiųjų buvo atmesta ir dabar 
laukia deportacijos. Tokių grei
čiausiai nėra nė pilno tūkstan
čio. Daugiausia buvo atmesti as
menys, turėję rimtų kriminali
nių nusikaltimų, kuriems jau ir 
taip grėsė deportacija. Prie jų 
buvo prijungti suteikusieji klai
dingas informacijas. Iš gavusių
jų imigranto teises savotiška re
kordininke tenka laikyti vieną 
82 metų amžiaus amerikietę, 
Kanadon atvykusią su teatro 
grupe prieš 65 metus ir čia ne
legaliai pasilikusią. Ši viename 
prerijų mieste gyvenanti senutė 
dabar yra turtinga moteris, pa
sižymėjusi bendruomenės veik
loje.

Kanados paštininkų streikas, 
sulaikęs nedarbo draudos čekių 
pristatymą, vėl sukėlė įtarimą, 
kad šia drauda naudojasi ir jos 
nereikalingi asmenys. Toronte 
net 29.000 bedarbių neatvyko at
siimti savaitinio čekio į specia
lius punktus, kurie buvo pa
skelbti spaudoje ir per radiją. 
Nedarbo draudos įstaiga 9.000 
asmenų iš bendro 29.000 papra
šė paaiškinti neatvykimo prie
žastis. Su pasiaiškinimais įstai
gon atvyko tik 6.000, kurių 
2.500 apklausinėjo kontrolie

riai. Iš 2.500 apklaustųjų 1.500 
teisinosi nieko nežinoję apie če
kių atsiėmimą specialiuose 
punktuose. Jų tarpe buvo nema
žas skaičius ateivių, nemokan
čių anglų kalbos, o minėtieji 
pranešimai kaip tik buvo pa
skelbti pagrindiniuose Toronto 
dienraščiuose anglų kalba ir 
angliškose radijo laidose. Ne
darbo draudos įstaiga pašalpos 
išmokas nutraukė maždaug 
1.000 bedarbių ir dabar tiria ki
to 1.000 nepakankamus pasiaiš
kinimus. Kanados nedarbo drau
da po savo paskutinės reformos, 
padidinusio išmokas, 1972 m. 
bedarbių pašalpom išleido $1,8 
bilijono/ 1973 m. — $1,9 bili
jono.

Kanados federacinio parla
mento rinkimai liepos 8 d. už
tikrino minimalią pensiją 54- 
riem parlamentaram, kurie par- 
lamentan buvo išrinkti 1968 m. 
birželio 25 d. Minimali pensija 
mokama po šešerių metų darbo 
parlamente, kai parlamento na
rys pralaimi rinkimus ar pasi
traukia iš politikos, nepaisant 
jo amžiaus. Tokia minimali mė
nesinė pensija dabar yra $315 
iki gyvos galvos. Ji atitinkamai 
didinama pagal parlamente pra
leistą metų skaičių ir po 25 me
tų pasiekia 75% parlamentaro 
algos. Kandidatai tokiai pensi
jai tuo tarpu tėra du — buvęs 
konservatoriii vadas J. Diefen- 
bakeris ir NDP socialistų atsto
vas S. Knowles. Įtariama, kad 
NDP socialistai seniai galėjo 
pareikšti nepasitikėjimą prem
jero P. E. Trudeau vyriausybei, 
bet delsė laukdami birželio 25 
d., nes dabar šeši šios partijos 
nariai turės teisę į minimalią 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Čia gaminami Kanados pinigai. Jaunas lankytojas pinigų kalykloje stebi jų gaminimą. Pinigų kalykla, angliškai 
vadinama “Royal Mint”, yra Otavoje (Sussex Drive). Ją lankyti galima tik susitarus su kalyklos vadovybe

Komunistų
Tai yra pirmas toks įvykis ne 

tik V. Vokietijos gyvenime, bet 
ir turbūt visoje šnipų bei šnipi
nėjimo istorijoje. Taip pat bene 
bus pirmas atvejis, kad komu
nistinio krašto šnipas įkoptų į 
vyriausybės vado, įstaigą ir pa
sidarytų jo asmeniniu referentu 
bei dešine ranka. Šitoks vaidini
mas vyko Bonnoje nuo 1969 m. 
ir pasibaigė š. m. balandžio - ge
gužės mėnesiais, iššifravus ir 
suėmus G. Guillaume.

Vaidino socialdemokratą
R. Vokietijos šnipas yra te

nykštis vokietis, fotografas, liau
dies armijos karininkas, 47 me
tų amžiaus. Į V. Vokietiją atvy
ko neva slaptai su žmona prieš 
keliolika metų ir apsigyveno 
Frankfurte. Čia visokiais būdais 
glaudėsi prie vietos socialde
mokratų, mokėjo taip vaidinti, 
jog buvo priimtas į partiją ir 
net tvarkė vieno jos rajono rei
kalus. Frankfurte buvo apsime
tęs dešiniuoju socialdemokratu, 
priešu sutarčių su Rytais ir su
siartinimo su komunistais. Bu
vo nusistatęs ir prieš jaunuosius 
socialdemokratus, linkusius į 
kairįjį radikalizmą. Per rinki
mus aktyviai agitavo už social
demokratų partiją. Aplamai su
gebėjo partijoje sudaryti gerą 
nuomonę apie save ir įsigyti pa
sitikėjimą. Ypač buvo paklus
nus tiems partijos žmonėms, ku
rių dėka galėjo pasiekti savo 
tikslą. Vadinosi svetima pavar
de — Guillaume.

Kaip patikimas ir aktyvus 
socialdemokratų partijos narys, 
1969 m. buvo pakviestas į kanc
lerio W. Brandto įstaigą Bonno
je. Čia tuoj tapo vienu tos įstai
gos referentu, o vėliau — kanc
lerio asmeniniu referentu bei 
jo artimiausiu bendradarbiu. 
Čia jis pateko pirmiausia dėka 
vieno ministerio, buvusio tada 
šios įstaigos šefu. Pastarasis jį 
priėmė, nors saugumas ir buvo 
pranešęs jam kandidato nepa
tikimumą. Be to, saugumas ir 
vėliau pranešinėjo kanclerio 
įstaigai savo įtarimus apie šį 
žmogų, bet į tai nekreipta rei
kiamo dėmesio. Nesuteikta ati
tinkamos reikšmės ir kanclerio 
įstaigos personalinės tarybos 
nuomonei, laikiusiai jį nepasi
ruošusiu šiam postui. Kanclerio 
asmeniniu referentu išbuvo iki 
suėmimo balandžio 24 d.

Turėjo visas galimybes
Tapus kanclerio W. Brandto 

asmeniniu referentu, žiniom 
rinkti šnipui buvo prieinami vi
si svarbiausi šaltiniai. Jis dir
bo kanclerio prieškambary, iš 
kur galėjo girdėti kanclerio tele
foninius pasikalbėjimus, klausy
tis pokalbių su apsilankiusiais. 
Be to, jis dalyvaudavo kanclerio 
kasdien darytuose pranešimuo
se, jo vadovautuose savaitiniuo
se posėdžiuose, .į kuriuos atvyk
davo ministerial, informacinės 
tarnybos ir saugumo, viršinin-

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

šnipas nuvertė kancleri
J^KAIRYS

kai, augštieji kariškiai. Važinė
davo su W. Brandtu jo automo
biliu, kuriame taipgi klausėsi 
kanclerio pasikalbėjimų su ki
tais kartu važiavusiais, kai tokių 
būdavo, sekė ^helerio telefoni
nius ryšius.

Lyg koks angelas sargas ko
munistų šnipas lydėdavo kanc
lerį ir kelionėse. Per šnipo ran
kas pereidavo bei jam būdavo 
prieinami kanclerio raštai, kiti 
valstybės popieriai ir slapti do
kumentai, pasiuntinių praneši
mai. Net kanclerio privati ko
respondencija jam buvo žino
ma. Tokio posto dėka pasiekda
vo ir kitus pareigūnus, kai jam 
reikėdavo atitinkamų žinių.

Nemažai laiko skyrė ir mei
lei su ministerijų sekretorėmis 
bei kitomis panašiomis damo
mis. Kalbama, kad su tokiomis 
moterimis yra slapta padaręs 
jas kompromituojančių nuotrau
kų. Jas, matyt, planavo panau
doti prievartiniam žinių teiki
mui, jei tokia prievarta būtų bu
vusi reikalinga bei tikslinga.
Informavo Maskvą ir R. Berlyną

Spėjama, kad jis yra surinkęs 
viską, kas buvo iš jo reikalauta 
bei kas atrodė jam naudinga ir 
reikalinga jį V. Vokietijon pa- 
siuntusiem asmenim. Savo šni
pinėjimui instrukcijas gaudavo 
per Prancūziją, kur buvo jo ryšių 
žmonės, pas kuriuos dažnai važi
nėdavęs. Galimas dalykas, kad 
per juos perduodavo ir kaiku- 
rias žinias. Šiaip jas perdavinė- 
davo tiesiai iš savo automobilio 
per atatinkamus įrengimus. Sa

Kolumbijos lietuviai, minėdami 25-rių metų įsikūrimo sukaktį, pasiun
tė savo delegaciją pas respublikos prezidentą. Nuotraukoje — delega
cijos vadovas kun. M. Tamošiūnas sveikina prezidento žmoną Kristiną 
Arango de Pastrana. Viduryje—prezidentas dr. Misael Pastrana Borrero

koma, žinias perduodavęs ir į R. 
Berlyną, ir į Maskvą, matyt, pa
gal jų pobūdį.

Prieš suėmimą jau kurį laiką 
buvo sekamas. Tai pajuto jis 
pats ar buvo įspėtas is šalies ir 
jau rengėsi grįžti į R. Berlyną, 
bet nesuspėjo.

Opozicija kaltina koaliciją
Šis įvykis padarė bei daro 

daug nemalonumo vyriausybės 
koalicijai V. Vokietijos sąjungi
ninkų ir, žinoma, rinkėjų aky
se. Opozicija, pirmiausia apkal
tinusi kanclerį W. Brandtą nai
vumu vidaus ir užsienio politi
kos reikaluose, laiko jo Rytų 
politiką bankrotu, kaltina vy
riausybę nesugebėjimu valdyti 
ir t. t. Girdi, opozicijos tvirtini
mus įrodo ši komunistų šnipo 
afera.

Koalicija, o ypač social
demokratai, pridengdami minė
tą įvykį bei norėdami kiek gali
ma daugiau nukreipti nuo jo vi
suomenės dėmesį, prikiša opo
zicijai, kad ji šmeižianti koalici
ją, drumsčianti ramybę, esanti 
nacionalistiška, reakcionieriška, 
nusiteikusi prieš darbininkiją.

Kokias pasėkas atneš V. Vo
kietijai ir jos sąjungininkams 
minėto šnipo sėkminga veikla, 
dar nežinia. Viena yra jau tikra 
— kancleris W. Brandtas atsi
statydino gegužės 6 d. Jis skel
biasi atsistatydinęs dėl apsilei
dimo šioj šnipinėjimo aferoj, 
bet opozicija tą aferą laiko tik 
pretekstu jo atsistatydinimui. 
Esą pagrindą atsistatydinimui 
sudarė jo vadovaujamos vyriau
sybės nesugebėjimas valdyti ir

(Nukelta j 7-tą psl.) 

ristus, bet rado nuo kulkų žu
vusius 16 jaunuolių ir beveik 
visus kitus sunkiau ar lengviau 
sužeistus. Kadangi teroristai 
mokyklos nesusprogdino, dėl Iz
raelio karių ugnies negalėdami 
prieiti prie užtaisų, tenka ma
nyti, kad bent dalį jaunuolių 
pakirto ir sužeidė pačių Izraelio 
karių kulkos. Premjerės G. 
Meir' vyriausybė teisinasi, kad 
reikalaujamų kalinių ji negalė
jusi paleisti dėl įvairių sutriki
mų, pergreit priartėjusios va
landos mokyklai susprogdinti. 
Kaip paprastai tokiais atvejais, 
Izraelis už trijų arabų terorą at
silygino dešimteriopai dides
niais teroro veiksmais valstybi
niu mastu. Izraelio aviacija iš 
JAV gautais “Skyhawks” ir 
“Phantom” lėktuvais pakartoti
nai puolė Palestinos arabų pa
bėgėlių stovyklas Libano teri
torijoje, o laivynas apšaudė pa
krantės ruožą. Tikslus stovyklo
se nuo bombų ir raketų žuvusių 
moterų, vaikų ir vyrų skaičius 
tebėra nežinomas. Pradiniais 
duomenimis, žuvo 48, sužeista 
184, daug yra dingusių, matyt, 
palaidotų pastatų griuvėsiuose. 
JAV valstybės sėkr. H. Kissin- 
geris, jau beveik mėnesį laiko 
vedantis karo paliaubų derybas 
tarp Sirijos ir Izraelio, pareiškė 
viešą apgailestavimą dėl Maalot 
tragedijos ir dėl Izraelio keršto 
veiksmų, pareikalavusių taip 
pat nekaltų žmonių gyvybių. Te
roro veiksmus organizuojančių 
arabų vadų Izraelio bombos tose 
stovyklose nesurado ir dabar 
juos skatins imtis dar platesnio 
masto teroro. Buvo nuogąstau
jama, kad šie įvykiai pakenks 
H. Kissingerio pastangoms už
baigti karą tarp Izraelio ir Si
rijos. Jis betgi paskelbė, kad 
abiem pusėm priimtina paliau
bų sutartis jau yra beveik už
baigta ir greičiausiai bus pasi
rašyta šią savaitę.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
V. Vokietijos prezidento rin

kimus 530:498 balsų santykiu 
lengvai laimėjo užsienio reika
lų ministeris ir liberalų vadas 
W. Scheel, Įveikęs krikščionių 
demokratų kandidatą R. von 
Weizsackerj. Jokios galios ne
turinčias prezidento pareigas 
jis perims iš G. Heinemanno 
liepos 1 d. Bundestagu vadina
mi žemieji federacinio parla
mento rūmai 267 balsais is 492 
naujuoju V. Vokietijos kancle
riu patvirtino W. Brandtą pa
keitus) finansų ministerį- H. 
Schmidtą. Jis žada tęsti ligšio
linę V. Vokietijos politiką, bet 
pagrindinį dėmesį skirti inflia
cijai ir vidaus reikalams, atmes
damas paskolas komunistų kraš
tams. Santykiuose su aštuonio- 
mis Bendrosios Rinkos valstybė
mis pirmon vieton bus statomos 
ne Italijos ar Britanijos, o V. 
Vokietijos problemos. Ministe- 
rių kabinete naujasis kancleris 
H. Schmidtas paliko du trečda
lius buvusiųjų politikų ir įvedė 
penkis naujus. Prezidentu iš
rinkto W. Scheel užsienio rei
kalų ministeriją perėmė buvęs 
vidaus reikalų ministeris H. D. 
Genscheris, kuriam dabar ten
ka liberalų vado ir kanclerio pa
vaduotojo pareigos.

PATVIRTINO SKYRYBAS
Italijos gyventojai specialiu 

referendumu patvirtino prieš 
trejus metus priimtą skyrybų 
įstatymą. Už jo palikimą bal
savo 59,1%, už panaikinimą — 
40,9%. Pagal tą įstatymą skyry
bos leidžiamos tada, kai vyras 
ir žmona negyvena kartu 5 me
tus, kai vienas iš jų yra nuteis
tas kalėti daugiau kaip 15 metų 
arba kalėjimo bausmės susilau
kia už seksualinius nusikalti
mus, šeimos nario nužudymą. 
Skyrybų įstatymo panaikinimą 
rėmė didžiausia Italijos parti
ja — krikščionys demokratai, 
vadovaujami A. Fanfanio, nau
jųjų fašistų partija, katalikų 
dvasininkai ir kiti. Apgailes

tavimą dėl rinkimų rezultatu 
pareiškė popiežius Paulius VI ir 
Italijos vyskupų konferencijos 
komitetas. Vyskupai dabar pla
nuoja propaguoti šeimos vieny
bę ir ragina politikus išspręsti 
italų šeimas užgriuvusias pro
blemas.
SUDARĖ CIVILINĘ VYRIAUSYBE

Portugalijos prezidentu buvo 
paskelbtas sukilusių generolų 
tarybai vadovavęs A. Spinola. 
Ministeriu pirmininku jis pasi
rinko teisės prof. A. de Paima 
Carlos, dešiniojo sparno demo
kratą, užsienio reikalų ministe
riu — socialistų vadą M. Soares, 
teisingumo ministeriu — socia
listą S. Zenha, darbo ministeriu 
— komunistą A. Pacheco, mi
nisteriu be portfelio — kompar
tijos vadą A. Cunhal. Naujasis 
ministeriu kabinetas turi 15 na
rių, kurių dauguma pasisako už 
pilną nepriklausomybę Angolos, 
Mozambiko ir Portugalų Gvinė
jos kolonijoms. Prez. gen. A. 
Spinolos vyriausybė šių koloni
jų partizanams jau yra pasiūliu
si' karo paliaubas. Tačiau di
džiausią problemą sudaro strei
kų grėsmė pačioje Portugalijo
je, kur darbininkai reikalauja 
padidinti atlyginimus 40% ar 
dar daugiau. Šią problemą dabar 
turės spręsti komunistas darbo 
ministeris A. Pacheco. Portuga
lija žada užmegzti diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga, ko
munistine Kinija ir kitomis ko
munistų valstybėmis.
PREZIDENTAS IR PREZIDIUMAS

Naujasis Jugoslavijos parla
mentas prezidentu iki gyvos gal
vos patvirtino J. Tito, kuriam 
gegužės 25 d. sukaks jau 82 me
tai amžiaus. Patvirtinimo susi
laukė ir 9 valstybės prezidiumo 
nariai, kuriems kraštą teks val
dyti po prez. J. Tito mirties. Jų 
tarpe yra partijos teoretikas E' 
Kardelj, kroatų vadas V. Ba- 
karic. Prez. J. Tito šia proga 
pasakyta kalba ragino visus ju
goslavus išsaugoti pasiektus lai
mėjimus, kuriuos atnešė pastovi 
ekonominė pažanga. Po dviejų 
savaičių bus sušauktas kompar
tijos X kongresas vienybei at
statyti.

INDIJOS ATOMINĖ BOMBA
Indija išbandė pirmąją atomi

nę bombą, tačiau premjerė I. 
Gandhi pabrėžė, kad atominė 
energija bus naudojama tik tai
kos reikalams. Apgailestavimą 
dėl Indijos įsijungimo į atomi
nių valstybių klubą pareiškė 
Britanija ir JAV. Bandymas bu
vo atliktas 328 pėdų gylyje po 
žeme. Protestų dėl šio bandymo 
Indija tesusilaukė iš Japonijos 
ir savo kaimyno Pakistano. Ko
munistinė Kinija tik konstata
vo įvykusį atominį sprogimą, o 
Sovietų Sąjunga pakartojo Indi
jos teigimą, kad bandymas ne
turi nieko bendro su Indijos 
ruošimusi karui.

J. MASARYKAS NUSIŽUDĖ
JAV valstybės departamento 

archyvai paskelbė ambasado
riaus L. Steinhardto valstybės 
sekr. G. Marshallui atsiųstus 
pranešimus, liečiančius Čeko
slovakijos užsienio reikalų mi
nisterio J. Masaryko tragišką 
mirtį 1948 m. kovo 10 d., kai 
krašto valdžią jau buvo perėmę 
komunistai. Mirties aplinkybes 
tyrusi komisija konstatavo nu
sižudymą iššokimu pro langą, 
bet daug kas įtarė, kad jis galė- 
io būti išmestas pro langą. Am
basadorius L. Steinhardtas prita
ria nusižudymo teorijai, kurios 
faktus bandė nuslėpti prez. E. 
Benešąs ir velionies bičiuliai.

PREZIDENTO RINKIMAI
Prancūzijos prezidento rinki

mus labai maža balsų persvara 
laimėjo finansų ministeris V. G. 
d’Estaing. Negalutiniais Hnome- 
nimis už jį pasisakė 50,71% rin
kėju. už kompartijom romiau 
socialistų vadą F. Mitterrand? 
— 49,28%.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. V. 23 — Nr. 21 (1268)

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

9 RELIffllAME GIMME
* POPIEŽIŠKOJI SOCIALINIŲ 

RYŠIŲ KOMISIJA paskelbė studiji
nį dokumentą “Socialiniai ryšiai ir 
Evangelijos skleidimas dabartiniame 
pasaulyje”, kuriame pabrėžiama ypa
tinga spaudos, radijo ir televizijos 
reikšmė pasaulio krikščioninime. 
Šiandieną, kai viskas greit keičiasi 
ir senos struktūros byra, esą labai 
svarbu turėti patikimą ir pastovią 
katalikišką spaudą, kuri galėtų teik
ti krikščioniškas ir teisingas gaires 
žmonėms.

* SV. TOMO AKVINIEČIO 700 M. 
MIRTIES SUKAKTIS buvo paminė
ta 1,300 mokslininkų kongresu Ro
moje, kuris truko 8 dienas. Kongre
są organizavo bei tvarkė kun. Abe- 
lardo Lobato, OP. Jis pareiškė, kad 
kun. Pierre Teilhard de Chardin, SJ, 
atrodė užimsiąs šiais laikais tą vie
tą, kurią iki šiol K. Bendrijoje už
ėmė šv. Tomas, tačiau, po kelių me
tų žavesio Teilhardo mintimis, visi 
rimtesni mokslininkai vėl grįžtą prie 
šv. Tomo teologinių pagrindų. Pau
lius VI savo kalboje to kongreso me
tu pareiškė, kad visi turi kreipti dė
mesį į logiką ir į griežtą bei sąži
ningą proto panaudojimą jieškant 
gyvenimo bei regimų daiktų tiesos. 
Yra pavojus, kad naujosios kartos 
gali būti užliūliuotos mokslais, kurie 
remiasi pojūčiais ir dėmesį kreipia 
tik į apčiuopiamas dalykus, šv. To
mo filosofija šiais laikais esanti ly
giai svarbi ir naudinga, kaip ir anks
čiau, nes žmogų išmoko naudotis lo
gikos dėsniais ir skatina jį kilti į tie
są bei kurti savo originalias mintis. 
Kadangi šv. Tomas buvo realistas, 
jo mokslas žmogų veda pirmyn, ne
atitverdamas jo nuo kitų filosofinių 
sistemų ir neužkirsdamas kelio žmo
gaus nuolatinei pažangai bei jieško- 
jimui. Popiežiaus pagrindinis troški
mas šiuo metu, kad studentai, moky
tojai, politikai Ir žurnalistai pra
moktų aiškaus ir taisyklingo galvo
jimo meno.

* KARD. JOZSEF MINDSZENTY 
jau atvyko į JAV ir per 6 savaites 
ketina aplankyti Niujorko, New Jer
sey, Pensilvanijos, Ohio, Kaliforni
jos, Illinois bei kitas valstijas. Jo 
atsiminimų knyga, kurios Vatikanas 
neleido spausdinti, pasirodys vokie
čių kalba jau šiomis dienomis, o ang
lų kalba — vėliau.

* LENKIJOS VYSKUPAI, po sa
vo bendrojo susirinkimo, paskelbė 
oficialų pareiškimą, kuriame pasisa
ko esą patenkinti Vatikano pastan
gomis gerinti K. Bendrijos ir Lenki
jos komunistinės valdžios santykius. 
Tačiau jie įsakmiai pabrėžė, kad Va
tikanas turįs jų atsiklausti kiekviena

Sof. St. Rakščiai
I 
j
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me savo pokalbių žingsnyje ir jokio 
sprendimo negali būti padaryta be 
Lenkijos episkopato žinios. Taipgi 
vyskupai savo pareiškime pasisako 
esą priešingi lojalumo priesaikai, 
kurią dabar Lenkijos komunistinei 
valdžiai turi duoti kiekvienas kuni
gas, skiriamas klebonu, ir valdžios 
laikysenai vaikų auklėjimo srityje.

* KUBOJE LANKĖSI K. Bendri
jos viešųjų reikalų sekretorius arkiv. 
Agostino Casaroli. Ten jis susitiko 
su vietos kunigais bei vyskupais. 
Prieš išvykstant pas jį atsilankė Fi
del Castro ir kalbėjosi apie dvi va
landas. Buvo svarstomi trys dalykai: 
kunigų trūkumas (500 kunigų buvo 
išvyti iš Kubos 1960-61 m.), didesnis 
katalikų dalyvavimas civiliniame bei 
politiniame krašto gyvenime, religi
nis jaunimo auklėjimas.

* KOMUNISTINĖS KINIJOS da
bartinėje ideologinėje kovoje prieš 
konfucionizmą pasirodė ir medžiagos 
specialiai nukreiptos prieš krikščio
nybę. Šią žinią pranešė Vatikano 
spaudos agentūrą “Fides”. Tai rodo, 
kad krikščionybė komunistinėje Ki
nijoje yra stipri, nes kitaip nebūtų 
minima.

* MISIJONIERIAI, kurie darbuo
jasi svetimuose kraštuose, buvo Va
tikano Evangelijos skleidimo kon
gregacijos perspėti nesikišti į tų 
kraštų politinį gyvenimą.

* GANOS VYSKUPAI savo susi
rinkime buvo nutarę duoti leidimą, 
reikalui esant, pasauliečiams dalinti 
Komuniją, bet dar nutarė prieš tai 
atsiklausi pačių pasauliečių. Pasiro
do, pasauliečiai to nenori. Todėl vys
kupai dabar šį reikalą nutarė už
miršti.

* KATALIKŲ MOKYKLOMS KA
NADOJE gresia pavojus pačioms sa
ve sunaikinti iš vidaus, pareiškė 
Londono vysk. G. Emmett Carter, 
kalbėdamas 30-tame metiniame Onta
rio anglų katalikų mokytojų suva
žiavime. Pavojus esą pradeda atsi
rasti iš mokytojų pusės, nes jų tar
pe yra tokių, kurie nejaučia jokio at- 
sakomingumo jaunimo dvasiniame ir 
moraliniame auklėjime.

* CIVILINĖ SANTUOKA ISPA
NIJOJE padaryta įmanoma neprakti
kuojantiems katalikams. Anksčiau 
civiliškai tuoktis galėjo tik neka- 
talikai, o dabar gali ir tie, kurie pa
reiškia, kad nepraktikuoja katalikų 
tikėjimo.

* GEROJO GANYTOJO SESERŲ 
VIENUOLIJA Otavoje pardavė savo 
100 metų senumo centrinį namą Ki
nijos kamunistams, kurie ten įrengs 
savo ambasadą. KUN. J. STŠ.

Baudžiavinio bizūno šešėlyje 
Satyrinė nūdieninės tremties faktelių apžvalga 

BR. ZUMERISKaip norim, taip posmuokim, 
bet kad į pakalnę riedam dar 
anos gadynės nusmaigstytu ke1- 
liuku — nesiginčykim. Nėra čia 
ko! Esam baudžiauninkų anūkai 
ir elgiamės kaip tokie. Galim 
paprastais siūlais siuvinėti ar 
spalvotais atsiuvinėti — kiek
vienas pagal savo skonį, tačiau 
rezultatas tas pats — vergo vai
kas ir tiek! Anais laikais rusiš- 
ko-lenkiško pono įmuštus į mū
sų senelių kailį randus ir len
kuojančio klebono į jų smegenis 
supiltas šiukšles, mes, anų bau
džiauninkų anūkai, dar tebene- 
šiojame savo galvosenoje ir sa
vo kraujuje. Ir elgiamės pagal 
tai. Suprantama, šiais demokra
tijos ir laisvės laikais koks ilga
plaukis kibs į krūtinę: “Ką tu 
čia—nesąmonės! Baudžiavos nė
ra. Mes skaityti ir rašyti mo
kam!” (Niekam neprasitarkit, 
kad namuose lietuviškos knygos 
nėra).

Na, kągi, kiekvienas pagal sa
vo skonį. Tai aš kaip tik neseniai 
sakiau. . Todėl pradžioj perdaug 
nesikarščiuodami kilstelkim tik 
vieną praeities uždangos kampu
tį. Va, ir matosi. Dvarponis, bi
zūną rankoje šmigodamas, koją 
priekin atstatęs, pasigardziuoda1- 
mas niekina visa, kas lietuviška: 
kalbą, papročius, tradicijas, isto
riją ... Kas tik lietuviška, yra 
prakeikto šuns kraujo litvoma- 
nija — skamba ant lietuviško 
liežuvio išverstas lenkiškas 
keiksmažodis. Gi sekmadienį tas 
baudžiauninkas — mūsų senelis 
— nukiūtinęs į bažnytėlę girdi 
griausmingus storo klebono 
šauksmus iš sakyklos: lietuviš
kos kalbos net Dievas nesupran
ta. Ar girdite ką aš jums, pago
niškos kiaulės, sakau?! Ir jeigu 
nori, tu mužikėli, apturėti dan
gaus karalystę — melskis len
kiškai. Lietuviškai melsdamasis 
prasmegsi, kaip ta muselė išrū
gose, ant amžių amžinųjų pek
los smaloje . .. (Lietuviškame 
Seinų-Punsko krašte dar ir šian
dien, kad ir kiek moderniau, pa
našūs reikaliukai klojasi).

Uždangą nuleidus
Šioje vietoje, koks nors švel

niai sušukuotas tautietis burb- 
tels — persūriai pasakyta. Atsi
verskite (jei turite) Biržiškos, 
Cicėno, Kviklio knygas apie Vil

Kį &

Įi Devynios dienos žydinčiame krašte | 
S Įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbijon

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Čia tenka arčiau pažinti ir 

išsikalbėti su labai lietuviška ir 
patriotiška Slotkų šeima. Jie tu
ri galvijų ūkį Kolumbijos liano
se (lygumų džiunglės) apie 150 
km. nuo Bogotos. Pradėjo iš 
nieko, o dabar p. Slotkus tvirti
na, kad turto pilnai pakaks ne 
tik jam, bet ir vaikams. Visi 
vaikai mokosi, tik vienas sūnus 
Kęstutis dirba kartu su tėvais 
ūkyje. Dabar jis, pritardamas 
akordeonu, kartu su tėvu išdai
nuoja visas dainas. Dainuoja 
gražiai, jautriai išgyvendamas. 
Vaikai kalba be priekaištų gry
na lietuviška kalba. Tai lyg ma
ža lietuviška salelė plačiose Ko
lumbijos lianose. Didžiausia tė
vo svajonė, kad vaikai sukurtų 
lietuviškas šeimas. To norėtų ir 
patys vaikai, bet jie klausia — 
kaip? Gyvena atskirti nuo visų 
ir mažai jaunimo sutinka. Mo
kyklose ir universitete aplinkui 
svetimtaučiai. Kęstutis yra 19 
metų. Prieš 4 metus jis sukūrė 
eilėraštį “Svajonę”, kurį jis 
man lietuviškai parašė. Štai po
ra posmelių:
Kad mano mergelė lietuvaitė būtų— 
Jos kasos auksinės, mėlynos akutės, 
Jos rausvas veidelis, baltos rankutės 
Spindėtų, žibėtų ir mane lydėtų ...
Mergele, gražuole auksinių kasų, 
Padėk man sukurti tarp tyrų plačių 
Lietuvišką šeimą, lietuvišką dvasią, 
Kur daina ir meilė gyventų kartu ...

Tai jo svajonė plačiuose Ko
lumbijos “tyruose”. Jis visas 
dienas praleido kartu su mūsų 
jaunimu. Kartu išvykome ir į 
Bogotą, o iš ten jau reikėjo grįž
ti į darbą, bet tada jį pakeitė 
brolis Vytautas, studijuojąs Bo
gotos universitete. Jis kiekvie
ną dieną buvo mūsų koncertuo
se. Trečią dieną atėjo už scenos 
ir pakeitė kitą berniuką, išlei
do jį į salę, o pats pasiliko 
mums vertėjauti ir stebėti kon
certo iš užkulisių. “Kiekvieną 
dieną man viskas patinka labiau 
ir labiau. Labai džiaugiuos, kad 
šiandien esu čia, nes dabar ma
tau ir suprantu visus vargus ir 
rūpesčius, kurie yra kitoje už
dangos pusėje” — labai nuošir
džiai kalba Vytas. “Kaip ilgai ši 
lietuviška salelė išsilaikys Ko
lumbijos ’ tyruose? Ar laikas ir 
gyvenimo realybė nenuneš jos 
pasroviui?” — klausiu save. Jis 
pasikeičia adresais su mūsų jau
nimu ir tikisi susitikti.

Pirmadienis — vasario 18
Pirmadienis skirtas grynai po

ilsiui ir pasivažinėjimui po Me- 
dellino apylinkes. Su mumis 

niją — ten rasite, kad ne tik len
kuojantieji klebonai, bet ir vy-s 
kupai lietuvių adresu yra palei
dę sparnuotų žodelių. Nuo klau
syklos vargšelius vijo, kol len
kiškai neišmoks išpažinties at
likti ... Dievulio vardu lenko- 
manai mums privirė nevisai die
viškų patiekalų!

Po šio trumpo praeities šnek- 
telėjimo, dabar apsidairykim 
apie save. Pažiūrėkim, kaip Jo
nas ar Petras tremtyje nuolan
kiai vykdo šlėktos įmuštą ir len- 
komanų įkaltą tikslą: niekink vi
sa, kas lietuviška, ir nusižemi
nęs griebk visa, kas tiktai sveti
ma.

Svetimi talismanai
Aną dieną kaukšėdamas did

miesčio šaligatviu, užsuku į 
krautuvę. Iškaboje suraityta 
kažkokia anglosaksiška pavardė 
su visokiom bereikalingom rai
dėm. (Kaip ją taisyklingai per
skaityti, turbūt reikėtų atsi
klausti Oksfordo kalbininkų). 
Nesuradęs, ko man reikia, 
šmakšteliu į gretimą krautu
vę su tikra vokiška pavarde iš
kaboj — net su dviem taškeliais 
ant vienos raidės, kaip pas vo
kiečius priimta. Apsidairęs irgi 
nesuradau jieškomo pirkinio, 
bet už prekystalio stovintis vy
ras mandagiai nurodo tą pačią 
krautuvę, kurioje ką tik buvau. 
Girdi, pas tą lietuvį rasi tai, ko 
gerbiamasis jieškai. “Kaip tai 
lietuvį” — sakau. “Juk iškaboje 
kažkokia angliška pavardė su
sukta”. “Tai kas”, — sako man 
vokietis gerkliniu balsu varty
damas angliškus žodžius. — “Aš 
gerai žinau — jis lietuvis”. '

Štai tau, boba, devintinės, — 
sakydavo mano senelis. Lietuvis 
prekybininkas nedrįso savo lie
tuviškos pavardės ant nuosavos 
krautuvės iškabos užsirašyti, o 
vokiečiui nerūpėjo net savo pa
vardės raidžių taškelių pakeisti 
į anglišką vinigretą. Tas vokie
tis tikriausiai nepagalvojo, kad 
anglai yra kažkokios antgamtiš
kos būtybės, o jų pavardės turi 
blizgėti net tamsoje ir saugoti 
nuo visokio pikto, tarsi indėną 
talismanai.

Kiek vėliau keletą kartų pra
ėjau pro tas dvi krautuves. At

vyksta ir visas Medellino lietu
viškasis jaunimas, tad autobu
sas jjasidaro permažas ir kele
tas žmonių pakaitomis važiuoja
me automobiliu su kun. M. Ta
mošiūnu. Pradėdami savo eks
kursiją, sustojame dienraščio 
“El Colombian©” redakcijoj. 
Priėmimų salėje tuojau akį pa
traukia siena, nukabinta garsių
jų žmonių šaržais. Kolumbija — 
katalikiškas kraštas, tad pirmas 
garbingoje vietoje kabo popie
žiaus Pauliaus VI šaržas. Toliau 
seka Eisenhower, Kennedy, Ni
xon, Goldą Meier. Gale — Stali
nas ir Hitleris, bet įdomiausias 
yra Castro — tai kūjis ir pjau
tuvas taip sukryžiuoti, kad pui
kiai gali įžiūrėti jo profilį, šar
žai padaryti iš tamsaus ir švieL 
saus medžio kombinacijos, labai 
įdomiai atrodo. Priėmimų salė
je padaro mūsų grupės nuotrau
ką, kurią sekančią dieną kartu 
su aprašymu randame dienraš
tyje.

Pravažiuojame turtingai gy
venančių žmonių vilas, gražiai 
prižiūrimas, tvarkingai aptver
tais ir gėlėmis išmargintais kie
mais pasipuošusias. Daug kur 
matosi maudymosi baseinai ir 
brangūs automobiliai, bet tuo
jau pat namai retėja ir įvažiuo
jame į miesto pakraščius, kur 
jau akis pagauna nuskurusių 
vaikų būrius, susibūrusius prie 
vargingai atrodančių apšepusių 
namelių. Kaikurie jų be langų, 
nes naktys yra šiltos, o stogas 
reikalingas tik priedangai nuo 
lietaus. Laukuose ganosi asiliu
kai, matosi arklių, o kaikur net 
lamos. Nevieną asiliuką, ap
krautą ryšuliais ir taikiai žings
niuojantį po savo našta ir mes 
pakeliui pralenkiame. Mūsų tak
si greičiau, o paskui jį ir mėly
nos spalvos autobusas, pilnas 
dainuojančio jaunimo, kopia i 
kalnus.

Vaizdai keičiasi kas akimirką 
— tik suspėki žiūrėti. Čia siau
ru keliuku važiuojame kalnų 
tarpekliu, čia vėl prieš akis to
lima kalnų panorama, išmargin
ta įvairių spalvų augmenija ir 
gėlynais. Lygumėlėse ūkiai tvar
kingi ir gražūs. Namai daugiau
sia mūriniai, aptinkuoti, su sun
kiais čerpių stogais. Labai daž
nai išilgai viso namo eina ve
randa, papuošta nuo lubu nu
leistais gėlių vazonais. Viršus 
vazono pilnas žydinčių gėlių, o į 
apačią driekiasi žalsvai rudos 
spalvos lyg ir siūlai. “Tai barz
dos” — aiškina kun. Tamošiū
nas. Iš tikro šie puodai labai 
primena ilgas barzdas, lengvo 
vėjelio supamas į šalis. Tai tik 

sitiktinai ar ne, bet pas tą vokie
tį mačiau daugiau pirkėjų, negu 
pas lietuvį su rėkiančia angliška 
pavarde iškaboje.

Ir štai šitoje vietoje jūs man 
pabandykit įrodyti, kad ano ge
rai prasikūrusio tautiečio kaily
je dar nėra užsilikę šlėktos 
įmušto bizūno žymių, o krauju
je neplaukioja tautinio menka
vertiškumo bacilos: kas sava — 
niekas, kas svetima — stebuk
linga.

Senelis nusispjautų
Šnekėkim ar giedokim, bet 

tremtyje nevienas esam paste
bėjęs, kad tam tikri tautiečiai 
savo pavardes tiek sumakaloja, 
susukioja, jog seneliui jas pa
mačius, pypkė iš dantų įskristų. 
Atsikvošėjęs, garsiai nusispjau
tų: “Nagi paraliai kur, argi tai 
mano anūkas čia?” •

Žiūrėk, koks nors filmų artis
tas, inžinierius, daktaras ar šiaip 
tarnautojas savo lietuvišką pa
vardę sumaigo, kad ją iš kairės 
ar dešinės skaitydamas net lie
tuviško kvapo neužuodi. Kažko
kį skiepų išradėją tik iš laikraš
čių išskaitėm lietuviu esant. Ki
tas šokteli, tarsi savo šešėlio pa
sibaidęs arklys, į kitą kelio pu
sę: savo pavardę praskiedžia ru
sišku, lenkišku ar kitokiu žargo
nu ir tada jau ramiai sau mirksi, 
lyg apuokas prieš saulutę. Tuo 
tarpu vokietis, rusas, prancūzas, 
ispanas, italas žengia su savo 
prigimta pavarde gūžį atstatęs, 
ir niekas jam nieko neprikiša. 
Juk iš tikrųjų, jeigu aš ištariu 
ano pavardę, tai negi anas bus 
tiek apkiautęs ir negalės ištarti 
manosios — lietuviškos?

Taigi, nėra čia ko ausimis kar
pyti. Lietuviška pavardė turi 
tiek pat teisės egzistuoti, kiek 
anglo, prancūzo, vokiečio, italo 
ir t. t. Ir, svarbiausia, tos teisės 
niekas nebando mums paneigti. 
Anaiptol! Neigiame mes patys. 
Tarsi kokie aferistai, bijomės 
savos lietuviškos pavardės, grie
biam pirmą pasitaikiusią, kad 
tik butų ne sava, kad tik būtų 
nelietuviška ir tada jau su pa
lengvėjusia širdimi plasnojam 
tarsi varnas į svetimą lizdą.

O sena tiesa bado pirštu į pa
slėpsnius: blogas paukštis, ku
ris savo lizdą teršia.

(Bus daugiau)

Kolumbijai charakteringas na
mų papuošalas. Ir matyt, labai 
populiarus, nes kiekvienas na
mas jais nusagstytas.

Kun. Tamošiūnas aiškina 
mums, kad nori užvežti į tokią 
kalnų augštumą, kurioje stovi 
Bogota. Jis mano, kad ten bus 
daug sunkiau kvėpuoti, ypač 
šokti, nes miestas yra 3 kilo
metrų augštumoje, ir oras daug 
retesnis. Keletą kartų sustoja
me pasigėrėti vaizdais ir pakvė
puoti grynu kalnų oru. Pakelė
se įrengti ištaigingi restoranai, 
kuriuose galima pavalgyti ir at
sigaivinti. Kalnai išmarginti 
įvairaus dydžio vilomis — čia 
savaitgaliams suvažiuoja turtin
gieji miestų gyventojai, kad ga
lėtų pasislėpti nuo miesto 
triukšmo ir praleisti laisvą laiką 
gamtoje.

Privažiuojame didžiulį kalnų 
krioklį. Jaunimas greitai paby
ra laukų žalumoj. Čia pralei
džiame geroką valandą. Viešpa
tauja nuostabi ramybė ir tylu
ma — tik tekančio krioklio 
šniokštimas ir išdykaujančio 
jaunimo juokas bei klegesys 
dar jaukiau nuteikia. Nesinori 
iš čia pajudėti, o užmiršus vis
ką — pasinerti gamtos vienu
moj.

Ir nepajuntame kaip prabėgo 
diena, besigrožint vienas už kitą 
gražesniais kalnų vaizdais. Sau
lė pradeda slėptis už augštųjų 
kalnų ir mums laikas vėl pa
judėti.

Žemyn leidžiamės kitu keliu, 
kur kalnai yra lėkštesni ir pa
kelėse daugiau ūkių, kuriuose 
dabar vyksta vakarinė ruoša. 
Ūkiai tvarkingi, įvairaus dydžio 
ir išvaizdos, gamta graži ir įvai
ri. Tarp augštųjų eukaliptų stie
piasi švelnios japoniškos pušys, 
kur - ne - kur “verkiantis gluos
nis”, bet už vis įdomiausi bam
buko miškeliai, išmėtyti laukuo
se tartum žalumynų puokštės. 
Bambukų miškeliai nedideli. At
rodo, kad jų kelmai suaugę kar
tu, ir tik ant ilgų kotų žalios vir
šūnės, plačiai prasiskėtusios, su
daro apačioje surištos puokštės 
vaizdą. Žmonės grįžta iš laukų. 
Moterys neša didžiulius ryšulius 
ant galvų, o vyrai vedasi apkrau
tus asiliukus.

(Bus daugiau)

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

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, sūnui ROMUI DRAUDVILAI ir jošei

mai skausmo valandose reiškiame gilią užuojautą

E. Underiai

J. A. Vanago

J. K. Kaknevičiai

Mylimai MAMYTEI

Mylimai MAMYTEI

kartu liūdime

BRANGIAI MAMYTEI

a+a Mykolinai Draudvilienei

P. Lukavičiai

L. I. Juzukoniai S. J. Andruliai

Mylimai MAMYTEI

reiškiame

M. L/Mdliriauskai ' I. Jašiūnai

S. O. Dačka Z. Danisevičiai

LEONARDUI KASPERIŪNUI

C. V. Lumbia

G. Lumbis Lumbis

Bronislavai Rekštienei

Hamilton, Ont

MYLIMAI ŽMONAI

Bronislavai Norkienei

Hamilton, Ont. H. K. Norkai

Mylimai MAMYTEI

MISEVIČIUS su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

P. ir F. KrivinskaiB. Galinienė

Stasiui Tumosai

S. Remeikaitė

K. Norkai 
J. Pleiniai

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Hamiltono mergaičių choras "Aidas 

ir tėvų komitetas

J. V. 
artimuosius

Stefa ir Bronius Grikeniai 
Aušrelė ir Robertas Farley

mirus, vyrą JONĄ, dukreles, sūnų ir jo šeimą, tėvelį, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

mirus, ROMUI DRAUDVILAI ir jo šeimai

svainiui, dėdei ROMUI DRAUDVILAI ir jo šeimai bei

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą mielam

Lietuvoje mirus, sūnų ROMĄ ir jo šeimą bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

A. Birgel'ienė

mirus, jo žmoną NASTUTĘ, dukrą GRAŽINĄ, sūnų 

inž. JUOZĄ ir jų šeimas liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia —

Lietuvoje mirus, mūsų choro administratorių J

Toronte mirus, vyrą PRANĄ, dukrą, žentą 
SENIŪNUS, jų šeimą, sūnų ANTANĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —

I. P. Girniai
B. J. Norkai

Lietuvoje mirus, sūnus — BRONIŲ, PETRĄ ir STASĮ

mirus, brolį JONĄ su šeima giliai užjaučiame

A. Remeikienė
Kerbelių šeima



Plačiųjų erdvių erelis užbaigė skrydi
A. a. Antanas Ramūnas - Paplauskas, Otavos universiteto profesorius

Visus lietuvius sukrėtė šiurpi 
žinia: Otavoje 1974 m. gegužės 
11 d., 7 v.r., nuo širdies smūgio 
mirė prof. dr. Antanas Ramū- 
nas-Paplauskas.

Velionis buvo ne tik mokslo, 
bet ir plunksnos žmogus: rašė ir 
proza, ir eilėmis. Po vienu kaž
kur tilpusiu eilėraščiu jis pasi
rašė “Ramūnas-Neramūnas”. Ir 
iš tikrųjų tai būta labai tikslaus 
pasivadinimo, nes velionis buvo 
itin neramios dvasios žmogus 
gerąja prasme.

Dr. A. Ramūnas savo gyveni
mo kelionę pradėjo 1910. XII. 
31 Akmenės km., Liubavo vlsč., 
Marijampolės apskr. Ėjo, žygia
vo per įvairias mokslo įstaigas 
•— Marijampolės Marijonų gim
naziją, V. D. universitetą Kau
ne, Vienos ir Vokietijos univer
sitetus — vis neramus, vis užsi
degęs kažko daugiau siekti, pla
čiau užsimoti. Pagaliau 1949 m. 
atklydo į Montrealio universite
tą kaip dėstytojas. Po vienerių 
metų (1950) — jau Otavos uni
versiteto profesorius, o nuo 
1956 m. ordinarinis profesorius 
ir pedagogikos katedros vedė
jas, o taip pat “Revista Inter- 
americana de Education” redak
torius.

Nerami Neramūno dvasia ir 
tuo dar nepasitenkino. Dr. A.

PR. ALSĖNAS
ekologijos — be Freudo, fizikos bei 
matematikos — be Einšteino.

Nežiūrint šimtmečius trukusių var
gų ir statytų kliūčių, žydų tauta vis- 
tiek atkūrė savo valstybę! Iš visų 
25 kraštų, kuriuos teko lankyti Euro
poj, Azijoj, zlfrikoj ir Naujajam Pa
sauly, Izraelis padarė man patį švie
siausią ir gaivalingiausią įspūdį. Kas 
per gražumėlis ir originalumas Je
ruzalės universiteto, į kurį surinkti 
įžymūs mokslininkai iš įvairių pa
saulio kampų!

Taigi, šiandien nestatytinas klau
simas: plaukti į plačiuosius vande
nis, ar neplaukti, nes ir taip kiek
vienas tremtinys jau 'savaime yra 
Įmestas į tuos “plačiuosius vande
nis”. Nūn, kas tikrai svarbu ir bū
tina, tai įsigauti į tuos vandenis ir 
plaukti ne betkaip, bet gerai, galin
gai, nešiojant savo širdyje ir krau- 
juje tą niekad nemirštančią, veiklią, 
į nuolatinius žygdarbius mus skati
nančią Tėvynės meilę ...

Pagaliau dr. A. Ramūno ryš
kiausias “credo”:

Prieš emigraciją, būdami įvairiuo
se kraštuose, turėjome nemaža sun
kumų ir rūpesčių bespręsdami kas
dieninės duonos bei medžiaginės eg
zistencijos klausimą. Nūn tas klausi
mas atkrito. Įsistiprinom medžiagiš
kai. Prisipirkom namų — kas po

Ramūnas įsteigė Otavoje prie 
universiteto lyginamosios peda
gogikos centrą ir tapo jo direk
toriumi. Be to, jis ir daugelio 
organizacinių padalinių pedago
gikos srityje vadovas, daugelio 
leidinių redaktorius ir didelis 
keliautojas moksliniais reika
lais po platųjį pasaulį. 1956, 
1957-1959 m. praleido moksli
nėse kelionėse po 27 pasaulio 
kraštus. Tada jis skaitė paskai
tas Amsterdamo, Atėnų, Bon- 
nos, Koimbros, Kopenhagos, Li
sabonos, Liuveno, Londono, Ma
drido, New Delhi, Niuiorko, 
Oslo, Paryžiaus, Romos, Uppsa- 
los, Vienos, Ženevos ir kt. uni
versitetuose.

vieną, kas po du, kas — net ir po 
tris. Taip lyg ir nebematom visų pa
vojų, kurie tyko mus iš vidaus. Gi 
vidiniai pavojai yra daug pavojin
gesni už išorinius, nes jie nėra taip 
lengvai įžvelgiami, pastebimi. Išori
ne prasme nūn nieko netrūksta, bet 
viduje mums pradeda trūkti vieno 
pagrindinio dalyko, būtent, ištver
mės, savęs atsižadėjimo ir pasiauko
jimo dvasios. Be šių dvasinių verty
bių nei paskiras asmuo, nei tauta di: 
dėsnių laimėjimų pasiekti negali. 
Kur trūksta šių vertybių, ten medžia

ginė gerovė nutukina sotų bei per
tekusį gėrygėmis kūną ir galutinai 
pribaigia nykstančią ar jau sunyku
sią dvasią. Tiek asmeniui, tiek tau
tai nieko nėra pavojingesnio, kaip 
prikalti savo sparnus prie žemės, 
prie medžiagos. Ir tojoj medžiagoj 
save palaidoti...”

Įsigavęs pats į “plačiuosius 
vandenis”, dr. A. Ramūnas ne 
tik plačiai ėmė bendradarbiauti 
įvairiuose tarptautinio masto 
pedagoginiuose, žurnaluose (jis 
rašė angliškai, prancūziškai, vo
kiškai), bet yra parašęs ir eilę 
veikalų, kurie buvo labai palan
kiai įvertinti tarptautinėj spau
doj. Svarbesniosios jo studijos 
yra: 1. “La mission de l’Univer- 
sitė”, 1952 m., Otavos un-to lei
dinys; 2. “Vladimir Soloviev”;
3. “Modern Philosphies of Edu
cations — Filosofias modernas 
de educacion”, Havana 1954;
4. “L’ėducation familiale au 
tournant de 1’histoire”, Ottawa, 
1955; 5. “L’ėducation physique 
dans 1’humanisme integral”, Ot
tawa, 1960; 6. “Die paedagogi- 
sche Ausstrahlung Oester- 
reichs”, Oesterreichischer Bun- 
desverlag, 1961; 7. “Le loisir: 
problėme des hommes libres 
d’aujourd’hui”, Ottawa, 1964; 8. 
“Dialogue entre Moscou et Ro
me”, Ottawa, 1966; 9. Twen
tieth Century Physical Educa
tion Movement”, Ottawa, 1966; 
10. “The Place of Physical Edu
cation in the Self-Realization of 
Man and Mankind”, Ottawa, 
1966.

Išvydo dienos šviesą ir gana 
didelis (net 435 psl.) didelio for
mato A. Ramūno veikalas: “De
velopment of the Whole Man 
Through Physical Education. 
An Interdisciplinary Comparati
ve Exploration and Appraisal”. 
Įžangos žodį šiam veikalui yra 
parašęs Avery Brundage, tarp
tautinio olimpinių žaidynių ko
miteto pirmininkas, o įvadą — 
Henri Lėgarė, OMI, Labradoro 
vyskupas, buvęs Otavos univer
siteto rektorius. Veikalas su
skirstytas į keturias dalis ir 12 
skyrių. Jame svarstomos žmo
gaus fizinio ugdymo problemos 
bendrojo žmogaus tobulinimo ir 
auklėjimo šviesoje. Autorius 
nagrinėja savo temą itin plačiai 
ir išsamiai, surinkdamas beveik 
visa, kas tuo klausimu buvo 
anksčiau rašyta bei nagrinėta. 
Išvedžiojimai remiami plačiais 
šaltiniais ir jų bibliografija.

Lietuvių kalba prof. A. Ramū
nas išleisd'ino knygą “Iš sutemų 
į aušrą”. Joje autorius, atsirem
damas į praeitį, gvildena lietu
vio, Lietuvos, Europos ir pasau
lio tragišką likimą, atskleisda
mas auštančio kosminio am
žiaus viziją. Toji knyga, tai, ga
lima sakyti, labai kontraversi- 
nių gabalų, parašytų labai lakia 
vaizduote/rinkinys/Apie ją la
bai įvairiai yra pasisakiusi lietu
viškoji spauda.

Plačiai išskleidęs bures tarp
tautiniuose vandenyse, ilsėkis 
Viešpaties ramybėje!

(T\/fA2A garbė svetimom 
d v kalbom kalbėti, didi 

gėda savosios nemokėti

Stasys Jagėla (antras iš kairės) įteikia $1000 čekį Tautos Fondui. Iš kairės: 
Tautos Fondo Toronto apylinkės atstovybės sekr. V. Montvila, St. Jagėla, 
TF Toronto apyl. atstovybės narys J. Vaičeliūnas, A. Firavičius, TF Toronto 
apyl. atstovybės pirm.

$1.000 AUKA TAUTOS FONDUS
Š. m. gegužės 10 d. gauta iki 

šiol pati didžiausia $1.000 auka 
Tautos Fondui Kanados lietuvių 
istorijoje. Ją įteikė Stasys Jagė- 
la Tautos Fondo Toronto apy
linkės atstovybės pirmininkui 
A. Firavičiui.

Už šią istorinę auką Stasiui 
Jagėlai nuoširdžiai dėkojame. Ji 
yra gražus pavyzdys kaip reikia 
kovoti dėl Tėvynės laisvės ir

Kanados Lietuvių

kad didesnės pajamos tik tada 
yra prasmingos, kai jų dalis ski
riama Lietuvių Tautos laisvės 
kovai paremti.'Tegu ši auka bū
na žiburys visiems tiems, kurie 
iki šiol nematė reikalo nė kele
to dolerių per metus paaukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Toronto 

apylinkės atstovybė

Fondo ateitis
V. IGNAITIS

Kanados L. Fondas yra finan
sinė ir kartu visuomeninė orga
nizacija. Paskutiniu laiku val
džia gausiau parėmė (nors ir ne- 
visą) mūsų kultūrinį veikimą. 
Tačiau tenka girdėti nuomonių, 
esą šios mūsų finansinės organi
zacijos reikšmė dėlto mažėja ar 
sumažės. Su tuo sutikti negali
ma. Savo finansinę organizaciją 
kultūriniams reikalams turime 
turėti, ją remti ir didinti. Mums 
gi niekad nebuvo perdaug pi
nigų. Be to, niekas negali būti 
tikras, kas gali įvykti su val
džios parama ateityje.

KL Fondas išaugo daugiausia 
vyresniosios kartos pastangomis 
ir įnašais. Reikia veikti ir to
liau taip, kad įnašai šimtinėmis 
nesumažėtų. Salia to, atsiranda 
ir kita didesnė galimybė su anos 
kartos amžiumi, būtent, dažnes
ni palikimai didesnėmis sumo
mis. Palikimų paskyrimas labai 
daug priklausys nuo pasitikėji
mo pačiu Fondu — kaip jis 
juos administruos ir vėliau per
duos Lietuvai. Paskutiniame vi
suotiniame nartų susirinkime 
buvo pasiūlyta, kad būtų duo
dami papildomi nario balsai nu- 
sipelniusiem asmenim (tai labai 
neaišku). Reikia manyti, kad siū
lymas nebuvo pilnai išmąstytas 
ir sukėlė ginčų. Visuotinis na
rių susirinkimas jį atmetė ir tuo 
būdu pasitikėjimas Fondu buvo

ir išbandytas, ir užtikrintas.
Antras labai svarbus dalykas, 

kuris jau nekartą buvo iškilęs ir 
iškils ateity, tai Fondo pinigų 
investavimas. Tas reikalas jau 
nekartą buvo svarstytas visuoti
niame narių susirinkime, bet at
mestas. Taip pat ir ateity turė
tų būti: pinigų investavimo 
klausimu plačiau turėtų pasisa
kyti visuotinis narių susirinki
mas. Jis pateiktą konkretų siū
lymą turėtų priimti ar atmesti.

Mes džiaugiamės dabartine 
valdžios parama daugiakultūrei 
veiklai. Ta parama turime ir 
naudotis. Bet vien ja pasikliauti 
negalima. Savo finansinę nepri
klausomą organizaciją turime 
turėti. Praktika jau rodo, kas 
savo turi, tam ir kiti padeda. 
Fondas jau 10 metų įrodė, kad 
tai yra gyvybinga organizacija, 
reikalinga kaip pastovi lietuviš
kų reikalų rėmėja. Pasitikėji
mas tačiau Fondu yra tas lemia
mas veiksnys, kuris gali būti di
džiausia garantija ateities įna
šams ir ypatingai palikimams 
didesnėmis sumomis. Pasitikėji
me glūdi ir Fondo ateitis!

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537
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Lietuvoje mirus, jos dukrą ANELĘ ŠLEKIENĘ bei jos 

šeimą ir kitus artimuosius Lietuvoje jų liūdesio 

valandose nuoširdžiai užjaučiame —

O. M. Guobai

MARIJAI DUBICKIENE1

A. S. Kavaliauskai

Zuzanai Pleinienei
Lietuvoje mirus, sūnų JERONIMĄ, jo šeimą, sūnų 

PIJŲ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

i. p.
B. J.

Girniai

Norkai

Hamilton, Ont.

L. K. Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 

Toronto skyriaus nariui

Vincui
mirus, jo dukrai ir 

artimiesiems reiškia

H. K. Norkai

J. V. Seniūnai

Tamašauskui
sūnui Lietuvoje bei visiems jo 

užuojautą —

Skyriaus valdyba ir nariai

VINCUI VITUI
mirus, jo ŽMONĄ, brolį JUOZĄ ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —

N. A. Gutauskai O. P. Rimkai
J. S Šešelgiai D. A. Kamaičiai

T. P. Enskaičiai
- W HM 'MgUi

Mūsų mielai sesei PETREI VITIENEI, 

jos mylimam

vyrui VINCUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

KLK Moterų Draugijos 

Hamiltono skyrius

Lituanistinio švietimo skauduliai
AL. GIMANTAS

1958 m. vasarą iš New Delhi 
prof. A. Ramūnas rašė:

Prieš keletą metų mūsų spaudoj 
iškeltas klausimas apie “plačiuosius 
vandenis” taip ir paliko neišspręs
tas. Tiek teorinėj, tiek praktinėj 
plotmėj šį klausimą jau seniai yra 
išsprendusi nuostabiai gaji, gabi ir 
veržli žydų tauta. Tik mes vis kaž
kodėl graibomės miglose ir niekaip 
nesusigraibom. Atrodo, kad “plačių
jų vandenų” ir, aplamai, vandenų 
baimė ar tik nebus viena iš mūsų 
pagrindinių istorinių silpnybių. Gal 
tai todėl dar anais gerais laikais ir 
sulindome į Gudijos, Ukrainos ir Ru
sijos pelkes, miškus ir krūmus, už
miršdami ne tik savo nuostabiai gra
žią kalbą, bet net savo vardą, užuot 
didžiai pamilę amžinai neramią Bal
tiją, o Per ją — ir audrotą didingą 
Atlantą, iškirsdami langus ir duris 
Lietuvai į platųjį erdvųjį pasaulį, 
lenktyniavę ir nulenktyniavę vikin
gus, kurių žygiai yra palikę pėdsa
kus ne tik Rusijos, Bizantijos, Ro
mos imperijos, naujai iškilusios Eu
ropos, bet ir Naujojo Pasaulio isto
rijoje.”

Nūn pats likimas atskyrė lietuvių 
tautos kamieno dalį ir bloškė ją j 
plačiuosius vandenis! Tas pats liki
mas dar skaudžiau yra pasielgęs su 
žydų tauta — visą ją išblokšdamas 
į plačiuosius vandenis! Bet gajus 
Izraelis neužmiršo nei savo kalbos, 
nei savo vardo, nei savo prigimties, 
nei savo praeities, dabarties ir atei
ties idealų. Plačiuose vandenyse jie 
nenuskendo, nes čia pat išmoko pui
kiai plaukti, juos, tuos vandenis, už
kariauti, apvaldyti. Šiandien žydų 
tauta dominuoja ne tik pasaulio pre
kyboje, bet ir pasaulio spaudoje, 
moksle, mene ir t.t. Taip, sakysime, 
negalima įsivaizduoti XX amžiaus 
filosofijos mokslų be Bergseno, psi-

Ši tema nėra nauja, nenauji 
ir šie žodžiai, bet kai reikalas 
yra aktualus, pakartotinai tenka 
ir vėl grįžti prie jo svarstybų.

Statistiniai duomenys rodo, 
kad mokinių skaičius mūsų li
tuanistinėse mokyklose mažėja. 
Mokyklų išlaikymo materialinė 
bazė gal kiek ir gerėja, nes vi
suomenė, gerai suprasdama pra
dinio ir vidurinio lietuviško 
švietimo reikšmę, neatsisako 
įvairiais būdais (aukomis, loteri
jomis, parengimais) remti tiek 
darbu, tiek ir pinigu. Visdėlto 
eilės mokytojų nuomone, atei
nančio lietuviško jaunimo tauti
nio susipratimo laipsnis labai ri
botas. Dar labiau ribota jų lie
tuvių kalba ir tautinė sąmonė. 
Atseit, vis sunkiau mokytojams 
dirbti klasėje, nes daugiau pu
sės mokinių lituanistikoje yra 
tikri analfabetai. Tegu ir di
džiausi optimistai savęs ir kitų 
neapgaudinėja — šioje srityje 
gerėjimo nesimato, o netolima 
ateitis gali būti dar mažiau ža
danti. Gerai dar, jei tėvai ne
atsisako su savo jaunimu kartu 
padirbėti, padėti jiems namų 
darbus atliekant. Visiškai blo
ga padėtis tų vaikų, kurių tė
vai neturi noro ar “laiko” pa
dėti lietuviškus uždavinius ar 
problemas sprendžiant. Nege
riau ir su tais, kuriems tėvai 
patys viską parašo ar klausimus 
atsako. Pažymiai, tegu ir patys 
geriausi, faktinai tenka ne vai
kams, o tėvams. Tokio pobū
džio lietuviškasis švietimas tik
rai nekelia bendrojo lygio — jis 
tik klaidina ir mokytojus, ir mo
kinius.

Jei nekalbėsime apie išimtis 
(kur jų nėra!), tai, aplamai žvel

giant, lituanistinis mūsų jauni
mo lygis yra labai menkas. Jo 
lietuvių kalbos žodynas negau
sus, labai ribotas. Negeresnė pa
dėtis ir rašyboje, žodžių galū
nės maišomos, taisyklių nesilai
koma, gausu gramatinių ir sin
taksės klaidų. Didesnio noro 
mokytis, tobulėti nėra. Visa at
liekama nebandant siekti nė vi
dutiniškumo. tenkinamasi tik 
pačiu minimumu. Pasiteisinimų 
turima visa eilė, k.a. kasdieni
nių pamokų atlikimas, sportas, 
organizacinė veikla (vietinė ir 
lietuviška), muzikos, baleto ar 
dar kitokios pridėtinės pamo
kos, žodžiu, lituanistiniam švie
timui taip ir nebelieka laiko, 
energijos, noro.

Mūsų švietimo darbuotojai 
deda daug pastangų ir rodo 
vertingos iniciatyvos,' keisdami 
programas ir vadovėlius, kad 
visa būtų labiau patrauklu, su
prantama ir įkandama net ne
reikliam mokiniui; Bet, kas iš 
to, jei beriama ir pati geriausia 
sėkla nepakankamai paruošton 
dirvon. Derlius nebūna našus, 
išskyrus atsitiktinai gerus re
zultatus.

Kas belieka daryti? Kur, kaip 
visas senas ir naujas pastangas, 
išradingumą kreipti? Progra
mas vėl keisti? Gerinti, taisyti? 
Išmesti, pakeisti, prastinti, leng
vinti, sunkinti, mažinti, plėsti? 
Kur yra ir kas žino tą magišką 
formulę, kuri geriausiai atitiktų 
šios dienos reikalavimus ir mo
kinukų nusiteikimus? Viską su
griauti ir naujai iš pagrindų 
pradėti? Kur jieškoti tinkamų 
sprendimų? Pagaliau, kas tam 
yra pasiruošęs? Kas turi magiš
kąją formulę?

Kanada - justi šalis■f.
T

DALI. JOS
ŠIA VASARAt b
Sveiki, atvykę į ši kraštą — Kanadą. Tai šalis, kurią laikote sava. Tai 
šalis, kurią pasirinkote ateinančiom kartom. Ji laukia jūsų. Dabar.

Aplankykite šią vasarą kurią nors Kanados dalį ir pamatykite jos grožį — 
ežerus, sraunias upes, masyvius kalnus, miškingus parkus, auksines pre
rijas, klestinčius miestus bei ramius kaimus. Atsekite Kanados praeitį, 
lankydami gausias istorines vietas.

Nereikia keliauti labai toli nuo savo namų, kad visa tai pamatytumėt.
Pažinę kurią nors Kanados dalį, pažinsite ir savo pačių dalį.

A

B Canadian Government
Office of Tourism

Office de tourisme 
du Canada
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PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Žurnalistų Sąjungos sekretoriatas 

ir vertintojų komisija V. Mickevi
čiaus-Kapsuko 1974 m. premijas pa
skyrė: Fatinai Butienei — už radijo 
laidas ateistinėmis temomis ir ateis
tinės publicistikos knygą, Leonardui 
Grudzinskui — už “Komjaunimo Tie
soj" paskelbtą straipsnių ciklą “Gam
tos vartus atvėrus”, Stasiui Kriau
čiūnui — už Panevėžio rajono laik
raščiui “Tėvynė” parašytus straips
nius socialistinio lenktyniavimo že
mės ūkyje klausiniais. Taigi, F. Bu- 
tienė premijos susilaukė už ateizmo 
propagavimą, S. Kriaučiūnas — už 
socialistinio lenktyniavimo. Iš šių 
dviejų kompartijos propagandistų 
tarpo išsiskiria L. Grudzinskas, 
straipsnių ciklu skaitytojus supažin
dinęs Lietuvos gamtos grožiu, floros 
bei faunos įvairove, nuostabiausiais 
gimtojo krašto kampeliais.

PALAIDOJO REDAKTORIŲ
Vilniaus Antakalnio kapinėse ba

landžio 23 d. buvo palaidotas Ante
nas Fedorovičius buvęs lenkiškų 
laikraščių'redaktorius. Velionis, gi
męs Gudijoje, Borisovo mieste, mo
kėsi tik partinėse mokyklose, Mask
vos tautinių mažumų komunistinia
me universitete. 1935-38 m. redagavo 
laikraštį “Tribūna Radziecka” Mask
voje, o 1944 m. rudenį buvo atsiųs
tas Vilniun. Čia pradžioje redagavo 
laikraštį “Pravda Vilenska”, 1953-62 
m. — “červony Štandar”. Komparti
jos nariu buvo nuo 1925 m. ir gavo 
'specialią kompartijos veteranams 
skirtą pensiją. Mirė eidamas 69 me
tus. Iš nekrologo išryškėja įdomus 
faktas, kad pagrindiniam lenkų laik
raščiui okupuotoje Lietuvoje “čer- 
vony štandar” Maskva buvo atsiun
tusi ne kokį nors lenkų veikėją, bet 
savo patikėtinį. Atsisveikinimo žodį 
kapinėse tarė “Cervony Štandar” re
daktoriaus pavaduotojas S. Jakutis, 
vilniškės augščiausiosios tarybos 
prezidiumo sekr. S. Naujalis, A. Ste- 
fanovičius, B. Urbanavičius ir G. Ku- 
tylovskis.

RETRANSLIATORIUS
Prie Ignalinos sporto bazės jau 

statomas televizijos retransliatorius, 
kurio bokštas bus 65 m augščio. Iš 
Molėtų čia bus atvesta ir radijo lai
dų linija. Objekto sąmatinė vertė — 
63.000 rublių. Statybą numatoma už
baigti šiemet. Tada pagerės Vilniaus 
ir Maskvos televizijos laidų mato
mumas ne tik Ignalinoje, jos aplin
kiniuose rajonuose, bet ir dalyje Gu
dijos teritorijos.

LIETUVOS GEOLOGAI
Sovietinės Geologų Dienos proga 

K. Alksnis “Tiesos” 82 nr. paskel
bė apžvalginį rašinį “Gelmių tyrinė
tojų pėdsakais”. Jame teigiama, kad 
Lietuvoje žemės turtų dabar jieško 
apie 300 geologų, turinčių specialų 
išsilavinimą. K. Alksnis rašo: “Lietu
vos geologai praėjusiais metais Gu
dų girioje, netoli Marcinkonių, 260 
metrų gylyje surado geležies rūdos. 
Ateities darbai leis spręsti, kiek šių 
naudingų iškasenų slepia respubli
kos žemės gelmės. Baigiamas tirti 
Vilkyčių naftos telkinys. Neseniai 
buvo papildomai priskaičiuota 1 mi
lijonas 800 tūkstančių tonų naftos.”

PIENO MARIOS
“Tiesos” 66 nr. “Dienos aidų” skil

tyse Petras Jankauskas pasakoja apie 
pieno kombinatų naujausią išradimą 
— popierinius ir polietileno maiše
lius, vadinamus tetrapakais ir poli- 
pakais: “Jie patogūs ir pirkėjui, ir

CALGARY, ALTA
HAMILTONO “AUKURAS” Kal- 

garin atskrido balandžio 19, viena 
diena anksčiau nei buvo numatyta. 
Aukuriečiai buvo paimti iš aerodro
mo ir išskirstyti tarp lietuviškų šei
mų, o sekantį rytą nuvežti į Alber
tos kurortinį miestą Banffą. Kaiku- 
rie pasiekė net ir Luise ežerą. Eks
kursijos šoferiais buvo Sniečkus, 
Yauga ir Dubauskas. “Aukuro” na
riai turėjo progą pasimaudyti Banf- 
fo karšto mineralinio vandens ba
seinuose, apžiūrėti slidinėjimo • pa
kalnes, slidininkų aitvarus, aplanky
ti muzėjus bei kitas įdomesnes šio 
kurorto vietoves.

Balandžio 20, tos pačios dienos va
karą, “Aukuras” Sir W. Churchillio 
salėje atliko literatūrinį koncertą, 
susilaukusį senų ir jaunų žiūrovų. 
Įvadinį žodį tarė KLB apylinkės 
pirm. A. Nevada, o gėles aktoriams 
įteikė p. Molsonienė. žiūrovams, 
ypač jaunimui, labai patiko rež. E. 
Kudabienės vaidyba, už kurią ji su- 
susilaukė daug plojimų. Kiekvienam 
tautiečiui, senimui ar jaunimui, il
gai nemačiusiam savo kalba gyvo te
atro, “Aukuras” paliko labai gilų 
įspūdį, tik gal spektaklis buvo kiek 
perilgas.

Justino Marcinkevičiaus “Mindau
go” ištraukoje žiūrovai stebėjo be
viltišką karaliaus Mindaugo būklę, 
steigiant galingą Lietuvos valstybę, 
matė silpną jo charakterį. Atrodė, 
kad tauta dar negimus yra pasmerk
ta mirti ir reikalinga gilios užuojau
tos. “Dr. Vincas Kudirka” įdomus 
tiems, kurie gerai žino Lietuvos is
toriją bei literatūrą. Knygnešio gy
venimą ir priespaudą gal galima bū
tų atskleisti labiau suprantamu bei 
aiškesniu paveikslu. Sumažinti po
eziją ir prozą. Mažesnėse kolonijose 
šis dalykas nevisai priimtinas. Vyt. 
Alanto komedija “šiapus uždangos” 
buvo labai gyvai suvaidinta, susilau
kė šiltų diskusijų tarp žiūrovų. Al- 

prekybininkams: nereikia vargti, per
kant ir parduodant stiklo butelius. 
Tačiau išlindo kita bėda. Polipakai, 
o ypač tetrapakai labai nepatvarūs, 
transportuojant jie dažnai plyšta, 
pienas išbėga. Vilniaus prekybininkų 
duomenimis respublikos sostinės 
parduotuvėse tik per vieną dieną dėl 
naujosios taros nepatvarumo pienas 
išbėga maždaug iš 1.000' tetrapakų. 
Tai reiškia, kad ant pieną transpor
tuojančių automašinų, maisto pro
duktų parduotuvių grindų kasdien iš
liejama iki pusės tonos pieno. Tai 
tik Vilniuje! Be ekonominės žalos, 
neturėtume užmiršti ir estetinės rei
kalo pusės. Pienu apvarvėję paketai, 
jo klanai ant grindų nelabai traukia 
pirkėjo akį. Naujos pieno taros, ži
noma, atsisakyti nereikia. Būtina tik, 
kad pieno kombinatai darytų ją tvir
tesnę”.

MEŠKERIOTOJU KAMPELIS
“Komjaunimo Tiesa” savo 51 nr. 

įvedė meškeriotojams skirtą kampe
lį “Kimba — nekimba?” Pirmiausia 
redakcija primena, kad Lietuva turi 
2.543 didelius ežerus, apie 1.500 ma
žesnių ir daugiau kaip 2.000 upių bei 
upelių. Sportinės Žūklės Federacija 
jungia apie 50.000 žvejų mėgėjų, o 
apie 300.000 žvejų, daugiausia gyve
nančių kaimuose, jai nepriklauso. 
Federacija rengia varžybas, rūpina
si meškeriojimo sportu. Gamtos ap
saugos komitetas daugelį ežerų yra 
paskirstęs žvejų reikalams, tačiau 
kaikuriuose žuvinguose ežeruose 
sportinė žūklė tebėra uždrausta, nes 
jie naudojami pramoninei žvejybai. 
“KT” redakcija naujajame meške
riotojų skyriuje “Kimba — nekim
ba?” siūlo atsisakyti pramoninės 
žūklės Lietuvos vidaus vandenyse. 
Mat, 1965 m. duomenimis, juose bu
vo sugauta tik 0,5% žuvies, o jūro
se ir vandenynuose — net 99,5%. 
Pramoninei žūklei pilnai pakaktų 
tvenkinių, tvarkomų žuvivaisos me
todais. “Kimba — nekimba?” sky
riuje bus teikiami patarimai meške
riotojams, gvildenami su šia sporto 
šaka susiję klausimai. “Tiesos” 66 
nr. biologijos mokslų kandidatas 
Ipolitas Gasiūnas informuoja, kad 
Ignalinos rajono Lūšių ežeran iš 
Baikalo buvo atvežta ir suleista dau
giau kaip milijonas vėžiagyvių. Ti
kimasi, kad jie aklimatizuosis, padi
dindami maisto atsargas unguriams, 
karšiams, ešeriams. Kauno mariose 
jau prieš 10 metų buvo užveista 
apie 20.000 iš Kaspijos jūros atga
bentų kelių rūšių vėžiagyvių. Vė
liau jų susilaukė ir Kuršių marios, 
Metelių, Dusios, Obelijos, Daugų bei 
eilė kitų ežerų, šiandien jie jau yra 
prigiję, puikiai dauginasi ir maitina 
lietuviškas žuvis. Kaspijos vėžiagy
vių bandė užveisti Latvijos ir Lenin
grado žvejai, bet jiems nepavyko. 
Problemą padėjo išspręsti iš Lietu
vos vandenų ten perkelti jau prigi
jusių Kaspijos vėžiagyvių ainiai.

SKUODO “BARTUVA”
Skuodą už Lietuvos ribų išgarsino. 

“Bartuvos” motobolininkų komanda 
— motociklininkai, žaidžiantys savo
tišką futbolą ant savo metalinių žir
gų. Pradėdama naująjį sezoną, “Bar
tuva” Skuodo motobolo stadione įvei
kė Estijos “Paidos” komandą 6:0, 
Latvijos “Adažių” komandą — 1:0. 
Ypač reikšmingas esąs laimėjimas 
prieš latvius, nes “Adažiai” pernykš
tėse sąjunginėse varžybose buvo lai
mėję bronzos medalį. Skuodo taurė 
šį kartą teko “Bartuvos” motoboli- 
ninkams. v 

fonsas Stanevičius Žvynakio vaidme
nyje jautėsi laisvai, o Kazimieras 
Bungarda visus žavėjo švilpos vaid
meniu. Liuda Stungevičienė irgi gra
žiai atliko Alės vaidmenį.

Esu tikras, kad visi Kalgario lie
tuviai yra labai dėkingi “Aukurui” 
už atsilankymą, kuris iš tikro mus 
atgaivino ir parodė, kad lietuvis 
dar yra gyvas ir iautrus. Pakeleivis

WINNIPEG, MAN.
ILGĄ RAŠINĮ APIE ZIGMĄ BRA

ZAUSKĄ paskelbė Kelly Armstrong 
laikraščio “The Portage La Prairie 
Daily Graphic” kovo 30 d. laidoje. 
Didžioji jo dalis yra skiriama Z. Bra
zausko praeičiai, susijusiai su Lie
tuva bei jos tragiškomis valandomis 
sovietų ir vokiečių okupacijose. Z. 
Brazauskas buvo medicinos viršila 
Lietuvos kavalerijoje, sovietų ir vo
kiečių daliniuose II D. karo metais. 
Pokaryje atvykęs Britanijon, dirbo 
psichiatrinėje ligoninėje, baigė psi
chiatrinį kursą, kurį dar kartą teko 
išeiti Kanadoje. Čia jis pradėjo dirb
ti Manitobos neišsivysčiusių asmenų 
mokykloje Portage miestelyje. Skau
dus smūgis jam buvo Britanijoje ves
tos žmonos mirtis, palikusi jį su 
dviem mažametėm dukrelėm —■ Rū
ta ir Zuzana. 1964 m. Z. Brazauskas 
susidomėjo aklu minėtosios mokyk
los 11 metų amžiaus pacientu Cla
rence Asham, turėjusiu didelį polan
kį muzikon. Pirmiausia jis jį išmokė 
skambinti pianinu, vėliau — groti 
akordeonu, atskleisdamas neeilinį C. 
Ashamo talentą. Jiedu keliavo po vi
są Manitobą, rengdami koncertus, 
dalyvavo CBC ir CTV televizijos, 
vietinio ir Winnipego radijo progra
mose, susilaukė plačių atsiliepimų 
spaudoje, net “Maclean’s” žurnale. 
Visa tai buvo pasiekta Z. Brazausko 
tūkstančių pasiaukojančio darbo va
landų dėka. Jis šiandien pagrįstai 
yra susilaukęs plataus visuomenės 
pripažinimo bei pagarbos. P. Lpr.

Ottawa, Ontario
PAŠVENTINTAS ANTKAPIS. Ge

gužės 12 d. kun. dr. A. Paškus pa
šventino a.a. Juozo Šimanskio, buv. 
KLB šios apylinkės pirmininko ant
kapį. Jis mirė 1973 m. vasario 13 d. 
ir buvo palaidotas vasario 16 d. 
Šventinimo iškilmės vyko labai lie
tingą dieną, tačiau dalyvių, be ve
liamės motinos, žmonos, sūnaus ir 
giminių, susirinko palyginti labai 
daug. Po kunigo apeigų buvo papra
šytas tarti žodį inž. A. Paškevičius. 
Savo trumpam žody jis priminė ve- 
lionies įnašą šią Bendruomenę ku
riant, ugdant ir jai atstovaujant. Ve
lioniui teko 2 kartu būti pirmininku, 
6 kartus valdybos nariu įvairioms 
pareigoms, Tautos Fondo, šalpos rei
kalų įgaliotiniu, lietuviškos spaudos 
ir knygų platintoju. Tačiau ryškiau
sias jo įnašas yra atstovavimas mū
sų Bendruomenės įvairiuose etninių 
grupių mišriuose pasirodymuose, 
kuriuose jis dalyvaudavo kaip solis
tas dainininkas. Velionis turėjo stip
rų, labai malonaus tembro baritono 
balsą, todėl labai buvo mėgstamas ir 
prašomas visur dalyvauti. Per pir
muosius šios Bendruomenės organi
zuoto gyvenimo 15 metų jis toje sri
tyje pirmavo. Prieš 10 metų mūsų 
Bendruomenė, minėdama 15 metų 
gyvavimo sukaktį, a. a. Juozą pager
bė ir atitinkamai paminėjo. Dauge
lis iš mūsų ilgai prisimins jo malo
nų būdą ir paslaugas artimui.

Po iškilmių kapinėse visi nuvyko 
į jo buv. parapijos St. Basil bažny
čią, kur kun. Dr. A. Paškus atnašavo 
velionies intencija Mišias ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. Šia proga ku
nigas paprašė maldose prisiminti ir 
tik vakar dieną mirusį a. a. prof. dr. 
Ramūną-Paplauską.

Po pamaldų velionies šeima pa
kvietė visus iškilmių dalyvius į pa
rapijos salę vaišių, kurių metu buvo 
pasikalbėta, prisimenant velionį, ir 
aptarti kiti šiuo metu labai aktualūs 
mūsų Bendruomenės reikalai.

A. a. Juozas Šimanskis

Kiekvieną kartą, kai išdygsta nau
jas kapas ar pašventinamas antka
pis, iškyla tas pats klausimas, kel
tas daugiau nei prieš dešimtmetį: ar 
nevertėtų mūsų Bendruomenei susi
tarus su kapinių administracija, įsi
gyti nedidelį sklypelį žemės lietuviš
koms kapinaitėms, kuriose visi miru
sieji ilsėtųsi vienoje vietoje. Tada 
neliktų apleistų ir primirštų lietuviš
kų kapų. Juk gyvųjų pareiga rūpin
tis mirusiaisiais, o ypač visais sa
vais tautiečiais. Albinas Vilniškis

LONDON, ONT.
PARAPIJOS DEŠIMTMEČIO ir K. 

L. Katalikių Moterų Draugijos Lon
dono skyriaus tokios pat sukakties 
minėjimas įvyks 1974 m. birželio 23, 
sekmadienį, šia tvarka: 4 v. p. p. pa
maldos Šiluvos Marijos šventovėje, 
1414 Dundąs Št. E.; 6 v. v. oficialioji 
dalis, meninė programa ir pietūs 
Dufferin Hali, 453 Dufferin Avenue, 
kuri yra tik pora blokų į šiaurę nuo 
pagrindinės miesto gatvės — Dun
das St. — plento nr. 2 tęsinio. Bi
lietų kainos: $7.50 asmeniui virš 10 
m. amž. ir $3.50 iki 10 m. Ta suma 
apima viską. Yra būtina bilietus 
įsigyti iš anksto. Vietiniai juos gali 
gauti iš parapijos komiteto narių ir 
tai atlikti nevėliau birželio 2 d., o 
svečiai iš toliau — prašomi pasiųsti 
piniginę perlaidą ar banko čekį šiuo 
adresu: Mr. A. Petrašiūnas, 54 Hyd
ro St., London, Ont. šiuo atveju bi
lietai bus rezervuoti tik tiems, ku
rių perlaidos pasieks rengėjus ne
vėliau birželio 9 d. Daugiau informa
cijos galima gauti skambinant A. 
Petrašiūnui 519-451-6493 po 8.30 v. 
v. Meninę programą atliks mergai
čių kvartetas “Aušra" iš Windsoro, 
vadovaujamas V. Tautkevičienės. 
Klebonas ir parapijos komitetas 
kviečia visus įsijungti į šiai mažai 
apylinkei reikšmingos sukakties at- 
žymėjimą ir ją paminėti kartu su 
jauniausiąja Kanados lietuvių para
pija. D. E.

“RASOS” MERGAIČIŲ KVARTE
TO skambios, lyriškos dainos ir “Bal
tijos” žaismingi tautiniai šokiai ža
vės ir džiugins visus londoniškius ir 
svečius iš tolimesnių vietovių, atvy
kusius koncertan į Londono Teach
ers’ College, gegužės 25, šeštadienio 
vakarą, 7.30 vai.

“Rasa” debiutavo 1971 m. vasa
rio mėnesį studentų šokiuose Lon
done. Vėliau ji savo dainomis paįvai
rindavo lietuviškus parengimus ir 
tautines šventes. “Rasa” taipgi yra 
dainavusi daug kartų Londono kana
diečiams. Per trejus metus “Rasa” 
aplankė visą eilę tokių Amerikos ir 
Kanados lietuvių centrų, kaip To
rontas, Montrealis, Otava, Čikaga,

(Nukelta į 7 psl.)

Solistė Gina Čapkauskienė • Butkutė, atlikusi visą eilę koncertų Australijos 
lietuvių kolonijose, buvo išlydėta iš Sydnėjaus aerodromo

S HAMILTON
KLK MOTERŲ DR JOS Hamilto

no skyrius savo veiklos sidabrinį ju- 
bilėjų ruošiasi minėti lapkričio mė
nesį. Dabar skyriui vadovauja M. 
Vaitonienė. Ilgus metus skyriaus pir
mininke yra išbuvusi S. Rakštienė, 
dabar jau su garbės pirm, titulu. Ji 
nuoširdžiai savo darbu vis talkina 
vietos skyriui ir bendram katalikių 
moterų judėjimui.

HAMILTONO MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI gegužės 3-5 d. d. tu
rėjo savo metinę šventę. Ji pradėta 
penktadienį laužu Princess Point. 
Laikas buvo smagiai praleistas gam
toje ii1 draugų tarpe. Linksmą nuo
taiką padėjo sukurti gausus daly
vavimas. šeštadienį daugelis kuo
pos narių dalyvavo lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties minėji
me. Sekmadienį jau ankstų rytą atei
tininkai atėjo Jaunimo Centrant, pra
dėjo kavą virti ir sutvarkė jaunučių 
parodėlę. Visai kuopai buvo smagu 
matyti svečius, atvykusius iš kitų 
miestų. Organizuotai dalyvavom 11 
v. Mišiose. Po pamaldų buvo pusry
čiai ir programa, kuriai vadovavo 
moksleivių pirm. Gintas Kamaitis. 
Jaunesniųjų moksleivių įžodį davė 6 
nauji nariai. Sveikinimų buvo gauta 
iš Cicero, Klevelando ir Toronto at
eitininkų kuopų. Įdomią paskaitą 
skaitė Paulius Alšėnas, atvykęs iš 
Klevelando, paliesdamas krikščio
niškumą, religiją ir dabartines pa
saulio problemas. Jaunučiai ir jau
nesnieji moksleiviai programą pa
pildė “Ar jau laikas”. Moksleiviai 
atliko kelias pasakėles ir dainas.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, ku
rie darbu prisidėjo prie šventės su
rengimo, ir tiem, kurie savo atsilan
kymu šventę padarė sėkminga. Jau
nimui labai smagu matyti, kad lie
tuviai įvertina jų darbus ir padeda 
įgyvendinti jų svajones. Garbė Kris
tuje! Rūta Šiūlytė

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORAS savo 25-rių metų sukaktį 
paminėjo gegužės 11 d. Jaunimo 
Centre koncertu su Ročesterio LB 
choru. Gausiai susirinkusius klausy
tojus pasveikino Hamiltono choro 
pirm. K. Mileris, programai vadovau
ti pakviesdamas I. Žmuidzinienę, kuri 
puikiom deklamacijom užpildė trum
pas pertraukas. Bendras hamiltonie- 
čių ir ročesteriečių choras jau pirmą
ja daina sužavėjo klausytojus. Tad 
nenuostabu, kad neilgas, tačiau me
niniu požiūriu labai turtingas reper
tuaras buvo sutiktas kaip labai reta 
kultūrinė prošvaistė mūsų kolonijos 
gyvenime. Ročesterio chorui vado
vavo J. Adomaitis, Hamiltono — A. 
Paulionis. Akompanavo K. Saladžius. 
Po koncerto nevienam kilo mintis 
suorganizuoti Kanados lietuvių cho
rų pirmąją dainų šventę. Gal šio dar
bo imsis Hamiltonas, surengdamas 
ją ateinančiais metais Kanados Lie
tuvių Dienos proga?

RADIO STOTIS CHML balandžio 
6 d. “dienos moterim” paskelbė E. 
Norkienę už jos darbą su mergaičių 
choru “Aidas” ir aplamai už visuo
meninę veiklą. Pranešėjas P. Hano
ver keletą kartų šią žinią skelbė, o 
vėliau atsiuntė radijo stoties dovaną 
— raštą ir juostelės įrašą.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ minėjimas 
bus latvių vasarvietėje prie Burling- 
tono birželio 16 d. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

M O T E R YSTĖS SAKRAMENTĄ 
AV parapijos bažnyčioje birželio 
15 d. ruošiasi priimti I. M. Urbaity- 
tė ir M. R. Fitzpatrick.

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 Kooperatyras

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 tekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

DAUGIAKULTŪRINIAM C E N T- 
RE Hamiltone lietuviams atstovauja 
L. Skripkutė, V. Stanevičienė ir A. 
Stosius.

MOTINOS DIENOS minėjimą ge
gužės mėn. 12 d. surengė LB apy
linkės valdyba. Iškilmė pradėta pa
maldomis AV šventovėje, šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kun. S. 
Kulbis, SJ, o “Libera” su trumpu pa
mokslu — mons. dr. J. Tadarauskas. 
Vainiką padėjo L. Urbaitytė ir E. 
Norkutė. Po pietų Jaunimo Centre 
vyko minėjimo aktas. Jį pradėjo 
pirm. L. Skripkutė, pakviesdama at
sistojimu pagerbti visas mirusias 
motinas. Mons. dr. J. Tadarauskas, 
kalbėdamas apie motinas, pabrėžė 
tris jų savybes: susirūpinimą, ilgesį, 
pasiaukojimą. Meninę programos da
lį atliko jaunučių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama I. Jokubynie- 
nės, pianistė A. Gedrimaitė, akor
deonistė L. Morkūnaitė ir dekla
matorius E. Labuckas. Po programos 
visi buvo pavaišinti kava ir pyragai
čiais. LB apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja programos atlikėjams ir 
šventės talkininkams, ypač skautėms 
ir ateitininkams. K. B.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha
miltono skyriaus susirinkimas — ge
gužės 29, trečiadienį, 7 v. vak. kle

bonijos patalpose. Narėms dalyva
vimas būtinas. Kviečiamos ir prijau
čiančios. Bus aptartas pasiruošimas 
25 metų veiklos jubilėjui. Visų lauk
sime. Valdyba

VYSK. M. VALANČIAUS LITUA
NISTINĖ MOKYKLA gegužės 4 d. at
šventė savo 25 metų darbo sukaktį. 
Jai atžymėti buvo išleistas leidinys, 
kurį finansavo šie asmenys ir in
stitucijos bei organizacijos: Aušros 
Vartų parapija $200, KLB Hamilto
no apylinkės valdyba $200, Liet. 
Kred. Koop. “Talka” $100, Valevi
čius, I. L., $100, Jankai, Pr. D., $50, 
Juodgalvis, A., advokatas, $50, Kro
nas B., Real Estate Ltd., $50, Kronas, 
E., advokatas, $50, Liaukus, A. E., 
$50, Sakavičius, V. E., siuntinių įs
taiga, $50, šalpos Fondo Hamiltono 
skyrius $50, dr. Valaitis, O. I. $50, 
Didžbalis, Z., - Pranckevičius, - Tri 
Realty Ltd. $50, KLK Moterų Dr-jos 
Hamiltono skyrius $25, Kybartas, VI. 
L., $25, Kybartas, A, E., $25, dr. Kve
daras, V. B., $25, Laurinavičius Z., 
$25, Medžiotojų žūklautojų klb. 
“Giedraitis” $25, Tėvelis, A. E., $25, 
Jusys, A. O., $20.

Staliukams ir daiktinei loterijai 
aukojo: Sakas, E. V., siuntinių įstai
ga $30, Armonas, P., $25, Venslovai, 
Br. Br., $25, Adomauskas, I., $20, 
Vaitiekūnienė D., Krivinskienė, P. ir 
Stabingienė, E., $30, Varnas, L, $15, 
Juodis, M., $8.

Visiems išvardintiesiems nuošir
džiausia mano padėka už parėmimą 
auka mūsų mokyklos. Visiems auko
tojams bus pasiųstas nemokamai mo
kyklos leidinys. Taip pat nuošir
džiausiai dėkoju tėvų komitetui ir 
visiems, kurie prisidėjo darbu ir pa
tarnavimu.

J. Mikšys, mokyklos vedėjas

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

I . Ltd.'ennintįer

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).......  6%
šėrus ir sutoupas........... 7%
term. dep. 1 m.............8%
3 metų ...................... 8’/z %
ir 5 metų ....................... 9%
DUODAME:
asmenines paskolas iš 11 % 
nekilnojamo turto iš 9ki%
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTO pranešimu, 1976 m. Či
kagoj Įvyksiančioje V tautinių šokių 
šventėje bus keturios šokėjų grupės: 
10-12 metų vaikų, 13-16 metų jaunių, 
vyresniųjų nuo 17 metų ir pirmųjų 
švenčių dalyvių veteranų. Kiekvie
nai grupei bus skirtas atitinkamas 
tautinių šokių repertuaras. Šventėje 
galės dalyvauti tik dvejų metų pa
tirtį turintys šokėjų vienetai. Todėl 
vadovai, kurie nori steigti naujas ar 
atgaivinti senąsias grupes, darbą pri
valo pradėti jau šiemet. LTŠ Institu
to adresas: J. Matulaitienė, 188 Lo
gan St., Brooklyn, N.Y. 11208, USA.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS il
gametis administratorius Leonas Ras- 
lavičius ir Robertas Kosmonas dėl 
sveikatos sunegalavimo pasitraukė iš 
švietimo darbuotojų pareigų. L. Ras- 
lavičių pakeitė buvęs Kybartų gim
nazijos mokytojas Petras Pupius, R. 
Kosmoną — daugelio organizacijų 
aktyvus narys Antanas Kareiva. Kny
gų, vadovėlių, žemėlapių bei visais 
švietimo reikalais prašoma kreiptis į 
A. Kareivą, 7030 So. Rockwell Ave., 
Chicago, IB. 60629, USA. Tel. PR 6- 
0588.

HARVARDO UNIVERSITETO sa 
vaitraštis ‘Ergo” kovo 27 d. laidoje 
paskelbė “Laišką iš Sibiro”, pasira
šytą devynių politinių kalinių Mor
dovijos specialaus darbo stovykloje 
ZCH—385/3-1. Laiškas yra rašytas 
1971 m. pabaigoje ir adresuotas 
Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, 
kurio vadovybę kaliniai jį prašo per
duoti Jungtinėms Tautoms. Pasira
šiusiųjų tarpe yra trys lietuviai: 
1943 m. gimęs studentas Jonas šilins- 
kas, nuteistas 5 metams; 1943 m. 
gimęs žvejų laivo radistas Simas Ku
dirka, nuteistas 10 metų, atkalėjęs 
vienerius metus; darbininkas A. Jast- 
rauskas, nuteistas 12 metų, atkalėjęs 
10 metų. Laiško autoriai pabrėžia, 
kad įstatymai, pagal kuriuos jie su
silaukė kalinimo, yra priešingi žmo
gaus teisių deklaracijai. Uždari teis
mai tik patvirtino KGB organų nu
tarimus su visomis gramatikos klai
domis. Politinius kalinius ypač jau
dina jų sumaišymas su kriminaliniais 
nusikaltėliais ir stovyklos administ
racijos traktavimas kaip eilinių kri
minalistų. Palaužti stengiamasi nuo
latinio bado grėsme. Oficialiai skiria
mas kaliniui dienos maisto davinys 
turi turėti 2.413 kalorijų, bet kaliniai 
tegauna pusę tokio davinio. Kaliniai 
maitinami iš supelijusių ruginių ir 
kukurūzinių miltų pusiau iškepta 
duona, supuvusių kopūstų ir bulvių 
sriuba, menku gabalėliu žuvies ar 
prastos kokybės'mėsos. Jokių šviežių 
daržoviit niekas nėra gavęs. Žurna
las “Ergo” yra leidžiamas 6.000 egz. 
tiražu. Ji skaito ne tik Harvardo, bet 
kitų kaimyninių augštųjų mokyklų 
studentai.

BALTIECIŲ UBĄ — BATUNO 
ORGANIZACIJA Niujorke skiria va
saros stipendiją studentui ar studen
tei susipažinti su Jungtinių Tautų 
veikla nuo birželio 15 d. ligi rugsėjo 
1 d. Prašymai stipendijai buvo gauti 
iš 11 lietuvių, 7 latvių, 3 estų ir 
vieno amerikiečio. Komisija $500 
šiemetinę stipendiją paskyrė antra
kursiam Viktorui A. Nakui iš Bir- 
minghamo, Mich., studijuojančiam 
politinius mokslus Mičigano univer
sitete Ann Arbore.

JAV ATSTOVYBĖ prie Jungtinių 
Tautų, susidomėjusi žmogaus teisių 
pažeidimu ir tikinčiųjų persekiojimu 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, UBĄ- 
BATUNo įstaigą paprašė dviejų pa
pildomų egzempliorių JAV LB kraš
to valdybos leidinio “The Violations 
of Human Rights in Soviet Occupied 
Lithuania — A Report for 1973”. Pa
siuntinybė taipgi nori, kad ateityje 
panašios medžiagos jai būtų nusiųs
ta bent po 3 egzempl. Zairo (buvu
sio Belgų Kongo) atstovybė, gavusi 
BATUNo memorandumą su “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
vertimais į anglų kalbą, paprašė 
prancūziško vertimo, kurio, deja, ne
turime. Zairo diplomatams būtų 
lengviau religijos persekiojimą Lie
tuvoje išstudijuotf prancūzų kalba ir 
imtis akcijos Jungtinėse Tautose. To
kių kraštų su valstybine prancūzų 
kalba yra apie 30. Atrodo, būtų gera 
paruošti ir išleisti vertimą į pran
cūzų kalbą.

Brazilija
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI

MO III kongreso reikalai buvo ap
tarti Porto Alegre mieste balandžio 
12-23 d.d. Pasitarimuose dalyvavo: 
Nelida Zavickaitė iš Argentinos, Ed
mundas Andriuškevičius iš Urugva
jaus, Brazilijos atstovai — kun. An
tanas Saulaitis, SJ, Algirdas Slieso- 
raitis, Jonas Lukoševičius, Emantė 
ir Rimgaudas Juraičiai. Kongresą nu
matoma pradėti 1975 m. gruodžio 20- 
25 d.d. Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, oficialiu atidarymu, stovyk
la Kordobos apylinkėse. Po to visi 
dalyviai išvyktų Į kaimyninio Urug
vajaus sostinę Montevideo, kur būtų 
atlikta platesnio masto programa ar 
surengta speciali šventė. Studijų 
dienos ir kongreso užbaiga 1976 m. 
sausio 6 d. įvyktų Brazilijoje, Sao 
Paulo mieste ir jo apylinkėse. Sekan
tis Brazilijos, Urugvajaus ir Argen
tinos lietuvių jaunimo atstovų pasi
tarimas kongreso reikalais bus liepos 
20-21 d.d. Buenos Airese.

P. BRAZILIJOS SOSTINĖJE Por
to Alegre, apie 1.200 km i pietus 
nuo Sao Paulo, gyvena maždaug 50 

lietuvių šeimų, kurias neseniai ap
lankė kun. A. Saulaitis, SJ, platin
damas spaudą, knygas, plokšteles, 
parodydamas skaidrių iš Lietuvos ir 
lietuvių išeivių gyvenimo. Šio mies
to Rio Grande do Sul universitete 
mediciną dėsto dr. Rudolfas Mekš-, 
raitis. Brazilijos konsulate Berlyne 
sekretoriumi dirba iš Porto Alegre 
kilęs Andrius Muraitis. Su juo Vo
kietijoje gyvena ir motina Rožė Mu- 
raitienė. Ekonomistas Aloyzas čeči- 
nas yra Rio Grande do Sul provinci
jos ryžių instituto administratorius, 
savo priežiūroje turintis 12.000 ha 
ryžių laukus ir tūkstantinę galvijų 
bandą.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL

TŪROS Draugijos naujon valdybon 
išrinkti: pirm. St. Goda, vicepirm. 
Pr. Stanevičius, I sekr. T. Dorelytė,
II sekr. D. Acosta, I ižd. R. Ma- 
čanskis, II ižd. G. Petkevičiūtė-Pas- 
coli, narys Vyt. Dorelis. Revizijos 
komisiją sudarė: dr. V. Bagurskas, 
dr. A. Milašiūtė ir J. Katnandulis. 
Montevideo lietuviai turi keletą stu
dijas baigusių jaunų gydytojų, kurie 
sutiko medicinines paslaugas savo 
tautiečiams teikti nemokamai Urug
vajaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
patalpose.

Argentina
Šiluvos vasarvietėje villa 

Elisoje balandžio 11-14 d.d. buvo su
rengta stovykla Argentinos lietuvių 
jaunimui, susilaukusi 20 jaunuolių iš 
Berisso, Avellanedos, Villa Lugano. 
Stovyklai vadovavo A. Butrimaitė ir 
C. Baltrūnas-Mahne, talkinami A. 
Varelos ir kun. A. Steigvilos, MIC. 
Papuošus stovyklavietę Argentinos ir 
Lietuvos vėliavomis, buvo pradėti 
studijiniai pokalbiai apie Lietuvos 
istoriją, geografiją, lietuvių kilmę, 
tautodailę ir kalbą. Nemažas dėme
sys buvo skirtas lietuvių organizaci
jom, jų veiklai, Argentinos lietuvių 
jaunimo problemom, iškylantiem 
kartų skirtumam. Mišias stovyklau
tojams atnašavo kun. A. Steigvilas, 
MIC, vadovavęs ir Kryžiaus keliui. 
Pramoginei daliai atstovavo sportas, 
“skruzdės uodegos medžioklė”, kurią 
laimėjo daugiausia taškų surinkusi
III stovyklautojų grupė. Stovykla 
užbaigta vidurnakčio laužu su me
nine programa.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE metinis suvažiavimas 
įvyko balandžio 6—7 d. d. Buenos 
Aires mieste, susilaukęs 31 atstovo. 
Pranešimus padarė SLA centro val
dybos pirm. J. R. Stalioraitis, skyrių 
atstovai: I — B. Jilko, II — R. Vo
kelis, III — J. Rudėnas, IV — K. 
Skrandžius, V — J. Miciulevičius, VI
— V. Sadukas ir VII — T. Padaiga. 
Tylos minute pagerbti visi 1973 m. 
mirusieji SLA nariai. Kiekvienam 
jų buvo pasiųsti gėlių vainikai, kai
navę 250.000 pezų. Sumokėjus visas 
skolas, SLA ižde buvo daugiau kaip 
du milijonai pezų. Daugiausia pel
no atnešė parengimai ir salės nuo
ma. Suvažiavime nutarta parduoti tu
rimus sklypus, Įrengti sporto aikštę 
prie salės. Už sklypus tikimasi gauti 
apie 18 milijonų pezų. Skyrių atsto
vai pageidavo tampresnių ryšių su 
SLA centro valdyba, bet pilnai pri
tarė ligšiolinei jos veiklai.

NAUJUOSIUS MOKSLO METUS 
balandžio 20 d. pradėjo dvi šeštadie
ninės mokyklos: Aušros Vartų para
pijos — Avellanedoje, SLA — La
itus mieste. Pirmajai vadovauja se
selė Angelika, antrajai — Irena ir 
Leopoldas Stankevičiai.

A. A. SOFIJJA BARTAŠIŪTĖ JO- 
TAUTIENĖ, Lietuvos Saulių Sąjun
gos buvusio vado pik. Pr. Saladžiaus 
pusseserė ir Tėvų marijonų gerada
rė, kovo 13 d. mirė Kordobos kal
nuose, Villa del Diąue. Palaidota 
vietinėse kapinėse šalia 1962 m. mi
rusio savo vyro Pr. Jotauto. Paliko 
gausų būrį giminių Argentinoje ir 
JAV.

ALB ADELAIDĖS SAVAITGALIO 
MOKYKLAI Lietuvių Namuose va
dovauja V. Statnickas su padėjėju 
A. Maželiu. Mokytojauja: kun. A. 
Kazlauskas, M. Petkūnienė, A. Pet
ruškevičienė, A. Bernaitis, E. Borje- 
rienė, A. Blandienė, V. Gudaitienė, 
N. Masiulytė, M. Pečiulienė, A. 
Bielskytė ir R. Paškevičiūtė.

Italija
VYSK. ANTANAS DEKSNYS, Ve

lykų šventes praleidęs Romoje, ge
gužės pradžioje išvyko Britanijon, 
kur gegužės 5 d. atnašavo Mišias 
Škotijos lietuviams, gegužės 12-19 d. 
d. vedė rekolekcijas Londono lietu
viams Šv. Kazimiero parapijoje, ge
gužės 19 d. teikė Sutvirtinimo sak
ramentą katalikų vaikams JAV avia
cijos bazėje. Katalikų kapelionu ten 
yra majoro laipsnį turintis kun. V. 
Meškėnas. Birželio 1-3 d. d. vysk. A. 
Deksnys dalyvaus Vakarų Europos 
lietuvių sielovados posėdžiuose Bad 
Homburge, V. Vokietijoje.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBA siūlo savo 

paslaugas vasaros atostogoms spe- 
ciale šiemetine brošiūra ir kainaraš- 
čiu. Už vienos savaitės atostogas iš 
vasarotojo bus imama 20 svarų. Vai
kams duodama nuolaida: 1—5 metų
— 50%, 6—10 metų — 25%. Už 
vieną parą iš vasarotojo prašoma
4.20 svaro. Nakvynė ir pusryčiai —
2.20 svaro. Dar yra laisvų kambarių 
ir skautų stovyklos savaitei.



Praėjusių metų "Varpas”
Stambus ir turiningas 1973 

m. “Varpo” žurnalas išėjo pa
vėluotai. Turint galvoje du di
delius tų metų įvykius, būtent, 
Europos saugumo konferenci
jos pirmąją dali Helsinkyje ir 
IV PLB seimą, leidinys, ma
tyt, buvo planuotas 1973 m. pa
vasariui ir vasaros pradžiai. De
ja, dėl skaitytojui nežinomų 
kliūčių to plano įvykdymas vi
sam pusmečiui nusivilkino, ir 
kai žurnalas išėjo beveik prieš 
Kalėdas, Helsinkio konferenci
jai ir PLB seimui skirtieji St. 
Lozoraičio, j n., ir A. Rinkūno 
straipsniai neteko savo aktua
lumo. Gal jų tokia forma nerei
kėjo nė dėti. Trys žurnalo 
straipsniai (J. Audėno “Darbo 
žmonių Lietuva”, Pr. Čepėno 
“Kovos kelias į nepriklausomy
bę” ir Alg. Gustaičio “Kaip Ger
vėčiai buvo prijungti prie Lie
tuvos”) yra atsiminimų pobū
džio. Dėlto šiame numeryje pa
žymėtini tiktai du straipsniai — 
dr. K. Karvelio “Lietuviškie
siems telkiniams skirstantis” ir 
“Pokalbis apie jaunimo kon
gresą”. Prie jų ir norėtume 
kiek sustoti.

Dr. K. Karvelis diskutuoja 
lietuvybės tolimesniam išlikimui 
labai didelį pavojų, kuriuo ma
žai tesirūpiname: lietuvių kėli- 
mąsi iš didelių centrų miestuo
se į priemiesčius ir užmiesčius. 
Tai šio krašto aplinkos padik
tuotas faktas, prieš kurį nepa
jėgiame atsispirti dėl bendro
jo visame laisvame pasaulyje 
vyraujančio idealizmo nuosmu
kio ir prabangesnio gyvenimo 
siekimo. Ir taip silpnėja gyve
nimas mūsų kultūros centruose, 
retėja meninių vienetų dalyvių 
skaičius, mažėja parapijos, mo
kyklos ir kiti gyvybinės reikš
mės lietuvybės išlaikymo fakto
riai. Nieko nelaimime, |ei šį pa
vojų pergyvendami, užsispyru
siai apie tai tylime, lyg jo ne
būtų. Pats laikas tuo rimtai ir 
iš esmės susirūpinti. Didžiausia 
atsakomybė už tai tenka Lietu
vių Bendruomenei, kurios dar
bo srityje kaip tik ir yra lietu
vybės išlaikymas.

Dr. K. Karvelis siūlo palaips
niui perkelti lietuvybės išlaiky
mo svorį iš didžiųjų junginių į 
šeimas, nes šeima yra ta lietu
viškoji ląstelė, kurioje ilgiausiai 
lietuvybė išsilaikys. Kuo galime 
šeimoms padėti? Konkrečiam at
sakymui autorius ima tik vieną 
lietuviškojo gyvenimo sritį — 
lituanistinę mokyklą. Ateities 
mokykla turės tapti 
nervų centrine, reguliuojančia 
ir padedančia vaikų mokymui 
namie ar mažomis grupelėmis. 
Kad tas reguliavimas ir pagal
ba būtų įmanomi, šeimos jau 
dabar turėtų būti palaipsniui 

The 
Carling 

CommunityArts 
Foundation

DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION 

<

Šis Fondas buvo įsteigtas remti bei skatinti puoselė
jimui daugiakultūrių tradicijų. Mes teikiame finansinę 
paramą šiose srityse: liaudies meno, kultūrinės veiklos 

ir specifiškai etninių programų.

aprūpina m os moderniomis 
elektroninėmis bei kitokiomis 
mokymo priemonėmis. (Moder
nių mokymo priemonių įvedimą 
į mūsų lietuviškąjį mokymą jau 
eilę metų siūlo šios recenzijos 
autorius, bet, deja, be didelio 
pasisekimo. Gal ateitis mus ka
da nors pamokys. A.R.). Įdomų 
straipsnį dr. K. Karvelis baigia 
šiais žodžiais:

Išretės parapijos chorai, tautinių šo
kių grupės, sumažės parengimų, bet 
lietuviška šeima liks. Minėtos elekt
roninės priemonės ir knyga su laik
raščiu bus tie kanalai, kuriais lietu
vybė pasieks plačiai išsiskirsčiusius 
mūsų tautos žmones (38 psl.).

Straipsnis - anketa “Pokalbis 
apie jaunimo kongresą” nuke
lia mus į anuos kontraversinius 
pokongresinius laikus. Autorius 
(redakcija) rašo:

Ypač trūksta žinių, kas vyko už 
tos “geležinės uždangos” Studijų die
nose Kent universitete. Tas užsi
sklendimas nuo visų (išskyrus fron
tininkų globojamus ir tariamus eks
pertus) ir net nuo spaudos atsto
vų... buvo kongreso rengėjų dide
lė klaida. ... Reikia pasidžiaugti, 
kad visų pažiūrų vyresnioji išeivija 
nuoširdžiai ir entuziastiškai rėmė 
kongreso organizavimą ir davė jam 
reikalingas lėšas. Finansinė parama 
buvo tokia didelė, kad net kelias
dešimt tūkstančių dolerių liko nesu
naudotų ... Liko ir pamoka ateičiai, 
kad būsimo jaunimo kongreso ren
gėjai galutinai atsikratytų nuo kurios 
vienos, juos globoti pasišovusios, pi
lietinės ar ideologinės grupės. Tokios 
grupės žmonių pasireiškimas kai ku
riuose kongreso darbuose su savo 
“nepartinėmis” idėjomis užgavo vi
sus tuos, kurie su nuoširdžiu atvi
rumu ir be jokios pašalinės tenden
cijos rėmė didelį visos lietuvių išei
vijos įvykį (66 psl.).

Paliekant šių teigimų objek
tyvumą jų autoriui, kongresui 
pinigus davusi vyresnioji karta 
visdėlto turėtų teisę nors da
bar, po dvejų ‘metų, gauti atsa
kymus į ligi šiol neatsakytus 
konkrečius klausimus, būtent, 
a. kas atsitiko su kongresiniais

ATSIŲSTA
Mūsų sparnai nr. 35, 1973 m. gruo

dis. Lietuvių evangelikų reformatų 
žurnalas. Adresas: 5230 So. Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA.

Pasaulio Lietuvių Jaunimas nr. 5, 
1973 m. Leidėjas — Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Ryšių Cent-

savotiška ras, 2422 West Marquette Rd., Chica
go, Ill. 60629, USA.

Lietuvių Dienos nr. 1/(140), sau
sis. Iliustruotas žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis, leidžiamas A. F. 
Skiriaus, 4364 Sunset Blvd., Blvd., 
Hollywood, Cal. 90029, USA.

Mes mielai atsiliepiame į prašymus — informacijos 
ir paramos. Prašome kreiptis šiuo adresu: The General 
Manager, The Carling Community Arts Foundation, 
79 St. Clair Ave East, Toronto, Ontario, M4T 1M6

CARLING O'KEEFE BREWERIES
Brewers of Black Label, Heidelberg and Red Cap

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

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

leidiniais, kuriems buvusioji P. 
L.B. valdyba buvo net kelis 
tūkstančius dolerių paskyrusi? 
b. kur šiuo metu yra garsioji 
jaunimo peticija? c. kodėl į 
Kento posėdžius buvo pakviesti 
tik du iš devynių PLB valdybos 
narių ir tik kaikurių laikraščių 
atstovai?

Tiek apie kartų nuomonių 
skirtumus, kuriuos kongreso 
rengėjai sąmoningai ar nesąmo
ningai sukėlė. Bet skaitykime 
toliau, ką sako patys jaunieji. Į 
klausimą, kas praėjusiame jau
nimo kongrese sustiprino jauni
mo apsisprendimą išlikti lietu
viu, ištikimu tautos siekimams, 
trys atsako, kad pats kongreso 
faktas, jame dalyvavusi lietuvių 
masė, o vieno (P. Veršelio iš Vo
kietijos) atsakymas neigiamas: 
“Niekas nesustiprino” (68 psl.). 
Į klausimą apie kongreso nuta
rimus P. Veršelis sako: “Tam 
posėdžiui, kuriame turėjo būti 
nutarimai, buvo skirta tik viena 
diena ... Buvo labai skubėta ir 
daug problemų visiškai nepa
kankamai išdiskutuota” (69 
psl.). Tą patį patvirtina ir H. 
Antanaitis (iš Australijos): “Pa
daryti nutarimai daugumoje tu
rėjo mūsų pasyvų pritarimą, tai 
yra, jie nebuvo mūsų sąmonin
gai apgalvoti ir išdiskutuoti”. 
Dar didesnis skubotumas lydėjo 
jaunimo sąjungos įsteigimą. Tu
rimomis žiniomis, tai buvo pa
daryta per porą valandų pasku
tiniąją kongreso dieną. P. Ver
šelis buvusią būklę štai kaip api
būdina: “Mano prašymas pada
ryti 5 min. pertrauką, kad visi 
galėtų bent perskaityti mūsų 
statuto projektą, buvo atmestas, 
taigi praktiškai niekas nežinojo 
apie ką kalbama” (71 psl.).

Šalia straipsnių, žurnale yra 
beletristikos, poezijos, bėgamų
jų įvykių apžvalgos ir ypač pla
tus bei išsamus literatūros bei 
spaudos apžvalgos skyrius.

“Vafpą” leidžia Varpininkų 
Filisterių Draugija, redaguoja 
Ant. Kučys, administruoja T. 
Briškaitis, 1214 N 16 Ave., Mel
rose Park, Illinois 60160, USA. 
Šis numeris turi 192 psl. A. R.

PAMINĖTI
Journal of Baltic Studies No. 3, 

Fall 1973. Baltietiškųjų studijų drau
gijos žurnalas. Galima gauti šiuo ad
resu: Executive Office of the Asso
ciation for the Advancement of Baltic 
Studies, Inc., 366 86th St., Brooklyn, 
N. Y. 11209, USA.

Technikos Žodis nr. 4(140), 1973 
m. liepa-rugpjūtis. ALIAS Čikagos 
skyriaus techninės spaudos sekcijos 
leidžiamas žurnalas, gaunamas pas 
administratorių J. Sakalą, 7025 So. 
Rockwell Ave., Chicago, lill. 60629, 
USA.

Algirdas Gustaitis (dešinėje) aptaria su poetu Bernardu Brazdžioniu pasta
rojo filmavimą 1959 metais. Filmas, apjungęs gražų būrį Kalifornijos rašy
tojų pagal Alg. Gustaičio rankraštį, filmuotas Povilo Jasiukonio, dėl pinigų 
stokos tebeguli nepaleistas į pasaulį! Pagal A. Gustaičio rankraščius yra 
pagaminti ir įvairiose valstybėse lietuviams rodyti filmai: “Lietuva — 
Europos nugalėtoja”, “Algis Trakys ir Taksiukas šleivys” (dvi dalys), Vy
tauto Stasiūnaičio piešti, Prof. Adomas Varnas Nuotr. Daumanto Cibo

"DARŽOVIŲ GEGUŽINE"
Eiliuota Birutės Pūkelevičiūtės pasaka vaikams

Vaikų darželyje, mokykloje 
ar namuose mūsų mažyliai ne
kartą klausėsi Birutės Pūkele
vičiūtės “Daržovių gegužinės” 
Žirginėlių plokštelėje. Dabar šią 
eiliuotą pasaką autorė išleido 
atskira knygute (36 psl.) ir pati 
šiai pasakai sukūrė iliustracijas.

Humoristinėje pasakoje ridi
kėlis kviečia visas daržoves į 
puotą, šoka jos suktinį, šoka ir 
klumpakojį.
šok, bulvyte, bulvytėle! 
Šok, linksma tetule, — 
Būsi blynas — skanumynas, 
Būsi ir kukulis. (17 psl.)

Linksmas šokis nutrūksta, 
kai į puikybę pasikėlusi aguona 
užgauna morką:
Aš gražuolė! Aš puikuolė! 
Garbinat kažkokią žolę ... 
Jos nutriušusi kasytė 
Iš tiesų — lyg uodegytė: 
Ir striuka, ir buka — 
Chi-chi-chi, cha-cha-cha! 
Ar nematot mano grožio?
Aš aguona! Aš — kaip rožė! (20 
psl.)

Aguonos nuoširdžiu atsipra
šymu susigraudina visos daržo
vės ir atleidžia našlaitei, nepri
tampančiai nei prie gėlių, nei 
prie daržovių. Pasibaigus gegu
žinei, vaikučiai maloniai nutei
kiami nakties poilsiui.

Vertas dėmesio originalus ir 
pamokymu svarus knygutės už
baigimas. 33 psl. atspausdintas 
Mindaugo atvirukas iš Montrea- 
lio, kuriame jis klausia, kodėl 
Birutė rašo apie daržoves, kurių 
jis nemėgsta valgyti, o tėvelis 
už tai jį bara. Jis prašo, kad pa
rašytų apie saldainius ir ledus. 
Sekančiame puslapyje autorė at
sako Mindaugėliui, kad barda
mas tėvelis nori tik gero, žino 
kas skanu ir kartu paskatina vi
sus vaikučius, prisiminus dar
žovių gegužinę, valgyti “sriubą, 
bulves ir mėsytę, morkeles ir 
agurkus, ir pupas ir žirniukus”, 
ir užaugti daug greičiau.

Po to seka penkios mįslės 
apie žinomas daržoves, kurių at
sakymai užrašyti ant balionų 
paskutiniame puslapyje.

“Daržovių gegužinė” yra 
augšto meninio lygio, pasižymi 
sklandžiu eiliavimu, aiškumu, 
gyvumu, vaizdingumu, turi pa
žintinę ir auklėjamąją vertę. Ji 
tinka inscenizavimui vaikų dar
želyje ar mokykloje. Sklandus 
eiliavimas padės vaikams leng-

Ateitis nr. 1 ir nr. 2, 1974 m. sau
sis ir vasaris. Lietuvių katalikiško 
jaunimo žurnalas. Leidėjas — Moks
leivių Ateitininkų Sąjunga. Adminis
tratorius — J. Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. 

' V :■ L sė

vai pasisavinti net atskiras pa
sakos dalis ar posmelius. Ši ver
tinga knygutė turėtų rastis 
kiekvienoje šeimoje. Nuotai
kinga puota ne tik lavins vaikų 
kalbą, supažindins su daržovė
mis, bet ir žadins teigiamus 
jausmus, tikrą vaikišką džiaugs
mą.

B. Pūkelevičiūtės iliustracijos 
humoristinės, grakščios ir įdo
mios, lengvai atpažįstamos, har
moningai rišasi su tekstu. Jose 
daug gyvumo ir išraiškos. Nau
doja dvi spalvas — raudoną ir 
žalią.

Rašytoja Birutė Pūkelevičiū- 
tė atkreipė visų dėmesį savo 
produktyvumu — ne tik kieky
be, bet ir kokybe. Būdama 
“Draugo” romano (“Naujųjų 
Metų istorija”) konkurso lau
reate, tais pačiais metais, t. y. 
1973, praturtino ir vaikų pa
saulį, išleisdama net tris vertin
gas knygutes — eiliuotas pasa
kas: “Peliukai ir plaštakės” 
“Kalėdų dovana” ir “Daržovių 
gegužine”. Tai tikrai džiuginan
ti naujiena ir dideliem ir ma
žiem. Tos įdomios knygutės lau-. 
kia mažųjų skaitytojų draugys
tės.

Birutė Pūkelevičiūtė, DARŽOVIŲ 
GEGUŽINĖ. Eiliuota pasaka, 
minkštais viršeliais. Iliustravo au
torė. Išleido “Darna” Čikagoje 
1973 m. Kaina $1.50. Galima gau
ti “Drauge”. i. Abr.

DR. VYTAUTAS LENAUSKAS — 
naujas dantų gydytojas, šį pavasrį 
baigęs Toronto universitetą. Yra bai
gęs Parkdale gimnaziją Toronte. 
Prieš pradėdamas odontologijos stu
dijas, vienerius metus studijavo 
Erindale kolegijoje. Šiuo metu gilina 
profesines žinias Toronto Western 
ligoninėje. Po vienerių metų numa
to atidaryti savo kabinetą. Jaunasis 
daktaras aktyviai dalyvavo lietuvių 
studentų klubo veikloje.
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SOL. GINA CAPKAUSKIENĖ grį

žo iš beveik mėnesį trukusių gastro
lių Australijoje. ALB kultūros tary
ba viešnios iš Montrealio koncertų 
seriją pradėjo kovo 23 d. Sydnėjuje. 
Sekančią dieną sol. G. Capkauskienė 
dainavo sostinėje Kanberoje, kovo 
30 d. — Melburne, balandžio 6 d. 
— Adelaidėje. Jos koncertų pirmąją 
dalį sudarė lietuvių kompozitorių kū
riniai, antrąją — Mocarto, Gounod, 
Verdi operų arijos, Saint-Saenso, Bi- 
shopo, Strausso dainos. Ji taipgi da
lyvavo balandžio 12-13 d.d. Adelai
dėje surengtose Australijos lietuvių 
studijų dienose ir su Nemiros Masiu
lytės vadovaujamu Šv. Kazimiero pa
rapijos choru atliko religinio kon
certo programą Lietuvių Katalikų 
Centro salėje. Australijos lietuviai, 
išsiilgę dainos meno, labai šiltai su
tiko ir įvertino jos koncertus, vadin
dami ją lakštingala iš Kanados. Sol. 
G. Čapkauskienę Australijoje labiau
siai sužavėjo nepaprastas lietuvių 
nuoširdumas, stebino palyginti labai 
gyva meninė bei kultūrinė veikla 
šiame pasaulio užkampyje, turinčia
me nedidelį tautiečių skaičių. Jai te
ko sutikti Sydnėjuje ir Kanberoje 
akomponavusią talentingą pianistę ir 
smuikininkę Virginiją Inkrataitę, ku
ri galėtų surengti koncertų seriją 
JAV ir Kanados lietuviams. Savo 
išvyką į Ramiojo vandenyno zoną sol. 
G. Capkauskienė užbaigė dviem kon
certais kitame šio vandenyno pakraš
tyje: balandžio 21 d. — Los Angeles, 
gegužės 4 d. — San Francisco mies
tuose. Šiuos koncertus taip pat su
rengė Lietuvių Bendruomenė.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA Čikagoje buvo paskelbusi kon
kursą parašyti romanui, kuris iškel
tų lietuvio ūkininko laimėjimus ne
priklausomybės laikotarpyje. Vertin
tojai susilaukė tik trijų kūrinių, ku
rių nė vienas nebuvo vertas premi
jos. Sąjunga dabar yra paprašiusi to
kį romaną parašyti Vytautą Alantą. 
Būsimo romano išleidimą dosnia au
ka parėmė Jonas Adomonis, pagerb
damas savo ūkininkų tėvų Veronikos 
ir Jono atminimą.

LIUDO DOVYDĖNO novelių rin
kinį “Pašiurpo mano velnias” jau 
yra atidavęs rišyklai “Nidos” knygų 
klubas Londone. Netrukus skaityto
jams kartu su šiuo rinkiniu bus iš
siųstas ir Bronio Railos “Paguodos” 
I tomas. “Nida” jau ruošiasi spaus
dinti “Paguodos” II tomą.

DAIL. A. VITKAUSKAITĖ - MER- 
KER Paramus, N. J., įvykusioje gru
pinėje skulptūros parodoje dalyvavo 
su dviem geležies bei cemento kūri
niais — “Bėgančios kojos” ir “Pelė
da”.

ČIKAGOS CENTRINĖS BIBLIO 
TEKOS salėje muzikinės popietės 
programą atliko sol. Laima Smalens- 
kaitė-Stepaitienė, padainavusi Mocar
to, Martini, Schuberto, Puccini, Fos- 
terio, Benedikto operų arijų ir dai
nų. Lietuviškai programos daliai at
stovavo K. V. Banaičio “Rods, par
pulsiu”, “Tulpės”, J. Gruodžio “Rū
ta”, “Rugiagėlės” ir “Aguonėlės”.

KUN. AUGUSTINO STEIGVILOS, 
MIC, trumpų religinių apmąstymų 
knyga liturginiams metams “Nerami 
širdis” jau renkama dvisavaitraščio 
“Laikas” spaustuvėje Buenos Aires, 
Argentinoje. Prie šio leidinio 10.000 
pezų aukomis prisidėjo R. Kazeliū- 
nienė, A. Orlovienė ir K. Poviliony- 
tė, 5.000 pezų auka — E. Jasinevi- 
čienė. Knyga garbės leidėjams bus 
įteikta birželio 30 d. įvyksiančiame 
Argentinos lietuvių marijonų 35 me
tų veiklos minėjime Avellanedoje, 
Aušros Vartų parapijos salėje.

ONTARIO AUDĖJŲ DRAUGIJA 
savo metinėn konferencijon balan
džio 27 d. Georgetown, Ont., buvo 
pasikvietusi dail Anastaziją Tamo
šaitienę supažindinti su gobelenų au
dimu. Šią organizaciją sudaro ranko
mis audžiančios audėjos. Suvažiavi
me dalyvavo apie 150 audėjų, kurios, 
pasinaudodamos mažais rėmeliais ir 
dail. A. Tamošaitienės paaiškinimais, 
susipažino su pagrindinėmis gobele
nų audimo taisyklėmis, pasigamino 
mažo kilimo pavyzdėlį.

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEI
DYKLA šią vasarą išleis prof. dr. 
Stepono Kolupailos monografiją, 
spaudai kruopščiai paruoštą inž. dr. 
Jurgio Gimbuto. Knygos skyrių apie 
prof. dr. S. Kolupailos mokslo dar
bus yra parašęs hidrotechnikos inž. 
Juozas V. Danys. Apie 500 puslapių 
turėsiančiame leidinyje, kuris skai
tytojus pasieks šią vasarą, bus daug 
įdomios medžiagos apie prof. dr. S. 
Kolupailos ryšius su institucijomis, 
paskirais asmenimis, jo visuomeni
nę veiklą. Monografijos vardyne 
yra apie 1.000 pavardžių. Leidėjai 
kviečia visus prof. dr. S. Kolupailos 
buvusius studentus, kolegas inžinie
rius ir bendraminčius monografijos 
išleidimą paremti $25 garbės pre
numerata, mecenatine $100 ar dar 
didesne auka. Jų pavardės bus pa
skelbtos monografijoje. Iš anksto už- 
siprenumeravusiem asmenim mono
grafija kainuos $10, o jos normali 
kaina bus $12. Čekius prašoma ra
šyti “Akademinės Skautijos Lei
dyklos” vardu ir siųsti šiuo adresu: 
120 S. Herbert Rd., Riverside, Ill. 
60546, USA. šia proga tenka pri
minti neseniai sukakusias a. a. prof, 
dr. S. Kolupailos mirties dešimtąsias 
metines. Jis mirė 1964 m. balandžio 
9 d. Indianoje, South Bend mieste, ir 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse Čikagoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA

MUOSE įvykusioje perklausoje susi
pažinta su naujaisiais muzikos kūri
niais. B. Aleknos “Sonatą nr. 5 for
tepijonui” atliko J. Juocienė, F. Ba
joro “Elegiją obojui” — J. Rimas, A. 
Lapinsko poeto V. Šimkaus žodžiais 
sukurtą dainų ciklą “Apie humorą” 
— sol. A. Daunoras, “Rapsodiją bir
bynių kvartetui” — J. Bikauskas, A. 
Krijauskas, A. Ročka, P. Vaišnoras 
ir V. Aleksandravičius, A. Rekašiaus 
“Pastrolę birbynei” — A. Smolskus.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE 
J. Gabrilovičiaus ir S. Roseno lyrinę 
komediją “Laimingas vyras” pastatė 
rež. T. Kalvelienė, talkinama sceno- 
grafės dail. G. Baskienės. Pagrindinį 
laimingojo inž. Aleksandro vaidme
nį sukūrė jaunasis aktorius G. Pe- 
čiūra.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GA savo narių sąrašą papildė 1938 
m. gimusiais prozininkais — Laimo
nu Iniu, Mečiu Rakausku, Romu Sa
dausku, 1930 m. gimusiu prozininku 
Vytautu Girdzijausku ir 1925 m. gi
musiu literatūros vertėju Stasiu Sa
boniu. Žurnalistas L. Inis, “Nemu
no” vyr. redaktorius, yra parašęs ke
letą apybraižų rinkinių, apsakymus 
vaikams “Visam gyvenimui” ir 
“Kamuolys”. Kauno jaunųjų rašyto
jų sekcijos pirm. M. Rakauskas, 
Kauno P. Ziberto šilko audyklos 
elektrikas, debiutavo su apsakymų 
knyga “Pasaulis, iš kurio išaugama”, 
žurnalistas R. Sadauskas, dirbantis 
“Mūsų gamtos” žurnale, yra laimėjęs 
V. Mickevičiaus-Kapsuko premiją už 
publicistinius rašinius, išleisdinęs 
publicistikos knygas “Prie gimtojo 
slenksčio”, “Kelionė iš Baltašiškės į 
Kučiūnus”. “Vaga” yra išleidusi dvi 
filologo V. Girdzijausko, Lietuvos 
kino studijos scenaristo, knygas — 
novelių rinkinį “Trys moterys ir 
vienas vyras”, romaną “Žmonės man 
buvo geri”.

LIETUVOS KINO STUDIJOS va
dovas Julius Lozoraitis spaudai pa
darytame pranešime naujų filmų są
rašą pradeda neseniai įvykusia rež. 
Algirdo Dausos filmo “Kur iškeliau
ja pasakos” premjera, šiam jaunų 
darbininkų gyvenimą vaizduojan
čiam kūriniui buvo panaudota Leoni
do Jacinevičiaus apysaka “Rūgštynių 
laukas”. Rež. Algis Araminas užbai
gė savo trečiąjį filmą “Laimingas, 
laimės neradęs”, kuriame vaizduoja
mas žemdirbių gyvenimas. Spalvo
tą plačiaekranį filmą “Perskeltas 
vasaros dangus” pagal V. Bubnio ro
maną “Po vasaros dangum” kuria 
rež. M. Giedrys. Kazio Borutos “Bal- 
taragio malūną” ruošiasi filmuoti 
rež. Arūnas Žebriūnas. Filmas bus 
muzikinis ir vadinsis “Velnio nuo
taka”. Muziką šiam firmui rašo kom
pozitorius Viačeslavas Ganelinas. 
Filmavimui pasirinktas į Kauno ma
rias įtekantis Strėvos upelis, prie 
kurio tebestovi senas vėjo malūnas. 
Rež. A. Grikevičius balandžio pabai
goje pradėjo kurti menininkų gyve
nimą vaizduojantį filmą “Sadūto tū- 
to”, kuriam scenarijų yra paruošęs 
filmų rež. Vytautas Žalakevičius. Ro
mualdas Granauskas jau rašo scena
rijų Jono Avyžiaus romanui “Sody
bų tuštėjimo metas”. Filmas bus se
rijinis, keturių dalių, skirtas televi
zijai. Kazys Saja, paskelbęs “Nemu
no” žurnale apysaką “Žvangutis”, 
dabar pats pagal ją ruošia scenarijų, 
šis filmas yra patikėtas prieš metus 
Maskvos kinematografijos institutą 
baigusiam jaunam rež. A. Lukšiui. 
M. K. Čiurlionio šimtajam gimtadie
niui 1975 m. numatyti du filmai — 
dokumentinis ir meninis. Dokumen
tinio režisūra jau patikėta Robertui 
Verbai, bet dar nėra pasirinktas sce
narijaus autorius. Meniniam scenari
jų rašo filmų rež. Raimondas Vaba
las ir rašytojas Juozas Glinskis.

ESTRADINĖS DAINOS jaunųjų 
atlikėjų konkursas “Vilniaus bokš- 
tai-74” buvo užbaigtas Vilniaus spor
to rūmuose. Kompoz. E. Balsio va
dovaujama vertintojų komisija kon
kurso laureatais pripažino vilnietį A. 
Macių ir klaipėdietį Z. Tamoševi- 
čių, o diplomus paskyrė panevėžie
čiams V. Beivydui ir V. Pauliukui. 
Šiemetiniame konkurse atskiroje 
grupėje varžėsi ir svečiai iš septynių 
respublikų. Laureatų vardus išsiko
vojo moldavė N. Cepraga, laimėjusi 
tarptautinį konkursą Paryžiuje, ir 
Baku radijo bei televizijos sol. Dž. 
Alijevas, diplomus — T. Severiną iš 
Minsko, L. Kesoglu iš Alma Atos, R. 
Datuašvilis iš Tbilisio, V. Jakušono- 
kas iš Rygos ir N. Konsa iš Tartu. 
Vilniaus komjaufiimo prizas buvo 
įteiktas jauniausiajai konkurso daly
vei rygietei I. Steponavai, publikos 
prizas — jai ir kauniečiui L. Čep- 
rackui. Žurnalo “Jaunimo Gretos” 
prizą už geriausią dainą laimėjo 
kompoz. M. Tamošiūno ir poeto J. 
Nekrošiaus kūrinys “Apginkime dai
ną” bei jo atlikėjas vilnietis A. Ma
cius. Profesinio techninio mokymo 
komiteto prizas paskirtas kompoz. E. 
Balsiui ir poetui V Bložei už dainą 
darbo tema “Mokykla, mokykla”, jos 
atlikėjui panevėžiečiui V. Beivydui.

KOMPOZ. V. LAURUŠAS iš Mask
vos parsivežė A. Aleksandrovo si
dabro medalį už kantatą “Ąžuolų 
vainikas”, sukurtą J. Nekrošiaus žo
džiais. Tuos A. Aleksandrovo meda
lius kompozitoriams kasmet skiria 
Sovietų Sąjungos ministerių taryba 
už geriausius muzikos kūrinius he- 
rojine-patriotine tematika. V. Kst.
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NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

Trečiad. uždaryta
Ketvirtad....... 10-7
Penktad......... 10-8
Seštad............ 9 - 12
Sekmad......9.30 - 1

VIRŠ 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius —
Dvejų metų .............  9%
vienerių metų ,........................... 81/2%
už taupomąsias (savings) s-tas 8Va% 
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

SPORTAS VISUR
Neseniai pasibaigusios Europos 

stalo teniso pirmenybės buvo sėk
mingos Vengrijos stalo tenisinin
kams. Vyrų komandinėse varžybo
se I vietą šeštą kartą iš eilės laimė
jo švedai, II vietą — vengrai, baig
mėje pralaimėję švedams 5:3. Toliau 
sekė jugoslavai ir čekai. Moterų ko
mandines pirmenybes laimėjo Sovie
tų Sąjunga. Ir čia II vieta teko Veng
rijai, baigmėje pralaimėjusiai So
vietų Sąjungai 3:1. Sovietų atstovės 
komandines pirmenybes yra laimė
jusios ir 1970 m. Vengrės komandi
nes pirmenybes laimėjo 1960, 1966 
ir 1972 m. Sovietų Sąjungos moterų 
pagrindinę komandą sudarė Z. Rud- 
nova ir E. Antonian. Vyrų vieneto 
varžybas laimėjo čekas M. Orlovski, 
baigmėje įveikęs vengrą G. Gergej, 
moterų vienetą — vengrė J. Magoš, 
baigmėje nugalėjusi jauną ir daug 
žadančią švedę A. Helman. Vyrų 
dvejete stipriausi buvo vengrai T. 
Klampar ir I. Joner, parklupdę pa
saulio meisterius švedus S. Bengs- 
ton ir C. Johanson. Moterų dveje
to meisterystę apgynė vengrės J. 
Magoš ir H. Lotaler baigmėje įvei
kusios tarptautinę porą — čekę A. 
Grafovą ir rumunę M. Aleksandru. 
Mišrų dvejetą ketvirtą kartą iš ei
lės laimėjo sovietų pora Z. Rudnova 
ir S. Guzakovas. Šią meisterystę jie
du jau buvo laimėję 1968, 1970 ir 
1972 m. Baigmėje jie nugalėjo čeko- 
slovakų porą — A. Grafovą ir M. Or- 
lovskį. Sekančios Europos stalo te
niso pirmenybės įvyks Prahoje 1976 
m. ir Budapešte 1978 m. Stalo Teni
so Sąjungos kongrese buvo pranešta, 
kad pasaulinės stalo teniso pirmeny
bės nebus Indijos sostinėje Delhi, 
kaip buvo skelbta, bet Kalkutoje.

Paulius Stanevičius Staynerio, On
tario, vidurinėje mokykloje pasižy
mi, kaip gabus lengvaatletis. Pernai 
jis dalyvavo visos Ontario provinci
jos pirmenybėse. Jo specialybė — 
šuoliai į augštį, į tolį ir trišuolis. 
Tikisi ir šiais metais pasiekti gerų 
pasekmių.

Tarptautiniame krepšinio turnyre 
Košicėje gerai pasirodė Lietuvos 
krepšininkai. Jie, nugalėję Bulgari
ją 90:86, Čekoslovakijos jaunių rink

tinę 105:79 ir Čekoslovakiją, laimė
jo III vietą. Pirmą vietą laimėjo 
Kuba, antrą — Rumunija.

VYČIO ŽINIOS
Amerikos atviros stalo teniso pir

menybės netrukus įvyks Oklahoma 
City, Oklahomoje. Jose dalyvaus 4 
Nešukaičiai tiesiai iš Kanados pirme
nybių Whitehorse. Praėjusiais me
tais V. Nešukaitytė šiose pirmeny
bėse tapo absoliučia meistere, laimė
dama 3 pirmąsias vietas. Kaip jai 
pavyks apginti tas meisterystes šio
se pirmenybėse? Į jas atvyksta daug 
Europos ir Azijos žaidėjų iš Vo
kietijos, Japonijos ir kitur.

Komandinėse stalo teniso pirme
nybėse pirmauja ir jau beveik už
sitikrino pirmą vietą “Liūtai” 7:2 
pasekme. Komandoje žaidžia: A. Ra
dzevičius, L. Radzevičiūtė ir P. Tut- 
lys. Antroje vietoje yra “Žirgai” su 
5:3 pasekme — G. Sendžikas, A. 
Sendžikaitė, A. Bilkytė ir A. Kišonis. 
Toliau seka “Vanagai” 5:4 su bro
liais J., R. ir P. Karpiais. Šiose sta
lo teniso pirmenybėse individualiai 
geriausiai žaidžia: Petras Tutlys — 
22:5, A. Radzevičius — 21:6, J. Kar
pis — 20:7 ir R. Karpis — 18:9. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Š. Amerikos lietuvių žaidynėse 

Niujorke Kovo A mergaičių krepši
nio komanda, vadovaujama Z. Ric- 
kienės ir V. Butkevičiaus, išsikovo
jo I v. Nugalėję Niujorką 32:4, baig
mėje nesunkiai įveikė Toronto Auš
rą 30:12. Dalyvavo 5 komandos. Ko
vui atstovavo: L. Zubaitė, V. Rieku
tė, A. Lukošiūtė, D. Grajauskaitė, 
L. Kareckaitė, V. Vaitonytė, J. ir 
N. Kesiūnaitė.

Vyrų B grupėje koviečiai tik baig
mėje pralaimėjo prieš Cicero Vėtrą 
87:75 ir užėmė II v. Žaidė: V. Kas- 
ragis, A. Žilvitis, V. Stukas, V. ir 
R. Butkevičius, E. ir R. Tirilis, L. 
Meškauskas, V. Vinerskis, R. Wasi- 
lovski, Tatti.

CYO lygoje mergaičių A koman
da nugalėjo Burlingtono Blessed 
Sacrament parapijos krepšininkes 
16:7. Žaidė: L. Zubaitė 8, Riekutė 6, 
D. Grajauskaitė 2, A. Lukošiūtė R. 
ir L. Kareckaitė, N. ir J. Kesiūnaitė.

A. G.
$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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo pst.)

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 

savo automobilius pas

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

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

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

NUO L O 1 N O S IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

zseki

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

^SOLO\ 

UNITED 
TRUST

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

—_— _—_rL-_--------------J.—

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

pensiją.
Otavos karininkų valgyklos 

savo nariams paskelbė iš val
džios gautą Įspėjimą saugotis 
neprašytų svečių — Varšuvos 
Sąjungai" priklausančių kraštų 
ambasadų karinių atstovų. Vie
nas toks atstovas, nekviestas at
ėjo i karininkų valgyklą, ir ban
dė įsijungti į jų pokalbius. Jo 
tautybė nutylima, tačiau visiem 
gerai žinoma, kad karinius at
stovus Otavoje turi tik Sovietų 
Sąjunga, Lenkija, Rumunija ir 
Čekoslovakija. Kadangi įspėji
mas paskelbtas tik Otavos kari
ninkų valgyklose, tuo nekviestu 
svečiu greičiausiai buvo sovie
tų karinis atstovas, be specia
laus Kanados vyriausybės leidi
mo negalintis išvykti iš Otavos 
toliau kaip 25 mylias. Kitiems 
Varšuvos Sąjungos ambasadų 
nariams šis suvaržymas nėra tai
komas, nes tie kraštai nevaržo 
ir Kanados ambasadų pareigū
nų judėjimo. Kanadiečiai kari
ninkai Įspėjami laikytis budru
mo pokalbiuose ir ypač vaišėse 
su alkoholiniais gėrimais, nes iš 
neatsargių prasitarimų tokie ne
kviesti svečiai gali susidaryti 
pakankamai aiškų kaikurių ka
rinių paslapčių vaizdą.

Kanada ir V. Vokietija pasi
rašė sutartį, leidžiančią vokie
čių kariuomenei atlikti manev
rus 96.000 akrų poligone prie 
Brandon, Manitoboje. Sutartis 
galios 10 metų ir Kanadon kas
met įsileis 5.600 vokiečių karių 
su sunkiaisiais ginklais. Bene 
didžiausio kanadiečių karių ir 
karininkų dėmesio susilaukė 
naujausias vokiečių tankas“Leo- 
pardas”, nes Kanados turimi 
britų gamybos tankai jau yra 
spėję pasenti, o krašto apsaugos 
ministerija neplanuoja naujų 
tankų įsigyti. Vokiečių kariuo
menės pagalbinis personalas, 
vadovaujamas pik. Itn. A. F. 
Scharkowskio, jau įsikūrė Shilo 
stovykloje, kur taip pat atvyko 
ir pirmasis 700 karių kontingen
tas. Stovyklos viršininkas yra 
kanadietis pik. D. R. Baker. Vo
kiečius jieškoti poligono Kana
doje privertė neapgyventų di
desnių plotų trūkumas V. Vo
kietijoje, kur jų artilerijos svie
diniai manevrų'metu dažnai tu
rėdavo skrieti virš kaimų ir ma
žesnių miestelių į taikinius. Shi
lo stovyklos poligonu kanadie
čiai naudojasi jau nuo 1934 m.

Kanados taryba paskyrė 
$338.374 vertės 93 stipendijas 
meno, literatūros, knygleidybos 
reikalams. Otavietis M. Collins 
gavo $6.760 paruošti Ispanijos 
pilietiniame kare dalyvavusio 
Mackenzie - Papineau batalijono 
dokumentiniam filmui. Šį skam
biu vardu pavadintą kanadiečių 
batalijoną sudarė daugiausia 
komunistai ir jų simpatikai, rė- 
musieji prokomunistinę anuo
metinės Ispanijos vyriausybę, 
kuri daugiausia pagalbos susi-

laukė iš Sovietų Sąjungos.
Sovietų orinio susisiekimo 

bendrovė “Aeroflot” keleivinių 
lėktuvų skrydžius nori pratęsti 
į Torontą. Šiuo metu susisieki
mą tarp Montrealio ir Maskvos 
palaiko du kartus per savaitę 
skrendantys “Aerofloto” ir “Air 
Canada” bendrovių keleiviniai 
lėktuvai. Montrealyje surengto
je spaudos konferencijoje “Ae
rofloto” tarptautinių ryšių di
rektoriaus pavaduotojas V. Kra
bo vas teigė, kad pernai “Aero
floto” lėktuvai Montrealio — 
Maskvos trasoje turėjo apie 
4.000 keleivių. Jo nuomone, ke
leivių skaičių gerokai padidintų 
tiesioginis susisiekimas su To
rontu, kur yra didelė ukrainie
čių grupė. Torontiečiai, skren
da Maskvon, dabar dažniausiai 
pasirenka “Air Kanada” bend
rovę, kuri juos nuskraidina 
Montrealin ir iš Montrealio 
Maskvon. V. Hrabovas siūlo ati
daryti naują tiesioginio susisie
kimo liniją Torontas — Kievas. 
Galutinis žodis šiuo klausimu 
priklauso “Air Canada” bend
rovei. “Aerofloto” lėktuvų įsi
leidimas Torontan, be abejonės, 
sumažintų jos pajamas už skry
džius tarp Toronto ir Montrea
lio pakeliui į Maskvą. Jas betgi 
padidintų “Air Canada” lėktu
vais Kievan skrendantys toron
tiečiai.

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
601. Remeikis, Jonas, Sudbury $500
602. Venslovaitis, J., Sudbury 100
603. Valaitis, Jurgis, Mt. Brydges 100
604. Valaitis, Vytautas „ 100
605. Valaitis, Antanas, „ 100
606. Valaitytė, Danutė, „ 100
607. Valaitytė Vida, „ 100

Gudrūnas. Vikt., Sudbury 25 
Įnašus papildė:

272. KLK Moterų Delhi sk. iki 350 
KL Fondo tarybos posėdyje gegu

žės 11 d. Toronte, buvo svarstytas ir 
priimtas 1973 m. pelno paskirstymas. 
KLB švietimo komisijai ir lituanisti
nėms mokykloms pasverta $2.725, 
sporto vienetams, kultūriniams bei 
meno sambūriams, spaudai, radijui, 
jaunimo organizacijoms ir studen
tams — $3.350. Iš viso — $6.075. 
Taip pat buvo nutarta duoti $2000 
parama Albertos universiteto lei
džiamam kapitaliniam lietuvių bib
liografijos leidiniui, kurį spaudai pa
ruošė Adomas Kantautas.

Atsitinka, kad mūsų laiškai grįžta 
nepasiekę adresatų. Narius, kurie 
yra pakeitę savo gyvenamas vieto
ves prašome atsiųsti KL Fondo val
dybai naujus savo adresus, kad ne- 
susitrukdytų korespondencijos siun
timas ir jos gavimas.

Jau anksčiau esame prašę, o taip 
pat ir šia proga primename, kad KL 
Fondo vadovybė norėtų turėti visų 
savo narių nuotraukas. Jei kas jų dar 
nėra atsiuntęs, prašome nedelsiant 
siųsti sekretoriui K. Lukošiui, 28 
The Polisades, Toronto, Ont. M6S 
2W8. KLF VALDYBA

Ateitininkų žinios
Globėjų kursai. Po astuonių mė

nesių sunkaus darbo ir planavimo 
globėjų ir moksleivių kursai visai 
nebetoli. Turime jau dabar padėko
ti Gabijai Juozapavičiūtei, kuri ap
siėmė didelę dalį darbo atlikti, ir 
prelegentams, kurie (nors labai už
siėmę) sutiko paruošti paskaitas. Ta
čiau visos pastangos nieko nevertės 
jeigu jūs globėjai ir moksleiviai ne
dalyvausite. Kursai ruošiami ne 
mums, o Jums. Atvažiuokite su idė
jomis, klausimais, problemomis. Tam 
ir dirbome, kad galėtumėt pasida
linti mintimis ir pasiklausyti ką ki
ti gero gali perduoti. Lauksime! Kur
sai Detroite bus birželio 1, 2 d.d., 
25335 West Nine Mile Rd., South
field. Mich. Technine ruoša rūpina
si Viktoras Nakas. Tel. 313-645-5926.

šeštadienį
1 v.p.p. registracija, 1.30 atidary

mas, 2.00 “Jaunuolio psichologija”, 
3.00 pertrauka-užkandžiai, 3.45 ideo
logijos perdavimas, 4.45 susirinki
mai ir jų rūšys.

Sekmadienį
Šv. Mišios, 12 v. “Medžiaga susi

rinkimams”, 1.00 pasikalbėjimas su 
centro valdyba, 1.45 uždarymas.

Nakvynėmis rūpinasi minėtasis V. 
Nakas. MAS cv telefonas: 416-383- 
8248. Registracijos blankus galima 
gauti per MAS cv 286 East 17th St. 
Hamilton, Ont., Canada L9A 4M7, 
arba per kursų atidarymą. MAS cv

1. Šią vasarą yra ruošiamos sto
vyklos: Dainavoje — moks. (9-12 
skyr.) birž. 16-30 d., jaun. (1-8 skr.): 
birž. 30 — liepos 14 d.; Baltijoje — 
jaun ir moksl. (1-12 skyr.): liepos 14 
d. — 1 sav.; Neringoje — jaun. ir 
moksl. (1-12 skyr.) rugp. 11-24 d.

Kur gauti registracijos blankus?
1. P. J. Adamonienė (Montrealio 

apyl.), 6470 Jalobert, Montreal, Que. 
HIM 1K9. Tel. 514-256-5355. — 2. Ra
sa Navickaitė (rytuose), 214 Eldert 
La., Woodhaven, N.Y 11421, USA. 
Tel. 212-647-6294. — 3. Elenutė Raz- 
gaitytė (Klevelando apyl.); 6755 
Parkgate Oval, Seven Hills, Ohio 
44131, USA. Tel. 216-524-2307. —
4. Viktoras Nakas (Detroito apyl.), 
1668 Bowers Ave., Birmingham, 
Mich. 48008, USA. Tel. 313-645-5926.
5. Emilija Pakštaitė (Čikagos apyl.), 
2801 W38th St., Chicago, Ill. 60632, 
USA. Tel. 312-YA7-3090. 6. MAS cv 
(Kanados apyl.), 286 East 17th St., 
Hamilton, Ont. L9A 4M7, Canada. 
Tel. 412-383-8248.

Labai svarbu iš anksto užsiregist
ruoti ir užsimokėti registracijos mo
kesti (10 dol.), kad vietos būtų už
tikrintos. Dėl detalių kreipkitės į 
MAS cv.

Su šypsena — MAS cv
Dėkojame KLK Moterų Dr-jos 

centro valdybai už $20 auką moks
leiviams vietoje gėlių O. Pabedins- 
kaitei mirus. Tai ypatingai gražus 
velionės prisiminimas, nes ji ateiti- 
ninkišką jaunimą taip mylėjo ir. 
šelpė.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmijos praneši

mu, šie Toronto vadovai-vės pakelti į 
vyresniškumo laipsnius: į sktn. 1. — 
ps. T. Augustinas Simanavičius, O. 
F.M., ps. P. Saplienė, ps. R. Žilins
kienė; j ps. 1. — R. Lasienė, B. Pa
liulytė, R. Šapočkinaitė, J. šeškutė 
ir V. Turūta.

• šį šeštadienį, gegužės 25 d., 4 v. 
ryto, iš Towers -aikštės (Dundas- 
Bloor g.) išvažiuoja specialus auto
busas į Dainavą, kur įvyks “Kryžke
lės” sk. vyčių, vyr. skaučių, ginta- 
rių ir budžių sąskrydis, organizuoja
mas Čikagos sk. vyčių, vyr. skaučių.

• Gegužės 26, sekmadieni, bus 
kanadiečių organizuojamas paradas. 
Dalyvaujantieji renkasi 10,30 v. r. 
Alexandra parke (Dundas-Bathurst). 
Iš ten bus žygiuojama į kat. švento
vę, 765 Queen St. W. 11 v. pamal
doms.

• Vilkiukų I patyrimo 1. egzami
nus išlaikė A. Saplys, A. Radzevi
čius ir A. Balsys. C. S.

“T.Žiburiams’ aukojo
$500: Šv. Jono Kr. Pašalpinė Drau

gija; $25: Toronto lietuvių skautų 
tėvų komitetas, KLK Moterų Drau
gijos Delhi skyrius; $10: Kęst. Ase- 
vičius, M. Zalatorienė; Rėmėjo pre
numeratas atsiuntė: $20 — Kipras 
Bagdonavičius, $15 — Vincas Vaške
lis, kun. A. Vilkaitis, Alb. Raila; $5: 
Vytas Baleiša, Jonas Riauba; $4.25: 
M. Statulevičienė; $3.50: Pr. Liačas; 
$3: Jonas D. Cėsna, Vine. Dirsė; $2: 
kun. A. Gleveckas, A. Bartkus; $1.50: 
Jadzė Smulskienė, A. Apton-Apana- 
vičius, R. Dumčius, St. Aleksa, A. 
Mašalienė, Teof. Klova, St. Bužins- 
kas, Kostas Gaputis, J. Mockevičius, 
Petr. Pajaujis, VI. Bardziliauskas, 
Juozas Grigas, Vyt. Matulevičius, 
Feliks. Barzdžius, J. Mikalauskas, V. 
Zujus, J. Laugalys, Vyt. Pečiulis, 
Vine. Kačergius, St. Jurgelis, Vyt. 
Augėnas, Ant. Zaranka, Ona Balai- 
šienė; $1: S. Narmontas. S. J. Bud
riai, kun. A. Vilkaitis, Juoz. Luko
ševičius.

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).
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M GARBENS
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.
RUS1IHOLME RD. — BLOOR, atskiras 6 kambarių kvadratinio pla
no namas, 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, garažai su privačiu 
įvažiavimu, netoli Bloor gatvės. Įmokėti apie $20.000, viena skola ba
lansui.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių. 
GEORGIAN BAY, maždaug 8 metų senumo 2 modernūs vasarnamiai, 
abu turi virtuves ir prausyklas, sklypo plotis — 245 pėdos. Tik virš 
80 mylių nuo Toronto. Prašoma kaina tik $29.500 — kaip vieno va
sarnamio.

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

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame g** A tjks
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA
6% už depozitus

814% už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep.

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

IMA

9% už asm. paskolas

81/2% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo. 10 v. r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais

BŪSTINĖ:
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

ED. K 0 N D R A T A S, 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., —. . EAE/fl Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al BHADE/IC ŪmaIIau ’ Sąžiningas patarnavimas.
■a Va IvSUnhlb nCdllOr • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • 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 pardavimo 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 "Sav. P. Užballs

DANISH CUSTOM FURNITURE
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 p
________________________ _ _______________ I : 

programos, »
97/ College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei ,
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 ' np?j |

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai Ą

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Dubas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 ■ 1403 
30 DEWSON St.. Toronto, Ont.
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Bendruomenės ekskursija į Australiją 
(TRYS SAVAITĖS)

Išvyksta iš Čikagos O'Hare 1974 m. gruodžio 21 d. 3.45 p.p.
Grįžta į Čikagos O'Hare 1975 m. sausio 12 d. 5 vai. ryto
Australijoje numatytas maršrutas: Sydney — Canberra — Melbourne 
— Adelaide ir atgal; galima skristi su grupe arba paskirai ir išbūti 
kiekviename mieste kiek kam patinka. Grįžtant šešių valandų sustoji
mas Aucklande ir dviejų dienų — Honolulu. Prie ekskursijos bus 
galima prisijungti ir grįžtant iš jos išsijungti Los Angeles. Kainos:
Chicago — Sydney ir atgal (sustojant Honolulu) $857.00 
Los Angeles — Sydney ir atgal $699.00
Australijos maršrutas prie šių sumų pridės $122.10
Vaikams iki 12 metų pusė kainos
Lėktuve vietų dar yra. Skubiai registruokitės ar teiraukitės informacijų:

Bronius Nainys, 6804 So. Maplewood Ave., Chicago, 
III. 60629, USA. Tel. 312-776-4028 I

Komunistu šnipas nuvertė kanclerį
(Atkelta iš Lino psl.) 

iš to išplaukę nepasisekimai vi
daus ir užsienio reikaluose.

Naujuoju kancleriu buvo iš
rinktas finansų ministeris H. 
Schmidtas, socialdemokratas. 
Jis sudarė naują ministerių ka
binetą.

Menka rizika
Šnipo likimas greičiausiai bus 

labai paprastas. Kaip praktika 
rodo, V. Vokietijoje sugauti ko
munistinių kraštų šnipai būna 
arba tiesiai išleidžiami į savo 
kraštus, arba išmainomi į šnipo 
kilmės krašte nuteistuosius Bon- 
ną interesuojančius vokiečius. 
Tokia praktika yra labai gyva 
tarp dabartinių Vokietijų. Grei
čiausiai ir šis šnipas bus iškeis
tas į R. Vokietijoje mirties baus
mėmis ar ilgu laisvės atėmimu 
nuteistus vokiečius, kurie yra 
ką nors dirbę V. Vokietijos nau
dai arba yra apkaltinti prama
nytais veiksmais.

Todėl čia šnipai gali be jokios

rizikos veikti. Galbūt dėlto tūks
tančiai R. Vokietijos, Maskvos 
ir kitų komunistinių kraštų viso
kios rūšies agentų bei šnipų dir
ba ardomąjį darbą V. Vokietijo
je. Gi minėtasis šnipas gaudavo 
dar ir apie pusantro tūkstančio 
markių algos.

Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

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 it 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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ 

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 

išdirbinių pasirinkimas. ----------

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

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

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

DRAUDA
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 gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ ... r- . . ■ . r> aso roncesvalles avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

SUDBURY, ONTARIO
TUMO-VAIŽGANTO šeštadieninė 

mokykla sėkmingai užbaigė 24-uosius 
mokslo metus. Nors mokykla moki
nių skaičiumi nepasižymi, bet gali
ma pasidžiaugti, kad tie, kurie ją da
bar lankė, yra darbštūs mokiniai ir 
padarė gražią pažangą moksle. KLB 
Sudburio apylinkės valdyba ir me
džiotojų - žvejų klubas “Geležinis vil
kas” paskyrė piniginę paramą dova
noms. Pastarąsias mokiniai gavo at
sižvelgiant į jų pažangumą moksle. 
Pasižymėjusieji geru elgesiu ir tvar
kingumu dar gavo atskiras dovanas. 
Šiais mokslo metais mokykloj dirbo 
vedėja N. Paulaitienė, kun. Ant. Sa
bas, J. Kručas, Silvija Martinkutė ir 
D. Remeikytė. Įteikus dovanas, mo
kiniai buvo pavaišinti. Mokytojai pa
linkėjo geni atostogų ir visi išsi
skirstė su viltimi ateinantį rudenį 
vėl grįžti į lietuvišką mokyklą.

MOTINOS DIENOS • minėjimas, 
surengtas veikliosios apylinkės val
dybos, įvyko ukrainiečių salėj. Ati
darymo žodį tarė pirm. J. Kručas. Ty
los minute buvo pagerbtos mirusios 
motinos. Gražią ir turiningą paskai
tą skaitė Grasė Petrėnienė. Dabar
tiniai ir buvusieji šeštadieninės mo
kyklos mokiniai atliko meninę dalį, 
Vadovaujami Silvijos Martinkutės ir 
Danguolės Remeikytės. Sudainavo 
keletą dainelių ir pašoko tautinių 
šokių. Akordeonu grojo A. Gatau- 
tis, o dainoms gitara pritarė G. Re- 
meikis. Programai pritaikytą eilė
raštį pasakė J. Tolvaišaitė, o T. 
Stankutė paskaitė poezijos kūrinį. 
Danguolė Remeikytė gražiai padai
navo solo, o drauge su broliu Gedi
minu — duetą. Duetas ir grandinėlė, 
kurią, publikai prašant, pašoko ir 
antrą kartą, buvo gražiausi meninės 
dalies numeriai, šokiams grojo italų 
orkestras. Veikė bufetas ir loterija, 
kur laimė nusišypsojo A. Barkaus
kui, L. Karklinš, M. Kriaučeliūnie- 
nei, L. Remeikienei ir E. Šviežikie- 
nei. Minėjimas praėjo jaukioj lietu
viškoj nuotaikoj. Buvo svečių iš 
North Bay ir Hamiltono. Nors skai
čiumi nepasižymėjo, bet sąmoningi 
šviesieji tautiečiai viską atlaikė ir 
dar padarė gražaus pelno. Paskaiti- 
ninkei Grasei Petrėnienei jos drau
gės, kurios negalėjo dalyvauti, at
siuntė gražių gėlių puokštę, kurią ji 
sekančią dieną padėjo prie altoriaus. 
Apylinkės valdyba užprašė Mišias už 
gyvas ir mirusias motinas. Kun. Ant. 
Sabas atlaikė pamaldos su motinoms 
pritaikytu pamokslu. Prie parengi
mo, be valdybos prisidėjo S. Seme- 
žienė, V. Bružas, Petras Jutelis ir 

ST. CATHARINES, ONTARIO
TAUTYBIŲ FESTIVALIS jau svarbesnė Ir jai turėtų būti kreipia-

prasidėjo ir truks visą mėnesį. Da
lyvauja 23 valstybės, įskaitant lie
tuvius, kurie šiemet yra dar geriau 
pasiruošę. Festivalis pradėtas su- 
kviečiant spaudos, radijo bei televi
zijos atstovus į naujai užbaigtus tau
tybių rūmus susipažinti su šiemet 
ypatingai plačia ir turtinga progra
ma, kurioje dalyvaus net indėnai, 
kiniečiai ir bus grupė, iškviesta iš 
Europos, atstovauti kuriai nors tau
tai. Svečiams buvo parodyta trumpa, 
bet charakteringa programos ištrau
ka, įskaitant naują dalyką — šokėjų 
grupę, sudarytą iš įvairių tautybių ir 
atliekančių jau kąnadietiško bruožo 
šokius. Ta grupė pavadinta “Cana- 
diana”. Įdomiausia tai, kad iš 16 
grupės šokėjų 8 yra lietuviai iš St. 
Catharines. Grupė pašoko labai gra
žiai. Drabužiai — kolonijinio sukir
pimo — ilgos prijuostės, gaubtai ant 
galvų, dominuoja balta, raudona, 
mėlyna spalva. Grupei vadovauja 
šiame krašte labai veikli lenkė, bu
vusi baleto šokėja.

Programai pasibaigus, svečiai buvo 
pavaišinti įvairiais valgiais bei gė
rimais, taip pat gavo dovanų — gra
žiai pagamintus stiklus su tautybių 
pavadinimais (buvo ir lietuvių). Iš 
lietuvių dar dalyvavo p. p. Zubrickų 
šeimos, kurios aktyviai talkina šiam 
milžiniškam festivaliui. A. J. Zub
rickų dukrelė šiemet yra išrinkta 
-‘Miss Lithuanian Community”. Vie
tos spauda įdėjo jos puikią nuotrau
ką su užrašu apačioje “Obvious choi
ce”. Mūsų jaunimas šiemet yra pasi
ryžęs išnešti Lietuvos vardą iki pat 
padangių. Sėkmės jiems!

“Tėvynės Žiburių” pakviestas, ir 
šiemet “Lithuanian Press” atstovavo 
S. Setkus, kurio dažni rašiniai pasi
rodo vietos “St. Catharines Stan
dard” laikraštyje.

AR NEVERTĖTŲ organizacijoms, 
ruošiančioms kurį renginį, pasikvies
ti kurį korespondentą, kad jį apra
šytų, nes kas iš to, jei mes ir kalnus 
nugriausime, o niekas kitas be mūsų 
to nežino? Ne sau, Lietuvai juk dir
bame. Kaikurios organizacijos nori 
pačios savo veiklą aprašyti. Be to, 
rengėjai turi daugiau informacijos, 
negu nuošaly stovintis žmogus. Ne
žiūrint to, sekant spaudą, atrodo, 
kad mes nieko neveikiame. Retai 
ten mūsų veiklos aprašymų. Nebent 
kas kam surengė kokį asmeninį po
būvį. Tada jau atsiranda šis tas. 
Visdėlto visuomeninė veikla yra

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Pr. Griškonis.
KITOS ŽINIOS. Su grįžtančiais pa

vasario paukščiais iš šiltųjų kraštų 
grįžo vasarai Gertrūda ir Vytautas 
Lumbiai iš Petersburg, Floridos, kur 
nelabai seniai ant marių kranto nu
pirko gražų vasarnamį. — Dana Ku- 
sinskytė grįžo iš Karibų, Šv. Lucijos 
salos, kur įspūdingai praleido atosto
gas. — Eduardas Šviežikas sėkmin
gai baigė Sudburio Cambrian kolegi
ją. Studijavo technologiją. Sveikina
me ir linkime sėkmės. K. A. S.

K A N ADOS DAUGIAKULTŪRIŲ 
REIKALŲ ministeris dr. St. Haidasz 
lankėsi Sudbury ir turėjo posėdį su 
įvairių tautinių grupių atstovais. 
Lietuviams atstovavo S. Martinkutė.

— Atlaikytos giedotos šv. Mišios 
už a. a. Antano Braškio mamytę, mi
rusią Lietuvoj. Mišias užprašė jo 
sūnus Antanas Brąškys.

JURGIS SKARDIS iš Sault Ste. 
Marie, Ont., Kanados Lietuvių Fon
do atstovas Ontario šiaurei, lankėsi 
Sudburyje fondo reikalais. Christ 
the King bažnyčioje po lietuviškų 
pamaldų turėjo pasikalbėjimą su tau
tiečiais ir šia proga surado naujų KL 
Fondo narių. Jonas Remeikis KL 
Fondui davė $500 įnašą, o Juozas 
Glizickas ir Juozas Venslovaitis pa
žadėjo greitu laiku duoti po $100. J. 
Skardis Sudburio Lietuvių Bendruo
menės knygynui taipgi atvežė 17 ge
rų knygų, kurias paaukojo E. Chi- 
nienė, gyvenanti Sault Ste. Marie, 
Ont. LB Sudburio apylinkės valdy
ba jai nuoširdžiai dėkoja. J. Kručas

PADĖKA
Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems 

bičiuliams, aplankiusiems mane, su
rengusiems pobūvį-vaišes, įteiku
siems dovanas šešiasdešimtojo gim
tadienio proga.

Ypatinga padėka: organizatoriams 
Birutei ir Justui Stankams, už svei
kinimo kalbas — kun. Antanui 
Sabui ir Juozui Kručui, visiems ma
loniems dalyviams — J. Z. Labuc- 
kams, A. S. Stankams, A. F. Albrech
tams, L. A. Karklinš, B. P. Visoc
kams, J. L. Remeikiams, D. Remei- 
kytei, S. Poderienei, M. Trumpaus- 
kienei, S. Martinkutei, J. Bataičiui, 
M. A. Juozapavičiams, J. A. Gatau- 
čiams, M. Al. Vildžiams, E. B. Pau
lauskui, J. Venslovaičiui, Kęst. Po
dėliui, K. Jonikui, V. Bružui, A. 
Vildžiui.

Jūsų nuoširdus manęs prisimini
mas ilgai pasiliks atmintyje. Dar 
kartą ačiū. Pranas Griškonis 

ma daugiausia dėmesio.
ĮSTEIGTAS PAVERGTŲ TAUTŲ 

ORGANIZACIJA, Tos organizacijos 
oficialus pavadinimas yra “Association 
of East Central European National 
Organizations”. Į ją įeina lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ukrainiečiai, če
kai, vengrai, slovakai. Pirmininku iš
rinktas lenkas. Kartu jis yra šio len
kais gausaus Niagaros krašto lenkų 
kongreso pirmininkas. Tikslas tos or
ganizacijos yra sutelkti jėgas kovai 
iš pavergtų tautų išlaisvinimą iš So
vietų Sąjungos jungo. Tokios orga
nizacijos jau veikia Toronte, Ota
voje ir Montrealyje. Šiame krašte St. 
Catharines bus centras, nes prieš 
keletą metų šis miestas yra burmist
ro pavadintas Kanadęs etninių gru
pių sostine.

Idėja šitokią organizaciją čia 
įsteigti priklauso lietuviams, kurie 
jau nuo seno skelbė, kad laikas ati
dėti pavergtoms tautoms savo politi
nes problemas į šalį ir jungtis į 
bendrą talką. Neatrodo, kad pradžia 
bus lengva, nes įsisenėję tų tautų ne
sutarimai greit negali pranykti. Vis
dėlto pats didžiausias darbas atlik
tas — organizacija įsteigta. Kor.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakg daugelį 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 vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

LONDON, ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.)

Ročesteris ir Pitsburgas.Šis merginų 
kvartetas visad veikė savistoviai. 
Dainas parinkdavo ir harmonizuoda
vo Irena Jakubaitytė, “Rasos” pir
masis sopranas.

Nepraleiskime paskutinės progos 
dalyvauti “Rasos” atsisveikinimo 
koncerte ir laisva auka prisidėti 
pire jos plokštelės išleidimo. Įėjimas 
nemokamas, visi laukiami.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO NAr 
RIAI gegužės 11 d. saulėtą popietę 
susirinko gražiajame p. Valaičių ūky
je tradicinei savo šventei — pagerb
ti gimnaziją ir universitetą baigian
čiuosius.

Diena prabėgo greitai, sportuojant 
ir džiaugiantis gražiaja pavasario 
gamta. Po bendros vakarienės buvo 
pagerbti studijas baigusieji. Jiems 
įteiktos dovanos — lietuviškos plokš
telės. Gimnazijos XVIII skyrių šį pa
vasarį baigė “Baltijos” nariai — 
Silvija Chainauskaitė, Mindaugas 
Repšys ir Antanas Valaitis, o univer
siteto ketverių metų kursą — Lydi- 
ja Keraitė, Kęstutis Lawson, Liucija 
Petrašiūnaitė, Jurgis Valaitis ir An
tanas Vyšniauskas. Ypač džiugu, kad 
visi diplomus gavusieji gilins studi
jas universitetuose savo pasirinktose 
srityse, siekdami dar augštesnių 
mokslo laurų.

Baltijiečiai atsidėkodami apdo
vanojo savo mokytojus ir vadovus p. 
p. Chainauskus rožėmis. Tėvų komi

teto narėms taip pat įteikė gėlių.
Visi džiaugėsi “Baltijos” narių as
meniniais laimėjimais moksle, jų lie
tuviškumu, pasišventimu lietuviš
kam dainos ir šokio menui. B. K.

D. J. ČERNIAI — JAU LONDO- 
NIEČIAI. Donatas Černius, dirbąs 
Ontario provincijos policijoje, gavo 
paskyrimą į Londoną ir iš Toronto 
čia atsikėlė su visa šeima. Jis gimė 
Lietuvoje, užaugo Sudbury, o jo tė
vai dabar gyvena Hamiltone. Irena 
Glizickaitė-černienė gimė Vokietijo
je, užaugo Sudbury, kuriame ir da
bar tebegyvena jos tėvai. Ji jau dau
giau kaip 6 metus privačiai mokosi 
dainavimo. Yra stipraus ir malonaus 
balso mezzo-supranas, už dainavimą 
laimėjusi Kiwanis stipendiją. Solo 
yra dainavusi įvairiomis progomis ir 
įvairiose vietose, įskaitant ir lietu
vių renginius, o taip pat yra nemaža 
giedojusi per pamaldas. Iš svarbes
nių pasirodymų minėtinas koncertas 
Music Library Toronte. Jame daly
vavo rinktinės daugiausia pažengu
sios ir talentingiausios jaunos jėgos. 
Dainavimui atstovauti kaip tik buvo 
parinkta I. Černienė.

Londonas pernai apgailėjo darbš
čiosios jaunųjų Eimantij šeimos iš
vykimą į Winnipegą, o dabar džiau
giasi, kad sulaukė gražaus papildy
mo — darbingiausio amžiaus Londo
nui taip reikalingų ir naudingų vi
duriniosios kartos jėgų, kurių beveik 
kiekviena apylinkė Stokoja. Černiai 
augina du smarkius ir labai draugiš
kus sūnus — Edvardą, 4 m. amž., ir 
Vincą, 2 m. Apsigyvenimo proga bū
relis Londono lietuvių susirinko jų 
pasveikinti, įteikė dovanėlę ir su
venyrą, primenantį Londono lietu
vius. Įspūdžiais besidalinant, vakaras 
greit ir maloniai prabėgo. Linkėtina 
atvykusiems įsijungti į čionyštę lie
tuvišką veiklą, nes tokių pajėgų 
mums kaip tik labai reikia, pasijusti 
kaip namie ir čia susilaukti visoke
riopos sėkmės. D. E.

STAYNER, ONT.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMUI 

Stayner-Wasagos ir apylinkių lietu
viai gegužės 11 d., 6.30 v. v., susirin
ko p. Lapavičių restorane Staynery- 
je. Minėjimą pradėjo St. Jonaitis iš 
Sunnydale, pakvietęs T. Sekonienę 
tarti žodį ir vadovauti programai. Ją 
atliko: sesutės Zita ir Daina (2,5 me
tukų) Gurklytės, padeklamuodamos 
toli gyvenančiai močiutei; Rūta 
Siukšterytė deklamavo eilėraštį ma
mytei, Ramūnas Lapavičius — net 
du eilėraščius, nors jo mamytė lie
tuviškai nemoka. Pagarba Ramūnui. 
Vyresniųjų kartai atstovavo ištrauką 
iš vaikų literatūros “Grybų karas” 
skaičiusi A. Kryžanauskienė, tris mo
tinom skirtas dainas padainavęs I. 
Pakarna.

Po programos visi susėdome už 
stalų, papuoštų p. Stanevičių parū
pintomis gėlėmis. Baigiant vakarie
nę buvo prisimintos Stasinės ir su
giedota “Ilgiausių metų” šios apy
linkės veikliam lietuviui St. Jonai
čiui iš Sunnydale. Visi yra labai dė
kingi šeimininkams p. Lapavičiams 
už leidimą nemokamai pasinaudoti jų 
sale. “Moters” žurnalui buvo suauko
ta $31 ir nusiųstos 4 prenumeratos.

T. S.

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

Toronto. Tel. 531-8422

SKAITYTOJAI PASISAKO
DEMOKRATIJA, BET NEVISIEM VEIKTI KAIP BITELĖS
Skaitant kasdienę spaudą, stebint 

televiziją, nenoromis kyla klausimas: 
ar mes gyvename demokratinėje 
santvarkoje, ar kiaulidėje?

Aš žinau, kad demokratinėje sant
varkoje laisvė yra neįkainojama ver
tybė. Demokratija kiekvienam in
dividui teikia galimybę išreikšti sa
vo mintis be baimės būti persekio
jamam. Demokratijoje leidžiama ir 
atvira kritika, žinoma, neperžengian
ti moralės dėsnių. Žmogus demok
ratinėje sistemoje yra žymiai vertin
gesnis, negu diktatūroje. Tai mes 
patys esame pergyvenę ir puikiai 
žinome, žodžiu, demokratinės laisvės 
yra neįkainojamas žmonijos lobis, 
tik, žinoma, tai žmonijos daliai, kuri 
moka tai įvertinti.

Bet akivaizdoje įvykių per pasku
tinius penkerius ar dešimtį metų 
kyla klausimas: kaip toli ir kokiu 
mastu demokratine skraiste prisi
dengęs elementas vykdys nusikalti
mus ir skandins gerosios demokra
tijos gėrybes? Kaip dar ilgai per 
knygas, radiją ir televiziją mes ste
bėsime kriminalinių teismų bylas ir 
policijos kautynes su banditais? Ste
bint vien tiktai kriminalinius filmus 
televizijoje, aiškiai matyti, jog tai 
geriausia ir nieko nekainuojanti nu
sikaltimų pamoka priaugančiai kar
tai.

Perdidelė laisvė atriša' rankas pa
daužoms, žmogžudžiams ir kitokiam 
nusikaltėlių elementui. Mirties baus
mės panaikinimas čia bus bene pats 
svarbiausias faktas. Kriminalinės 
teismų bylos irgi daug prisideda prie 
nusikaltimų plitimo. Žmogaus nužu
dymas dabartinėje santvarkoje be
veik sulygintas su smulkia vagyste. 
Pripažintas kaltu ir už žmogžudystę 
nuteistas 25-riems metams, pagal 
“žmoniškumo” principus po 5 — 7 
metų paleidžiamas laisvėn. Išnieki
nęs nepilnametę, nusikaltėlis apgy
vendinamas ligoninėje dėl “netvar
kingo” proto. Po metų jis vėl lais
vėje ir įieško naujos aukos.

Demokratinės santvarkos verty
bes saugo įstatymai, tačiau tų ver
tybių prievartautojai tų pačių ver
tybių ir laisvių vardu daro, kas jiems 
patinka. Kažin, ar nebūtų laikas pa
sinaudoti šventraščio žodžiais “Akis 
už akį, dantis už dantį”?

Prisimena lietuviška pasakėčia apie 
kiaulę ir gėlių darželį. Kiaulėms vie
ta tiktai gerai aptvertoje kiaulidėje.

Ad. Hmonis

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.

INQHDANP8? W- G* Dresher Insurance ir
II1WUHHH VIC Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ rnr e aeq 
TORONTO, ONTARIO I CL 003“! 400
• 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

“TŽ” skiltis “Skaitytojai pasisa
ko” yra maloni staigmena. Sis sky
rius galėtų būti patobulintas į “skai
tytojų nuomonės”. Kiekvienas turi 
savo nuomonę, bet ne kiekvienas su
geba ją priimtinu būdu viešai spau
doje išreikšti. Tuo atveju redakcija 
galėtų ir turėtų pagelbėt, pataisy
dama žodžius, išsireiškimus, bet ne
pažeisti minties, jei tokia yra (tu
rėtų būt).

Šia proga noriu atkreipti dėmesį j 
“TŽ” nr. 11 “Buvusio kario mintis 
dėl kariuomenės minėjimų. Natūra
lu, kad minėjimą ruošdami kariai pa
gerbia savo Kariuomenės Vadą, šau
liai — savo, voldemarininkai — Vol
demarą, smetonininkai — Smetoną ir 
t. t. Prezidentas nebuvo kariuomenės 
vadu, jis buvo tautos vadu.

Nevienodumai mūsų veiksmuose 
buvo, yra ir bus, kol būsim susiskal
dę partijomis. Turime veikti kaip 
bitelės, turtindami savo tautinį avilį, 
bet ne kaip vėžys, lydeka ir gulbė, 
traukdami tautinį vežimą kiekvienas 
kita kryptimi. Šiuo atveju lietuviška 
trispalvė ir Vytis yra neginčijami 
tautos simboliai. B. Bačiūnas

Red. Kodėl “Skaitytojai pasisako” 
yra staigmena? “T. Žiburiuose” ši 
skiltis įvesta daugiau kaip prieš 10 
metų! Ji negali būti patobulinta į 
“skaitytojų nuomones”, nes tokia ji 
jau yra — joje ir yra spausdinamos 
skaitytojų nuomonės. Lietuvos pre
zidentas pagal konstituciją buvo ir 
visų ginkluotų pajėgų vadas. Tautos 
vado titulas atsirado autoritetinio 
valdymo metu kaip tuometinės po
litinės santvarkos išraiška. Jis anaip
tol nepanaikino konstitucinės prezi
dento teisės būti ir visų ginkluotų 
pajėgų vadu.

Motiną pokalbis
Kalbasi dvi pažįstamos:
— Mano Gintarėliui tik ke

turi mėnesiai, o jau sako: ma
ma, duok gerti!

— Cha! Mano Sauliuku! du 
mėnesiai, o jis jau sėdi.

— Už ką? ...
Nepavysi...

Skalikas vejasi stirną.
— Tu manęs nepavysi, — sa

ko stirna.
—Kodėl?

— Aš bėgu nuo mirties, o tu 
— kad įtiktum savo šeiminin
kui. Parinko Pr. Alš.

Frank Barauskas Ltd. 
REALTOR 
3828 Bloor Street West, 
Islington, Ontario 
231-6226 — 231-2661

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.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Šv. Jono Kr. parapijos ir Prisikėlimo parapijos žinios

Anapilio žinios
— Šv. Jono šventovėje paskutinės 

atsisveikinimo pamaldos įvyks sek
madienį, birželio 23 d., 11 v. pamal
dų metu. Parapijos kunigai ir per
sonalas senoje vietoje gyvens iki 
birželio mėnesio galo, nes Toronto 
kurijai ji perleidžiama liepos 1 d.

— Anapilyje naujoje klebonijoje 
apsigyvenama nuo liepos 7 d.

— Pamaldos Springhurste regulia
riai pradedamos laikyti nuo birželio 
2 d. Turint pamaldas trijose vietose, 
pamaldos Springhurste birželio mė
nesį bus 3 v.p.p. Persikėlus parapi
jai į Anapilį, nuo liepos mėnesio 
Springhurste pamaldos sekmadie
niais bus laikomos rytais.

— Sį sekmadienį — kapinių lan
kymo iškilmės. Sekmadieninės pa
maldos tiek Šv. Jono Kr. šventovėje, 
tiek Anapilyje bus įprasta tvarka.

— Nuo šio sekmadienio Anapily 
pradedamos bankelio operacijos.

— Dėkojame Anapilio Moterų Bū
reliui už nupirkimą naujos krosnies 
ir šaldytuvo Parodų salei. Ši antra
me augšte mažesnioji Anapilio salė 
yra užbaigta ir naudojama organi
zacijų susirinkimams, par. chorui, o 
šeštadieniais išnuomojama parengi
mams.

— Gyvojo Rožinio narių susirinki
mas — gegužės 26, sekmadienį, po 
10 v. Mišių par. salėje.

— Rengiasi tuoktis: Petras Šimo- 
nėlis ir Aldona Aušrotaitė.

— Pamaldos: šį šeštadienį 9 v. r. 
už a.a. Nijolę Vienožinskaitę-čepul- 
kauskienę, 8 v. vakaro p.p. Birgiolų 
intencija; sekmadienį 10 v.r. už a.a. 
Juozą ir Agotą Šimulaičius, 11 v. už 
a.a. Pijų ir Uršulę Matukaičius; Ana
pilyje 11 v. už a.a. Teresę Mačiu
lienę.

Ontario provincijos darbinin
kai, pagal įstatymą, turi teisę 
gauti atostogų pinigus 4% nuo 
sumos, gautos" 1974 m. sausio 1 
d. arba po jos, nežiūrint kiek 
laiko dirbo. Jei kas dirbo nepil
nus metus, turi gauti atostogų 
pinigus baigiant darbą. Dirbu
sieji ištisus metus turi teisę gau
ti dvi savaites apmokamų atosto
gų. Yra išimčių dirbantiems 
ūkiuose, kur auginami javai, 
daržovės, tabakas. Pilna infor
macija apie darbo įstatymą (Em
ployment Standards Act) gauna
ma šiuo adresu: Employment 
Standards Branch, Ontario Mi
nistry of Labour, Toronte arba 
skyriuose, kurie veikia dides
niuose miestuose.

NAUJAS LEIDINYS
Šiais metais išleistą 270 psl. su 

150 iliustracijų inž. P. Lėlio knygą 
“LIETUVOS KELIU 1910-1973 M.” 
galima įsigyti pas autorių (32 Weat- 
herell St., Toronto 9, Ont.) ir pas 
knygų platintojus Toronte, Montrea- 
ly, Čikagoj, Los Angeles, Bruklyne, 
Bostone, Baltimore j ir Vašingtone. 
Per tris mėn, parduota pusė knygų. 
Dar liko apie du šimtai egz. Minkš
tais viršeliais kaina $6, kietais virše
liais — $7.

Pagal skaitytojų pasisakymus, kny
ga yra įdomi dėlto, kad joje “viskas 
aprašyta, nieko nevyniojant į vatą”. 
Carizmas, du pasauliniai karai, lais
vės kovos, nepriklausomybės metai, 
emigracija. Tai mūsų kartos pergy
venti įvykiai. Jie šioj knygoj vaiz
džiai aprašyti ir pailiustruoti.

Knygą galima užsakyti paštu, pri
dėjus 50 et. išlaidoms.
VAŽIUOJU Į ČIKAGĄ gegužės 24 d. 
Galiu paimti du asmenis. Telefonas 
248-9196.

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

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. 
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. 
767-4737.
SPRINGHURSTE išnuomojamas vi
sam sezonui keturių miegamųjų va
sarnamis. Tel. 762-8998 Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerbericnė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor-Durie gatvių 

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

— Gegužės 28, antradienį, 6 v.v., 
Parodų salėje įvyks pensininkų susi
rinkimas. Bus trumpa programėlė. 
Dalyvaus ir ministerijos atstovė.

— T. Rafaelis šakalys, OFM, Tre
čiojo Ordino direktorius, gegužės 26, 
sekmadienį, lankys parapijos treti
ninkus. Jiems kalbės po 11.15 v. Mi
šių. Šia proga kviečiame visus, ku
rie norėtų plačiau susipažinti su Tre
čiuoju Šv. Pranciškaus Ordinu ir jo 
veikla, pasilikti bažnyčioje po 11.15 
v. Mišių. Be to T. Rafaelis pašauki
mų reikalu per visas Mišias sakys 
pamokslus.

— Katalikių moterų susirinkimas 
— gegužės 26, šį sekmadienį po 
11.15 v. Mišių Parodų salėje. Dr. 
Birutės Petrulytės-Jonienės paskaita 
“Efektyvus elgesys su vaikais”. Pa
skaitininke yra North York mokyk
lų sistemos vyriausia psichologė. 
Bus loterija, kava ir vaišės. Visos 
viešnios ir narės maloniai kviečia
mos dalyvauti.

— Nijolė Svarinskaitė ir Boris 
Ritchie susituokė mūsų šventovėje 
gegužės 18 d. ,

— Giliai užjaučiame: Anelę Šle- 
kienę, mirus Lietuvoje jos mamytei 
Marijai Dubickienei; Bronę Augus- 
taitę — mirus seseriai Lietuvoje; 
Kostą Valančių, kurio mamytė taip 
pat mirė Lietuvoje.

— šis yra paskutinis savaitgalis 
lietuvių organizacijom ir pavieniam 
asmenim užsakyti parapijos salę 
1975 m.

— Aušros stovykla bus liepos 7- 
20 d.d. Organizuoja par. tarybbs jau
nimo sekcija ir Aušros sporto klu
bas. Jau laikas registruoti jaunimą, 
kuris planuoja šią vasarą stovyk
lauti.

— Gegužinės pamaldos: šeštadie
niais — 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.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį 8 v. už Kemėžių šeimos mi
rusius užpr. E. Kemežienės; 8.30 v. 
už Julių Račkauską metinės, užpr. 
E. Račkauskienės; 9.30 v. už Stasį 
Norvaišą užpr. P. I. Čiurlių; sekma
dienį 8 v. už Rozaliją Laukevičie- 
nę užpr. L. Balaišio; 9 v. už gyvas 
ir mirusias motinas — novena; 10 v. 
už Marcelę — 4 metinės, užpr. vai
kų; 11.15 už Juozą Martinaitį užpr. 
S. Martinaitienės; 7 v.v. už Antaną 
Balnį užpr. E. G. Kuchalskių.

Lietuvių Namų žinios
— LN sekmadienių popietės bus 

ruošiamos ir vasarą, išskyras du sek
madieniu karavano metu. Tačiau ka
ravano metu veiks lietuviškų valgių 
bufetas, ir popiečių lankytojai LN 
ras lietuviškų valgių. Praėjusį sek
madienį LN popiečių metu stalus ap
tarnavo jaunos lietuvaitės - mokslei
vės. Popiečių dalyviai jų aptarnavi
mu buvo patenkinti.

— Vasarą daugelis motinų su vai
kais išsikelia į vasarvietes. Paliku- 
siems vyrams vakarienės tenka jieš- 
koti restoranuose. Dėlto kaikurios 
lietuvaitės pasiūlė, kad LN vasaros 
metu gamintų vakarienes ir kad 
kaitrų metu vyrai gautų šaltų barš
čių. LN pasiūlymą svarsto.

— Kad LN tikrai būtų visų lie
tuvių namai, reikia daugiau narių. 
Valdyba kviečia visus lietuvius, ku
rie dar nėra LN nariai, neatidėlio
jant įsirašyti.

— Praėjusią savaitę LN paskolos 
lakštų (debenture) nupirko: Gul- 
binskas Petras už $1,000, Kvedaras 
Paulius už $1,000. Nario įnašus įmo
kėjo: J.uzukonis Algis $100, Lenaus- 
kas Vytautas $25. Jauni nariai įstojo 
John ir Erny Steponai: abu jie įmo
kėjo po $1 nario įnašo. Valdyba

LITUANISTINĮ SEMINARĄ To
ronte 1974 m. baigė:

1. Akclaitytė, Daina
2. Barzdžiūtė, Dalia
3. Bilevičiūtė, Dana
4. Bubelis, Romas
5. Bumbulytė, Rima
6. Grigaliūnaitė, Ramona
7. Janušauskas, Algis
8. Kazilevičiūtė, Sandra
9. Lukavičiūtė, Dąna

10. Narbutas, Ringaudas
11. Pajarskaitė, Dalia
12. Paškauskas, Raimundas
13. Pilypaitis, Arūnas
14. Punkris, Edvardas
15. Rusinaitė, Liuda
16. Saplys, Ramūnas
17. Smolskytė, Loreta
18. Šilininkas, Vidmantas
19. Vaidila, Aidas
20. Vaišvila, Gediminas
21. Vaitiekūnaitė, Lina
22. Zubrickaitė, Regina.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju iniciatorėms, 
rengėjoms ir viešnioms už man su
ruoštą priešvestuvinį pobūvį—merg
vakarį. Ypatingas ačiū visoms po
nioms už nepaprastai skoningas ir 
brangias dovanas. Žinau, kad iš šei
mininkių tas pobūvis pareikalavo di
delio triūso ir sumanumo, ypač kara
liškai išpuoštas ir skaniais valgiais 
nuklotas stalas.

Jūsų įteiktas kraitis primins man 
jūsų lietuvišką nuoširdumą ir duos- 
numą mūsų vedybiniame gyvenime.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Aldona Aušrotaitė

Toronto lietuvių choras "VARPAS", vadovaujamas muz. J. Govėdo, 

gegužės 25, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
ANAPILIO

a aSWlVTREAb®
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• Meninę dalį išpildys choras "Varpas" ir solistė Linda Marcinkutė.
• Pradžia 7 v.v. • Po programos — šokiai, kuriems gros J. Vaičiaus 

orkestras iš Hamiltono. • Bus loterija, veiks bufetas ir baras.
Įėjimas — $4, jaunimui — $2. • Bilietų bus galima gauti prie įėjimo.

Visus Toronto ir apylinkių lietuvius maloniai kviečiame šiame koncerte dalyvauti! Choro valdyba
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L. Žurnalistų Sąjungos To
ronto skyriaus narių susirinki
mas — gegužės 24, 8 v.v., L. 
Namuose (pensininkų svetainė
je). Darbotvarkėje — inž. L. 
Balsio paskaita, valdybos prane
šimai ir kt.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks šį penktadienį, ge
gužės 24 d., nuo 8 v.v., L. Na
muose. Programoje — daininin
kas Jim Hope. Rengėjai dėkoja 
vyr. skaučių draugovei “Birutė” 
už $25 auką.

Viena aktualiausių dabarties 
problemų yra lietuviškoji šeima 
išeivijoj. Tai temai gvildenti 
rengiama studijų diena šį šešta
dienį, gegužės 25, Toronto Pri
sikėlimo par. Parodų salėje. Ji 
prasidės 10 v. r. ir baigsis apie 
2-3 v.p.p. Vadovaus prof. A. 
Musteikis, o atitinkamus prane
šimus padarys ir diskusijose da
lyvaus keturi asmenys. Apie da
barties pavojus šeimai kalbės 
K. Manglicas, apie šeimos atra
mas — Ir. Lukoševičienė iš 
Montrealio, apie jaunų šeimų 
sudarymą — Gražina Petraus
kienė iš Londono, apie mišrias 
šeimas — dr. J. Sungaila. Dis
kusijose galės reikštis visi stu
dijų dienos dalyviai. O jų lau
kiama iš visų Kanados lietuviš
kų parapijų, "organizacijų, insti
tucijų. Ši studijų diena, rengia
ma KLK Centro, yra atvira vi
siems besidomintiems pagrindi
ne studijų dienos tema “Lietu
viškoji šeima dabarties grėsmė
je”. Baigus studijinę programą, 
numatomi užkandžiai-kavutė.

Metinis “Varpo” choro kon
certas — gegužės 25, šeštadie
nį, 7 v.v., Anapilio salėje. Tai 
bus šių metų veiklos užbaigi
mas.' Koncertui diriguos nauja
sis vadovas muzikas J. Govė- 
das. “Varpas” jau daugelį me
tų dirba lietuviškosios dainos 
srityje ir yra užsitarnavęs pla
taus visuomenės dėmesio bei pa
ramos. Rengėjai tikisi gausaus 
tautiečių dalyvavimo.

Lietuvių kapinių lankymas — 
gegužės 26, šį sekmadienį, 3 v. 
p.p. Kapinių koplyčios aikštėje 
bus Mišios," pamotalas, Komu
nija. Po pamaldų šventinami 
nauji paminklai, kurių statoma 
35. Anapilio Moterų Būrelio ini
ciatyva salėje bus gaunama ka
va ir užkandžiai.

KLB Toronto apylinkės tary
bos (rinktųjų narių, organizaci
jų bei institucijų atstovų) susi
rinkimas įvyks birželio 4, antra
dienį, 7.30 v.v., L. Namuose. 
Apyl. valdyba pakartotinai kvie
čia lietuviškąsias organizacijas 
Toronte užsiregistruoti pas apyl. 
valdybos sekretorių M. Abro
maitį iki gegužės 30 d. Tel. 532- 
4793.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
— birželio" 12, trečiadienį, 7.30 
v.v., anglikonų Šv. Pauliaus 
šventovėje. Programoje — reli
ginė ir meninė dalis. Rengia — 
Kanados Baltiečių Federacija. 
Lietuviams joje atstovauja J. R. 
Simanavičius ir kun. A. Žilins
kas.

“Gintaras”, prieš išvažiuoda
mas į Vakarų Kanadą, rengia 
“Laimingos kelionės” vakarą 
birželio 19 d. Prisikėlimo para
pijos salėje. Visi maloniai kvie-. 
čiami. Įėjimas — auka.

Toronto tautybių savaitė — 
karavanas, vadovo" L. Kossaro 
pranešimu, šiemet turės 57 pa
viljonus ir veiks nuo birželio 22 
d. iki liepos 1 d. Karavano rei
kalam yra numatytas $565.000 
biudžetas, kai tuo tarpu pirmo
jo karavano biudžetas 1969 m. 
tebuvo $93.076. Šiemet tikima
si gauti $79.300 finansinę para
mą iš metropolinio Toronto ta
rybos. Pernai karavano paviljo
nai susilaukė 323.071 lankyto
jo, o šį kartą tikimasi peržengti 
du milijonus. Pasai kainuos po 
$4, bet iki birželio 15 d. juos 
bus galima įsigyti už $3. Vai
kams iki 12 metų, paviljonus 
lankantiems su tėvais, įėjimas 
bus nemokamas. Lietuvių pavil
jonas bus įrengtas L. Namuose.

Prėl. L. Tulaba, lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius, atskridęs į JAV-es, 
aplankė ir kaikurias lietuvių 
parapijas Kanadoje. Buvo su
stojęs Hamiltone.

Lietuvių moterų žurnalo“Mo- 
teris” kovo - balandžio numeris 
jau atspausdintas. Gausiai iliust
ruotas. Jame rašo: A. Tyruolis, 
A. Janačienė, J. Vaičiūnaitė, Z. 
Tenisonaitė, D. Petrutytė, L. B. 
Kurpienė ir kt.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos narių (su žmonomis ar 
vyrais) sąskrydis-gegužinė įvyks 
birželio 22 d., Paris, Ont., 70 
Main St. (7 mylios nuo Brant- 
fordo). Sąskrydyje bus aptarti 
jau atlikti ir suplanuoti darbai. 
Kviečiami dalyvauti visi vilnie
čiai. Tiems, kurių adresai žino
mi, bus išsiuntinėti pakvietimai, 
prašant pranešti p. p. Česnu- 
liams apie dalyvavimą ir ar rei
kalinga nakvynė. Oficialioji da
lis prasidės 3 v.p.p.

Tarptautinė rinkos savaitė 
prasidės birželio 24 d. Dufferin 
Mali. Festivalis baigsis Kanados 
Dieną — liepos 1. Jame bus 
įrengtos įvairių tautybių paro
dos, vaizduojančios jų "papro
čius, aprangą, turistines įdomy
bes ir gaminius. Taip pat ten 
bus tarptautinė virimo mokyk
la. Etninių grupių organizaci
jos, norinčios dalyvauti tame 
festivalyje, prašomos kreiptis i 
Sol Hermolin tel. 532-1152.

Šv. Jono Kr. Pašalpinė Dr-ja 
užbaigė savo veiklą gegužės 18, 
šeštadienį, padėkos pamaldomis 
ir vakariene. Pamaldas 6 v.v. at
laikė kun. Pr. Gaida Šv. Jono 
Kr. šventovėje. Po jų parapijos 
salėje įvyko užbaigtuvių vaka
rienė, kurioje dalyvavo apie 30 
asmenų iš 44 dar gyvų Dr-jos 
narių. Jaukią vakarienę" paruo
šė Dr-jos narės. Jos metu žodį 
tarė pirm. J. Samulevičius, kun. 
Pr. Gaida, sekretorius ir buvęs 
mokytojas St. Balčiūnas, sol. V. 
Verikaitis, E. Beinorienė, V. 
Štreitas, L. Vekteris. Iš kalbų 
aiškėjo, kad Šv. Jono Pašalpinė 
Dr-ja, veikusi nuo 1920 m., at
liko reikšmingą darbą Toronto 
lietuvių gyvenime, veikdama ne 
tiktai savišalpos, bet ir kultū
riniame, visuomeniniame, reli
giniame gyvenime. Jos dėka at
sirado Šv. Jono Kr. lietuvių pa
rapija ir išsilaikė iki pokario at
eivių atvykimo. Dr-ja yra su
rengusi visą eilę kultūrinių po
būvių, minėjimų, vaidinimų, ne
mažai prisidėjusi prie naujųjų 
ateivių atvykimo bei įsikūrimo. 
Vienu metu, apie 1929-1931 m., 
Dr-ja tūrėjo 300 narių. Jos šak
nys siekia 1907 metus", kai buvo 
įsteigta Šv. Juozapo Dr-ja, vė
liau suskilusi ir baigusi savo 
veiklą. Senieji veikėjai savo kal
bose priminė sunkius depresijos 
laikus, kovas su kairiaisiais ir 
ryžtingas pastangas išsilaikyti. 
Šiuo vakaru buvo užverstas isto
rijos lapas, dar reikiamai neįver
tintas ir nenušviestas. Ta proga 
buvo išreikšta padėka ir pagar
ba Dr-jos veikėjams ir jos na
riams už atliktą reikšmingą dar
bą lietuviškajame gyvenime.

Julius Jarutis iš Coventry 
miesto Britanijoj dvi savaites 
viešėjo Toronte pas savo bičiu
lius. Aplankė visas lietuvių ins
titucijas, jų tarpe ir “T. Žibu
rius”. Juos užsiprenumeravo, 
nes Britanijoj jie yra gana grei
tai gaunami. Coventry mieste 
yra apie 150 lietuvių, dirbančių 
daugiausia tekstilės" įmonėse. 
Dalis jų jau yra pensininkai. 
Svečias pasakojo, kad iš pensi
jos ten galima lengvai pragy
venti. Jis gegužės 21 d. išskri
do atgal Britanijon.

A.a. prof. Antanas Ramūnas- 
Paplauskas, miręs Otavoje, pa-, 
laidotas Toronto lietuvių kapi
nėse gegužės 14 d. iš Šv. Jono 
Kr. šventovės. Pamaldas 6 v.v. 
laikė vysk. V. Brizgys, kuris bu
vo atvykęs į Torontą iš Čikagos 
teikti Sutvirtinimo sakramento. 
Kartu su juo Mišias atnašavo 
mons. dr. J. Tadarauskas, kun. 
St. Kulbis, SJ, kun. Aug. Sima
navičius, OFM, ir kun. P. Ažu
balis. Lekciją skaitė J. R. Sima
navičius. Pamokslą pasakė kun. 
Pr. Gaida, suglaustai apžvelgda
mas velionies paliktus pėdsakus 
moksle, lietuviškajame ir tarp
tautiniame gyvenime. Pamaldo
se dalyvavo pilnutėlė šventovė 
tautiečių, jų tarpe ir gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Iš Ota
vos buvo atvykę tiktai šeimos 
nariai ir jų artimieji. Otavos 
lietuviai dalyvavo universiteto 
surengtose laidotuvių pamaldo
se universiteto šventovėje. Į ka
pines velionį palydėjo labai gau
sus tautiečių būrys. Ten religi
nes apeigas atliko kun. P. Ažu
balis, dalyvaujant vysk. V. Briz
giu! ir keliem kunigam. Atsi
sveikinimo žodį buvusios mari
jonų gimnazijos Marijampolėje 
auklėtinių vardu tarė A. Gure
vičius, o Kanados Lietuvių 
Bendruomenės —Toronto apyl". 
pirm. A. Puteris, įgaliotas pirm. 
E. čuplinsko. Karstą nešė buvę 
marijonų gimnazijos auklėti
niai: A. Gurevičius, J. Didžba- 
lis, Vyt. Tamulaitis, J. Varana
vičius, dr. J. Vingilis, P. Bra- 
žukas. Po laidotuvių Anapilio 
salėje buvo surengtas jaukus 
priėmimas.

JAUNIMO ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pirmasis Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tarybos su
važiavimas įvyko gegužės 18-19 
dienomis Toronte. Dalyvavo at
stovai iš Montrealio, Toronto, 
Hamiltono, Sudburio, Londono, 
Delhi, Rodney, Windsoro, Van
kuverio. Taip pat buvo susilauk
ta svečių iš Čikagos ir Vašing
tono. šeštadienį įvadinę paskai
tą skaitė KLB pirm. inž. E. čup- 
linskas. Po jos sekė darbo po
sėdis, kuriame trys grupės dis
kutavo didžiųjų miestų lietuvių 
problemas, mažųjų kolonijų rū
pesčius ir naujos jaunimo sąjun
gos statutą. Po pietų įvyko sim
poziumas, kuriame dalyvavo A. 
Rinkūnas, R. Sakadolskis, E. 
Girdauskas ir R. Lukoševičiūtė. 
Simpoziumo tema buvo “Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ir visuomene”. Toliau buvo tę
siami darbo posėdžiai, kurie bai
gėsi tik pavakaryje. Sekmadie
nį po Mišių Jūratė Jasaitytė kal
bėjo apie jaunimo entuziazmą 
visuomeninėje veikloje. Suvažia
vimas baigėsi bendru darbo po
sėdžiu, kurio darbotvarkėje bu
vo nagrinėjami atskirų darbo 
posėdžių nutarimai, statutas. 
Taip pat įvyko valdybos rinki
mai. Pirmąją KLJS valdybą su
daro: Almis Kuolas — pirmi
ninkas, Gabija Juozapavičiūtė, 
Silvija Šarkutė, Rūta Čepaitytė. 
Algis Čepas, Ramutė Birgelytė 
ir Romas Puteris. K.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Toronto Prisikėlimo Parapijos Kredito 

Kooperatyvas atidaro savo skyrių ANAPILIO sodybos pa
talpose Mississaugoje gegužės 26, šį sekmadienį. Skyrius 
veiks kiekvieną sekmadienį nuo 10 v., r. iki 1 vai. p.p.

Toronto Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvo vedėjas

Padėka
Nuoširdžią padėką reiškiame sol. V. STRIMAIČIUI 

už įspūdingą giedojimą pirmosios Komunijos Mišių 
metu ir akompanuotojui vargonais.

Tėvų komitetas

THE ROYAL TRUST CO.
PRANEŠA, KAD

Jonas Grupiljonas
pradėjo dirbti mūsų namų pirkimo ir pardavimo skyriuje

5240 DUNDAS ST. W., Telefonas 236-1871,
Islington, Ontario namų — 242-4189

MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIS "GINTARAS" 

gegužės 25, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
AUŠROS VARTŲ frfiP'UZfiS Žlfidll 
parapijos salėje rengia o v & M v ** *. ■ v w m 

linksmavakari
• Šokiams gros “SLIBINAS" — Ročesterio jaunimo grupė

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

. . . Gegužės žiedai teprimena Tau . . .

ROČESTERIO "PALIKIMAS" 
MONTREALYJE

Gegužės 4 d. ateitininkų šven
tės proga buvo atvažiavusi Ro
česterio jaunųjų teatro mėgėjų 
grupė ir suvaidino Anatolijaus 
Kairio palikimą. Aktoriai pui
kiai atliko vaidmenis, įrodyda
mi, kad ir čia gimęs bei augęs 
jaunimas savo gabumais neatsi
lieka nuo jaunimo Lietuvoje.

Veikalą sudaro trys scenos. 
Pirmosios pagrindinis veikėjas 
buvo dvilypis charakteris -— 
“kiekvienžmogis”, vaizduojantis 
visus Amerikon bei Kanadon at
vykusius dipukus, norinčius pa
miršti savo praeitį ir jo “baltai 
apsirengusi” sąžinė, kankinanti 
jį praeities klausimais. Tas 
“kiekvienžmogis” nėra tikras 
žmogus, bet apimantis lietuvių, 
latvių, lenkų, italų bei kitų tau
tybių dabartinius "bendrinio po
būdžio dipukus, norintis viską 
užmiršti, visa pagrįsti pinigu, 
atsiriboti nuo praeities.

Sekančios dvi scenos daugiau 
rėmėsi į gyvenimą. Gabija ir jos 
brolis buvo paprasti žmonės, 
jieškantys prasmingo tako gy
venime, nepaisantys vilionių, 
kurių buvo daug. Grįžęs “kiek
vienžmogis” savo tūkstančiais 
nori nupirkti palikimą, kurį jis 
anksčiau buvo išmetęs kaip be
vertį. Publiką juokino Gabijos 
brolis savo paprasta berniška 
pasaulėžiūra, o Gabija spektak
lio dalyvius įtikino gilia mote
rišką galvosena.

Vaidinimas išryškino dabar 
populiarią filosofiją, kad žmo
gaus gyvenimas nęprasideda tik 
nuo jo gimimo — pradmenis ga
lima atrasti prosenelių paliki
me. Auksinukas, “kiekvienžmo- 
gio” sūnus, negalįs dabar mylė
ti mirštančio tėvo, savo veido iš
raiška įrodė, kad ne vaikas kal
tas, o jo seneliai.

Rūta Danaitytė
Ročesterio jaunimo teatras 

gegužės 4 d. suvaidino Anatoli
jaus Kairio 3 v. dramą “Paliki
mas”. Sakoma, kritika reikalin
ga, tačiau jaunųjų aktorių nėra 
ko kritikuoti. Jie visi puikiai, 
sceniškai perdavė lietuvišką žo
dį. Turintieji didesnes roles, 
kaip Tadas Klimas, Juozas Lau

kaitis, Jūratė Krokytė ir Petras 
Matiukas, turėjo progos dau
giau pasireikšti ir išryškinti sa
vo gabumus, tuo būdu įtikinda
mi žiūrovą. Režisorius Andrius 
Cieminis sugebėjo “ištraukti” iš 
jaunųjų aktorių visą, ką jie ge
riausio " turėjo perduoti publi
kai. Jis neveltui aukojo savo 
darbą, laiką ir jėgas, nes šiose 
sunkiose sąlygose atsiekė tai, 
kuo mes, montrealiečiai, turėjo
me progos pasigėrėti. Režiso- 
riui, visiems aktoriams, dr. Jo
nui Dėdinui, Stasiui Ilgūnui (už 
puikų grimą) ir visiems prisidė- 
jusiems prie šito kilnaus dar
bo, montrealiečiai nuoširdžiai 
dėkoja ir tikisi, kad dar nevie
ną kartą mus aplankysite.

Montrealietis
AV par. metinė išvyka bus 

liepos 7 d. “Palangos” vasarvie
tėje.

N. Pr. Marijos seserys gauna 
daug pagalbos prašančių laiš
kų iš Suvalkų trikampio. Jei kas 
turi dar gerų vartotų drabužių, 
prašome atgabenti pas seseles. 
Jos pasirūpins persiuntimu.

“Vaivorykštės” projektas, su
organizuotas skaučių, turėjo di
delį pasisekimą vietinių kana
diečių visuomenėje Place Bona
venture. Ten visi gėrėjosi lie
tuvaičių audiniais bei mezgi
niais. Parodą aplankė net pats 
imigracijos ministeris. “Ginta
ro” ir lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupės minėtoje 
vietoje (Salon de Femme) sėk
mingai atliko visą eilę tautinių 
šokių.

Lituanistinės mokyklos loteri
ja įvyko gegužės 12 d. AV par. 
salėje. Laimėjo: Jūratė Tanner 
— A. Tamošaičio paveikslą, 
Juozas Gražys — A. Tamošaitie
nės paveikslą, A. Danaitis — P. 
Baltuonio medžio skulptūrą, Jo
nas Petrulis — J. Siaučiulio me
džio skulptūrą, B. Brylevicz — 
J. Gražio kailinę kepurę, Juo
zas Verbyla — KLB Mtl. apy
linkės $50, E. Bagdonas — FM/ 
AM radijo priimtuvą, S. Pocaus- 
kas — savaitgalį Bonaventure 
viešbutyje, Jonas Dalmantas — 
P. Žukausko Vi gal. ’’whiskey”, 
Marija Milius — Dominion $10 
pažymėjimą.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.; 722-3545
Res.: 256-5355

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

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

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

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.


