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Sklaidytis ar telktis?
Karo audrų pagriebti, likome išblokšti iš gimtosios Lietuvos 

į plačiuosius vandenis. Audros nurimo, bet mūsų bloškimas nepa
sibaigė. Visi jautėme, kad kažkokia išcentrinė jėga verčia mus 
sklaidytis plačiajame pasaulyje. Populiarusis šūkis emigruoti užjū- 
rin “kompaktine mase” nebuvo įmanomas įgyvendinti — emigra
vo žmonės ten, kur galėjo. Dėlto išsisklaidymas buvo labai didelis. 
Vieni vyko Australijon, kiti Š. Amerikon, treti — P. Amerikon, 
ketvirti pasiliko Europoje. Vieniems teko apsigyventi miestuose, 
kur jau egzistavo senųjų išeivių kolonijos, kitiem reikėjo kurtis 
vietovėse, kur visai lietuvių nebuvo. Tie dešimtys tūkstančių tau
tiečių tirpte ištirpo plačiuose vandenyse ir pradžioje atrodė, kad 
jie niekad nebesusitelks į didesnius vienetus. Tai buvo didžiojo 
mūsų tautos išblaškymo metai. Tokioje grėsmėje kaikas svajojo 
apie organizavimą naujos Lietuvos kur nors apytuščiame žemės 
plote. Idėja pasirodė žavi, bet nereali. Daug realesnė mintis buvo 
telktis didesniuose pramonės miestuose, kur yra daugiau darbų, ir 
kurti lietuviškas bendruomenes. Nors nebuvo organizacinės viršū
nės, vadovaujančios tokių telkinių organizavimui, tautiečiai, atlikę 
pirmųjų metų įsipareigojimus, savaimingai važiavo į didmiesčius 
ir čia, susiradę darbus, ėmė kurti visuomeninį bei kultūrinį gyve
nimą. Atsirado visos būtinosios institucijos, susidarė pakanka
mos sąlygos bendruomeniniam gyvenimui, pajėgiančiam tęsti lie
tuviškąsias tradicijas. Tuo būdu pradinis išbloškimas buvo bent iš 
dalies nugalėtas.

★ ★ ★
Po ketvirčio šimtmečio ramesnio gyvenimo vėl kyla išsiblaš

kymo bei išsisklaidymo grėsmė. Dalis tautiečių, pasiekę augštesnį 
ekonominį lygį, ėmė keltis į priemiesčius ir palengva tolti nuo lie
tuviškų centrų. Kiti liko paliesti besikeičiančių miestų proceso, 
ypač JAV-se. Į miestų centrus ėmė veržtis juodieji, o buvę gyven
tojai jautėsi priversti trauktis į priemiesčius ir palikti savo cent
rus. Pastaruoju metu prisidėjo ir dar vienas reiškinys — iš miestų 
ėmė keltis pensininkai. Sulaukę vyresnio amžiaus, jie panoro ra
mesnių sąlygų ir lengvesnio klimato. Dėlto vieni jų pradėjo keltis 
į ūkius.toli už miesto, kiti kurtis šiltųjų kraštų vasarvietėse, treti 
pasitenkino ramesnės aplinkos priemiesčiais. Visas šis procesas 
jau ima atsiliepti į mūsų didžiųjų kolonijų institucijų ir organizaci
jų gyvenimą. Ilgainiui, likusios be pakankamos atramos, jos gero
kai susilpnės arba visai išnyks. Lietuvių statytos patalpos, salės, 
šventovės neišvengiamai pereis į kitataučių rankas, nors lietu
vių skaičius dar bus pakankamas joms išlaikyti. Ir tai gali įvykti 
vien dėl lietuvių individualinio savanaudiškumo. Kai tautietis ne- 
bepaiso bendrųjų lietuviškojo gyvenimo reikalų ir kuriasi ten, kur 
tik jum maloniau, silpnina bendruomeninį gyveimiuj. ’’tuo atveju 
jis pasineša ne telkimosi, o sklaidymosi linkme, kuri mums, kaip 
tautai, dargi kovojančiai už laisvę bei nepriklausomybę, yra pra
žūtinga. Išsisklaidyti po ketvirčio šimtmečio bendruomeninio gy
venimo reikštų didelį savanaudiškumą, bet menką tautinį sąmo
ningumą.

Minėdami gausias įsikūrimo sukaktis, linkėdami vieni kitiems 
sėkmingos ateities, neužmirškime, kad gražių ligšiolinių laimėjimų 
pasiekėm eidami ne sklaidymosi, o telkimosi linkme. Pastaroji bus 
dar svarbesnė ateityje. Jeigu ji vyraus ir jeigu mūsų tautiečiai bus 
pakankamai sąmoningi, lietuviškasis mūsų gyvenimas gali būti 
labai ilgas. Tokia galimybė ypač padidėjo pastaraisiais metais, 
kai JAV-se ir ypač Kanadoje liko paskleista daugiakultūrė politika, 
sudaranti labai palankią atmosferą etninių bendruomenių išliki
mui. Ir jei mes, lietuviai, išnyksime Kanadoje kaip bendruomenė, 
būsime tiktai patys kalti. Paprastai dėl nutautėjimo praeityje esa
me linkę kaltinti kitus, bet savo minkštumo nedrįstame pastebėti. 
Šiuo atveju turėkime drąsos pažvelgti esamai tikrovei į akis ir 
pastebėti, kad lietuviškajam gyvenimui čia daugiausia kenkia ne 
kitataučiai, o mes patys. Dabar yra pats laikas susiorientuoti ir 
pastebėti, kad sklaidymosi linkmė mums yra žalinga. Prasidė
jusį sklaidymosi procesą turime atsverti sustiprinta telkimosi 
linkme. Dėlto džiugu pastebėti, kad jau yra ir konkrečiu ketinimų 
senatvėje apsigyventi didesniuose lietuvių centruose. Šia linkme 
turėtų orientuotis ir jaunimas. Baigę mokslus ar pasiruošę kuriai 
profesijai, mūsų jaunieji tesirenka vietoves, kur yra lietuviu ir 
kur jie galėtų prisidėti prie bendruomeninio gyvenimo. Pasilikę 
individualioje izoliacijoje ne tik jie patys žus lietuvybei, bet su
nyks ir bendruomeninis lietuvių gyvenimas. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

VIENA OFICIALI KALBA

Pasaulio įvykiai
INDIJOS RADŽASTANO DYKUMOJE SUSPROGDINTA ATOMINE BOMBA 
privertė Kanadą sustabdyti sunkiojo vandens, dalių atominiams 
reaktoriams ir visos atominės technologijos tiekimą. Užsienio 
reikalų ministerio M. Sharpo pranešimu, finansinė parama Indijai 
pernai*siekė $70 milijonų, o šiemet būtų buvusi padidinta iki $127 
milijonų. Dabar ji bus teikiama tik maisto gaminiais ir sieks apie 
$57 milijonus. 1956 m. Kolumbo plano rėmuose Indija iš Kanados 
gavo “Cirrus” tipo mokomąjį atominį reaktorių, kuris buvo įreng
tas Trombėjuje. Vėliau Indijai Kanada parūpino du "RAPP*’ reak-. 
torius atominėms jėgainėms. Vienas jų jau veikia Radžastane, o 
antrasis netrukus pradės darbą. Po žeme susprogdinta Indijos ato
minė bomba savo stiprumu prilygsta amerikiečių bombai, II D. 
karo pabaigoje sunaikinusiai Hi- •----------------- --------------------

Kvebeko švietimo ministeris 
F. Cloutier provinciniam parla
mentui pateikė įstatymo projek
tą, kuris vienintele ofcialia kal
ba šioje provincijoje padarytų 
prancūzų kalbą. Visi dokumen
tai būtų skelbiami tik prancūzų 
kalba, tačiau galėtų turėti ang
liškus vertimus. Jie betgi ir bū
tų laikomi tik vertimais. Di
džiausią problemą sudaro švieti
mo reikalai. Pagal naujojo įsta
tymo projektą dėstomoji kalba 
mokyklose būtų prancūzų, o 
vietinės vadybos anglų kalbą įsi
leistų tik tokiais atvejais, kai 
yra pakankamai ją mokančių 
vaikų. Naujasis įstatymas taipgi 
siūlo sudaryti prancūzų kalbos 
tarybą prižiūrėti šios kalbos gry
numui. Premjeras R. Bourassa 
teigia, kad įstatymas bus pakan
kamai lankstus ir nedarys 
skriaudos anglų kalbai. Daug 
kas mano, kad jis prieštarauja 
dvikalbės Kanados idėjai, grin
džiamai dviem oficialiom kal
bom — anglų ir prancūzu. Kve
beko provincija dabar turi 6 mi
lijonus gyventoju, kurių 20% 
nėra prancūzų kilmės. Naujuo
ju įstatymu premjeras R. Bou
rassa, matyt, norėjo nutildyti 
separatistinę Kvebeko partija, 
bet ji įstatymo projektui nepri

taria ii- jį laiko persilpnu. Dėl 
projekto jau prasidėjo skilimas 
ir pačioje premjero R. Bouras- 
sos liberalų partijoje, turinčioje 
angliškai kalbančių parlamento 
narių. Susirūpinusios yra ir et
ninės grupės, kurios savo vai
kus dažniausiai siųsdavo į ang
liškas mokyklas dėl šios kalbos 
vyravimo pasaulyje. Dabar ang
lų ar prancūzų dėstomąją kalbą 
pasirinks ne vaikų tėvai, bet ją 
parinks vietinės švietimo vady
bos, turinčios teisę patenkinti ar 
atmesti tėvų pageidavimus. Gau
siausias etnines grupes turi 
Montrealis. Jame veikiančio Ka
nados kiniečių kultūros centro 
vadovas kun. Paul Chan siūlo 
surengti etninių grupių semina
rą ir bendromis jėgomis kovoti 
prieš šį įstatymą. Reakcija prieš 
šį įstatymą gali kilti ir kitose 
Kanados provincijose, kur pran
cūzu kalbai yra suteiktas pilnas 
oficialus pripažinimas. Tėvams 
pageidaujant, prancūzų mažu
mom yra steigiamos net prancū
ziškos mokyklos, o Toronte vei
kia valstybinės CBC bendrovės 
televizijos stotis, nors prancūzų 
kilmės kanadiečii; čia tėra apie 
100.000, kurie moka anglų kal
bą. Tuo tarpu vien tik italų To- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Otavos Lietuvių Savaitėje dalyvavo ir visa eilė kitataučių svečių — kaip kalbėtojai arba stebėtojai. Iš kai
rės: J. Danys, KLB krašto tarybos narys, dr. E. Parups, latvių bendruomenės krašto tarybos narys, W. Pent, es
tų bendruomenės kr. tarybos narys, senatorius A. Thompson — pagrindinis atidarymo iškilmės kalbėtojas su 
įteiktu lietuvišku kryžiumi, V. Priščepionka, KLB Otavos apylinkės pirmininkas, prof. V. Linis, Otavos latvių 
bendruomenės pirmininkas Nuotr. I. Gabalio

Lietuvių Savaitė Kanados sostinėje
Gegužės 13-19 dienomis Ota

vos lietuviai šventė savo 25 me
tų organizuoto gyvenimo sukak
tį Savaitė prasidėjo Otavos 
miesto burmistro Pierre Benoit 
oficialia deklaracija, kad ši sa
vaitė yra “lietuvių savaitė”. Jis 
deklaracijoje pažymėjo, kad 
“lietuvių bendruomenė Otavoje 
yra aktyvi miesto gyvenime”, 
“paskiri asmenys pasireiškia sa
vo sugebėjimais mokslo, techno
logijos, administracijos, religi
jos ir švietimo srityse”; “lietu
vių bendruomenė savo veikla 
paryškina Otavos daugiakultūrį 
charakterį”.

Lietuvių savaitės programoje 
buvo oficialus atidarymo aktas 
ii' Montrealio ansamblio “Ginta
ras” uždaras koncertas, lietuviš
kų pašto ženklų, pinigų, knygų 
ir liaudies dirbinių paroda, dail.
A. Tamošaitienės gobelenų pa
roda, literatūrinė paskaita prof.
B. Mogridge, dail. T. Valiaus pa
roda, sukaktuvinis banketas su 
menine programa, Toronto tau
tinių šokių ansamblio “Ginta
ras” viešas koncertas ir iškil
mingos sukakties pamaldos.

Oficialus atidarymas
Oficialus Lietuvių Savaitės ati

darymas įvyko gegužės 15 d. di
džiojo teatro National Arts 
Centre rūmų puošnioje salėje 
“Salon”. KLB Otavos apylinkės 
pirm. Viktoras Priščepionka pa
kvietė adv. Laimą Svėgždaitę iš
kilmės pranešėja. Savo pareigą 
ji labai sklandžiai atliko. Turi
ningą invokaciją paskaitė kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas, ilga
metis Otavos lietuvių kapelio
nas.

KLB krašto valdybos pirm. 
Eugenijus Čuplinskas oficialiai 
atidarė L. Savaitę. Jis pažymė
jo, kad krašto bendruomenės 
veiklą sudaro apylinkių veikla, 
pasidžiaugė Otavos valdybos ir 
bendruomenės narių iniciatyva 
bei dideliu atliktu darbu — su
rengtu didelio masto minėjimu, 
kuris supažindins ir platesnius 
kanadiečių sluogsnius su Įvai
riais lietuvių kultūros bruožais. 
Atkreipė dėmesį, kad šalia kon
certų ir parodų bus prof. dr. B. 
Mogridge paskaita apie lietuvių 
istoriją ir kultūrinius pasireiš
kimus modernaus vokiečių rašy
tojo J. Bobrowskio kūryboje.

Apylinkės pirm. V. Prišče
pionka savo kalboje trumpai 
apžvelgė lietuvių kūrimąsi Ota
voje ir jų veiklą per 25 metus. 
Tik paskiros šeimos Įsikūrė Ka
nados sostinėje iki paskutinio 
karo. Pokarinės imigracijos me
tu 1947-49 m. Otavon atvyko 
beveik 300 vadinamų “domes
tics” (tarnaičių ar tarnautojų) 
atlikti savo darbo sutarčių. Stai
ga atsiradus didesniam skaičiui 
jaunų, energingų ir gerai išsi
lavinusių lietuvių, prasidėjo 
kultūrinė bei organizacinė veik
la. Kun. dr. J. Razutis buvo vie
nas pirmųjų organizatorių ir ka
pelionų. Deja, naujai atvykusie
ji turėjo jieškoti geresnių įsi
kūrimo sąlygų ir ta pirmoji gru
pė gana greitai išsiskirstė. Vie
niems išvažiavus, kiti atvažiavo, 
bet bendruomenės narių skai
čius liko negausus.

JUOZAS DANYS
Lietuvių Otavoje, kad ir ne

gausių, yra įvairių profesijų: 
universiteto profesorių, mokyk
lų ir gimnazijos mokytojų, inži
nierių, administratorių, moks
linių tyrinėtojų, verslininkų. 
Nors atskiros šventovės neturi
me, bet lietuviškos pamaldos 
buvo beveik visą laiką, šeštadie
ninė mokykla dabar yra Įsijun
gus į Otavos miesto švietimo va
dybos švi0tip:*\ fogj amą. Daly
vaujama Otavos’-festivaliuose su 
savo tautinių šokių grupėmis ar 
su pakviestais ansambliais iš di
desnių centrų. Rengiamos vie
šos meno parodos. Kanados Lie
tuvių Bendruomenė yra paau
kojusi kelis šimtus knygų vals
tybinei bibliotekai. Dabar stei
giamas skyrius archyvinei me
džiagai saugoti valstybiniame 
archyve.

Senatoriaus kalba
Pagrindinį kalbėtoją senato

rių Andrew Thompson pristatė 
Juozas Danys, KLB tarybos at
stovas, pabrėždamas senatoriaus 
veiklą propaguojant žmogaus 
teises aplamai ir daugiakultūriš- 
kumą Kanadoje. Jis buvo vie
nas iš rėmėjų surengtų vakarti 
parlamento rūmuose 1973 ir 
1974 m. ir estų pasaulinio kon
greso bei festivalio Toronte 
1972 m. Senate jis nuo 1967 m., 
prieš tai buvo Lester Pearsono 
specialus asistentas nuo 1958 
m., Ontario parlamento narys 
1959 — 1963 m. ir liberalų 
partijos veikėjas.

Sveikinimai
Savaitės atidaryme dalyvavo 

daug kviestų svečių, jų tarpe 
valdžios, įstaigų ir organizacijų 
atstovai. Be sen. Thompson, da
lyvavo senatoriai Paul Yuzyk ir
C. W. Carter, vietiniai parla
mento atstovai W. Baker ir H. 
Poulin. Žodžiu sveikino sen. Yu
zyk, Kanados čekų garbės pirm. 
Ota Hara, Otavos vokiečių ta
rybos pirm. A. Stickler, Otavos 
kitų bendruomenių pirminin
kai: estų — R. Piirvee, latvių
— prof. V. Linis ir ukrainiečių
— ponia Woychyshyn.

AKU BRAŽINSKAI JAU LAISVI
Jiedu paleisti pagal Turkijos vyriausybės amnestijos įstatymą

Žinia apie sūnaus Algirdo pa
leidimą iš Turkijos kalėjimo To
rontą pasiekė gegužės 21 d., kai 
“TŽ” numeris buvo ką tik at
spausdintas. Telefoniniame pra
nešime buvo paminėta, kad ir 
tėvas Pranas tuojau bus paleis
tas. Sekančią dieną “TŽ” skai
tytojas V. M. pranešė per radi
ją girdėjęs, kad abu Bražinskai 
paleisti. Gegužės 27 d gautas 
ELTOS pranešimas, kuriame ži
nia patvirtinama ir plačiau iš
dėstomos paleidimo aplinkybės. 
Pasak jo, Turkijos respublikos 
auksinės sukakties proga parla
mentas priėmė amnestijos Įsta
tymą. kuri prezidentas pasirašė 
gegužės 18 d. Pagal jį buvo pa
leisti ir abu Bražinskai.

Amnestijos įstatymas lietė 
tiktai kriminalinius nusikaltė
lius, į kurių kategoriją buvo pa
tekę ir Bražinskai. Bylos pra-

Daugiakultūrių reikalų min. 
dr. Stanley Haidasz — šventės 
garbės globėjas, atsiuntė sveiki
nimo laišką, nes staiga susidė
jus aplinkybėms turėjo išvykti 
iš Otavos. Dar raštu sveikino 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
opozicijos vadas Robert Stan
field, John Diefenbaker, Otavos 
burmistras ir miesto taryba.

Meninė programa
Montrealio jaunimo ansamb

lis “Gintaras” atliko vakaro 
meninę programą^ Tai buvo la
bai gerai paruošta, surežisuota 
ir atlikta lietuviškų dainų, tau
tinių šokių, kanklių, birbynių ir 
skudučių muzikos pynė. Negali
ma nepaminėti sieksninių dūdų 
ir medinę tvorą primenančio 
ksilofono. Programa meniškai ir 
labai darniai atlikta padarė di
džiulį įspūdį ir gausiems kvies
tiniams svečiams. Pradžioje pa
aiškinamąjį tekstą angliškai, 
prancūziškai ir lietuviškai pa
skaitė Rasa Lukoševičiūtė. An
samblis buvo labai entuziastin
gai priimtas ir iššauktas pakar
toti. Sveikintini vadovai —; Zig
mas Lapinas, H. Lapinienė, Kli- 
čienė ir kiti už taip vertingą 
darbą.

Po koncertinės dalies įvyko 
vyno ir sūrio vaišės, kurių metu 
dalyviai keitėsi įspūdžiais ir pa
šnekesiais daugiau kaip valandą.

Savaitės atidarymo aktas pra
ėjo labai Įspūdingai: puošni sa
lė. gerai paruošta programa, tu
riningi kalbėtojai. Valdžios at
stovai ir svečiai ypatingai pa
brėžė palyginti didelius laimė
jimus negausių Kanados lietu
viu Įvairiose srityse. Neabejoti
nai tai buvo puiki lietuvių re
prezentacija Otavos nelietuvių 
visuomenės atstovų akivaizdoje.

Didžiausias organizavimo ir 
vykdymo darbas buvo atliktas 
KLB Otavos apylinkės pirmi
ninko Viktoro Priščepionkos, 
padedant komitetui. Drąsi min
tis surengti platesnio masto iš
kilmes, trunkančias ištisą savai
tę, buvo ilgai puoselėta. Suge
bėta įtikinti daugiakultūrių rei
kalų ministeri suteikti pašalpą, 
kuri įgalino L. Savaitės surengi
mą tokiu plačiu mastu. (B. d.) 

džioje jiedu buvo pripažinti po
litiniais kaliniais, bet sovietam 
nuolat spaudžiant, byla 1971 m. 
kovo 8 d. pakrypo kriminaline 
linkme. Ji buvo daug kartų ati
dėliojama dėl sovietinių advo
katu daromų kliūčių. Š. m. ba
landžio 29 d. Ankaros apygar
dos teismas pirmą kartą svarstė 
Bražinskų bylą iš esmės. Jame 
prokuroras siūlė kaltinamuosius 
nubausti: Praną (tėvą) 15 metų 
kalėjimo, Algirdą — 10 metu. 
Teismas ir šį kartą bylą atidė
jo birželio 11 dienai. Jos belau
kiant parlamentas priėmė am
nestijos Įstatymą, kuris ir už
baigė nepaprastai ilgai užtruku
sią Bražinskų bylą (nuo 1970 m. 
spalio 15 d.).

Šitokia bylos užbaiga nereiš
kia, kad Bražinskai yra amnes
tuoti kriminaliniai nusikaltėliai.

(Nukelta į 9-tą pslj 

rošimą. Spėjama, kad plutonijų 
šiai bombai pagamino “Cirrus” 
mokomasis reaktorius Trombė
juje. Be to, Kanadoje atominę 
technologiją studijavo apie 100 
indiečių, kuriem čia įgytos ži
nios gerokai palengvino atomi
nės bombos pagaminimą. Nors 
premjerė I. Gandhi teigia, kad 
atominis sprogimas buvo atlik
tas taikiu tikslu, su tokia minti
mi nenori sutikti Indijos kaimy
nai, ypač Pakistano premjeras 
Z. A. Bhutto, pasmerkęs Kana
dą už atomines paslaugas Indi
jai. Bombos susprogdinimu Indi
ja įsijungė į didžiųjų valstybių 
atominį klubą, kurį sudaro J. 
A.V., Sovietų Sąjunga, Britani
ja, Prancūzija ir Kinija. Tačiau 
pinigų švaistymo atominėms 
bomboms neįmanoma pateisinti, 
kai Indija neįstengia išmaitinti 
savo gyventojų ir kai ten žmb- 
nės miršta badii. Kanados prem
jeras P. E. Trudeau nuogąstau
ja, kad Indijos pavyzdžiu gali 
pasekti ir kitos valstybės, pajė
gios atomines bombas pasiga
minti. Konkrečiai jis suminėjo 
Kanadą, Izraelį, Australiją, P. 
Afrikos respubliką. Atrodo, 
premjerei I. Gandhi rūpėjo su
stiprinti savo asmeninį prestižą. 
1968 m. pravesto apklausinėji
mo duomenys liudija, jog tada 
trys ketvirtadaliai indiečių no
rėjo atominės bombos kaip at
svaros prieš komunistinę Kini
ją. Sostinės New Delhi gyvento
jai dabar pabrėžia užsienie
čiams, kad Indija atominės bom
bos dėka susilygino su JAV, So
vietų Sąjunga ir komunistine 
Kinija. Labai galimas dalykas, 
premjerė I. Gandhi yra susilau
kusi sovietų kompartijos vado 
L. Brežnevo pritarimo. Lig šiol 
komunistinė Kinija savo atomi
nį arsenalą buvo nukreipusi į 
Sovietų Sąjungą, o dabar jai ga
li tekti didesnį dėmesį skirti ir 
savo sienai su Indija.

DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU
Europos Bendrosios Rinkos 

kraštai džiaugiasi nepriklauso
mo respublikininko V. G. d’Es- 
taingo laimėjimu Prancūzijos 
prezidento rinkimuose, tačiau ši 
pergalė tebuvo pasiekta 422.921 
balso dauguma iš bendro 26,3 
milijono balsavusiųjų skaičiaus. 
Socialistų vadui F. Mitterran- 
dui, kurį' rėmė komunistai, pa
kenkė V. Vokietijos kanclerio 
W. Brandto atsistatydinimas dėl 
R. Vokietijos šnipo jo įstaigoje. 
Ši afera prancūzams įrodė, kad 
komunistais negalima pasitikėti. 
Naujasis prez. V. G. d’Estaing 
pusę metų yra dirbęs dėstytoju 
Montrealio Stanislas kolegijoje, 
laisvai vartoja anglų kalbą. Jis 
žada stiprinti Š. Atlanto Sąjun
gą, laikydamasis pilnos nepri
klausomybės Prancūzijai, kovoti 
su infliacija, jieškoti priemonių 
Bendrosios Rinkos stagnacijai 
pašalinti ir siekti Europos vie
nybės. V. Vokietijos naujasis 
kancleris H. Schmidtas jau pa
siūlė prez. V. G. d’Estaingui ap
tarti Bendrosios Rinkos proble
mas ir kartu paruošti planą 
joms pašalinti. Jiedu yra geri 
bičiuliai, nors juos skiria ideo
loginiai klausimai. Atrodo, arti
mas V. Vokietijos ir Prancūzi
jos vadų bendradarbiavimas bus 
naudingas V. Europai.

PADIDINO BAUSMES
Maskvos augščiausiojo sovie

to pirm. N. Podgornas pasirašė 
naują Įsaką padidinti bausmes 
iki 15 metų narkotikų gaminto
jams bei jų skleidėjams. Tuo 
neoficialiai prisipažįstamą, kad 
narkotikų vartojimas jau yra 
tapęs problema Sovietų Sąjun
goje. nors jį vis dar gerokai 
pralenkia nepaprastai paplitęs 
alkoholizmas. KGB agentai 
Maskvos Šv. Mykolo bažnyčioje 
suėmė Ortodoksų Bendrijos ku
nigą S. Dudką, kuris savo pa
moksluose drįso paliesti eilę 
ateistinės valstybės negerovių, 
net ir priverčiamojo darbo sto

vyklas. Jam pamokslų sakymą 
buvo uždraudusi Ortodoksų 
Bendrijos vadovybė, matyt, pa
klusdama KGB spaudimui. Kun.
D. Dudka yra buvęs rašytojo A. 
Solženicino nuodėmklausiu. So
vietinis teismas Oriole penke
rius metus griežtos drausmės 
darbo stovykloje ir dvejus me
tus tremties paskyrė G. Superfi- 
nui, kuris A. Solženicinui yra 
padėjęs rinkti medžiagą raš
tams. Jis buvo apkaltintas prisi
dėjimu prie “Dabartinių Įvykių 
Kronikos” dviejų numerių išlei
dimo. Šio pogrindinio laikraštė
lio leidimas buvo suštabdytas: 
1972 m. spalyje, bet dabar vėl 
išėjo naujas numeris. Šešeriem 
metam į darbo stovyklą buvo 
išsiųstas ir filmų rež. S. Para- 
džanovas, laimėjęs 16 tarptau
tinių prizų už savo 1965 m. fil
mą “Užmirštų protėvių šešė
liai”. Jis buvo apkaltintas homo
seksualizmu ir savižudybių ska
tinimu.

IŠTRĖMĖ VADUS
Portugalijos prez. gen. A. Spi- 

nola iš Madeiros salos ištrėmė 
Brazilijon karinio sukilimo nu
verstus vadus — premjerą M. 
Caetano ir prez. A. Thomaz. 
Brazilijos-karinis režimas jiems 
suteikė globą, bet uždraudė po
litinę veiklą. Tokiu sprendimu, 
atsisakiusiu viešo teismo, yra 
nepatenkinti koalicinėje Portu
galijos vyriausybėje dalyvaujan
tys socialistai ir komunistai. 
Portugalijos užsienio reikalų mi
nisteris M. Soares ir kolonijų 
ministeris A. de Almeida San
tos Londone pradėjo karo pa
liaubų derybas su Gvinėjos Iš
silaisvinimo Sąjūdžio sekr. A. 
Pereira. Kolonijų ministeris A. 
de Almeida Santos prieš tai lan
kėsi Angoloje ir Mozambike taip 
pat karo paliaubų reikalais.

NESĖKMINGA KONFERENCIJA
Ženevoje pavasario sesiją už

baigė 25-kių valstybių nusigink
lavimo konferencija, siekianti 
sustabdyti atominių ginklų pliti
mą ir įvesti kontrolę kitiems 
ginklams. Sesijos metu nepada
ryta jokios pažangos, kurią bū
tų buvę galima pranešti Jung
tinėms Tautoms. Paskutiniame 
posėdyje nemažos kritikos susi
laukė Indija už atominės bom
bos bandymą. Jos betgi nekriti
kavo Sovietų Sąjunga, naujai 
sesijai pasiūliusi liepos 2 d.

PROTESTANTŲ STREIKAS
Š. Airiją paralyžavo protes

tantų unijų paskelbtas visuoti
nis streikas, sustabdęs maisto ir 
naftos gaminių tiekimą. Brita
nijos premjeras H. Wilsonas per 
savo sekretorių Š. Airijos reika
lams M. Rees buvo priverstas 
atidėti abiejų Airijų bendros ta
rybos sudarymą iki 1977 m., 
nors jos sudarymas buvo kata
likų pagrindinė sąlyga remti B. 
Fatilknerio vadovaujamai Š. Ai
rijos provizorinei vyriausybei. 
Atrodo, Britanijai protestantus 
streikininkus teks pakeisti savo 
kariais, nes jau baigiasi elektros 
jėgainių kuro atsargos. Premje
ras H. Wilsonas netgi projek
tuoja atšaukti dali savo kariuo
menės iš V. Vokietijos.

POVANDENINIS LAIVAS
Švedijos karo laivynas savo 

manevruose prie Gotlando salos, 
Baltijos jūroje, aptiko nežino
mos kilmės povandeninį laivą. 
Pagal tarptautinius įstatumus jis 
buvo apmėtytas nestipriais po
vandeniniais užtaisais, įsakan
čiais iškilti, bet šio įsakymo ne
paklausė. Pentagonas užtikrino, 
kad tuose vandenyse nėra nė 
vieno amerikiečių povandeninio 
laivo. Švedija, jausdama, kad 
reikalas liečia sovietų povande
ninį laivą, sudarė sąlygas jam 
pasprukti neiškilus paviršiun. 
Tai yra jau nepirmas sovietų 
povandeninio laivo bandymas 
Švedijos teritoriniuose vend''- 
nyse stebėit švedų laivyno ma
nevrus.
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Kai socialistas paskiria vyskupą

Baudžiavinio bizūno šešėlyje

Nuo šių metų lapkričio mėn. 
pradžios Canterbury arkivysku
pas ir Anglikonų Bažnyčios gal
va bus dabartinis Yorko vysku
pas dr. Donald Coggan. Tai pa
skelbė gegužės 14 d. dabartinės 
Anglijos darbiečių valdžios gal
vos Wilsono kanceliarija. Spren
dimą, kaip matyti, padarė min. 
pirmininkas, o ne karalienė, be 
jokio anglikonų vyskupų atsi- 
klausimo ar pritarimo. Tokia 
jau yra Anglijoje tvarka vyrau
jančios Bažnyčios atžvilgiu.

Coęgano paskyrimas tokiai 
augštai ir atsakingai vietai vi
soje Anglijoje sukėlė tam tik
ro susirūpinimo. Apie naujai 
paskirtą Canterbury arkivysku
pą neseniai daug rašyta spaudo
je dėl jo kaikurių perdaug pro
gresyvių pažiūrų. Bet iš antros 
pusės dr. Coggan prieš penke
rius metus buvo laikomas ang
likonų kunigu labai stiprių mo
ralinių savybių, tik perdaug 
konservatyviu žmogumi.

Vos paskelbus paskyrimą, dr. 
Coggan žurnalistams pareiškė, 
kad dabartinė visuomenė turė
tų gyventi pagal “geras nor
mas”; pasisakė už vargšus ir tre
čiojo pasaulio badaujančius.

Dr. Coggan yra 65 metų am
žiaus. Taigi, Anglikonų Bažny
čios viršūnėje išbus neilgiau 
kaip penkerius metus, nes jau 
yra tradicija, kad Canterbury 
arkivyskupas, kai tik sulaukia 
70 metų, atsistatydina. Coggan 
tapo įpėdiniu dabartinio Can
terbury arkivyskupo Michael 
Ramsey kaip tik dėlto, kad tas 
š.m. lapkričio 14 d. bus jau 70 
metų amžiaus. Kadangi Coggan 
jau yra nejaunas, tai jo pasky
rimas laikomas tiktai provizori
niu — kol bus surastas jaunes
nis, kuris galėtų pastoviau atsi
dėti Anglikonų Bažnyčios pasto
racinėms problemoms. Juk fak
tas, kad u 60 milijonų angliko
nų. formaliai priklausančiu tai 
Bažnyčiai, tik labai mažas skai
čius priklauso savo parapijoms, 
dar mažiau lanko šventoves.

Dr. Coggan gimė Londone, 
studijavo cambridge universite
te ir gavo doktoratą kaip Rytų 
kalbų specialistas. Vedęs 1935 
m., turi dvi dukteris, kurių vie
na yra medicinos daktarė, 6 ant
ra — mokytoja. Praėjusių metų 
balandžio mėn. laikraščiai di
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džiausiomis raidėmis paskelbė 
žinią — Coggan padarytą pa
reiškimą, kad daugelis protes
tantų kulto tarnų turį homosek
sualinių palinkimų, todėl “esant 
tokiai padėčiai — kalbėjo Cog
gan per radiją — Anglijos vals
tybinė Bažnyčia, aplamai imant, 
turėtų atsižvelgti i šiuos tiek vy
rų, tiek ir moterų seksualinius 
iškrypimus ir nesigriebti seno
sios pasmerkimo sistemos”.

Toks pareiškimas savo laiku 
sukėlė pasipiktinimą tarpe tų 
anglikonų, kurie dar lanko baž
nyčią. Bet buvo ir tokių, kurie 
aiškino, kad Yorko vyskupas 
esąs labai humaniškas ir pilnas 
supratimo, ypač “mažumų”. Jo 
veikla Yorko vyskupijoje tikrai 
pasižymėjo nuolatiniu tikinčių
jų raginimu suprasti ir atjaus
ti" emigrantus, atsikėlusius Į 
Angliją iš Afrikos ir Azijos. Ta 
mintimi Coggan įsteigė įvairius 
baltųjų ir negrų klubus, kur jie 
susirenka sugyventi ir vieni ant
rus pažinti. Reikia pažymėti ir 
toks faktas: 1970 m. Coggan nu
vyko į P. Afriką, kur rasinis an
tagonizmas yra labai didelis, bu
vo priimtas P. Afrikos min. pir
mininko Worster. Tas jo vizitas 
sukėlė griežtą protestą kairiųjų 
Anglijos sluogsnių tarpe.

Nieko negalimaCogganui pri
kišti kaip mokslininkui ir teo
logui. Yra labai vertinamas jo 
atliktas oficialus vertimas Šven
tojo Rašto į anglų kalbą. Cog
gan Cambridge ir Oksfordo uni
versitetuose yra vertinamas 
kaip didelis hebrajų kalbos ir 
kultūros žinovas.

Dr. Coggan paskyrimas Can
terbury arkivyskupu ir Angli
konų Bažnyčios galva turės įta
kos ir ekumenizmui, į kurį Ro
ma žiūrėjo pro ružavus akinius, 
tikėdama, kad Bažnyčių susijun
gimo pirmoji šalininkė esanti 
kaip tik Anglijos Bažnyčia. Can
terbury ankstesnių arkivyskupų 
Fisherio ir Ramsey lankymasis 
V a t i k a ne yra davęs tokioms 
viltims pagrindo. Coggan nie
kad neparodė linkimo suartėti 
su Katalikų Bažnyčia ar su pro
testantų bendruomenėmis. At
rodo, kad naujojo Canterbury 
arkivyskupo dėmesys bus dau
giau nukreiptas į Afriką — 
jieškoti pagonių tarpe Angliko
nų Bažnyčiai naujų narių. J. V.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Afrikos negrų nepasivejam
Afrikos džiunglių negras, N. 

Gvinėjos papuasas savo kilmės 
nesigėdina ir savo pavardės ne- 
vartalioja. Ištari ar neištari, o 
jis tau ją dešimtį kartų burbu
liuoja ir norom nenorom įbur- 
buliuoja. Gi mūsiškis, lietuvis, 
tuojau svetimom plunksnom ap
sikaišo, parsiveda svetimtautę 
pačią ir sėdi lyg Pilypas kanapė- 
se: saugu, ramu, gera ...

Izaoko sūnus Jokūbas pardavė 
pirmgimio teisę už lėkštę lęšie- 
nės. Labai jau pigiai — pasaky
tume. Na, bet sako, jis buvo al
kanas. Bet už ką lietuvis par
duoda savo lietuviškumą, savo 
kalbą, savo pavardę? Šito tai jau 
kitaip neišaiškinsi, kaip tiktai 
anuo, kadaise baudžiauninkui 
įkirstu palikimu.

Tikite ar ne, bet šitoje vietoje 
mūsų tautos kraugerys Stalinas 
buvo teisus. Jis anuomet lietu
vių delegacijai Kremliuje dė
liojo, esą, jis šiaip ar taip su
pranta, kodėl lietuvį nutautina 
vokietis, lenkas, bet kad lietuvį 
nutautina tamsūs gudai — šito 
tai jis niekaip nesuprantąs.

Štai, vyručiai, kokie skysti 
mes esame. Net Kremliaus in
trigantui nuostabą silkelė. Šiaip 
mes didvyrius vaizduojam bon- 
kos kamštį užmynę, o kai ant 
svetimos žemės atsistojam, tai 
praskystam, lyg kisielius antrą 
Kalėdų dieną. Ana va, šarkos 
ant tvorų jau kuris laikas uode
gas kraipo, esą, svetima gegutė 
net lietuviškose diplomatijos 
sferose paskutinius lietuviško 
aukso trupiniukus pradeda les
ti ... Tai ką tada kalbėti apie 
paprastus artojėlius! Nagi telie
ka truktelti kartu su Maironiu: 
“Lietuva — didvyrių žemė, mū
sų giedama seniai; o iš tos didy
bės semia savo naudą tik vel
niai.”

Svetimšalis išmoko, 
vaikai — ne
Vasario 16 minėjimas. Bend

ruomenės pirmininkas iškilmin
gai praneša, kad šį kartą pa
skaitą skaitys čekas. Kaikas sa
lėje krusteli ausimis: “Kas, kas? 
Čekas?”

Visiems buvo staigmena, kai 
užėmęs vietą paskaitininkas 
grąžia, taisyklinga lietuviška 
tarsena paskaitė turiningą pa
triotinę paskaitą. Suprantama, 
po paskaitos triukšmingi ploji
mai. Stebisi mūsų žmoneliai,

\ Devynios dienos žydinčiame krašte l
Įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbijon \

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pravažiuojame nedidelį Rio 

Negro miestelį, kuris garsus ba
tų dirbtuvėmis. Pats miestelio 
centras aplinkui keturkampę 
aikštę apstatytas dviejų augštų 
namais. Viduryje aikštės didin
ga, impozantiška Bolivaro statu
la, puošianti visą varganą mies
telį. Matyt, žmonės grįžta iš 
darbo, moksleiviai iš mokyklų, 
nes gatvės pilnos žmonių, ir mū
sų automobilis skinasi kelią lyg 
per skruzdėlyną. Nors mokslas 
ir nėra privalomas, bet dažnai 
teko pastebėti būrius gražiomis 
ir tvarkingomis uniformomis 
apsirengusių moksleivių. Mo
kyklas veda"ir globoja daugiau
sia vienuolės.

Netrukus pasirodo įvairia
spalvių šviesų ir reklamų jūro
je žemai gulintis Medellinas. Da
bar iš tolo dar gražiau jis at
rodo. Vos įvažiavę į miestą, vėl 
pakliuvome į“automobilių lenk
tynes”. Negaliu atsistebėti, ko
dėl viešojo susisiekimo autobu
sai vienas kitą nuolatos lenkia. 
Mūsų vadovas paaiškina, jog au
tobusai priklauso privačiom 
bendrovėm ir nuolatos medžio
ja keleivius. Nėra nustatytų su
stojimo vietų ir reikia pakelti 
ranką, jeigu nori įlipti. Tačiau, 
jei šoferis už kelių metrų mato 
stovinčius tris keleivius, jis ge
riau aplenks savo konkurentą ir 
juos paims, palikdamas vieną 
keleivį sekančiam autobusui. To
dėl jie visą laiką lenktyniauja ir 
visą naktį važinėja.

Šiandien buvo proga ne tik 
pamatyti gražias Medellino apy
linkes, bet ir arčiau pažinti mū
sų vadovą, su juo išsikalbėti. 
Kufi. Mykolas Tamošiūnas labai 
jaunas paliko Lietuvą ir mokėsi 
Italijoje. Iš čia išvyko į Kolum
biją misijonieriaus darbui. Jam 
buvo pasiūlyta dirbti raupsuotų
jų kolonijoj. Nevisi kunigai ga
lėjo dirbti su raupsuotaisiais, 
nes baimė užsikrėsti šia baisia 
liga būdavo tokia didelė, kad 
žmogus neturėdavo jėgų kovoti 
su savo nervais ir rezignuodavo. 
Ir jam pirmosios dienos neži
nioj nebuvo lengvos, bet, paju
tęs nelaimingu žmonių vargingą 
buitį, jų nuoširdumą ir meilę, 
pamilo izoliuotųjų kaimelį, ku
ris buvo labai gražios gamtos 
aplinkoje. Prie jo prieiti galima 
buvo tik asiliuko pagelba. Jį už
būrė gamtos ramybė, nelaimin
gieji žmonės, o dvasinio pasi-

BR. ZUMERIS
galvas kraipo ...

Tikrai yra ko stebėtis. Ir ne 
tiek stebėtis, kiek verkti reikia. 
Graudžiai, su sopuliu širdyje, 
verkti. Tik šį kartą verkti rei
kia ne dėlto, kad čekas gražiai 
lietuviškai paskaitą skaitė, bet 
dėlto, kad toj pačioj salėj sėdė
jo tikri lietuviai, kurių vaikai 
(žinoma, nevisų) lietuviškai nei 
“mū”, nei “bū” nemoka, štai 
dėlko, vyručiai, reikia verkti. Ir 
verkti reikia ne vaikų, bet tų ži
lagalvių tėvų, kurie žiopso į lie
tuviškai kalbantį čeką, stebisi 
juo, o savo vaikams nei Lietu
vos meilės žiupsnelio į širdį ne
įdėjo, nei lietuviško žodžio ne
įdiegė.

Suprask tu, kad sugebi, koks 
čia yra tautinio nesusitupėjimo 
momentas! Motina ašaras brau
kia, tėvas kairį ūsą timpčioja 
klausydamas svetimšalio paskai
tos. Abu juodu jaučiasi lietu
viais esą. Savo tautos nelaimę 
pergyvena, džiaugiasi pasiseki
mais, o tačiau savo vaikus taip 
ir paleido į lankas svetimo mo
lio minkyti. .

Mišrainės nuotrupos
Svetimšalis, vedęs lietuvaitę, 

gražiai lietuviškai karpo. Jis net 
stebisi iš savo žmonos, jog ta ne
taisyklingai kalba lietuviškai. 
Mat, ji iš tėvų išmoko tarmiškai 
ir kitokios pažangos nepadarė. 
Laimė, pasitaikė vyras — gal iš 
tūkstančio vienas toks, kuris su
sidomėjo ir įstengė lietuviškai 
išmokti.

O va, kitoj vietoj, svetimšalis 
žentas atėjęs pas uošvę lietuviš
kai jai sako: “Mama, mamyte, iš
virk man tų skanių lietuviškų 
barščių. Labai jų pasiilgau”. Gi 
ta lietuviško kilimo mamytė, bu
vusi stambaus ūkio savininkė 
Lietuvoje, savo žentui atsako 
nelietuviškai — grabalioja ang
liškai. Kiekvieną kartą ši mamy
tė tempia savo liežuvį ant “an- 
gelsko” kurpalio, kai tuo tarpu 
žentas nori išmokti lietuviškai 
ir savo vaikus išmokyti. “Kam 
tau, sūneli, ta lietuvių kalba” — 
porina lietuviško kraujo uošvė 
ir jam tą patį aiškina lietuviškos 
kilmės žmonelė.

Gi ten, antai, lietuviška ma
mytė, palaiminusi savo sūnelį 
su svetimtaute žmonele, giriasi 
savo draugėm: “Kad jūs žinotu
te, kokia ta mano martelė švari, 
kokia darbšti, meili... Praslin
kus keletui metų, ta mamytė jau

G. BREICHMANIENĖ
tenkinimo suteikdavo kunigo 
misijonieriaus pasiekti darbo 
vaisiai ir žmonių dėkingumas. 
Šioje raupsuotųjų kolonijoje 
praleido 8 metus ir dabar juos 
prisimena, kaip vienus iš gra
žiausių. Sušlubavus sveikatai, 
buvo perkeltas ir dirbo kolum- 
biečių parapijose bei švietimo 
srityje. Po II pasaulinio karo 
kartu su kun. N. Salduku ir St. 
Siručiu daugeliui lietuvių padė
jo įsikurti Medelline ir Bogo
toje, surado jiems darbus, pa
statė Lietuvių Namus. Parapi
jiečiai jį mėgsta ir gerbia, vadi
na jį “ambasadorium” ir globė
ju. Jis rūpinosi visą laiką mate
rialine savo tautiečių būkle, bet 
neužmiršo ir jų kultūrinės sri
ties. Nor ir jaunas paliko Lietu
vą ir galėtų svetimas jam būti 
lietuvių menas ar daina, bet ne
gausiem Kolumbijos lietuviam 
jis jau trečią meninį vienetą 
įstengė parsikviesti. Nepagailė
jo energijos ir pastangų tam su
organizuoti (anksčiau yra lan
kęsi “Grandinėlė” ir Čiurlionio 
Ansamblis). Per tas kelias die
nas mačiau jį išvargusį, bet nie
kados nuovargiui nepasiduodan
tį, nes laikas nuo laiko ir vėl 
perbėgdavo šypsena, ypač ma
tant giedrą jaunimo nuotaiką. 
Daug kur teko keliauti su “Gy- 
vataru”, bet sutinku tik antrą 
tokį žmogų, ryžtingai, atkakliai 
siekiantį tikslo, nelengvai pri
imantį atsakymą “ne”. Toks yra 
ir Kanados vakaruose, Edmon- 
tone, gyvenantis Algis Dudara- 
vičius, savo tvirtu ryžtu pra
skynęs kelius mūsų meniniams 
vienetams aplankyti ten atskir
tus lietuvius. Dabar čia sutinku 
kun. M. Tamošiūną, kurio pa
stangomis ir ši sidabrinė lietu
vių įsikūrimo sukaktis taip gra
žiai ir plačiai paminėta. Be abe
jonės, būna valandų, kad ir jis 
pajunta kartėlio širdyje. Tačiau 
jis nerezignuoja, o vis planuoja 
ii' eina pirmyn. Būti jo globoje 
— vienas malonumas.

Antradienis — vasario 19 d.
Tai pagrindinio mūsų koncer

to Medelline diena. Iš ryto Me
dellino jaunimo globojami 
vaikštome po krautuves. Jie 
mus visados pirmieji sutinka iš 
ryto, paskutiniai palydi naktį. 
Ir kiti lietuviai nuolatos aplan
ko, nasiteiraudami ar ko nors 
netrūksta, ar gali kuo padėti. 
Jie aprūpina mus ir vaisių krep

skundžiasi: “Išsikraustėm kitur 
gyventi. Sugyventi negali. Anū
kai vos tik mane pamato, šau
kia: “Ana, ta prakeikta (bloody) 
uošvė vėl ateina!” ___

Še, tau, lietuviška mamyte, 
švarios martelės meilūs pyra
gai!

Lietuviškas žodynas 
kambaryje
Lietuvaitė ištekėjusi už dano. 

Tas danas su kreida ant durų 
užsirašęs: durys-durelės; ant 
stalo: stalas-stalelis; ant lango: 
langas-langelis ir t. t. Ant kiek
vieno daikto. Jo namas — tarsi 
lietuviškas žodynas. Šitaip jis iš
moko gražiai lietuviškai kalbėti.

Gi šalimais lietuviška šeima 
įsikūrusi. Vyras ir žmona—abu 
lietuviai. Vyras — buvęs kaž
koks apskrities pareigūnas Lie
tuvoj. Taigi, daugiau ar mažiau 
turėtų priklausyti prie apsišvie
tusių ir tautiškai susipratusių 
žmonių. Jų vaikai, čia gimę ir 
augę, lietuviškai nieko daugiau 
nesupranta, išskyrus “ačiū” ir 
“sudiev”. Paklausi ką, tai tik 
raukosi, tarsi rūgštų obuolį 
kramtydamas ir sprunka šalin.

Jei gudrus, suprask tu dabar, 
kurioj vietoj šitiem žmoneliam 
tautinis balkis įlūžęs. Danas iš
moko lietuviškai, o lietuvio vai
kai nemoka lietuviškai išsižioti. 
O, rodos, abu lietuviai tėvai gra
žiai lietuviškai moka. Ir prasila
vinę, ir apsiskaitę šiek tiek, o 
tautinėj plotmėj kur nors atsisu
kęs varžtelis . ..

Tai vis tuo baudžiavinės šlėk
tos bizūnu atmuštas, lenkomano 
išklibintas tautinis varžtelis ne
susiveržia kaip reikia jau trečio
je buvusių baudžiauninkų karto
je. Čia ir norisi paklausti, kada 
mes pagaliau susigriebsime ir 
tapsime vyrais, o ne lipniu šly
nu svetimiems batams purvinti? 
Kada mes išmoksime ne tik pa
tys nenutausti, bet sugebėsime 
susigrąžinti ir savo nutautusius 
brolius tremtyje ir prie Nemuno 
žemės: rytuose, vakaruose, pie
tuose? Mūsų seneliai nusimetė 
baudžiavos jungą, o kada mes 
pajėgsime pabėgti nuo baudžia
vinio šešėlio? Kada išmoksime 
puoselėti ir gerbti visa, kas sa
va, lietuviška ir daugiau nepar- 
davinėsim savo pirmgimystės 
teisės už lėkštę lęšienės? Ka
da???

Pasąmonėj knietintis nemato
mas kirminėlis kutena: “Ogi ta
da, kai vinys sienoje pradės žy
dėti!” 

šiais, kurių mes nespėjame visų 
nė paragauti — tokia čia jų 
gausybė. Ypatingai rūpestinga 
ir maloni yra Dovilė Kalėdaitė 
— IV k. sociologijos studentė.

Po pietų “Nutibaro” viešbu
čio vadovybė suruošė “Gyvata- 
rui” priėmimą. Nustebau, kai 
nuvykome į priėmimų salę. Sta
lai buvo apkrauti įvairiausiais 
prašmatniai paruoštais sumušti
niais ir kitokiais užkandžiais, 
patarnautojai nešiojo gėrimus. 
Pirmą kartą iš viešbučio vado
vybės teko patirti tokį mostą. 
Iš viso man susidarė įspūdis, 
kad lietuviai Kolumbijoj turi 
labai gerą vardą.

Vakare “Pablo Tobon Uribe” 
teatre pilnas mūsų koncertas ir 
paskutinis mūsų" pasirodymas 
Medelline. Čia susirenka visi 
Medellino lietuviai, gausus jų 
draugų būrys ir daug kitų. Visą 
savaitę buvo duodama reklama 
per radiją. Mieste įvairiose vie
tose buvo iškabinti gražūs, sko
ningi plakatai. Žiūrovų netrūks
ta, ir publika, kaip ir "anksčiau, 
labai šilta. Buvo daug ir tokių 
kolumbiečių, kurie keletą kar
tų ėjo į mūsų spekatklius.

Po koncerto jaunimas susi
rinko paskutiniam vakarui ir at
sisveikinimui su Medellino jau
nimu. Dar ilgai jie šoko ir links
minosi, gėrėdamiesi ispaniška 
muzika.

Trečiadienis — vasario 20
Bogotos aerodromas taiso

mas, tad ten išvykti turime 
anksčiau nei buvo numatyta. 
Anksti rytą jau stovime eilutėje 
prie lagaminų, bet ir čia kun. 
M. Tamošiūno dėka viskas buvo 
greitai sutvarkyta. Tad susėda
me pasikalbėti su susirinkusiais 
mus išlydėti lietuviais. Jonas 
Kaseliūnas, muzikos konserva
torijos fogoto klasės profeso
rius, dar užrekorduoja paskuti
nius atsisveikinimo žodžius iš 
abiejų pusių. Ypatingai sunku 
atsiskirti jaunimui, kuris jau 
spėjo susigyventi. “Aš greitai 
vėl būsiu su jumis. Čia tik ke
letą “gyvačių” reikės užmušti” 
(atseit, sąskaitą sumokėti) — 
juokauja, kaip paprastai, kun. 
Tamošiūnas.

Po gero pusvalandžio jau lei
džiamės Bogotos aerodrome. 
Čia jau nėra problemų, nes Bo
gota stovi ant didžiulės plokštu
mos, apsuptos kalnų. Tartum 
būtų vieno didelio kalno viršū
nė "nupjauta ir ten pastatytas

ė
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Padėka
Šių metų gegužės 1 dieną Ročestery, N.Y., mirė mūsų 

mylima mamytė, uošvė ir močiutė

a. a. Barbora Rudvalienė
Palaidota gegužės 4 dieną Toronte lietuvių kapinėse.
Mes nuoširdžiai dėkojame Šv. Jono Krikštytojo parapijos 

klebonui kun. P. Ažubaliui, leidusiam velionę palaidoti mi
nėtos parapijos kapinėse. Gili padėka buvusiems Ročesterio 
kunigams — Tėvams Augustinui ir Eugenijui už pasku
tinį palaiminimą iškeliavusios amžinybėn. Ypatinga mūsų 
padėka Onutei ir Juziui Balsiams, Genytei ir Algiui Valiū
nams, Valytei ir Vytui Balsiams bei jų šeimoms už pa
reikštą pagarbą velionei tetai dalyvavimu šermenyse Ro
čestery, gėlėmis ir suruoštais pietumis Anapilio svetainėje. 
Nuoširdi padėka Valių, Krašauskų, Lingių, Vlado ir Vyto 
Balsių, Tamulaičių šeimoms, taip pat ir kitiems draugams, 
pažįstamiems už paaukotas šv. Mišias, gėles, aukas Lie
tuvių Fondui, užuojautas ir atiduotą pagarbą paskutinėj 
velionės žemiškoj kelionėj.

Tegul lieka šviesus mūsų Mamelės prisiminimas su mu
mis ir Jumis!

Visiems nuoširdžiausias ačiū! Jūsų —
Ramutė, Virginija ir Jonas Kriviai,
Gražina Musteikytė,
Gražina ir Kazys Musteikiai

PADĖKA

sS
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Bronislavai Rekštienei
1974 m. balandžio 20 d. iškeliavus amžinybėn, toje sielvar
to valandoje netekę mums mylimo asmens, patyrėme daug 
pagalbos bei paguodos iš giminių ir artimųjų bičiulių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie laidotuvių: Šv. Jono Krikštytojo para
pijos klebonui kun. P. Ažubaliui už gedulingas šv. Mišias 
bei palydėjimo į kapines; kun. J. Staškevičiui už Rožinio 
maldas koplyčioje; karsto nešėjams; geradariams už paau
kotas šv. Mišias už velionės sielą; atsiuntusiems gėlių; 
pareikštas užuojautas lietuviškoje radijo valandėlėje, spau
doje, laiškais ir asmeniškai. Dėkojame visiems dalyvavu
siems koplyčioje ir palydėjime į kapines. Be to, ypatin
gai dėkojame, bičiuliams, giminėms, atvykusiems iš tolimų 
vietovių, kaip iš Montrealio, North Bay, Brantfordo, Ha
miltono ir kitur. Jūsų tolimų kelionių ryžtas, atsisveiki
nimui su velione mus stiprino, nesijautėme vieniši toje 
liūdesio valandoje.

Nuliūdę: vyras Pranas, sūnus Antanas ir 
duktė Jadzė Seniūnienė
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Bronė Preibytė - Norkienė, 
brangi žmona, motina, sesuo ir dukra, mirė Hamiltone 
š.m. balandžio 29 d. ir buvo palaidota gegužės 2 d. 
Mississauga lietuvių Šv. Jono kapinėse.

Tq liūdną įvykį su mumis skausmingai pergyveno labai 
daug mums gerų žmonių ir artimųjų.

Nuoširdžiai dėkojame: parapijos kunigams — prel. dr.
J. Tadarauskui ir kun. L. Januškai už visus dvasinius pa
tarnavimus; karsto nešėjams — V. Sakui, Kęst. Norkui,
K. Mileriui, P. Girniui, A. Kalmantavičiui, Ant. Veners- 
kiui ir P. Dunderui; visiems už paaukotas šv. Mišias, at
siuntusiems tiek daug gražių gėlių bei užuojautų ir už 
tokį gausų dalyvavimą Rožinyje ir laidotuvėse.

Visiems nuoširdžiausias ačiū, 
sidėjimas buvo didelė paguoda

Nuliūdę: vyras Jonas
vaikai — Edmundas,
Regina ir Irutė

■

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, sūnų ROMĄ DRAUDVILĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučia —

S. A. Štuikiai

B. J. Maziliauskai

r' Zuzanai Pleinienei
Lietuvoje mirus, jos sūnums — JERONIMUI su šeima 
ir PIJUI nuoširdžią užuojautą reiškia —

B. T. Stanuliai
I

miestas. Kiti dar sako, kad pa- 
daise tai buvęs ežero dugnas. 
Mus sutinka didelis būrys besi
šypsančių, malonių veidų. Ka
talikių moterų draugijos pirmi- 
ninkė Nijolė Stasiukynienė įtei
kia didelę puikių rožių puokštę. 
Matosi, kad ponios labai ener
gingos ir gerai susiorganizavu
sios. Paruošti sąrašai kas pas ką 
turi vykti, ir bematant aerodro
mas ištuštėja Sutariam susitikti 
tik vakare. Čia jau vėl bus ki
taip, nes visi yra išskirstyti pas 
tautiečius. Irena, Lina ir aš su
sėdame į vienos ponios automo
bilį ir greitkeliais tuojau pasie
kiame miestą.

Mudvi su Irena esame pas po
nią Trejienę. Iš pradžių man 
jos pavardė nieko nesakė, bet 
kai susėdome valgyti pietų ir 
pradėjome kalbėti, tuojau prisi
miniau, kad tai buvusi garsio
sios Kauno siuvyklos savininkė. 
Pas ją siūdinosi drabužius Kau
no diduomenė, operos solistės ir 
kitos turtingos Kauno ponios. 
Atsimenu ir jos dukrą, kuri 
labai jaunutė mirė. Prisimenu, 
kad viena mano gimnazijos lai
kų draugė Renata Jackevičiūtė 

I

Jūsų toks nuoširdus pri- 
mums.

sesuo S. Savickienė 
tėvas J. Preibys

L. V. Štuikiai

yra jos marti. “O kur Renata?”
— klausiu po valandėlės. “Rena
ta Jus parvežė” — juokdamasi 
atsako ji. Ji su savo šeima gy
vena antrame augšte. Paskam
binam jai telefonu ir greitai jau 
su albumu po pažastim ji atsi
randa pas mus. Mum abiem daug 
skanaus juoko, gad galėjome 
praeiti viena pro kitą ir visai ne
žinoti kas esame. Dabar ir veido 
bruožai, ir judesiai, ir visa kita
— Renatos. Buvome nutarę po 
pietų pailsėti, bet dabar tam nė
ra laiko, nes “keliaujame” per 
albumo puslapius ir porą valan
dų gyvename jaunų dienų pri
siminimais: prieš akis senutė ir 
skurdi mūsų gimnazija, kurioje 
pralėkė nesugrąžinamai gražiau
sios jaunystės dienos; sporto 
šventės kiekvieną pavasarį; lai
mėtos ir pralaimėtos gimnazijų 
varžybos ir kita. Prisimename 
po visą pasauli išsklidusius 
bendraklasius ir kitus draugus. 
“Aš tikrai nemaniau, kad ką 
nors iš senų pažįstamų sutik
čiau Kolumbijoj, — sakau, — o 
dabar toks malonus netikėtu
mas”. Džiaugiamės abi.

(Bus daugiau)



Pomirtinis nuversto diktatoriaus
1970 m. amerikiečių “Life” žurna

las paskelbė keturias N. Chruščiovo 
atsiminimų ištraukas, o “Little, 
Brown and Co.” leidykla išleido 
knygą “Chruščiovas prisimena”. At
siminimų tekstas buvo gautas mag
netofono juostelėse. “Time” žurna
las dabar paskelbė dvi ištraukas iš 
antro ir paskutinio tomo “Chruščio
vas prisimena: paskutinis testamen
tas”. Šią knygą taip pat išleis minė
toji amerikiečių leidykla.

Įvade pranešama, kad N. Chruščio
vas, pašalintas iš valdžios 1964 m., 
nuo 1967 m. iki savo mirties 1971 
m. magnetofono įrašams paskyrė net 
180 valandų viloje prie Maskvos. 
Nors jos vartus saugojo KGB atsto
vai, į pati N. Chruščiovo gyvenimą 
jie nesikišo ir jokių trukdymų ne
darė. Kaikurių juostelių fone girdė
ti paukščių čiulbėjimas, liudijantis, 
kad dalis atsiminimų buvo Įrašyta vi
lą supančioje gamtoje. Pradžioje N. 
Chruščiovas naudojo netobulą so
vietinės gamybos magnetofoną, vė
liau — augštos kokybės vokišką apa
ratą. Abiejų knygų tekstą išvertė ang
lų kalbon ir suredagavo “Time” žur
nalo korespondentas Strobe Talbott. 
Atsiminimų įrašymą paskatino N. 
Chruščiovo noras išsaugoti juos at
eisiančioms kartoms Sovietų Sąjun
goje. Jeigu atsiminimai nebūtų bu
vę išleisti užsienyje, kompartija juos-

Z. Lapino vadovaujamo Montrealio “Gintaro” ansamblio kanklininkės ir 
birbynininkai atlieka programą “Nepriklausomos Lietuvos” spaudos baliuje 
Toronte, Lietuvių Namuose, gegužės 4 d.

Gilaus liūdesio ištiktą

a. a. ANTANO RAMŪNO
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Velionies gimnazijos mokslo draugai Kanadoje

Dr. J. Vingilis P. Bražukas

Didžbalis Tamulaitis

J. R. Simanavičius ŠlekysE.

J. Dr. A. Josiukas
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Varanavičius
A. Gurevičius

Joana ir Česius Kūrai
A» t < , . ■. . .

mirus, žmonai dr. M. RAMONIENEI - PAPLAUSKIE
NEI ir šeimai skausmo valandoje reiškiame nuošir
džiausią užuojautą —

prof. dr. ANTANUI RAMŪNUI 
PAPLAUSKUI

prof. ANTANUI RAMŪNUI
staigiai mirus, jo žmonai dr. MARIJAI, šeimai bei 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Petras, Aldona ir Algis

Vilučiai

prof. dr. A. PAPLAUSKUI - 
RAMŪNUI

netikėtai mirus, žmonai MARIJAI, sūnums ir dukroms 
bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

P. G. Bre'ichmanai
V. M. Kazlauskai
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BRONEI NORKIENEI
mirus Hamiltone, jos vyrui JONUI, dukroms — REGI
NAI ir IRENAI, sūnui EDVARDUI su šeima, tėvui 
JONUI PREIBIUI, seseriai ZOSEI SAVICKIENEI su šei
ma bei kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą —

P. A. Winteriai VI. P. Melnykai
Pūkai J. J. Šarūnai

Toronto, Ontario iJI

N. CHRUŠČIOVO ATSIMINIMAI
teles būtų galėjusi paslėpti savo ar
chyvuose ar net sunaikinti. Dabar 
tos juostelės yra perduotos Kolumbi
jos universitetui ir bus prieinamos 
istorikams.

Antrajame atsiminimų tome 
N. Chruščiovas pabrėžia, kad vi
sus įrašus jis yra padaręs kaip 
komunistas, siekiantis tobules
nės komunistinės bendruome
nės. Po Stalino mirties ir Beri- 
jos suėmimo buvo padaryta pa
žanga, leidusi lengviau atsi
kvėpti piliečiams. Pirmą kartą 
jiems buvo suteikta teisė pa
reikšti savo pageidavimus ir ne
pasitenkinimus. Dėl šios teisės 
10 milijonų ar dar daugiau žmo
nių paaukojo savo gyvybes Sta
lino kalėjimuose ir stovyklose. 
Tačiau ši pažanga buvo sulėtin
ta, nors su tokia mintimi ir ne
nori sutikti dabartiniai sovietų 
istorikai, vadovaudamiesi ofi
cialia kompartijos linija.

Sovietinės raketos
N. Chruščiovas prisimena vi

zitą Juodosios jūros karo laivy
nui, šia proga viename kreise
ryje štabo karininkų surengtus 
manevrus žemėlapyje. Vienas 
vadų aiškino, kaip jo laivynas 
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triuškina priešą, skandindamas 
laivus kairėje ir dešinėje be jo
kių nuostolių. N. Chruščiovas 
suabejojo tokia lengva pergale, 
nes priešas karo veiksmuose bū
tų panaudojęs lėktuvus su rake
tomis ir pakrančių apsaugai 
skirtas raketas. Jeigu jas turi 
Sovietų Sąjunga, tikriausiai ne
stokoja' ir priešas. Manevrus aiš
kinusiam karininkui lėktuvai su 
raketomis buvo didžiausia staig
mena, negirdėta nei jam, nei jo 
kolegom. Pasirodo, sovietinė ra
ketų sistema taip buvo slepia
ma, kad apie ją niekas nepain
formavo laivyno augštųjų kari
ninkų. Po šios tragikomiškos 
pamokos politbiuras nutarė ne
slėpti naujausių ginklų nuo sa
vo karininkų.

Pirmoji raketa “Semjorka” 
buvo pagaminta jhu 1953 m., 
tuoj po Stalino mirties. Projek
tui vadovavo bene labiausiai pa
sižymėjęs raketų kūrėjas S. Ko- 
roliovas, su šiuo savo kūriniu 
supažindinęs N. Chruščiovą ir 
kitus kompartijos vadus. Nema
žas skaičius tų pirmųjų raketų 
sprogdavo iššovimo metu. I960 
m. rudenį įvykusiame bandomo
sios raketos sprogime žuvo rake
tinių ginklų viršininkas marša
las M. Nede'linas, o kartu su juų 
sudegė ir keli tuzinai kitų žiū
rovų. S. Koroliovo artimas bend
radarbis M. Jangelis išliko gy
vas vien dėlto, kad tuo metu bu
vo nuėjęs užsirūkyti cigaretės 
izoliuotan kambarin. Vėliau S. 
Koroliovui pavyko pašalinti su
trikimus, ir Sovietų Sąjunga įsi
gijo raketą, kurią buvo galima 
apginkluoti atominiu užtaisu. 
“Semjorkos” raketa taipgi ne
mažai prisidėjo ir prie kosmo
nautų pradinių žygių į erdves.

N. Chruščiovui labiausiai ne
patiko raketų iššovimas nuo spe
cialios platformos žemės pavir
šiuje, kur jas lengvai galėjo 
pastebėti žvalgybiniai lėktuvai 
ir net automatiniai erdvėlaiviai. 
Jam buvo kilusi mintis atiden
giamus raketų iššovimo vamz
džius įrengti po žeme, bet inži
nieriai ją atmetė kaip neįgyven
dinamą. Tik po gerų metų inž. 
Sergejus Chruščiovas, prie ra
ketų dirbęs Nikitos sūnus, apti
ko pranešimą amerikiečių spau
doje apie jų raketom įrengia
mus tokius požeminius iššovimo 
vamzdžius. Tada pats N. Chruš
čiovas Įsakė inžinieriams imtis 
darbo, tačiau visų raketų perkė
limas požemin jau buvo užbaig
tas tik po N. Chruščiovo nuver
timo.

Du atomo fizikai
Kai 1949 m. sovietai išbandė 

pirmąją atominę bombą, Vaka
ruose buvo spėjama, kad jos tė
vas yra žymusis fizikas P. Kapi- 
ca. Šį spėjimą sugriauna N. 
Chruščiovo atsiminimai. Pasiro
do, P. Kapica griežtai atsisakė 
dalyvauti slaptuose kariniuose 
projektuose, iš kurių jis nesusi
lauktų jokios garbės pasaulinė
je spaudoje. Pasak N. Chruščio
vo, Stalino laikais toks rekla
mos mėgėjas greičiausiai būtų 
susilaukęs atitinkamo atpildo, o 
jis tik nesutiko išleisti P. Kapi- 
cos užsienin, kad neprasitartų 
apie labai menkus sovietų lai
mėjimus atominių bombų srity
je. Tačiau ir tokį savo nutarimą 
sakosi šiandien apgailestaująs.

N. Chruščiovas palygina P. 
Kapicą su kitu bene talentin
giausiu sovietų fiziku A. Sacha
rovu, vandenilinės bombos tė
vu. Porą dienų prieš šios bom
bos bandymus A. Saharovas te
lefonu kreipėsi į N. Chruščiovą, 
prašydamas juos atšaukti, nes 
jam yra gerai žinoma žala, kurią 
žmonijai gali padaryti tokie 
sprogimai. Prašymo N. Chruš
čiovas negalėjo patenkinti vals
tybės saugumo motyvais, bet 
jam nepavyko peršnekėti svy
ruojančio A. Sacharovo, kurio 
sąžinėje grūmėsi pilietinė parei
ga savo kraštui ir mokslininko 
atsakomybė pasauliui. Šiandien 
A. Sacharovas yra vienas pa
grindinių kovotojų už žmogaus 
teises Sovietų Sąjungoje.

Nobelio premijos problemos
Po Stalino mirties B. Paster

nakas parašė “Daktarą Živagą” 
ir šią knygą bandė išleisti So
vietų Sąjungoje. N. Chruščio
vas apgailestauja neatėjimą pa
galbon B. Pasternakui. Knyga 
buvo išleista užsienyje, laimėjo 
Nobelio premiją, bet liko už
drausta Sovietų Sąjungoje. Prieš 
jos autorių buvo panaudotos ad
ministracinės ir policinės prie
monės, palikusios ilgai trukusį 
kartėlį. Visas pasaulis pasipik
tino kompartija dėl B. Pasterna
ko neišleidimo užsienin premi
jos atsiimti.

N. Chruščiovas prisimena, 
kad jam jau buvo kilusi mintis 
išleisti Nobelio premijos susi
laukusią knygą, duoti B. Paster
nakui ne tik pasą, bet ir užsie
nio valiutos kelionei Švedijon. 
Sumanymo betgi teko atsisaky
ti, kai pats B. Pasternakas pasi
skelbė neplanuojąs vykti užsie
nin ir net negalvojęs kelti šio 
klausimo. Dar kartą apgailėda-

palikimas
mas šį incidentą, N. Chruščio
vas pasisako už didesnę laisvę 
kūrėjams. Nors asmeniškai jam 
ir nepatinka modernusis menas, 
jis visdėlto nėra linkęs pritarti 
administracinėms bei policinėms 
priemonėms.

Kiniečių invazija
Stalinas slaptas informacijas 

apie kiniečių kompartijos vadą 
Mao gaudavo iš Mandžiūriją 
valdančio politbiuro nario Kao 
Kango. Vėliau jis tuos sovietų 
ambasadoriaus pranešimus per
davė pačiam Mao, nes jam atro
dė, kad Kao Kangas anksčiau ar 
vėliau bus susektas. Tada Mao 
Staliną galėtų apkaltinti opozi
cijos organizavimu. Išduotasis 
Kao Kangas buvo suimtas ir ne
trukus mirė, bet N. Chruščio
vas spėja, kad jis greičiausiai 
buvo pasmaugtas ar nunuody
tas.

1954 m. lankydamasis Pekin- 
ge, N. Chruščiovas paprašė ki
niečių darbo jėgos miškų kirti
mui Sibire. Pradžioje Mao nebu
vo linkęs siųsti kiniečius į Sibi
rą, bet vėliau pakeitė nuomonę 
ir atsiuntė net 200.000. Kai bai
gėsi pasirašyta sutartis, buvo 
pasiūlyti dar didesni kiniečių 
būriai. N. Chruščiovas pasiūly
mą atmetė, nes jam kilo rimtas 
įtarimas, kad Mao planuoja su- 
kinietinti visą Sibirą, savo žmo
nių skaičiumi pralenkdamas ru
sus' ir visas kitas ten gyvenan
čias tautybes.

Diskusijos virtuvėje
N. Chruščiovui pirmą kartą 

susitikti su R. Niksonu teko 
amerikiečių surengtoje parodo
je Maskvos Sokolnikų parke. 
Spaudoje plačiai nuskambėjo 
karštokas kompartijos vado N. 
Chruščiovo ir viceprez. R. Nik- 
sono susikirtimas parodoj įreng- 
toj virtuvėj. N. Chruščiovo tei
gimu, kompartija viceprez. R. 
Niksoną tada laikė reakcionie
rium, Sovietų Sąjungos priešu, 
senatoriaus McCarthy šalinin
ku. Susikirtimas prasidėjo dėl 
virtuvės naujausių rakandų, N. 
Chruščiovo įtarimo, kad jie spe
cialiai buvo pagaminti tik šiai 
parodai lankytojams stebinti, ir 
baigėsi dviejų skirtingų sistemų 
žodine dvikova.

Kai 1965 m. R. Niksonas lan
kėsi Maskvoje, jis bandė užsukti 
pas kompartijos nemalonėn pa
tekusį N. Chruščiovą. R. Nikso
nas netgi surado N. Chruščiovo 
butą Maskvoje, bet buvo pain
formuotas, jog jo virtuvės dis
kusijų priešas yra išvykęs prie
miesčio vilon. N. Chruščiovas 
prisipažįsta, kad jį sujaudino 
toks R. Niksono draugiškas mos
tas, ir labai apgailestauja, kad 
jiem tada neteko susitikti. Jis 
sakosi labai norėjęs padėkoti R. 
Niksonui už tikrai nuoširdų 
žmogiškumą draugišku rankos 
paspaudimu. V. Kst.

Motinoms pagerbti Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokinių grupė atliko savo kūrybos montažą, 
palydint kanklininkėms Nuotr. S. Dabkaus

QUO VADIS GERMANIA? Pranešimas iš Vakarų Vokietijos

Suterliojo šventes, sutrukdė 
pamokslą ir pamaldas, nuplėšė 
religines vėliavas Miunchene, 
išniekino žydų kapus Maince.

Terlioti šventoves ir trukdyti 
pamokslą paskatino abortų re
formos klausimas. Abortai V. 
Vokietijoje yra uždrausti. Išim
tys teleidžiamos labai mažos, ir 
jos yra komplikuotos. Dabarti
nė koalicija suprojektavo iki 
trijų mėnesių nėštumo leisti 
abortus laisvai' daryti. Prieš to
kį projektą pasipylė protestai. 
Vieni reikalauja palikti dabarti
nę padėtį, kiti — dalyką paves
ti gydytojų nuožiūrai, treti — 
priimti vyriausybės projektą.

Už palikimą dabar veikian
čios tvarkos, išskyrus atvejį, kai 
nėštumas būtų pavojingas moti
nos gyvybei, pasisakė V. Vokie
tijos katalikų episkopatas ir 
evangelikų vadovybė. Ypač 
griežtai pasisakė kard. Doepf- 
ner. Jis abortus laiko negimu
sių kūdikių žudymu. Du treč
daliai gydytojų yra prieš dabar
tinį Bonnos projektą. Apklaus
tų moterų dauguma pasisakė už 
teisę joms pačioms apsispręsti.

* *
Iki šiol tas klausimas tebuvo 

diskutuojamas spaudoje, konfe
rencijose ir pan., bet per Vely
kas padaryta ir tai, ko dar V. 
Vokietijoje niekad nebuvo da
roma: ant katedros ir kitų trijų 
žymiųjų bei centrinių šventovių 
Miunchene buvo juodais, raudo
nais ir oranžiniais aliejiniais 
dažais išrašyti šūkiai, kalbantie
ji prieš paragrafą, draudžiantį 
abortus. Būtent “§218 turi būti 
pašalintas, Doepfner turi būti 
pašalintas. Turėti vaikų ar ne, 
mes (t. y. moterys) nuspren
džiam, bet ne Doepfneris, gydy
tojai ar parlamentarai”. Buvo 
nupiešta ir svastikų. Vėliau bu-

APLANKYKI
BENT DALI. JOS
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Sveiki, atvykę į šį kraštą — Kanadą. Tai šalis, kurią laikote sava. Tai 
šalis, kurią pasirinkote ateinančiam kartom. Ji laukia jūsų. Dabar.

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

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

Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada

J. KAIRYS
vo visokių šūkių, pirmoje eilė
je įžeidžiančių kard. Doepfnerį, 
įrašytų ant trijų katalikų šven
tovių Duesseldorfe.

* * *
Kardinolo Doepfnerio pamoks

las sutrukdytas pirmąją Vely
kų dieną. Pradėjus jam kalbėti 
ir apie katalikų nusistatymą 
prieš suprojektuotą reformą 
abortų reikalu, iš vienos klau
syklos pasigirdo moteriškas 
skardus balsas: “Alio, alio! Čia 
kalba nesuteptoji Mergelė Ma
rija. §218 turi būti pašalintas. 
Kardinole, ką sakot apie 218 
paragrafą?” Šioje vietoje kardi
nolui nutilus, vėl prabilo tas 
pats balsas: “Jūs nieko apie tai 
nesakot?” Taip kalbant moteriš
kam balsui, tuoj pašoko iš savo 
vietos vienas amerikietis kuni
gas ir, įbėgęs į klausyklą, nu
tildė balsą. Pasirodo, klausyklo
je buvo įtaisytas aparatas su iš 
anksto įkalbėta juosta. Aparatas 
buvo sujungtas su laikrodžiu, 
nustatytu pamokslo metui.

Prieš pat Mišias, laikytas Ve
lykų pirmą dieną vakare, viena
me katedros portale trys moki
nės, 17 ir 18 m. amžiaus, daina
vo ir šoko, o jauni vyrukai dras
kė nuo katedros kabojusias vė
liavas. Siekiant užkirsti kelią 
šventovių terliojimui, įvestas jų 
saugojimas.

Iš Velykų pirmos dienos į 
antrą Maince, žydų kapinėse iš
niekinti 98 kapai. Ant pastarųjų 
paminklų^ baltais aliejiniais da
žais išrašyti šūkiai “Raus”, 
“Heil Hitler” ir nupieštos svas
tikos. Toks žydų kapų išnieki
nimas nėra pirmas V. Vokieti
joje, bet šį kartą įvykdytas per 
Velykas.

❖ ❖ ❖
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Minėtų išsišokimų autoriai 
dar nėra išaiškinti. Tebejieško- 
mi ir jų vykdytojai, išskyrus mi
nėtas mokines, kurias policija 
tuoj suėmė. Bet, reikia manyti, 
viso to autoriai yra kairieji ra
dikalai. Jais čia yra laikomi ko
munistai ir jų artimieji. Siek
dami savo, jie trypia viską, kas 
yra krikščioniška bei kas suriš
ta su krikščioniška morale. Kad 
sukeltų žydų nepasitikėjimą vo
kiečiais ir neapykantą jiems, ra
dikalai niekina žydų kapus. Tai 
patvirtina ant pastarųjų pa
minklų hitleriškų šūkių ' rašy
mas ir svastikų' piešimas. Ne
įtikėtina, kad nacionalsocialistų 
įpėdinė nacionalistų partija bū
tų tai padariusi. Si partija yra 
taip silpna, kad neturi nė jėgų 
tokiems dalykams. Kas kita su 
kairiaisiais radikalais, kurie yra 
paveržę bei baigia paveržti ak
tyviausią V. Vokietijos jauni
mą, kurį gali visur savo užda
viniams panaudoti.

Vokiečiai neatsimena, kad su 
šventovėmis bei su jose laiko
momis pamaldomis būtų kada 
nors panašiai pasielgę net hit
lerininkai.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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



© PAVERGTOJE WWJF,
GAUSIOS KRATOS
Pluoštą žinių apie sovietų oku

puotoje Lietuvoje 1973 m. vykdy
tas kratas pateikia Niujorke leidžia
mos “Eltos informacijos” 13 nr. 
Lapkričio 19 d. kratai pas Kauno 
vykdomojo komiteto darbuotoją Vy
tautą Vaičiūną vadovavo KGB svar
bių bylų tardytojas mjr. Limauskas. 
Pirmiausia iš buto buvo išvestas 
šeimininko bičiulis mokytojas Povi
las Petronis. Krata užtruko net dvi 
dienas. KGB atstovai konfiskavo 
apie 70 religinių ir priešalkoholinių 
straipsnių, dviejų maldaknygių 7 
egz., apie 60 religinių knygų, porą 
magnetofono juostelių ir daug kitos 
įvairios medžiagos. E. Vaičiūnienė 
buvo tardoma 9 valandas, V. Vaičiū
nas — 4 dienas. Pastarasis teigė, 
kad konfiskuota medžiaga priklausė 
P. Petroniui. Lapkričio 19 d. taipgi 
buvo padaryta krata pas kaunietę 
Janiną Lumbienę, iš kurios KGB 
agentai paėmė rašomąją mašinėlę, 
eilėraščius apie R. Kalantą, memo
randumo Jungtinių Tautų gen. sekr. 
K. Waldheimui 17.000 parašų kopi
ją. Krata užbaigta tardymu. Tą pa
čią dieną KGB agentai atėmė 2.500 
neįrištų maldaknygių ir nebaigtą 
įrengti kopijų dauginimo aparatą 
“Era” iš Kazimiero Gudo Kauno ra
jono Samylų apylinkės Slėnavos kai
me. Tardymo metu K. Gudas buvo 
pakartotinai mušamas. Lapkričio 20 
d. KGB agentai, atvykę dviem auto
mobiliai, kratas darė pas Ežerėlio 
gyventojus Partubavičių ir Žarecką. 
Išvykdami jie suėmė Parturbavičių, 
pas kurį buvo rasta rašomoji maši
nėlė ir kopijų dauginimo aparatas 
“Era”. Jis kaltinamas “LKB Kroni
kos” dauginimu. Šeimos nariai buvo 
tardomi. Šios kratos 1973 m. lapkri
čio 19-20 d.d. liudija labai plačią 
KGB akciją, kurios tikslas, atrodo, 
yra likviduoti “Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”, susilaukusią 
plataus dėmesio laisvajame pasau
lyje.

PAMINKLŲ APSAUGA
Vilniaus respublikinė turizmo ir 

ekskursijų taryba, vadovaujama J. 
Litvino, dalį savo pelno skiria pa
minklų apsaugai. Dvejus metus iš ei
lės dešimtadalis gauto pelno buvo 
perduotas ekskursantų gausiai lan
komų miestų bei rajonų vykdomie
siems komitetams, kuriems globos 
bei tvarkymo reikalingus objektus 
nurodo pati taryba. Pernai jos lėšo
mis buvo sutvarkyta Vilniaus Gedi
mino aikštėje esanti senoji varpinė, 
vokiečių Žemaitijoje sudeginto Ab- 
lingos kaimo aplinka, papuošta že
maičių liaudies meistrų iš medžio 
iškaltomis skulptūromis, ir Sukilėliti 
kalnelis Šiauliuose, šiemet paskirta 
lėšų Kauno pilies aikštei sutvarkyti, 
Saulės takui Birštone įrengti. Tačiau 
taryba dalį skiriamų lėšų yra pri
versta išleisti ir tokiem objektam, 
kurie tėra susiję su kompartijos pro
paganda. Jos lėšomis pvz. atremon
tuotas vienas Vilniaus namas, kuria
me 1928-38 m. buvo įsikūrusi Gudi
jos komunistų partijos centrinio ko
miteto pogrindinė spaustuvė, o šie
met finansinės paramos susilaukė 
Dimitravo priverčiamųjų darbų sto
vykloje steigiamas muzėjus vien dėl
to, kad Dimitrave bausmes yra atlikę 
keli kompartijos veikėjai. Tokiam 
muzėjui labiau būtų tikusios Pravie
niškės, kurių durpynuose priverčia
mųjų darbų stovyklą buvo įsteigusi 
kompartija pirmosios sovietinės oku
pacijos metais. Sovietų-vokiečių ka
ro pradžioje, 1941 m. birželio 26 d., 
raudonarmiečių dalinys Pravieniškė
se sušaudė ne tik kalinius, bet ir sar
gybinius, visą administracinį perso
nalą, net moteris ir vaikus. Nuo rau
donarmiečių kulkų žuvo apie 450 
žmonių, kurių dalis buvo aiškūs so
vietinės okupacijos rėmėjai. Nei jie, 
nei išžudyti kaliniai lig šiol nėra su
silaukę jokio savo atminimo įamži
nimo.

MILICIJOS KARININKAI
J. Aukštaitis “Komjaunimo Tie

sos” 61 nr. aprašo pirmą kartą mili
cijos karininkų mokykloje Vilniuje 
duotą priesaiką, kurią įvedė potvar
kis iš Maskvos. Iš jo rašinio sužino
me, kad Vilniuje yra Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalų ministerijos J. 

tų veiklos sukaktį, dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: St. Jan- 
kauskienė, vadovas muz. A. Paulionis ir Aid. Matulienė. Sto- 
•vi: G. Jasevičius, pirm. K. Mileris, Alb. Lukas.

Nuotr. Vyt Beniušio

Bartašiūno specialioji vidurinė mo
kykla, ruošianti milicijos karininkus. 
Mokyklai vadovauja pik. A. Mali
nauskas, talkinamas pavaduotojų 
pik. V. Konevnikovo ir pik. Itn. M. 
Jofės. Jie ir dėstytojai pirmieji pri
siekė būti ištikimais Sovietų Sąjun
gai. Pasak J. Aukštaičio, kariūnų ei
les sudaro daugiau kaip 20 tautybių 
atstovai. Jų tarpe yra lietuviai Pra
nas Vilkuotis, Algirdas Česnulevi
čius, rusas Viktoras Jermakovas, to
torius Rinatas Gabdulbarovas, azer
baidžanietis Fachradas Kulijevas. 
Kariūnai, be specialaus ir karinio 
pasiruošimo, išeina kompartijos is
torijos, politinės ekonomijos, mark
sistinės-lenininės etikos ir estetikos, 
teisės mokslų kursą. Priesaikos pro
ga mokyklos vadovus, dėstytojus ir 
kursantus sveikino vietinio vidaus 
reikalų ministerio pavaduotojas pik. 
M. Pročuchanovas, politrukas iš 
Maskvos.

SEPTINTASIS TILTAS
Vilniaus vykdomasis komitetas pa

tvirtino projektą septintojo tilto per 
Nerį, kur jis bus pastatytas centri
nėje miesto dalyje, prie Vilniaus pe
dagoginio instituto. Projektą ir brė
žinius paruošė Leningrado sąjungi
nio pramonės transporto projekta
vimo ir mokslinio tyrimo instituto 
specialistai. Pagal jų planus Anta
kalnyje pastatytas tiltas per Nerį 
yra gavęs Sovietų Sąjungos ministe- 
rių tarybos premiją. Naujasis tiltas 
bus 205 m ilgio ir beveik 33 m plo
čio, turės šešias važiavimo ir ski
riamąją juostas, plačius šaligatvius, 
šis plačiausias Vilniuje tiltas atro
dys lyg pakibęs virš upės, nes rem
sis į augštą dešinįjį krantą ir žemą 
kairįjį.

KAUNO POLIKLINIKA
Dainavos gyvenamajame rajone 

darbą pradėjo naujoji septynių augš- 
tų poliklinika su 300 kabinetų, ku
riuose dirba 500 medikų, jų tarpe 
200 gydytojų. Medicinos pagalba čia 
kasdien galės pasinaudoti apie 1.600 
pacientų. Dainaviečiai šiuo metu su
daro jau beveik trečdalį visų Kauno 
gyventojų. Poliklinikoje yra įreng
tas pirmasis Kaune gydomosios kos
metikos skyrius.

CHEMINĖ VALYKLA
Vilniuje, Slucko gatvėje, yra įsi

kūrusi cheminė drabužių valykla, 
kurios paslaugomis naudojasi ne tik 
vilniečiai, bet ir aplinkinių rajonų 
gyventojai, kaip teigia Algirdas Lu- 
kauskas “Tiesos” 80 nr. “Dienos ai
dų” skyriuje jis rašo: “... Sekmadie
nis, kovo 31 d. Rytas. Žmonių ne per 
daugiausia, tačiau ilgą laiką prie 
drabužių išdavimo stalo nepasirodo 
jokio darbuotojo.

— Gal šiandien nedirba? — su
abejoja vienas.

— Nebūtų durys atidarytos ...
Pasirodžius darbuotojai, žmonės 

užmiršta sugaištas minutes ir grie
biasi kvitų. Vienam vyriškiui grą
žina išvalytą lietpaltį.

— Bet kodėl jis be sagų?
— O ko jūs taip vėlai atėjote at

siimti? — atšauna išdavėja.
— Tokiu būdu kaip tik galėjote 

suspėti sagas įsiūti! — priekaištau
ja klientas. — Bet jų iš viso nėra...

Išdavėja, nekreipdama jokio dė
mesio į kliento priekaištus, surinka:

— Sekantis!
Gydytoja N. Kondrašova iš Igna

linos antrą kartą atvykusi atsiimti 
lietpaltį, bet jai teks dar kartą su
karti šį kelią: drabužis vėl blogai iš
valytas. Vilnietei A. Čaplikienei dar 
kartą dėl to paties teks ateiti į va
lyklą ...”

Gydytojos N. Kondrašovas pakar
totinis važinėjimas iš Ignalinos į Vil
nių liudija, kad cheminės valyklos 
Lietuvoje tebėra retenybė. Jas, ma
tyt, turi tik didieji miestai. Išdavė
jos nesiskaitymas su klientais taipgi 
perša mintį, kad ir minėtoji valykla 
greičiausiai yra vienintelė Vilniuje. 
Jos darbuotojams nėra jokio reikalo 
bijoti konkurencijos. Atrodo, tą ka
ringą drabužių išdavėją reikėtų at
siųsti kad ir į Torontą, kur jai ra
gus tuojau pat aplaužytų šimtai di
desnių bei mažesnių cheminių valyk
lų, jų skyriai beveik ant kiekvieno 
gatvės kampo. _r „ .
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LONDON, ONT.
MOTINOS DIENA paminėta šven

tovėje atitinkamu pamokslu ir mal
domis, o salėje — įvairia programa. 
Minėjimą salėje pradėjo lituanisti
nės mokyklos vedėjas L. Eimantas, 
priminęs R. Kalantos ir kitų aukas, 
sudėtas protesto ženklan prieš ru
siškąją priespaudą. Kun. B. Pace- 
vičius sukalbėjo maldą už mirusias 
ir kenčiančias motinas. Minėjime da
lyvavusioms motinoms jaunimas įtei
kė po gražią raudoną rožę. Labai 
gražų sveikinimo žodį tarė apyl. pir
mininkė Irena Jakubaitytė. Ji pa
brėžė, kad lietuvei motinai tenka 
dvigubos pareigos: be bendrų moti
nos pareigų, jai dar tenka išauklėti 
savo vaikus lietuviškoje dvasioje. Ji 
kvietė jaunimą domėtis visu tuo, kas 
lietuviška, nors tai dabar atrodo ir 
nesvarbu, bet užaugus nuomonė pa
sikeičia: kas išmokta ir patirta pa
sirodo svarbu ir naudinga. Meninė 
programa buvo atlikta lit. mokyklos 
mokinių. Nuoširdi daina skambėjo 
iš jaunų krūtinių. Paskambinta pia
ninu, deklamuota, vaidinta, šoktą 
taut, šokių ir t.t. Šis motinos dienos 
minėjimas priskirtinas prie įdomiau
siųjų. Svarbiausia, kad programa 
buvo įdomi ir jaunimui: tiek 
jos atlikėjams, tiek ir žiūrovams. 
Jaunimui ypač patiko sceniniai ga
baliukai, sekant “Antrąjį Kaimą”, 
paruošti Gr. Petrauskienės. Atrodo, 
kad perdavimas istorinių įvykių hu
moristine forma yra sėkmingesnis, 
jaunimo daugiau mėgstamas, negu 
rimtos formos dėstymas. Minėjimą 
surengė lituanistinė mokykla.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 
buvo lyg ir antroji dalis Motinos 
Dienos minėjimo. Mokiniai pakelti 
į augštesnius skyrius, o X skyrių bai
gusieji apdovanoti dovanėlėmis. Jų 
buvo keturi: A. Bersėnas, Z. Bersė- 
naitė, R. Dragunevičiūtė ir V. Pociū
tė. Taip pat įteiktos premijos už ge
riausius Lietuvos žemėlapius. Girti
nas ir mokyklos laikraštėlio leidi
mas: žurnalistų mums trūksta ir 
juos prisivilioti yra lengviau jų jau
nystės dienose. Praėjusiais metais 
vedėjo pareigas ėjo nepailstantis L. 
Eimantas, pavaduotojo — V. Gude
lis. Be jų dar mokytojavo Gr. Pet
rauskienė, L. Keraitė, kun. B. Pace- 
vičius ir M. Chainauskas. Tėvų ko
mitetą sudarė pirm. St. Keras ir na
riai — Ir. Dragūnevičienė, Pr. Tu- 
mosas. Ižd Pr. Tumosas įteikė mo
kytojams dovanėles. Pagaliau grau
dus momentas: iš Londono išvyks
tanti jaunoji mokytoja L. Keraitė at
sisveikino su savo mokykla, bet, kaip 
ji pati pabrėžė, tik ... laikinai. Jos 
mažieji mokinukai, irgi susigraudi
nę, nenorėjo jos išleisti. Jie įteikė 
jai dovanėlę ir gėlių. Tas momen
tas kaip tik pabrėžė, kad tarp jau
nosios mokytojos ir jos mokinių bu
vo nuoširdus ryšys, taip svarbus auk
lėjimo darbe. L. Eimantas dėkojo vi
siems, vienu ar kitu būdu parėmu- 
siems lituanistinę mokyklą, o taip 
pat visiems prisidėjusiems prie to, 
kad lituanistiniai dalykai bus užskai
tomi kreditais, panašiai kaip ir ki
tos kalbos. Gr. Petrauskienė paruošė 
tam planą, apyl. valdyba sudarė už
nugarį, o A. E. Pocius pravedė tai 
valdžios įstaigose. Panašią padėką 
išreiškė ir tėvų k-to pirm. St. Keras. 
Tegul ši svarbi institucija niekad ne
miršta ir tegul nuolat tobulėja. D. E.

DELHI, Ontario
ŠEIMOS ŠVENTĖ. Gegužės 18 d. 

D. M. Norkai savo gražiuose namuo
se suruošė gražų pobūvį savo dukre
lių Dalytės ir Birutės garbei jų 
universiteto baigimo proga. P. p. 
Norkų gana talpūs namai buvo pilni 
svečių iš Toronto, Hamiltono, Delhi 
m. ir plačios apylinkės. Be gausaus 
būrio vyresniųjų, netrūko ir lietuviš
ko jaunimo, kuris traukė lietuviškas 
dainas.

Delhi miestelyje gyvena tik sau
jelė lietuvių. D. M. Norkų jaunimas 
augo tarp svetimtaučių, bet 
dukrelės lietuvių kalbą vartoja lais
vai. Taip pat ir jaunutis sūnus Ri
mas gražiai kalba lietuviškai, lanko 
šeštadieninę mokyklą ir šoka tauti
nius šokius.

Augštojo mokslo pasiekti jaunam 
žmogui šiame krašte nėra sunku, bet
išlikti morališkai augštame lygyje 
yra sunkoka problema. P. p. Norkų 
dukrelės ir vieno, ir kito pasiekė 
lengvai: jos niekad neapleido pa
mokų bei paskaitų, pamaldų ir vi
suomet buvo laiku tėvų namuose. 
Jaunos graduantės turi tarnybas ir 
gyvena Toronte, bet kiekviena pro
ga apsilanko pas savo tėvelius.

Pagarba priklauso p. p. Norkams 
už išmokslinimą ir puikų išauklėji
mą savo dukrelių, o jaunoms akade
minėms lieka tik palinkėti gražios 
ateities. Kaimynas

Dailės ir scenos mėgėjų vakarą Hamiltono Jaunimo Centre balandžio mė
nesį surengė L. Stungevičienė ir E. Kudabienė. Suvaidinta V. Alanto ko
medija “Šiapus uždangos ’ ir surengta meno mėgėjų paveikslų paroda. Da
lyvavo 7 dailininkės mėgėjos. Jų darbų įvertinimą pateikė dailininkai — 
A. Trumpickas ir J. Žilinskas. Iš kairės: L. Stungevičienė, E. Kudabienė, 
S. Zarankienė, P. Daliuvienė; stovi: p. Steiblienė, I. Petraitienė, p. Pus- 
dešrienė,, E. Kronienė Nuotr. M. Stungevičiaus

S HAMILTON”"
KOLUMBIJOS LB BOGOTOS 

APYLINKĖS VALDYBA ir nariai 
dėkoja Hamiltono Tautinių Šokių 
Grupės “Gyvataro” vadovybei: Ge
novaitei Breichmanienei, Linai Ver- 
bickaitei, Irenai Jokūbynienei, so
listui Jonui Vaškevičiui, akordeonis
tui Kaziui Deksniui ir visiems gru
pės šokėjams už tris puikius pasiro
dymus Bogotos Municipaliniame Te
atre vasario 21-23 dienomis. “Gyva- 
taras” atgaivino mumyse lietuvišką 
dvasią, šauniai reprezentavo kolum- 
biečių publikai mūsų šokius bei dai
nas ir paliko mums maloniausius pri
siminimus.

Su padėka
Dr. Juozas Zaranka,

LB Bogotos apylinkės valdybos 
pirmininkas

PARAPIJOS CHORAS gegužės 18 
d. buvo nuvykęs į Ročesterį atsidė
kojimo vizitui. Ten Šv. Jurgio lietu
vių par. salėje su Ročesterio Liet. 
Bendruomenės choru davė sėkmingą 
koncertą. Iš Ročesterio mūsiškiai 
parsivežė ročesteriečių AV par. cho
rui įteiktą gražiai surašytą ir įrėmin
tą sukaktuvinių metų sveikinimą.

ADOLFAS GODELIS užbaigė savo 
viengungiškas dienas gegužės 18 
d. AV šventovėje susituokė su Onu
te Pachutkaite, kurią iš Punsko atsi
kvietė į šitą kraštą. Jungtuvių vaišės 
įvyko Jaunimo Centro salėje, kurio
je dalyvavo apie 150 svečių. Sveiki
nimų kalbas pasakė svečias iš Ro
mos prel. L. Tulaba ir prel. J. Ta- 
darauskas. Pokyliui įdomiai vadova
vo jaunojo svainis iš Detroito dr. V. 
Majauskas. K. M.

HAMILTONO LIETUVIAI kvie
čiami prisidėti prie Toronto karava
no. Kiekvienos tautybės paviljonas 
parodys savo valgius, rankdarbius, 
miestus, meną. Toronto lietuviai da
lyvaus su “Vilniaus” paviljonu. Per
nai Toronto karavanas susilaukė 
apie 300,000 lankytojų, šiemet tikisi

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
“TALKft”

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- I 
niais nuo 1 0 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563 

S

pasiekti 2 milijonu. Pasai, su kuriais 
galima aplankyti visus 57 paviljonus, 
kainuoja $4, bet iki birželio 15 d. 
juos bus galima gauti už $3. Vaikams 
iki 12 metų pavilijonus lankantiems 
su tėvais įėjimas nemokamas. Infor
macijų ir bilietų Hamiltono rajone 
skambinkite Antanui 547-1967. A. G.

PADĖKA
Brangūs bičiuliai ir pažįstami, pri

imkite mūsų nuoširdžią padėką už 
suruoštą staigmeną mudviejų 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Didžiausia padėka priklauso 
rengėjom dukrom: Vitai, Daliai, 
Vandai, Z. A. Gedminams, J. H. Pet- 
kūnams, kurie tiek darbo ir rūpes
čio įdėjo ruošdami šias puikias vai
šes. (Paslaptis buvo išlaikyta, kol 
mieli svečiai rinkosi. Mūsų mažosios 
nebuvo kviestos: jos būtų “apšvietu- 
sios” mus). Ačiū P. Gedminui už va
dovavimą pobūviui ir pasakytą gra
žią kalbą. Dėkojame mons. dr. J. Ta- 
darauskui už linkėjimus, kun. L. 
Januškai už vaišių stalo palaiminimą 
bei kalbą, kun. J. Kubiliui už atsi
lankomą. Nuoširdi padėka visiems 
dalyvavusiems mūsų šventėje, įtei
kusiems brangias dovanas, lygiai 
kaip ir nedalyvavusiems, bet prisi
dėjusiems prie dovanų: p. p. Ged
minams, Petkūnams, Vinerskiams, 
Bubniams, Ar. Vinerskiui, Kontri
mams, Ribiams, Deksniams, Paulaus
kams, Mr. & Mrs. Aarlaht, Franz Pe
ters Woodbridge, Žilėnui Toronte, 
Stepšiams Sudbury, Januškevičiams, 
Stanevičiams, Pranckūnienei Sudbu
ry, Petrėnams Sudbury, Beržiniams 
Tillsonburge, Žuliams Toronte, Bui- 
niams, Senkams Toronte, Šlakaičiui 
Toronte, Mr. & Mrs. Peters Wood
bridge, Vildžiams Sudbury, Simkams 
Toronte. Griškoniams Sudbury. Jūsų 
visų parodytas nuoširdumas, vaišin
gumas bei brangios dovanos liks mū
sų atmintyje visą mudviejų gyveni- 
m3' Vladas ir Bronė Skvereckai

k . Ltd.
'ennmcjer

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)....... 6%
santaupas 8'/4%
term, depozitus 1-3 m. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10’/z%

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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J. A. Valstybės

AMERIKIEČIU SPAUDOJE vėl 
plačiai nuskambėjo Simas Kudirka 
ryšium su jo motinos Marijos Kudir- 
kaitės-šulskicnės bandymu susisiekti 
su JAV ambasada Maskvoje. Krikšto 
dokumentai Angelų Marijos bažny
čioje Brooklyne liudija, kad ji yra 
ten gimusi 1906 m. rugsėjo 28 d. ir 
pakrikštyta rugsėjo 29 d. Taigi, ji tu
ri pilnas teises į JAV pilietybę. Pi
lietybė taipgi gali būti suteikta ir 
jos sūnui Simui, pasilikusiam moti
nos mergautinę pavardę. Šiuo reika
lu JAV ambasadą Maskvoje norėjo 
aplankyti M. šulskienei talkinantis 
biologas S. Kovalevas, bet sovietų 
milicininkai jo neįleido. Kai ambasa
dos atstovas telefonu susitarė susi
tikti su S. Kovalevu gatvėje, pasta
rasis buvo suimtas KGB agentų. Ba
landžio 28 d. M. šulskienė iš Vil
niaus norėjo vykti traukiniu Mask
von su atitinkamais dokumentais, bet 
buvo sulaikyta Vilniaus saugumie
čių. JAV ambasada dabar kovoja, kad 
M. šulskienei būtų leista atvykti 
Maskvon ar kad ambasados pareigū
nas ją galėtų aplankyti Griškabūdy.

JAV LIETUVIŲ FONDO Čikagos 
Jaunimo Centre įvykusiame metinia
me suvažiavime dalyvavo 142 nariai 
su 3.275 balsais. 1973 m. veiklos 
apžvalgą padarė LF valdybos pirm, 
dr. J. Valaitis. Pasirodo, tais metais 
buvo sutelkta apie 102.000 dolerių, o 
investacijų komisija infliacinėse są
lygose kapitalą padidino $57.488. 
Naują vajų pirmajam milijonui už
baigti paskelbė LF valdybos vice- 
pirm. A. Rėklaitis. 1974 m. pradžio
je LF turėjo 3.406 narius, kurių 750 
buvo mirę, su $895.711 kapitalu. LF 
yra gavęs 36 testamentinius paliki
mus, kurių dalis jau realizuota, o 
kita dalis dar tebėra teismuose. Ve- 
lionies J. Krukonio palikimas, at
skaičius visas skolas, sieks apie 
$188.000. Jis įvairių akcijų buvo įsi
gijęs net už $1.200.000, bet daug pini
gų prarado dėl savo užsispyrimo nie
kad tų akcijų neparduoti. Suvažiavi
mo dalyviai LF tarybon išrinko treč
dalį naujų narių — dr. J. Kazicką, 
dr. F. Kauną, V. Kamantą, M. Len
kauskienę, St. Barą, A. Sabalį ir A. 
Vakselį. Kontrolės koniusijon buvo 
išrinkti K. Girna, A. Būga ir S. Rauc- 
kinas.

DIDELIS TAUTYBIŲ FESTIVA
LIS įvyks gegužės 31 — birželio 1-2 
d. d. Dayton, Ohio, Suvažiavimų 
Centre. Dalyvaus net 26 tautybės, jų 
tarpe ir lietuviai. Festivalio organi
zatorė ir vadovė yra Aldona Ryan. 
Festivalyje dalyvaujančios 26 tauty
bės turės 135 skyrius su savo patie
kalais bei tautodaile. Daytono lietu
viai festivalyje dalyvaus su 20 sky
rių, kuriem vadovaus Eleonora šliu- 
žienė. Sėkmingu lietuvių pasirody
mu rūpinasi Šv. Kryžiaus parapijos 
administratorius kun. V. Katarskis 
ir Frank Ambrose vadovaujamas 
šios parapijos lietuvių kultūros klu
bas. Programą atliks Aldonos ir Jo
seph Ryan pelnai suorganizuota tau
tinių šokių grupė “Vėjeliai”.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
tradicinė poilsio bei studijų savaitė 
šiemet bus Dainavoje rugpjūčio 4- 
11 d. d. Ja gali pasinaudoti ne tik 
frontininkai, bet ir kiti lietuviai. 
Šiuo metu jau ruošiama plati simpo
ziumų, paskaitų bei pranešimų prog
rama, skirta lietuvių ir Lietuvos gy
vybiniam klausimam. Savaitė bus už
baigta tradiciniu literatūros ir dai
nos vakaru, kuriame dalyvaus žymie
ji poetai bei rašytojai ir iškili lais
vojo pasaulio lietuvių dainininkė. 
Smulkesnė programa bus paskelbta 
vėliau. Savaitės dalyvius registruoja: 
Viktoras Palūnas, 518 Catalina Dr., 
Akron, Ohio 44319; Vytas Petrulis, 
9309 Appleton, Detroit, Mich. 48239; 
Jonas Urbonas, 1418 West Elmwood, 
Clawson, Mich. 48017, USA.

BALETO ARTISTAS Alfonsas Lie- 
pinas balandžio 19 d. staiga mirė 
Miami mieste, Floridoje, kur jis tu
rėjo savo privačią baleto mokyklą ir 
vadinosi Alfa Liepa. Velionis buvo 
gimęs 1923 m. Kaune, baigęs vietinę 
jėzuitų gimnaziją, B. Kelbausko ba
leto studiją. Kauno valstybiniame te
atre šoko nuo 1938 m. Pokario me
tais Kasselio stovykloje buvo suor
ganizavęs baleto teatrą “Laisvė” ir 
baleto studiją. 1947 m. atliko pagrin
dinį vaidmenį L. Delibes “Kopelijos” 
balete, pastatytame bendromis lietu
vių baletininkų pastangomis. Į JAV 
atvykęs 1949 m., gyveno Niujorke ir 
reiškėsi kaip baleto šokėjas pas ame
rikiečius. Floridon persikėlė prieš 7 
metus. Velionis palaidotas balandžio 
23 d. Southern Memorial Park kapi
nėse iš St. James katalikų šventovės, 
dalyvaujant kun. Jurgiui Razučiui.

Brazilija
DAINA VASILIAUSKAITĖ Porto 

Alegre karo mokyklos šventėje lai
mėjo grožio karalaitės titulą. Tai jau 
trečias Dainos laimėjimas grožio ka
ralaičių konkursuose. Ji yra Aidos ir 
Svetislavo Vasiliauskų dukra.

JONAS CECINAS yra vienas se
niausių lietuvių Porto Alegre mies
te. Pradėjęs gaminti pintinę avalynę, 
jis buvo įsigijęs batų siuvyklą ir gu
mos fabriką, o dabar atidarė trečią 
batų ir odos parduotuvę.

Urugvajus
KUN. JONAS GIEDRYS, SJ, Mon

tevideo lietuvių klebonas, lankėsi pas 
Brazilijos lietuviu*' ir parvežė daug 
sveikinimų Urugvajaus lietuviams, 

ypač jaunimui. Jis taipgi parsivežė 
ilgą filmą apie š. Amerikos lietuvių 
jaunimo gyvenimą bei veiklą.

MONTEVIDEO LIETUVIAI spe
cialiomis pamaldomis paminėjo velio- 
nies kun. J. Bružiko, SJ, tragiškos 
mirties metines. Jo atminimas pa
gerbtas paminklinės bronzinės len
tos atidengimu.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
“Ąžuolynas” valdybon išsirinko: 
pirm. J. K. Mockevičių, ižd. O. Gra
bowski, narius M. I. Kamandulytę, 
D. Acostą ir R. Geležauską.

Argentina
KUN. JUOZAS STASIULEVI

ČIUS, buvęs Lanus kapinių kapelio
nas, Lomas de Zamora vyskupo buvo 
perkeltas į to miesto Maria Auxilio- 
ra parapiją.

ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas tarėsi su Lanus miesto 
burmistru dėl lietuviško skyriaus ka
pinėse įsteigimo. Šiuo reikalu jau 
yra įteiktas antras prašymas kapinių 
administracijai. Numatoma pastatyti 
panteoną, kurio sienų nišose būtų 
vietos 50-70 lietuvių.

BUENOS AIRES LIETUVIAI ruo
šiasi Kanados lietuvaičių “Aušros” 
kvarteto koncertams, kurie Urugva
juj, Brazilijoj ir Argentinoj įvyks 
rugpjūčio mėnesį. Šiuose P. Ame
rikos kraštuose jos viešės tris savai
tes.

AVELLANEDOS TĖVAI MARIJO
NAI gegužės 5 d. pradėjo laikyti pa
maldas Villa Lugano lietuviam San
to Cristo šventovėje. Jos laikomos 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį.

Australija
MARTYNAS DIDŽYS, diplomuotas 

chemikas, turintis savo vaistinę Al
tanoje, gegužės 7 d. Melburno Tul- 
lamarine aerodrome sutiko iš Vil
niaus atskridusią savo žmoną Dalią 
Švambarytę-Didžienę. Kai prieš pen
kerius metus jis buvo nuvykęs Vil
niun aplankyti giminių, T. Seliokie- 
nė paprašė jį užsukti pas jos seserį 
ir seserėčią Dabą. Po šio susitikimo 
abu jaunuoliai pradėjo susirašinėti. 
Tas susirašinėjimas baigėsi nauja M. 
Didžio kelione Vilniun, jo ir Dalios 
jungtuvėmis Šv. Mykolo šventovėje 
1972 m. spalio 6 d. Australijon jis 
grįžo be žmonos ir ėmėsi žygių, kad 
ji būtų išleista pas vyrą. Leidimą 
pavyko gauti tik šiemet. Jaunoji D. 
Švambarytė-Didžienė yra baigusi Vil
niaus universiteto fizikos-matemati
kos fakultetą, dirbusi profesoriaus 
asistente.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
Sąjungos Australijoje centrinė būs
tinė “Kangarys” atidaryta Adelaidės 
Katalikų Centre, kur parapijos tary
ba jaunimo reikalams paskyrė du di
dokus kambarius, o juos išsida
žė ir papuošė pats jaunimas. Kun. A. 
Spurgis, MIC, jaunimo būstinei pa
dovanojo neseniai JAV išleistą di
delį Lietuvos žemėlapį, Lietuvių Ka
talikų Moterų Draugija finnasavo ki
limo įsigijimą. Atidarymo iškilmėje 
kalbėjo PLJ Sąjungos pirm. Jonas 
Mockūnas, buvęs pirm. dr. Antanas 
Stepanas, ALB krašto valdybos pirm. 
V. Neverauskas, iš Sydnėjaus atva
žiavęs kun. P. Butkus.

Italija
ALGIRDAS IR VANDA ŽEMAI

ČIAI, nuo 1969 m. gyvenę “EI Rin- 
concin” viloje, apie 10 km į pietus 
nuo Romos, gegužės vidury su visa 
šeima — penkiais vaikais persikėlė 
Romon. Jų naujasis adresas: Villa 
Nazareth, Via Domenico Tardini 33, 
Roma. A. Žemaitis dirba Jungtinių 
Tautų maisto ir agrikultūros organi
zacijoje Romoje. Persikėlimo proga 
A. V. Žemaičiai surengė iškilmingą 
pobūvį, kuriame dalyvavo: kardino
lai Marella ir Samore, vysk. A. Deks- 
nys, Šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius prel. L. Tulaba, monsinjorai — 
Bičiūnas, Jonušas ir Mincevičius, lie
tuvių saleziečių atstovas kun. M. Bur
ba, nemažas skaičius italų, svečių iš 
JAV ir Australijos, šeimininko bend
radarbių iš Jungtinių Tautų minėto
sios institucijos.

Vokietija
LIETUVIŲ KUNIGŲ ir pasaulie

čių suvažiavimas Įvyks Bad Neuhei- 
me birželio 1-3 d. d. Vysk. A. Daks- 
nys kalbės tema “Šventieji Metai”, o 
iš Čikagos atvykęs kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, penkiose konferencijoje 
nagrinės temą “Krikščionis pasau
lyje ir Bažnyčioje”. Suvažiavime 
taipgi bus aptarta Šventųjų Metų 
proga organizuojama kelionė Romon.

MOTINOS DIENOS PROGA kun. 
Alf. Bernatonis aplankė Hanau ir 
Rastatto lietuvius, atlaikydamas pa
maldas ir pasakydamas pamokslus. 
Motinoms skirtame minėjime Hanau 
mieste dainų programą atliko mote
rų choras, deklamacijų — vaikai. Jie 
savo mamytes apdovanojo gėlėmis. 
Minėjimas užbaigtas suneštinėmis 
vaišėmis ir bendru visų lietuvių pa
silinksminimu. Taipgi išrinkta ir 
VLB Hanau apylinkės naujoji valdy
ba, kuriai vadovaus pirm. Pr. Bišo- 
fas, 6451 Erlensee, Grabenring 14. 
Rasttate įvykusiame minėjime dainų 
motinoms padainavo vyrų choras, o 
K. šimanskas parodė savo filmą apie 
lietuvių gyvenimą. Čia buvo surinkta 
170 DM paremti vienam iš Kolumbi
jos į Vasario 16 gimnaziją atvyku
siam mokiniui.
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Vyresniosios skautės Montrealyje 
dail. A. Tamošaitienei

mokosi gobelenų audimo, vadovaujant

Išausime raštelius, kaip bičių korelius
Montrealio vyresniųjų skau

čių “Vaivos” draugovė mini 25- 
rių metų sukakti savo įsikūrimo 
(birželio mėn. 1948 m.). “Vai
vos” vardas paimtas iš Krėvės 
padavimo apie Vaivą, Straublį 
ir Perkūną. Žinom, kad Vaiva 
audė tokias gražias juostas, kaip 
vaivorykštė ant dangaus po lie
taus. Montrealio vaivos, minė- 
damos savo sidabrinę sukaktį, 
nutarė išmėginti savo nagingu
mą ir pabandyti pakonkuruoti 
su Vaiva, kuriai net Perkūnas 
rinko gijas už devynių upių ir 
kalnų, nešė jas dažyti gražiau
siais pievų žiedais.

Vaivos Montrealyje nutarė vi
sų metų darbą paskirti lietuvių 
tautodailei. Visą rudenį, pasi- 
skirčiusios į dvi grupes, jos mo
kėsi austi juostų. Gruodžio pra
džioje pasikvietė jos dailininkę 
A. Tamošaitienę vienam savait
galiui, kurio metu pradėjo mo
kytis gobelenų audimo meno.Tai 
buvo nepaprastas savaitgalis: su
sirinko apie 30 jaunų merginų 
ir suaugusių moterų, su didžiau
siu pasiryžimu mėgino išmokti 
gobelenų audimo pagrindus. Po
nia Tamošaitienė prieš 25 me
tus Montrealyje įsteigusi savo 
studiją, atrado ir tą savaitgalį 
keletą savo pirmųjų mokinių. 
Ji džiaugėsi, kad visos dalyvės 
buvo pirmiau išmokusios austi 
juostas — joms buvo daug leng
viau suprasti jos aiškinimus. 
Vaivos negalėjo atsistebėti p. 
Tamošaitienės sugebėjimais ir

Ar reikal
Šį rudenį, kaip beveik kiek

vienais metais, įvyks Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavi
mas. Suvažiavimo rengėjai yra 
jau išnuomoję Toronto The Ro
yal York viešbutį lapkričio 28 
30 d. d. (amerikiečių Padėkos 
savaitgalį). Suvažiavimo komite
tas jau aktyviai veikia nuo šių 
metų pradžios ir stengiasi su
rengti įdomų, įvairų savaitgalį.

Būdamas pats įsivėlęs į ren
gėjų darbus, norėčiau žinoti, ko 
kiti studentai laukia iš šio suva
žiavimo. Dažnai prašau draugų 
ir pažįstamų nuomonių. Prieš 
keletą savaičių teko susitikti su 
savo broliu. Kalba neišvengia
mai priėjo prie suvažiavimo pla
nų ir darbų. Po kurio laiko dis
kusijos nukrypo nuo suvažiavi
mo į pačią sąjungą. Jis iškėlė 
kelis klausimus, kurie man rodos 
rūpi daugeliui studentų.

Pirmas klausimas buvo labai 
pagrindinis: ar yra reikalinga 
organizacija dabar? Man rodosi, 
kad LSS dabar yra daug reika
lingesnė ir galbūt reikšminges
nė, negu seniau. Per paskuti
nius kelerius metus daugelyje 
Š. Amerikos universitetų buvo 
įsteigti ar atgaivinti lietuvių 
studentų klubai. Kad jie išsilai
kytų ir prasmingai veiktų, rei
kia gilesnių tikslų. Kitaip jie 
gali tapti vien baliukų ir šokių 
ruošėjais. Tokie klubai greitai 
miršta. Jiems dažnai reikia pa
galbos koordinuojant veiklą su 
kitais klubais, jei nori ko nors 
didesnio pasiekti. Atskiros sa
los mažai ką gali padaryti — 
reikia gero susisiekimo, stiprių 
ryšių. Organizacija, kuri gali 
koordinuoti tokią veiklą, yra rei
kalinga. Dėlto LSS gali tą darbą 
atlikti. Nesakau, kad LSS pra
eityje taip visados veikė, bet 
kad yra tokia galimybė.

Antras klausimas yra daug 
naujesnis: ar negalėtų naujai 
įsteigta Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga perimti LSS dar
bus ir išvengti darbo duplikaci- 
jos bei antagonizmo jaunimo 
tarpe? Gal galėtų ir gal taip ka
da nors bus, bet tuo atveju lie
tuvių studentija daug pralaimė
tų. Pagal dabartinę struktūrą, 
šios dvi organizacijos turi ne
mažų skirtumų. PLJS rūpinasi 
visu jaunimu, ne tik studentais. 
Man rodėsi, kad studentams rei
kia grynai studentiškos organi
zacijos.

Antras struktūrinis skirtu
mas išeina iš PLJS priklauso
mybės Lietuvių Bendruomenei. 
Kaip aš suprantu, PLJS sekci
jos yra skirstomos pagal LB 
apylinkes, pagal miestus. LSS 
irgi turi savo skyrius didmies
čiuose, bet dar svarbiau — turi 

energija kiekvieną ko nors iš
mokyti per tokį trumpą laiką.

Sausio gale dailininkė Tamo
šaitienė vėl atsilankė. Šį kartą 
mūsų vaivos jau ant ponų Jone
lio ir Bendžiaus padirbtų stak
lelių pradėjo savo pirmuosius 
bandymus. Ir vėl p. Tamošaitie
nė atvežė naujus pavyzdžius, 
naujus mazgus, naujas idėjas. 
Kokie įdomūs ir naudingi susiti
kimai! Taip nutarė “Vaivos” 
vyr. skautės ir Židinio būrelis 
rinktis drauge kartą savaitėje 
ir mėginti austi juostas ir gobe
lenus.

Vaivos nutarė sudominti mū
sų tautodaile ir jaunesniąsias 
seses. Taigi, skautes jos mokys 
austi juostas, o paukštytes pinti 
Vilniaus verbas, marginti Vely
kų margučius, dirbti kalėdinius 
šiaudinukus.

Taigi Vaivos turi didelių už
simojimų savo sidabrinės su
kakties proga. Jei sąlygos leis 
ir bus finansiškai pajėgios, jos 
planuoja surengti net tautodai
lės stovyklą vasaros gale. Vi
sų metų darbą žada užbaigti di
džiule muge rudenį. Tikime, 
kad visiems bus įdomu mus ta
da aplankyti.

Žinoma, viso šio projekto mes 
niekad negalėtume realizuoti, 
jei dailininkai Tamošaičiai ne
būtų tokie nuoširdūs ir tokie 
svetingi. Ačiū jiems labai, šimtą 
kartų tikrai!

Rasa Lukoševičiūtė

ingo studentų sąjunga?
skyrius ar klubus miestuose, ku
riuose nėra nei LB, nei lietuvių, 
išskyrus studentus universite
tuose. Studentų klubuose daž
nai atsiranda narių, kurie atva
žiuoja iš tolimesnių vietovių, 
kur visai nėra lietuvių ar lietu
viškų organizacijų. Man rodos, 
kad šiems jaunuoliams yra daug 
lengviau ir patogiau įsijungti į 
klubo veiklą, kur dauguma na
rių yra pažįstami, negu bandyt 
įstoti į jau įsteigtą vietovės gru
pę, kurią jie vistiek paliks po 
trejų ar ketverių metų.

Žinoma, jei LSS ir PLJS veiks 
kaip jos turėtų veikti, bus atve
jų, kai abi sąjungos bandys tą 
patį darbą atlikt, bet ar tai jau 
toks blogas dalykas? Tegul dar
bas bus dukart atliktas, negu vi
sai nepadarytas. Bus gal ir lenk
tyniavimo ir antagonizmo, bet iš 
to gali išeit daugiau gero, negu 
blogo, jei vieni kitus judinsime.

Kaip visos organizacijos, LSS 
yra turėjusi ir geresnių, ir blo
gesnių laikų, geras ir blogas val
dybas. Žmonės sako, kad LSS 
veikia tik kartą į metus per su
važiavimą, bet ir tada susiren
kam tik pabaliavot. Tiesa, kar
tais taip ir yra, bet tai nereiš
kia, kad negali būti geriau. Ne
reiškia, kad reikia sunaikinti 
tokią organizaciją, kuri turi 
tiek daug galimybių. LSS pasku
tiniu laiku kenčia ne tiek daug 
dėl blogų valdybų, kiek dėl pačių 
narių apatijos. Kokius vaistus 
turi PLJS, kad galėtų apsisaugo
ti nuo tos pačios ligos, kai nau
jumas nusinešios?

Jonas Nakas

ALMIS LEDAS, Toronto Maironio 
mokyklos X skyriaus mokinys, atsi
sveikina su mokykla ir mokytojais 
pabaigtuvių iškilmėje

Redaguoja Antanas Šileika ir Rainutė Birgelytė, talkinami kolektyvo

Kodėl jaunimas traukiasi iš veiklos?
Lietuvis jaunuolis, kuris lin

kęs organizaciniam veikimui, 
veikia jame bangomis. Studento 
metai yra labai socialūs. Per 
veiklą jis susipažįsta su kitais 
studentais, susitinka su drau
gais, keliauja į kitus miestus su
važiavimų, stovyklų progomis ir 
1.1. Sukūrę šeimas, jauni žmonės 
pajunta, kad jų gyvenimas labai 
pasikeitė. Su vedybomis ateina 
niekados nepatirti rūpesčiai, 
naujos pareigos ir kitoks žvilgs
nis į ateitį. Vedybos pristabdo 
jaunuolių buvusį ritmą ir įveda 
į naują, skirtingą. Būdamas 
moksleiviu arba studentu, daug 
kitų draugų visur matydavai, vi
sur jų būdavo pilna — ir šokiuo
se ir susirinkimuose. Jie ir spor
tavo, dainavo, stovyklavo, bet 
kai vedė, jų nė šešėlio nesima
to.

Bet palaukime. Taip greitai 
jų nepasmerkime. Gal dar pasi
rodys. Po kiek laiko vienas jų, 
jau rimti, vedę žmonės, atveža 
savo vaikus į lituanistines mo
kyklas, nevienas ir pats mokyto
jauja, vaikų organizacijoms va
dovauja, organizuoja pramogas 
arba jungiasi kitokion veiklon.

Atrodo, kad jaunų, aktyvių 
žmonių pasitraukimas iš veiklos 
yra tik laikinis. Jie ton veiklon 
paskui grįžta labai subrendę, su- 
rimtėję, įsigiję profesijas, eko
nomiškai'susitvarkę. Yra daug 
ir negrįžtančių. Vieni dirba ga
na toli nuo lietuviškos bendruo
menės, kiti perdaug savo profe
sijoj pririšti ir t. t. Neabejoja
me, kad yra ir tokių, kurie jau 
nenori jokioje veikloje dalyvau
ti, bet kiek tokių, koks nuošim
tis? Aplamai, ši problema yra 
labai neaiški, klausimas platus 
ir įvairus.

Statistika parodytų, koks 
nuošimtis lietuvių jaunuolių su
kuria mišrias šeimas. Tos šei
mos dažnai pasitraukia iš lietu
viško organizacinio gyvenimo ir 
lieka tik su primestu lietuvišku
mu, respektuodamos tik kaiku- 
riuos lietuvių papročius, kaip 
pvz. Kūčias, ar prisimindamos 
lietuviškas dainas bei pasakas. 
Taip pat daugelis jaunų porų 
praleidžia didelį dalį laiko ben
dradarbiaudami su savo lygio 
profesijos draugais, su kuriais 
dirba ir dalinasi panašiais inte
resais. Šios jaunos poros susi
tinka su kitų tautybių jaunuo
liais ir palaiko draugiškus ry
šius. Tai užima laisvą laiką, ku
ris anksčiau buvo praleidžia
mas tarp lietuvių.

— Kas yra lietuviška veikla? 
— klausia vienas privačiame 
jaunų žmonių pobūvyje.

— Visa, ką tik mes lietuvybei 
darome, — atsako kitas.

— Aš nieko nedariau, tik litu
anistinę mokyklą lankiau. Tai 
ar aš pasireiškiau lietuvybėje?

— Aišku, kad jau reiškeisi.
— Aš studijavau ispanų kalbą 

ir visai nesijaučiu, kad dirbau 
ispanybei, — įsiterpia trečias.

— Bet vistiek tu Ispanijai 
naudingesnis, negu aš, kuris vi
sai tos kalbos nemoku ...

— O aš šokau tautinius šo
kius. Tai reiškia, taip pat dir
bau ...

Kur tas veikimas yra ir kur 
jo nėra, kartais sunku spręsti. 
Priėmus tokį bendrą aptarimą, 
kaip anksčiau minėta, veikimas 
yra visa, ką mes lietuvybei da- 
rorhe. Taigi, neveikiančių 
beveik visai ir nebūtų. Anksčiau 
patys lankė lituanistines mo
kyklas, o dabar atveža savo vai
kus. Anksčiau patys šoko tauti
nius šokius, dabar šoka jų vai
kai. Lituanistinių mokyklų prie
auglis rodo, kad dar taip blogai 
nėra. Jaunimo suvažiavimai gau
sūs, stovyklos pilnos. Bendruo
menės veikime ar kokiame nors 
politiniame susibūrime jaunes
niųjų nesimato, nes tą darbą 
mėgsta vyresnieji. Bet su laiku, 
labai palengva atsiranda ilgai 
nepasirodęs jaunas žmogus ...

A.
* * *

Lietuvišką jaunimą galima su
skirstyti į dvi grupes. Vieni ak- 
tyviai dalyvauja įvairiose orga
nizacijose, choruose, sporto klu
buose ir t.t., kiti niekur nesi- 
reiškia. Apie pastaruosius čia 
nekalbėsiu. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga — PLJS pa
kankamai per Jaunimo Metus iš
kėlė jų klausimą. Bet ar jie ką 
tuo pasiekė, ar pasieks, parodys 
ateitis. Noriu pakalbėti trum
pai apie tą jaunimą, kuris daly
vauja lietuviškoj veikloj ir vė
liau iš jos pasitraukia.

Vyresni lietuviai vadovai, 
dirbdami su gimnazijos amžiaus 
jaunuoliais, stebi juos, jieško 
juose įvairių gabumų, padeda 
tuos gabumus ugdyti ir jau 
džiaugiasi, kad už metų bus kas

juos pavaduos. Jiems pavargus, 
lietuvybės darbą tęs toliau, per
duos sekančiai kartai. Pradžioje 
jaunuolis džiaugiasi naujomis 
pareigomis ir privilegijomis. Bū
nant gimnazistu, užtenka laiko 
ir mokslui, ir organizacijoms. 
Patenkintos abi pusės.

Bet visai kitoj šviesoj viskas 
pasirodo įstojus į augštesnę mo
kyklą ar universitetą. Jaunuolis 
tada pajunta atsakomybę išlai
kyti lietuviškumą mūsų jauni
me. “Bet aš dar jaunas. Pats 
savęs dar nesu suradęs.” Jis jau
čiasi nepasiruošęs tom parei
gom. Tai atsakomybė, reikalau
janti daug darbo ir laiko. O jo 
tiek maža. Universitetas — ne 
gimnazija. Jei nori baigti gerais 
pažymiais, turi gerai prisėsti 
prie knygų. Retas kuris studen

Londono ir Windsor© lietuviai studentai pirmajame susitikime

Tegyvuoja Windsoro studentija!
Lietuvių studentų klubas su

sirenka kas mėnesį. Veiklai va
dovauja Paulius Kuras, Dana 
Giedriūnaitė ir Rimas Kazime- 
nas. Lietuviai taip pat veikia ir 
tarptautiniame studentų klube, 
prisideda prie Windsoro lietu
vių bendruomenės veikimo. Va
sario 16 minėjime paskaitinin
kas buvo studentas Rimas Pet
rauskas. Jis pabrėžė, kad jauni
mas turi geriau susipažinti su 
lietuvių tautos istorija, kalba ir 
suprasti lietuvybės reikšmę. Dvi 
studentės — Rūta čerškutė ir 
Aldona Tautkevičiūtė dainuoja 
“Aušros” kvartete, kuris atliko 
meninę dalį.

Ketvirtas Windsoro-Londono 
studentų suvažiavimas įvyko 
1974 m. sausio mėnesį. Kasmet 
susirenkam pabendraut — žai
džiame futbolą, o vakare pasi- 
linksminam. šiemet Windsoras 
ir vėl laimėjo — nugalėjo Lon
dono studentus 4:0.

Štai Windsoro Lietuvių Stu
dentų Klubas rašo atvirą laišką 
Jurgiui Valaičiui, Londono Stu
dentų Klubo pirmininkui:

Kaip sekasi? Ilgą laiką nematėm 
ir greičiausiai ilgai nematysim tavo

Meilė-gražiausia dovana
Daug yra kalbama apie meilę. Bet 

kas yra meilė? Meilė yra gražiausia 
dovana, kurią žmogus gali kitam 
duoti. Ji yra slėpininga. Jos negali 
nei matyti, nei išaiškinti.

Gali būt sunku mylėti, nes pra
dedi jausti jausmų, kurių niekada 
nejautei. Akys atsidaro ir atrodo, kad 
saulė visada šviečia. Gyventi pasida
ro lengviau, nes yra dėl ko. Žmogus 
be meilės, šilumos gyvena tamsoje 
ir tuštumoje. Jo dienos tokios pa
čios. Pradeda atsiskirti nuo žmonių, 
jaučia, kad niekam negali ko nors 
duoti.

Reikia mokėti mylėti. Tikra meilė 
yra be pavydo, be reikalavimų. Žmo
gus negali priversti kitą jį mylėti. 
Mes turim leisti kitam turėti savo 
gyvenimą ir laiko pabūti vienam. 
Jeigu žmogus niekada nėra mylėjęs 
(yra daug tokių žmonių), jam yra 
sunku nepavydėti. Mylinti nori visa
da su juo būti, su juo viską daryti. 
Meilė gali apakinti mūsų akis. Gal

Energijos krizė?
Be abejonės, kiekvienas jau 

girdėjo, kad energijos stogą gra
sina mūsų pasauliui. Kaikurios 
valdžios jau uždraudė savo pi
liečiams sekmadieniais automo-. 
biliais važiuoti. Kitos vyriausy
bės savo krašto gyventojams 
siūlo lėčiau važiuoti, vartoti ma
žiau šilumos, užsidėti megzti
nius ir 1.1. JAV lėktuvai rečiau 
skrenda. Net ir tos išgarsėjusios 
merginos iš Las Vegas pasiau
kojo savo krašto labui — užsi- 

tas yra toks gabus, kad gali 
baigti “magna cum Įaudė” ir 
dar vadovauti jaunimui.

Pagaliau reikia laiko ir savo 
asmeniniam gyvenimui. Jaunys
tė ■— viena ir trumpa. Vyresnių
jų spaudimas ir priekaištai di
dėja. Mokslo įtampa ir nuovar
gis auga. Pasidaro nemielos nei 
organizacijos, nei lietuviškas 
darbas. Ir ką jie daro? Didžiau
siam visų nusivylimui pasitrau
kia iš lietuviškos veiklos.

Mieli vadovai ir tėvai, nenusi
minkit ir nepraraskit vilties! 
Leiskit jiems baigti mokslą, duo
kit jiems “atostogų”. O baigę 
mokslą vėl grįš jau su plates
niu akiračiu pavaduoti Jūsų, vėl 
įsijungs į lietuvišką veiklą su 
nauja dvasia ir jėgomis.

Jūra

paraudonavusio veidelio. Bet nesi
jaudink, Jurgi, žaidimas lieka žaidi
mu — rezultatas nesvarbu.

Tikimės, kad niekas iš jūsų ko
mandos nesusižeidė bekovojant dėl 
to garbingo “?” puodo. Tai buvo 
tikrai klasikinė kova dumblyne ir ge
nančiame šaltyje.

Gaila, kad jūsų tie milžinai...
Ak, Jurgi, mes tikrai smagiai pa- 

baliavojom, padainavom ir gardžiai 
pavalgėm ... ko liežuvių nenurijom!

Manome, kad gerai pasilinksminę 
beveik užmiršote dienos sarmatą 
kiauliaskūrio kovoje.

"Garbingasis Antanas,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn ...
Puodo Karalaiti,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn ...
Greičiausiai išgėrė uzboną,
Boną, boną, boną ...”
Atsiprašome, Jurgi, mūsų windso- 

riečių kūrybingumas kartais netyčia 
išsprūsta!

Tikime, kad kitais metais, kai 
mes atvyksime i Londoną, mūsų 
penkerių metų rungtynių sukakčiai, 
Jūs būsite pasiruošę “atkeršyti”.

Iki pasimatymo kitais metais.
WINDSORO LIETUVIAI 

STUDENTAI

matome tik jo gerą pusę. Jis turi 
ydų, jis yra žmogus! Tikra meilė yra 
matyti jo trūkumus ir jo geras savy
bes.

Mylėdama žmogų tavo širdis at
sidaro skausmui. Tikra meilė viską 
nugali. Bet įdomu, kodėl žmonės bi
jo pasisakyti vienas kitam, kad jie 
vienas kitą myli. Ar jaučiasi labai 
vaikiškai? Meilė yra atidavimas sa
vęs kitam. Jeigu žmonės negali at
sidaryti vienas kitam ir pasidalinti 
mintimis bei jausmais, jų gyvenimas 
nėra pilnas. Visada ko nors trūksta. 
Gal todėl žemėje yra tiek daug liūd
nų žmonių. Jie nori atsidaryti, bet 
yra pilni baimės ir abejonių.

Dievas mums davė tokią gražią 
dovaną. Vieni šita dovana gražiai pa
sinaudoja, kiti nemoka ja pasinau
doti, suteršia, o treti nori mylėti, 
bet niekas jų nemato. Jeigu visi pa
rodytų daugiau supratimo ir šilimos, 
pasaulis būtų graži vieta gyventi.

LIOLITA BUROKAITĖ

Tai menkniekis!
vilko daugiau drabužių, kad bū
tų galima salėse termostatus že
myn pasukti.

Bet energijos krizė nevisus 
sujaudino. Pavyzdžiui, tinginiai 
dabar gali teisintis, kad jie pa
deda taupyti brangią energiją. 
Energijos stoka, palyginus su 
kitokiom krizėm, yra menknie
kis! Kaip būtų, pavyzdžiui, jeigu 
mums pritrūktų deguonies? Ką 
valdžios darytų tokiu atveju? 
Gal kaikuriuose kraštuose val-

Toronto mokinių žodis išleistuvių proga
Dar maži būdami, vieną šeš

tadienį, rimtai nusiteikę, pradė
jome lankyti lietuviškos mokyk
los pirmą skyrių. Ėjome su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu, 
nes jautėmės suaugusiais moki
niais. Tačiau mūsų džiaugsmas 
greitai pasibaigė, kai atėjo ki
tas šeštadienis ir vėl reikėjo eiti 
mokyklon. Kaip gi eisi tokiu 
laiku, kada televizija rodo pa
čias geriausias programas! Aiš
ku, mūsų protesto niekas nepai
sė, ir daugelis atsiradome mo
kykloje su ašaromis akyse. Pra
dėtą kovą teko tęsti daugelį me
tų. Nepadėjo mūsų aiškinimai, 
kad draugams kanadiečiams nie
kur nereikia iš namų eiti, kad 
šeštadieniais galima ilgiau pa
miegoti. Nepadėjo net ir skun
dai, kad blogus mokytojus turi
me. Iš tikrųjų tie mokytojai ne- 
visada blogi būdavo — tik tada, 
kai pamokų neišmokdavome. O 
jeigu kartais sakydavome, kad 
sergame, kad galvą ar pilvą 
skauda, tai Jūs, mamytės, tik 
ranką prie galvos pridėjusios iš
tardavote baisų sprendimą: 
“Nieko tau nėra, gali eiti. Pa
siskubink, kad nepavėluotum!”

Ir taip prabėgo daug metų. 
Visa dešimtis. Atėjome į mo
kyklą, nieko nežinodami. Dau
gelis net nežinojome, kodėl ei
name. Mums atrodydavo, kad 
Jūs, tėveliai, mūsų tiktai atsi
kratyti norite pusei dienos. Ir 
jausdavomės, jog esame skriau
džiami, nesuprasti. Ne kartą 
turbūt girdėjote mūsų labai lie
tuvišką pasipriešinimą: “It’s not 
fair”.

Buvo dienų, kai mes sakyda
vome, kad mums nereikia lie
tuvių kalbos, kad visai nesvar
bu, kokios upės ir ežerai yra 
Lietuvoje, kad lietuviai perdaug 
kariavo, nes visa tai mums rei
kėjo išmokti. Kai reikėdavo 
skaityti knygas ir paruošti san
traukas, tai kiekvienas stengė
mės ploniausią išsirinkti. Ir 
tautinius šokius šokdavome lyg 
mediniai, o dainavimą laikyda
vome balso gadinimu.

Tačiau dabar, žengdami pa
skutinį žingsnį iš šios mokyklos, 
mes suprantame, kodėl ją reikė
jo lankyti. Jūs norėjote tikrus 
lietuvius turėti ir dabar galbūt 
turėsite.

Ačiū Jums, mamytės ir tėve
liai, už kantrybę, uz pagalbą, už

Baltiečių studentų veikla gyva!
Gal skaitytojai pastebėjo ret

karčiais pasirodančias žinutes 
apie ruošiamus pobūvius, semi
narus lietuviams, latviams ir es
tams studentams. Tai rodo, kad 
yra grupė studentų, kuriems rū
pi bendrų jėgų sutelkimas, susi
pažinimas su vieni kitų daino
mis, šokiais, papročiais, pasidali
nimas mintimis visom trim bal
tiečių grupėm rūpimais klausi
mais. Tokia grupė studentų susi
būrė jau prieš metus Toronto 
universitete ir pasivadino COBY 
(Committe of Baltic Youth). Jų 
tikslas — susipažinti su vieni ki
tais ir jų kolonijų organizacine 
struktūra, kad būtų sudaryta 
galimybė greitai komunikacijai 
tokiais atvejais, kaip Kalantos, 
Kudirkos ir pan. Galvojama, kad 
visų trijų balsas turės daugiau 
svorio, nes atstovaus didesn| as
menų skaičių. Taip pat norima, 
kad baltiečiai jaustųsi, jog ret
karčiais reikia palaikyti bend
rus ryšius, jog visų trijų tautų 
identitetas turi daug ko bendro. 
COBY jau yra suorganizavęs 
kelis šokius, vyno - sūrio vaka
rus, vasaros metu iškylą Toron
džia uždraustų kvėpuoti sekma
dieniais? Pagrindinis klausimas, 
ar pasaulis nesusprogtų, kai pas
kutinę šeštadienio minutę visi 
įtrauktų oro? Antras klausimas. 
Ar planetos neišsisklaidytų, kai 
paskutinę sekmadienio minutę 
visi paleistų orą iš plaučių? Vie
nas gal naudingas rezultatas bū
tų tas, kad pamokslai šventovė
se būtų griežtai sutrumpinti.

Na, ką daugiau galėtų val
džios mums įsakyti? Kaikurie 
vyrai būtų dėkingi, jeigu žmo
noms būtų uždrausta kalbėti 
greičiau kaip 50 mylių į valan
dą. Ir pagaliau reikėtų apri
boti kalbą, nes ji suvartoja daug 
deguonies. Kiekvienam žmogui 
būtų paskirta 100 žodžių į die
ną. Daug politikų prarastų savo 
kasdieninę kvotą prieš pusry
čius. Tai reiškia, kad parlamen
tas nustotų veikti. Bet didžiau

meilę. Ačiū Jums, kad mus lie
tuviais auginote.

Mieli mokytojai, kurie mus 
mokėte, su kuriais mes kovojo
me dešimtį metų, kuriuos mes 
tėveliams skųsdavome, kad esat 
negeri, ir kurių nervus gadinda
vome! Ačiū Jums už kantrybę 
ir pasišventimą. Bandysime 
tai, ką išmokome, neužmiršti ir 
gal kaikurie iš mūsų mėginsi
me tęsti Jūsų darbą.

Ypatinga padėka seselei Da
liai, kuri su mumis vargo net 
trejus metus iš eilės. Aštuntame 
skyriuje ji tikriausiai galvojo, 
kad mes esame blogiausi ir žiop- 
liausi mokiniai, ir visdėlto išmo
kė mus linksniuoti, diktantus 
rašyti. Devintame skyriuje mes 
šaukėme ir tikėjome, kad buvo 
labai sunku, kol nepatekome į 
dešimtą skyrių. Čia prasidėjo 
tikri kryžiaus keliai. Vargome, 
pykome, juokėmės, dainavome, 
viskuo dalydamiesi su sesele Da
lia. Ir dabar išsiskirdami, taria
me tik didelį ačiū.

Birutė Nakrošiūtė

BIRUTĖ NAKROŠIŪTĖ, Toronto
Maironio mokyklos X skyriaus mo
kinė, skaito atsisveikinimo kalbą mo
kyklos pabaigtuvių iškilmėse

to salose ir kelis seminarus. Pa
staruosius rengia pakaitom lat
viai, lietuviai ir estai.

Sausio 29 d. įvyko latvių su
rengtas seminaras Toronto Lat
vių Namuose. Programoje bu
vo'estų ir latvių tautinių šokių 
grupių' pasirodymai, lietuvio 
liaudies dainininko dainos. Taip 
pat dalyviai galėjo pasirinkti 
vieną iš dviejų paskaitų: 1, “So
vietų Sąjungos 1970 m. surašy
mo rezultatai”’ (politinių moks
lų dėstytojas Juris Dreifelds) ir 
2, “Senovės latvių religija ir jos 
atsigavimas dvidešimtame am
žiuje” (Brunis Rubess). Po prog
ramos ir paskaitų bei diskusijų 
įvyko vaisęs ir tautiniai šokiai 
visiems.

COBY artimoje ateityje nu
mato dar kelis seminarus. Yra 
įsijungęs į vajų už etninių prog
ramų perdavimą per CBC radi
jo stotį ir šiuo metu ruošia “po
sition paper”, atstovaujantį bal
tiečių pažiūrą. Ketina nuvežti ir 
pristatyti komitetui Otavoje. 
Taip pat kalbama apie baltiečių 
studentų suvažiavimą š. m. rug
sėjo mėnesį. Gabija 
sia nelaimė iš visi} būti} amžina 
kančia tam žmogui, kuris, suvar
tojęs savo dalį žodžių, norėtų 
paklausti, kur yra prausykla.

Kiekviena krizė turi ir savo 
gerą pusę. Kadangi žmogus su
vartoja mažiau oro, kai geria, 
būtų privaloma gerti kiek galint 
daugiau. Valdžia, suprasdama šį 
faktą, papigintų visus gėrimus. 
Tada galėtumėt turėti balius 
kiekvieną vakarą. Manau, kad 
vien tik inžinieriai galėtų per
gyventi tokią krizę, nes jie da
bar geria daugiau, negu kvėpuo
ja-

Galimas dalykas, kad koks 
nors mokslininkas išras deguo
nies pakaitalą. Galimybės sukę- 
lia tikrą intrigą mano mintyse. 
Kiekvienu atveju, aš manau, 
kad mes galime jaustis laimingi 
turėdami energijos krizę.

Algis Čepas



Toronto Maironio mokyklos mokiniai, šį pavasarį baigę X skyrių ir atsisveikinę su mokykla. Kairėje — mokyt. 
A. Kuolienė, viduryje D. Keblinskaitė, dešinėje — mokyklos vedėjas J. Andrulis • Nuotr. St. Dabkaus

WINNIPEG,
A. A. TAMOŠAIČIŲ meno paroda 

(paveikslų, kilimų, gobelenų, tauti
nių raštų) įvyks Manitoba Museum 
of Man and Nature, 190 Rupert Ave. 
kampas Main St — Rupert Ave nuo 
birželio 25 iki liepos 6 d. Atidarymo 
iškilmės — birželio 25 d., 8 v. v. J. B.

LIETUVIŲ DIENA ir Winnipego 
šimtmetis, Kanados gimtadienis 
vyksta kartu, todėl, be Lietuvių Die
nos programos, svečiai galės pama
tyti ir kitas įvairybes, kaip jachtų 
paradą, kuris įvyks liepos mėnesio 
1 d., ir daug kitų dalykų. Šimtmečio 
sukakčiai ruošiasi visas Winnipego 
miestas -r- griauna ištisus miesto 
kvartalus. K. Lietuvių Dienai ruo
šiasi rengėjų komitetas, ir visa lie
tuviška visuomenė nori, kad ta die
na liktų visiems atmintina.

MIRĖ. Balandžio 25 d., sulaukęs 
80 metų amžiaus, mirė' Motiejus 
Barkauskas; palaidotas balandžio 28 
d. iš lietuvių šv. Kazimiero švento
vės Elmwood kapinėse. Po laidotu
vių įvyko jo pagerbimo pusryčiai 
lietuvių klubo salėje. Gegužės 3 d. 
vėžio ligos pakirstas mirė Antanas 
Streigis. Pamaldos įvyko Šv. Kazi
miero šventovėje; palaidotas gegužės 
8 d. Elmwood kapinėse. Po laidotu
vių įvyko liet, klubo salėje pusry
čiai, kurių metu buvo perskaitytas jo 
paties prieš mirtį parašytas atsisvei
kinimo laiškas. Kor.

MOTINŲ PAGERBIMAS. Gegužės 
12 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos šventovėje susirinko žymiai dau
giau žmonių 11 vai. pamaldoms, ne-

RODNEY,
MOTINOS DIENOS minėjimas 

praėjo geroj nuotaikoj ir su gera 
programa. Minėjimas paprastai įvyk
davo lietuvišku papročiu — pirmąjį 
gegužės sekmadienį. Šį kartą pada
ryta išimtis — įvyko antrąjį sekma
dienį, tad svečių iš gretimų apylin
kių buvo tik vienas kitas. Minėjimą 
pradėjo apyl. pirm. J. Statkevičius. 
Tylos minute buvo pagerbtos miru
sios ir kenčiančios motinos. Joms su
giedota “Marija, Marija”. Paskaitą 
skaitė jaunas, pasižymėjęs gera ta- 
rena ir prasmingu turiniu Almis 
Kuolas iš Toronto. Jo tema: “Motina 
šių laikų sankryžoj”. Dėstymas aka
demiškas, gerai paruoštas, objekty
vus. Stipriai buvo pabrėžta, kad me
džiaga, kuri šiais laikais yra labai 
užgožusi žmogų, neturi jo pavergti, 
bet jam tarnauti. Šalia objektyvios 
tiesos norėjosi išgirsti iš jaunosios 
kartos atstovo, kiek reikia motinai 
(ypač jaunai motinai) stiprybės, šei
mai atsidūrus kritiškoje padėtyje, 
kai pvz. netenka vyro ir lieka viena 
su vaikais.

Kaip jau įprasta, šio minėjimo me
tu vyksta ir šeštadieninės mokyklos 
užbaigimas. Mokyt. E. Kojelaitienė, 
nors ir ne su gausiu mokinių skai
čiumi, pasirodė labai simpatingai. Ei
lėraščiai ar pačių mokinių kūryba 
buvo tinkamai parinkta. Programoj 
dalyvavo: S. Gaidauskaitė, L. Ali
šauskaitė, A. Ciparytė, P. Jocius, R. 
Ališauskaitė, L. Rastapkevičius, R. 
Ališauskas. Pažymėtina didelė pa-

CALGAR
ILGIAUSIŲ METŲ buvo sugiedo

ta J. Sniečkui, sulaukusiam 79 me
tų. Sukaktuvininkas anksčiau gyve
no Toronte, bet senatvėje atsikėlė 
gyventi arčiau sūnaus į Kalgarį. Il
go ir gražaus amžiaus sulaukusį su
kaktuvininką sveikino draugai ir gė
rį pažįstami: V. Kučinskienė, A. Ja- 
neliūnas, V. J. Grigai, Ev. L. Am
mon, A. Kaziūnas. Gėles stalui pa
puošti nupirko K. Vaitkūnas. Tortą ir 
žvakutes parūpino M. Vanagaitienė. 
Svečius pavaišino sūnus J. Snith su 
žmona. Advokatas J. Snith dirba 
alyvos b-vėje ir visuomet suranda 
laiko dalyvauti lietuvių parengimuo
se. Jis visada būna pirmutinis pradė
ti dainą “Viens, du, trys — graži 
Lietuva, kaip gėlelė žydi visada”. 
Besikalbant ir senus laikus prisime-

; SESELIŲ SODYBOJE Putnam, Conn. :
i LAUKIAMI SVEČIAI! į
i Kambariai erdvūs, saulėti, naujai atremontuoti. Maistas J 

geras ir gaminamas pagal lietuviškus papročius. Maloni J
’ aplinka. Paplūdimiai už 4-7 mylių, puikus pušynėlis. J
i Kainos visiems prieinamos. Prašome pranešti iš anksto; J

Immaculate Conception Convent,
; Putnam, Conn. 06260, USA.
; Telefonas 2Q3-928-5828

MANITOBA
gu kitais sekmadieniais, nes tai Mo
tinos Diena. Kun. J. Bertašius pasa
kė labai gražų pamokslą, pritaikytą 
tai dienai. Buvo jau anksčiau pra
nešta ir dabar pakartota, kad vi
sos motinos su savo šeimomis tuoj 
po pamaldų kviečiamos į salę kuk
liam pobūviui, suruoštam LB valdy
bos. Atėję į salę radome gražiai iš
rikiuotus stalus su kėdėmis aplink 
kiekvieną. Vienas gi didžiulis stalas 
buvo apkrautas įvairiais valgių pa
tiekalais, tortais ir pyragaičiais, o 
kitas stalas vos laikė ant savo nuga
ros didžiulį karštą virdulį su kava. 
Bendruomenės pirm. A. Eimantas 
paprašė visus sėstis prie stalų. Gra
žiais eiliuotais žodžiais jis pasveiki
no visas motinas ir pasakė gražią 
kalbą, iškeldamas motinos vaidmenį 
pasaulyje. Po to paprašė visus pa
siimti valgių, kavutės ir vaišintis. 
Taipgi jis pranešė, kad mintį pa
gerbti motinas vaišėmis posėdyje pa
siūlė Teklė Timmermanienė ir pati 
paruošė valgius su keliomis padėjė
jomis. Valgių išlaidas padengė apyl. 
valdybos iždas.

Visiems jaukiai besivaišinant, 11 
m. L. Daubaraitė gražia lietuviška 
tarena paskaitė eilėraštį iš savo se
nelės V. Šmaižienės knygos “Gyve
nimas ir darbai”. Jai dalyviai labai 
gausiai plojo. Visi norėtume, kad ji 
ir dažniau pasirodytų lietuvių prog
ramose. Didelė padėka visų motinų 
vardu Lietuvių Bendruomenės val
dybai, p. Timmermanienei ir jos tal
kininkėms už jaukti pobūvį bei vai
šes. B. Bujokienė

ONTARIO
žasga Audros Ciparytės grojime 
akordeonu ir aplamai laikysenoj. 
Ypatingo pasisekimo susilaukė Wind
sor© mergaičių kvartetas: R. Čeršku- 
tė, D. Kozulytė, L. Tautkevičiūtė, N. 
Giedrūnaitė ir jų akompaniatorė D. 
Puidaitė. Tai vienetas, kuris taip 
plačiai pagarsėjęs. Dainas jos atlie
ka gyvai ir su įsijautimu. Joms be
dainuojant, laikas greit prabėga. 
Programą dar papildė akordeonistė 
D. Puidaitė, pagrodama du dalykus. 
Jos grojimas yra gyvas, užtikrintas ir 
gana augšto lygio. Už tokią progra
mą turime būti dėkingi to vieneto 
vadovei V. Tautkevičienei. Po prog
ramos J. Statkevičius padėkojo už 
paskaitą A. Kuolui, visoms mote
rims įteikė po raudoną rožę, o mo
kyklos vedėjai E. Kojelaitienei mer
gaitės įteikė dovanų nuo apylinkės 
valdybos ir tėvų komiteto. Minėji
mas baigtas Tautos himnu ir bend
romis vaišėmis.

VYTAS JASINSKAS, studijuojan
tis Waterloo universitete, gegužės 
4 d. vedė C. Hauka, buvusios savo 
gimnazijos West Lome mokinę. 
Vaišės įvyko Rodney Legion salėje, 
dalyvaujant giminėms ir pažįsta
miems.

SIS PAVASARIS ir jo lietingas 
oras baugina ūkininkus. Nuolatinis 
lietus ir debesuotas dangus trukdo 
normalų darbą. Pavasariniai darbai 
ir taip užsitęsė apie 2 savaites, bet 
jei ilgiau bus toks oras, gali stipriai 
pakenkti visam derliui. Kor.

Y, ALTA
nant, greitai prabėgo keletas valan
dų, kurios liks gražiu prisiminimu J. 
Sniečkui, tvarkantis namuose. A.

SKAUTININKAS KĘSTUTIS DU
BAUSKAS aktyviai reiškiasi kana
diečių skautų veikloje. Remdamasis 
savo patirtimi, jis parašė atsišauki
mą stovyklaujantiem skautam, kvies
damas nenaikinti gražios gamtos bei 
jos gyvūnijos, rūpintis stovyklų šva
ra, maistui gaminti .vartoti moder
nius žibalinius virtu vėlius (Optomos 
8R, 3“x5x5”), kurie lengvai telpa 
kuprinėje. 1,14 litro žibalo arba 40 
uncijų užtenka septyniom dienom. 
Nerekomenduoja “Propain” virtuvė
lių, nes vėsiame ore nevisai gerai 
veikia. Be to, minėtoje informacijoje 
yra jr kitų gerų patarimų stovyk
laujantiem skautam. Kor.

Į SVEIKATĄ! DAR PO VIENĄ!
AL. GIMANTAS

Jei tie ar panašūs linkėjimai 
bei raginimai tikrai butų reikš
mingi, mes, lietuviai, būtume 
pati sveikiausia, ištvermingiau
sią tauta. Tačiau visa tai kom
plikuojasi, kai į esamą padėtį 
imi žvelgti rimčiau. Svaiginima
sis alkoholiu ar tik neperdažnai 
lydi ne tik tautą krašte, bet ir 
išeiviškąją visuomenę, visai ne
atsižvelgiant į “pažangią” ar 
“atsilikusią” jos pusę. Stiprieji 
gėrimai mus nuolat lydi nuo 
paauglių (taip, paauglių, tų 
“teenagerių”) dienų iki maž
daug karsto lentos. Jie vyrauja 
ir šeimyninėse šventėse, kaip 
krikštynos, vestuvės, sukaktys, 
gimtuvės, varduvės, įkurtuvės, 
išleistuvės, sutiktuvės ir... pa
kasynos. Tai vis progos, kurios, 
jei nebūtų kietųjų gėrimų bate
rijų ant stalo ar bare, taptų sa
votiškai kitokiomis. Kaikam at
rodytų, kad pobūviai be alkoho
lio lyg ir nustotų prasmės. Tie
sa, paprastai prievartos nėra — 
nori gerk, nori ne, bet bendroji 
atmosfera dažniausiai būna to
kia, kad nekiekvienas svetelis 
ar viešnia yra pajėgus atsisa
kyti, tapti “antisocialiu”.

Šioje vietoje įžengia ir su tuo 
visu susijusi mūsų jaunimo pro
blematika. Atseit,' jaunieji, sek
dami savo tėvelių ar kitų vyres
niųjų pavyzdžiu, savo pobū
vius paįvairina nebūtinai vien 
nealkoholiniais gėrimais. Tai 
gali tapti neatšaukiamu įpročiu, 
nuo kurio vis sunkiau ateityje 
bus atsisakyti.

Labai neseniai vienoje vie
toje įvyko šaunus renginys, ku
riame dalyvavo ir nemažai jau
nimo. Prie stalų jauniesiems ne
buvo duodami jokie alkoholi
niai gėrimai — juos sriūbčiojo 
tik prie kaimyninių stalų sėdin
tieji vyresnieji. Pasirodo, dalis 
jaunesniųjų jau iš anksto pasi
rūpino atsinešti stipriųjų gėri-

IŠKELIAVO DAR 
VIENAS

SAVANORIS
Mirtis be pasigailėjimo retina Lie

tuvos savanorių veteranų eiles. 1974 
m. gegužės 7 d. Toronto šv. Juozapo 
ligoninėje širdies smūgiu mirė a. a. 
Vincentas Tamašauskas, gimęs 1898 
m. balandžio 6 d. Lietuvoje.

Buvo pašarvotas Ryan ir Odette 
laidotuvių koplyčioje Toronte. Velio
nis priklausė Kanados Lietuvių Ka
ro Veteranų Sąjungai ir Toronto 
šaulių organizacijai. Veteranai, pa
gerbdami savo narį, per pamaldas 
koplyčioje ir bažnyčioje stovėjo gar
bės sargyboje, o karstą apdengė 
Lietuvos trispalve. Gegužės 10 d. bu
vo atlydėtas į Prisikėlimo parapijos 
šventovę, kur buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos už jo vėlę. šv. 
Mišias atnašavo kun. B. Bagdonas, 
OFM. Po pamaldų velionis buvo nu
lydėtas į Šv. Jono Kr. lietuvių ka
pines Mississaugoje. Čia laidojimo 
apeigas atliko klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM. Palaidotas šalia 
žmonos Onos, mirusias 1963 m. ko
vo 31 d. Okupuotoje Lietuvoje liko 
velionies sūnus Vytautas ir duktė 
Jadvyga.

A. a. Vincentas Tamašauskas bu
vo Lietuvos laisvės kovų kūrėjas-sa- 
vanoris. Iš kariuomenės grįžęs į na
mus, pradėjo dirbti Pužiškės miškų 
urėdijoj, Tauragės apskr. Buvo pa
skirtas girininko padėjėju į Obely- 
no girininkiją Šilalės valsč., vėliau 
toj pačioj girininkijoj — girininku. 
Lietuvoje buvo įsigijęs gražų 12 ha 
žemės ūkelį Dvyliškės kaime, Skaud
vilės valsčiuje.

1944 m. sovietams antrą kartą oku
puojant Lietuvą, pasitraukė Vokieti
jon su žmona ir mažamete dukrele. 
Pasibaigus karui, apsigyveno Hanau 
stovykloje. Ten juos ištiko skaudi 
nelaimė — mirė jų mažametė duk
relė.

Prasidėjus emigracijai į užsienius, 
1949 m. atvyko Kanadon ir apsigy
veno Toronte. Įsikūrimo pradžia bu
vo labai sunki, nes susirgo mylima 
žmonelė sunkia ir nepagydoma liga. 
Sirgo kelerius metus ir prieš de
šimt metų mirė. Jam teko rūpintis 
jos slaugymu ir dirbti Šv. Juozapo li
goninėje. Sulaukęs 65 m. amžiaus, 
buvo atleistas į pensiją.

Velionis visą laiką buvo geros svei
katos ir tik paskutines kelias sa- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Sault Ste. Marie, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas 

įvyko gegužės 5 d. ukrainiečių para
pijos salėje. Minėjimą atidarė apyl. 
valdybos pirm. R. Gasperas. Trumpu 
žodžiu apibūdino lietuvės motinos 
vaidmenį išlaikant lietuvių kalbą ir 
papročius išeivijoj. Sugiedojus tau
tos himną, sekė meninė dalis, kurią 
atliko mūsų jaunimas. Seserys Mė
ta, Rūta ir Laima Motiejūnaitės 
labai gražiai padainavo visą eilę lie
tuviškų ir porą angliškų dainų. R. 
Motiejūnaitė scenoje gana stilingai 
pašoko porą šokių. Tai labai muzi
kalios ir veiklios lietuvaitės. Jos ir 
atliko didžiausią programos dalį. 
Deklamavo D. Duoba, R. Skaržins- 
kaitė, S. Vanagaitė, Stasys ir Alius 
Druskiai, N. Poderytė. Akordeonu 
pagrojo I. Sližytė. Pranešinėjo Zuza
na Vanagaitė. Programą suorganiza
vo Dana Poderienė. Po minėjimo bu
vo šokiai ir vakarienė. Minėjime

mų, kurie buvo laikomi po sta
lu,' kad nepapiktintų visa ma
tančių ir visa žinančių vyresnių
jų akių. Atseit, jaunimėlis tik
rai “nenuobodžiavo”. Kartkar
tėmis, žinoma, reikėdavo pasiek
ti autoaikštę ir iš automobilių 
pasipildyti senkančias atsargas' 
Buvo tokių, kurie nebepajėgė 
tuštinti vis pripildomų stiklų ir, 
kitų nusivylimui, ėmė rezignuoti 
(“vyručiai, atsiprašau, bet aš 
daugiau tikrai negaliu!”).

Įdomu, kad vienas toks vyru
kas, kurį laiką atitrūkęs nuo lie
tuviškos veiklos ir dalyvavęs 
minėtame pokilyje, šiaip viskuo 
buvo patenkintas, net sužavėtas, 
bet kankino jį vienas klausimas: 
kodėl jie tiek daug geria?

Kita jauna mergaičiukė, taip
gi ilgai nebuvusi lietuviškame 
pobūvyje, pokyliui pasibaigus 
skundėsi savo tėvams ir drau
gėms, kad prie stalo, kur ji sė
dėjusi, beveik visa jaunuolių 
kalba sukosi apie gėrimą, išgė
rimo nuotykių pasipasakojimą, 
kiek, kas ir kur išgėrė, kiek pa
kėlė ir pan. Jos nuomone, jei 
vyrukai sugeba tik apie tai kal
bėti, didžiuotis ir tik alkoho
lyje jaustis turį “good time”, tai 
jie visi yra “nuts”.

Ar visa tai yra tik išimtys, 
ar jau taisyklė, nesinorėtų čia 
svaidytis autoritetingais spren
dimais, bet kad tuo jau reikėtų 
pradėti rimčiau susirūpinti, tai 
turbūt nedaug kas drįstu gin
čyti. 

Tavo šeimos sveikata yra pats 
brangiausias turtas.
Ontario provincija gi rūpinasi
jo apsauga.

Kiekvienas mūsų anksčiau ar vėliau suser
game arba mus ištinka nelaimė. Likus be paramos, 
sunki liga gali visiškai parblokšti finansiškai.

Todėl Ontario provincijos vyriausybė įsteigė 
sveikatos draudos planą, kuriuo kiekvienas gali 
pasinaudoti reikalo atveju.

Šitas planas vadinasi “Ontario Health In
surance Plan — OHIP". (Raidė H reiškia "Health“ 
— sveikata, o ne "Hospital" — ligoninė). Planas 
yra administruojamos jūsų Ontario vyriausybės 
jums, provincijos gyventojams. Juo gali pasinau
doti kiekvienas, kuris reguliariai sumoka nusta
tytą draudos mokestį, kai tik iškyla reikalas.

Kaip Ontario sveikatos draudos planas veikia?

Ogi šitaip:

Visų pirma reikia paprašyti — užpildyti ati
tinkamus blankus — grupiniu pagrindu darbovie

dalyvavo gana daug tautiečių. Seni
mas ir jaunimas bei svečiai pripildė 
salę. Valdyba dėkinga visiems tau
tiečiams už dalyvavimą minėjime. 
Gausus tautiečių dalyvavimas minė
jimuose paskatina valdybą energin
giau tęsti tautinę veiklą. A. V.

Pajieškojimas
Jieškomas Viktoras Dunaitis ir jo 

motina Marija Dunaitienė-Bubnytė. 
Turime žinių iš Lietuvos. Atsiliepti 
adresu: I. Šimėnas, 44 Alban St., 
Dorchester, Mass. 02124, USA.

Jus sunkiai 
uždirbate
pinigus

Ir jums labai rūpi, ką su jais daryti, kai jie atsiranda.
Taip, arti jūsų esąs "Royal Bank" taip pat rūpinasi, kaip ir jūs, ką

daryti su jūsų pinigais. Mes 
turime daugiau 100 metų 
patirtį, todėl galime duoti 
jums labai gerus patarimus,

ROYAL BAN K 
the helpful bank

ką daryti su pinigais, kad
turėtumėte daugiausia naudos. Kaip geriausiai 
taupyti. Kaip planuoti jų išleidimą. Kaip per
siųsti pinigus giminėms į namus. Kitaip / 
tariant, kaip geriausiai tvarkyti pinigus. /

Kodėl neužeiti dar šiandien? 
Pasikalbėkite su betkuriuo tar
nautoju. Mes esame visuomet 
pasiruošę jums padėti.

Užėję įsitikinsite, 
kodėl "Royal Bank" 
yra žinomas visoje 
Kanadoje kaip 
"paslaugusis 
bankas".

tėje arba įsigyti blankus betkuriame banke, ligo
ninėje ar OHIP rajoninėje įstaigoje.

Toliau reikia mokėti nedidelį nustatytą mo
kestį už save ir savo šeimą.

Žmonės, kurie gyvena iš pašalpos, studentai 
ir kiti, kurių pajamos yra žemiau tam tikro lygio, 
gali gauti pašalpą užmokėti sveikatos draudos 
mokesčiui. Nė vienas neišskiriamas už negalėjimą 
užsimokėti. Tokiu atveju reikia tik paprašyti pa
galbos.

Drauda padengia: gydytojų, ligoninių patar
navimus (standartinius), rentgeno, laboratorinius 
patikrinimus, vaistus ligoninėse, operacijas, gim
dymus, radioterapiją, kalbos terapiją, akių gy
dymą, medicinos ir kitą priežiūrą slaugymo bei 
senelių namuose, slaugymą namuose, greitąją pa
galbą, kaikurias dantų operacijas. Drauda paden
gia visas išlaidas arba dalį — priklauso nuo pa
skirų atvejų.

Bet atsimink: automatiškai nesi apdraustas, 
turi paprašyti.

Reikia visą laiką su savimi nešiotis OHIP 
kortelę.

Jeigu pageidauji daugiau informacijų, atsi
lankyk į betkurią OHIP rajoninę įstaigą arba 
rašyk:

OHIP
Ontario 20
Queen's Park
Toronto, Ontario M4H 1A9

Ministry of Health
Fronk S. Miller, Minister

Government of Ontario
William G. Davis. Premier 
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VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191



LIETUVIO FILMAS FESTIVALYJE
GRAŽINA KRIVICKIENR

Sunkūs buvo, ypač keli pir
mieji metai, naujame, lietuvio 
išeivio dvasiai svetimame kraš
te. Pamažu sąlygos keitėsi, kei- 
tėmės ir mes, vieni geriau, kiti 
blogiau prisitaikydami. Tačiau 
mūsų širdyse, jausmuose, spren
dimuose pasiliko dalis nepakei
čiamo paveldėjimo, gauto iš tė
vų. Užeidavo sunkiai pakeliami 
momentai — tėvų ilgesys grau
žė sielas, jautėme kaip tėvynėje 
laukia sugrįžtančių mūsų moti
nos. Laukia ir ... nesulaukia.

Visa tai Jonas Mekas įamžino 
garsiniame filme: “Reminiscen
ces of a Journey to Lithua
nia”, kuris buvo atgabentas į 
Vašingtoną rodyti visuomenei su 
kitais naujais filmais filmų fes
tivalyje. Dalis jo buvo nespal
voti vaizdai iš DP gyvenimo 
Vokietijoje ir JAV-se. Jis paįvai
rintas lietuviškomis dainomis, 
šokiais, pasikalbėjimąis. Jonas 
Mekas turėjo galimybę nuvykti 
į savo apleistą tėviškę 5 die
noms, kur jo laukė motina ir pa
daryti šį filmą.

Lietuviai filmą sutiko įvai
riai: vieni buvo sužavėti, kiti su
jaudinti, treti žvelgė kritiškai. 
Tačiau ir amerikiečiams, ir lietu
viams jis paliko gilų įspūdį. 
“The Washington Post” dien
raštis atspausdino ilgą straipsnį 
apie Joną Meką, jo filmus ir 
idėjų jo nuotrauką. “ReminL 
scences of a Journey to Lithu
ania” buvo rodomas Smithso
nian muzėjaus auditorijoje. Su
sirinko minios žmonių (daugiau
sia amerikiečių). Nė pusė lauku
siųjų eilėje negalėjo sutilpti į 
didelę auditoriją. Išimties keliu 
buvo leidžiama filmą pakartoti 
— duoti antrą seansą. Čia teko 
sutikti ir filmo autorių Joną 
Meką. Filmui pasibaigus, jis tei
kė paaiškinimus žodžiu apie pa
tį filmą ir aplinkybes jį ruo
šiant. Jis taip pat atsakinėjo į 
žiūrovų paklausimus.

AIDIEČ8Ų KONCERTAI EUROPOJE
D. Britanijos lietuviai laukia mergaičių choro "Aidas"

Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas IV-jojo 
PLB seimo metu Vašingtone susi
pažino su eile žmonių, dirbančių lie
tuvišką kultūrinį darbą, jų tarpe ir 
su Hamiltono mergaičių choro “Ai
das” vadovybės asmenimis. Po pa
sikalbėjimų kilo mintis, kad “Aido" 
choras aplankytų Europą. Ši mintis 
vėliau tapo realybe, ir “Aidas” lan
kys Britanija bei kitas Europos lie
tuvių bendruomenes.

Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba atlieka paskutinius pasiren
gimo darbus. Ji rengia koncertą 
Londone, gražiame Britų Common
wealth Institute, kur vyksta paro
dos iš Britų Commonwealth valsty
bių. Koncertas bus rugpjūčio 17 d., 
7.30 v. v.

Antrasis koncertas bus Mančeste
ryje šiaurės ir Škotijos lietuviams. Jį 
rengia Anglijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Mančesterio taryba didžiu
lėje ir modernioje ukrainiečių salė
je, kuri gali sutalpinti 1000 žiūrovų. 
Koncertas bus sekmadienį, rugpjū
čio 18 <L, 5 v. p. p. Prieš koncertą 
bus visiems koncerto dalyviams pa
maldos šventovėje visai arti koncer
to salės.

Mančesterio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos taryba paskelbė atsišau- 
kima į visus šiaurinės Anglijos lie
tuvius, kviesdama į koncertą: “Ha
miltono mergaičių chorą sudaro

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

Užsisklendus salės durims, 
norėtųsi vėl grįžti atgal, pama
tyti tuos ekrane bėgančius mig
lotus, drebančius Lietuvos vaiz
dus, išskrendančius paukščius, 
vietomis ryškėjančius vaizdus, 
tartum natūralisto pieštus gam
tovaizdžius. Atrodo, kad tai ne
buvo ekrane matyti vaizdai, o 
tik iš širdies kylantys atsimini
mai. Ausyse skamba graudi dai
na: “O kaip aš pasiilgau, motul, 
tavęs, kur tas kelelis ilgas ma
ne nuves ...” Nevienam žiūro
vui nesulaikomai riedėjo aša
ros, kai ekrane pasigirdo aiški
nimas, jog grįžęs po 30 metų 
savo motinos aplankyti sūnus iš 
gilaus šulinio svirtimi pasisem
to vandens atsigeria ir sako, 
kad geriausi pasaulio vynai ne
gali prilygti gaivinančiam tėviš
kės sulinio vandeniui.

Mekas aplanko senus kapus 
ir savo buvusios mokyklos na
mą. Ateina jo pasveikinti gimi
nės, kaimynai į tą seną sovie
tų valdomos Lietuvos apgriuvu
sį jo gimtinės namą, kuriame 
gyvena jo senutė motina. Filme 
matai, kaip vargsta, skursta lie
tuvis savo griūvančioje sodybo
je, sodindamas kiek daržovių, 
išlaikydamas karvutę, tačiau čia 
klesti lietuvių kalba, skamba lie
tuviška daina, rūpestingai pri
žiūrimas gėlių darželis. Taip 
pat parodoma, kad vietoje buvu
sių gražių sodybų įsteigtas kol
chozas. Modernioje raštinėje 
ant stalo stovi senoviški, kinie- 
tiški skaitliukai. Parodoma, 
kaip ten linksminamasi, o išsi
puošusios šokėjos šoka rusiškus 
šokius.

Žiūrėdamas tą filmą, pajunti 
tų tūkstančių senučių lietuvių 
motinų ilgesį, dešimtmečiais 
laukusių į Vakarus išvykusių sa
vo vaikų. Laukusių ir nesulau
kusių. Mekas, sukurdamas šį 
filmą, atvaizdavo lietuvės moti
nos širdgėlą.

daugiau kaip 65 jaunosios kartos 
mergaitės. Tai vienintelis šios rūšies 
lietuvių choras laisvajame pasaulyje. 
Įsikūrė 1970 m. Nuo tos dienos “Ai
das” skambėjo Hamiltone, Toronte, 
Čikagoje, Klevelande, Niujorke ir 
daugelyje kitų vietovių, be to, pasi
rodė mūsų karalienei, kai ji vizitavo 
Kanadą. Taip pat dalyvavo ketvirto
joje dainų šventėje Čikagoje. Nuo 
įsikūrimo dienos “Aidui” vadovau
ja solistas Vaclovas Verikaitis. Ši 
jaunoji karta yra Kanados pilietės, 
nemačiusios Lietuvos, bet jų tėvų 
gimtojo krašto istorinė padėtis yra 
jų dėmesio centre. Jų ryžtas ir pasi
aukojimas Lietuvai tebūnie mums 
viltis naujam atgimimui. Malonus 
tautieti, palik savo kasdieninius rū
pesčius ir pasinaudok vienintele pro
ga pasidžiaugti lietuviška daina.”

Teko patirti iš Bendruomenės ir 
krašto valdybos, kad ji yra pakvie
tusi Ontario valdžios Agent General 
For Ontario Mr. Ward Cornell būti 
abiejų koncertų globėju. Jis atida
rys Commonwealth Institute koncer
tą ir jame dalyvaus. Rugpjūčio 19 
d. jis ruošia pietus “Aidui” Ontario 
House.

Bus ypatingos dienos Britanijos 
lietuviams, nes iš Kanados dar nie
kuomet toks didelis meninis viene
tas nėra atsilankęs. Savo laiku Lon
done koncertavo Toronto “Gintaras”, 
bet tik vien lietuviams. Kor.

N. Novošickis Angliakasys
Nuotrauka M. Pranevičiaus

Hamiltoniškio “Aukuro” aktoriai aptaria rašytojo A. Kairio dramos “Žmogus ir tiltas” pastatymą. Iš kairės: 
1). Enskaitienė, V. Staškevičius, režisorė E. Kudabienė, B. Juodelė, L. Verbickaitė, A. Stanevičius. Veikalas 
jau buvo vaidintas Klevelande ir Čikagoje. Hamiltone jis bus vaidinimas birželio 2 d. Nuotr. M. Stungevičiaus

Jis moka prabilti į eilini žiūrovą
Dailininko

Dail. A. Tamošaitis pasižymi 
ne tik savo kūrybiniais polė
kiais, bet ir savo nepaliaujama 
tėvų žemės meile bei įsijautimu 
į jos tautosaką bei tautodailę. 
Iš kiekvieno jo meno darbo 
spindi ne tik jo asmeninė kū
ryba ir interpretacija, bet ir 
mums taip artima lietuvių tau
tos dvasia, kalbanti iš senųjų 
lietuviškųjų audinių ir senosios 
architektūros, šie paprasti mo
tyvai, išstudijuoti su meile ir 
rūpestingumu, įgauna origina
lų gyvumą jo kūriniuose.

Yra žinomas faktas, kad žiū
rovai yra jau nuo seno įpratę 
vertinti meno kūrinį daugiausia 
tik pagal turinį, jieškant jame 
kokio nors gyvenimiško įvykio, 
fakto, vaizdo. Mes pamirštame, 
kad kiekvienas meno kūrinys 
turi dar ir kitą reikšmingą pusę, 
būtent formą — spalvas, struk
tūrą, išraiškos būdą ir pan. For
ma yra nė kiek nemažesnė kū
rinio dalis kaip ir pats turinys. 
Žiūrint į A. Tamošaičio paveiks
lus, į akis pirmiausia krinta jo 
geometrinės kombinacijos, susi
dedančios iš kvadratinių bei ki
tokių formų, gausių linijų, skal
dančių paveikslą į dalis’. Visa 
tai kiek primena skaldyto stik
lo vitražus. Jo ramūs tonai bei 
pasakų stiliaus turinys kiekvie
name paveiksle visdėlto yra val
domi ne tik atitinkama spalvų 
mozaika, bet ir ryškiomis lini
jomis. Mus pagauna iš paveiks
lų sklindanti dvasia. Pradedame 
net nejusti, kaip mūsų akys ke
liauja per drobę, kaip mūsų 
žvilgsnį pagauna paveikslų kon
tūrai, formos ir spalvos, dvel
kiančios palengva išdylančiais 
tėvynės prisiminimais.

Toji grynai tautinė paveiks
lų pusė, mums taip suprantama 
ir maloni, visdėlto negali būti 
sausai nusakyta kaip vien tau
todailė. A. Tamošaičio paveiks
luose glūdi kažkas daugiau. Tai 
nesunkiai pastebi ne tik įgudu
sio, bet ir neįpratusio kritiko 
akis. Tas “kažkas daugiau” yra 
jo mintis, paslėpta pusiau ab
straktiniame ir neretai fantas
tiniame paveikslų turinyje. Dai
lininko paveiksluose randame 
simbolizmo, įpinto į paveikslo 
menišką struktūrą, izoliuoto 
tamsiais kontūrais ir išreiškia
mo ne tik paveikslo kompozici
ja, bet ir spalvų parinkimu, tie
siomis, kartais lūžtančiomis ar 
net erškėčiuotomis linijomis. Vi
sa tai perduoda žiūrovui ne tik 
paveikslo grožį, bet ir jo mintį.

Kalbant apie paveikslu kom
poziciją, reiktų paminėti, kad 
dailininkas neskiria perdaug dė
mesio sukūrimui perspektyvi
nės gilumos. Pagrindinis dėme
sys yra nukreipiamas į rudens 
miglų nuotaikas ir bendrą deko
ratyvinį efektą.

Norėdamas įvertinti A. Ta
mošaičio kūrybą, žiūrovas turi 
bent iš dalies suprasti paveiks
lo plano principus. Horizonti- 
nės, vertikalinės bei įstrižinės 
linijos, išsivystančios iš židini- 
nio taško arba iš žiūrovo dėmesį 
patraukiančio centro, kelia su
sidomėjimą, skatina jieškoti to
limesnės tiesos, kuri iš pirmo 
pažiūrėjimo gali būti ryškiai ne
pastebima.

A. Tamošaičio paveikslo si
metriškas, harmoningas balan
sas, švelni paviršiaus kokybė tą 
mūsų kelionę į dailininko dva
sios pasaulį padaro dar daugiau 
pagaunančią. Viską sudėjus, jo

ALOYZO BARONO 
nauja prozos knyga 

"ŠILKO TINKLAI" ($4.50) ir 
JULIJOS ŠVABAITĖS 

poezijos rinkinys 

"SEPTYNI SAULĖS PATEKĖ
JIMAI" ($3.50) neseniai išėjo iš 
spaudos. Kreipkitės pas platin
tojus arba užsisakykite tiesiog 
Ateities leidykloje, 17869 Goldwin, 
Southfield, Mich, 48975, USA.

Antano Tamošaičio kūrinių parodų proga 
RIMAS PAULIONIS

paveikslai priklauso, pasakytu
me, sferai idealistinio meno, ku
ris vaizduoja ne pačius mate
rialinius objektus, bet jų sąvo
kas, mintis, idėjas. Tai patvirti
na anksčiau minėtą faktą, kad 
A. Tamošaičiui tikrovė yra ne 
tiek tai, ką akimis matome, bet 
tai, ką žiūrėdami į daiktą, su
kuriame savo mintyse. Tas Ta
mošaitį priartina prie gerokai 
mistinės mūsų tautosakos bei 
tautodailės, mitologijos, kapi
nių, varpinių, koplytėlių bei sto
gų žirgelių architektūros.

Savotiškai naują nuotaiką su
daro naujieji dailininko litogra- 
finiai ir akvareliniai darbai. Li
tografijos, kurias A. Tamošai
tis paprastai spausdina juoda- 
balta technika, turi kažką nau
jo. Tą naujumą sudaro į lito- 
grafinius darbus įjungtos švel
nios spalvos, išgautos maišant 
terpentiną ir aliejinius dažus. 
Tuo būdu paveikslai savo pas
teliniuose atspalviuose įgavo 
šviesesnių ir tuo pačiu linksmes

ATSIŲSTA
Mitteilungen aus baltischem Leben 

Nr. 3 (83), September 1973. Baltie- 
čių žurnalas vokiečių kalba. Leidėjas 
— Baltische Gesellschaft in Deutsch
land. Metines DM 15 prenumeratas 
priima šios draugijos generalinis 
sekr. Adam Gruenbaum, 8 Muenchen 
2, Lessingstr. 5, W. Germany.

Sėja nr. 4 (123), 1973 m. Tautinės 
demokratinės minties žurnalas, re
daguojamas L. Šmulkščio, adminis
truojamas J. Urbelio, 1649 N. Broad
way, Melrose Park, Ill. 60160, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 1, nr. 2, 
sausis ir vasaris. Religinės ir tauti
nės kultūros žurnalas, leidžiamas Tė
vų jėzuitų, 2345 West 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Evangelijos Šviesa, 1973 m. žiema. 
Evangelikų laikraštėlis. Leidėjas ir 
administratorius — kun. K. Burbu- 
lys, 656 West 35th St., Chicago, Ill. 
60616, USA. 

Visą balandžio mėnesį centrinėje Londono, Ont., miesto bibliotekoje vyko 
baltiečių paroda, kurią turėjo progos matyti apie 30.000 įvairių tautybių 
asmenų. Nuotraukoje matyti manekenas, gintarai, žemėlapis ir kt. pagrin
dinėje bibliotekos salėje. Tautiniai drabužiai, austi daiL A. Tamošaitienės, 
yra A. Pocienės nuosavybė.

nių nuotaikų. Visdėlto dailinin
kas jokiu būdu nesumažino tau
tinių nuotaikų, kurios, kaip ir 
ankstyvesniuose darbuose, vy
rauja jo kūryboje. Vienintelis 
nutolimas nuo tų nuotaikų yra 
keliuose retuose akvarelės dar
buose, kuriuose autorius eina į 
nedaiktinį meną, į gryną abst- 
raktą-ekspresijonizmą.

A. Tamošaičio kūryba, ar tai 
būtų tapyba, litografija, akvare
lė, yra nesudėtinga. Tai betgi 
nemažina žiūrovo susidomėjimo, 
kuris yra palaikomas įdomaus 
paveikslo plano. Autorius kalba 
į mus per savo kūrinius kaip 
tikras nuoširdus menininkas, 
mylintis, jautrus ir paprastas 
žmogus. Jis moka prakalbėti į 
eilinį žiūrovą jam suprantama 
kalba, pasiūlydamas pagalvoti ir 
pasisemti iš paveikslo tiek, kiek 
galima. Jis atneša kiekvienam 
iš mūsų Lietuvos laukų, kapi
naičių bei pilių mistika. A. Ta
mošaičio kūryba yra ir indivi
duali, laisva, lietuviška. Ta pras
me A. Tamošaitis yra nepakar
tojamas.

PAMINĖTI
Liepsna. Montrealio lituanistinės 

mokyklos laikraštėlis, redaguotas 
Kristinos Mališkaitės, talkininkių— 
Janytės Adamonytės, Vidos Morkū- 
naitės, Lino PiečaiČio, Loretos Povi
laitytės ir Lino Staškevičiaus. Mont- 
realis, 1974 m. vasario 16 d.

Pasaulio Lietuvis nr. 1 ir nr. 2, 
sausis ir vasaris. PLB valdybos biu
letenis, gaunamas pas administra
torių St. Džiugą, 7240 So. Mozart St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Mūsų žinios. Lietuvių jėzuitų ir 
Jaunimo Centro Čikagoje biuletenis. 
1973 m. nr. nr. 18, 19, 20. Adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Saleziečių kalendorius 1974 me
tams. Nuplėšiamas lapas su spalvota 
iliustracija skiriamas dviem mėne
siam. Adresas: Lituani Don Bosco, 
Via Colonna 2, 00044 Fraseati-Roma, 
Italy.
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gi KILTIRIĖIE VEIKLOJE
KOLUMBIJOS UNIVERSITETO 

INŽINERIJOS MOKYKLA Niujorke 
administruoja FM radijo išradėjo ir 
savo buvusio profesoriaus Edwin H. 
Armstrongo atminimui įsteigtą tyri
mų fondą. Šiemet dešimtą kartą bu
vo paskelbtos premijos už geriausias 
komercinių ir švietimo reikalams 
skirtų FM radijo stočių programas. 
Pirmųjų vietų laimėtojams įteikiama 
$500 premija ir bronzinis žymens 
ženklas, antrųjų vietų — įrėmintas 
žymens liudijimas. Bostono univer
siteto WBUR FM radijo stočiai tą 
įrėmintą žymens liudijimą laimėjo 
muzikinių laidų grupėje lietuviška 
programa anglų kalba “Lithuanian 
Folksong in Perspective”, priklau
santi savaitiniam pusvalandžiui “Gar
so Bangos”. Žymens susilaukusią 
programą paruošė ir pravedė Myko
las Drunga, pasinaudodamas B. Grin- 
cevičiūtės, A. Stempužienės įdainuo
tomis plokštelėmis ir fortepijonu. 
“Garso' Bangų” pusvalandį, kurį WB 
UR FM stotis transliuoja jau nuo 
1972 m. rudens, suorganizavo ir juo 
rūpinasi trečiosios kartos lietuvis 
Perkūnas Krukonis, Romas Šležas, 
abu profesiniai filmininkai, studen
tė ir aktorė Birutė Vaičjurgytė, fi
losofijos dėstytojas Mykolas Drunga 
ir bibliotekininkė Rima Bričkuvienė. 
Ši grupė lietuviškai yra pasivadinusi 
“Lietuvių raditelefilmininkų kolek
tyvu”, angliškai — ’Lithuanian Me
dia Collective”. “Garso Bangų” pus
valandis turi dvigubą tikslą — pa
siekti lietuviškai jau nekalbančius 
lietuvių kilmės asmenis, praradusius 
ryšius su išeivijos lietuvių visuome
ne ar galbūt jų net ir neturėjusius, 
supažindinti su lietuvių kultūra ir 
Lietuvos problemomis amerikiečius. 
Pusvalandį užpildo pasikalbėjimai, 
lietuvių kompozitorių kūrinių kon
certai, radijo vaidinimai, literatūros 
kūrinių skaitymas. Radijo skaityto
jai jau buvo supažindinti su M. K. 
Čiurlioniu, Klaipėdos išvadavimo 
penkiasdešimtmečiu, Jeronimo Ka
činsko kompozicijomis, Bostono vyrų 
sekstetu, A. Vienuolio “Paskenduo
le”. Vasario 16 proga šiemet buvo 
suvaidinta radijo drama, paruošta R. 
Šležo pagal ministerio Rapolo Skipi
čio atsiminimus. Perkūno Krukonio 
iniciatyva WBUR FM stotis gegužės 
19, sekmadienį, 2 v.p.p., transliavo 
į plokšteles įrašytą K. V. Banaičio 
operą “Jūratė ir Kastytis”. E. H. 
Armstrongo žymuo “Garso Bangų” 
programai yra didelė moralinė para
ma ir kolektyvo pasiaukojančio dar
bo įvertinimas. Šie metiniai žymenys 
radijo stotims turi maždaug tokią 
pat vertę kaip ir filmų bendrovėms 
“oskarai” Hollywoode.

POEZIJOS PAVASARIU ČIKA
GOJE gegužės 31 d. ir birželio 1 d. 
d. savo veiklos sezoną užbaigs Jauni
mo Centro kultūrinės vakaronės. 
Programoje — mūsų poetų filmai, 
poezijos, vaizdo bei garso montažai 
ekrane, aktorių deklamacijų įrašai 
ir lietuvių poetų literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus ir Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirm. Leonardas 
Andriekus, tarsiantis žodį apie da
bartines poezijos problemas. Jėzuitų 
koplyčioje birželio 2, sekmadienį, 10 
v. r., jis atnašaus Mišias už mirusius 
lietuvius poetus ir rašytojus.

L I T U A N ISTIKOS INSTITUTO 
TARYBOS metinis posėdis, pirm. dr. 
J. Gimbuto pranešimu, bus birželio 
8-9 d. d. Filadelfijoje. Tarybą sudaro 
penki prezidiumo nariai ir septynių 
skyrių vedėjai. Menotyros skyriui 
vadovauja Kanados lietuvis dail. An
tanas Tamošaitis. Posėdžiuose bus 
aptartas Lituanistikos Instituto pla
nuojamas suvažiavimas 1975 m., 
svarstomi ruošiamų leidinių reikalai. 
Šiuo metu dr. V. Maciūnas renka me
džiagą “Lituanistikos darbų” IV to
mui, P. Gaučys — lietuvių išeivių 
1970-73 m. bibliografijai. Lituanisti
kos Instituto IV simpoziumo ir moks
lo bei kūrybos II simpoziumo darbus 
redaguoja dr. R. Šilbajoris. Metinia
me posėdyje taryba rinks naujus in
stituto narius iš turimų kandidatų, 
kurių šeši gyvena Kanadoje.

DAIL. DANGUOLĖS STONČIŪTĖS 
litografijų, lino raižinių, ofortų ir 
akvarelių paroda studijų baigimo 
proga buvo surengta Čikagoje, Mun
delein kolegijoje. Jos darbuose jau
čiamas jaunai dailininkei būdingas 
savito kelio jieškojimas, jaunatviš
kas kuklumas, ryški kasmet daroma 
pažanga.

PIETINĖS KALIFORNIJOS 
MOKSLO AKADEMIJOS suvažiavi
me Kalifornijos valstybiniame uni
versitete Fullertone gamtos ir huma
nitarinių mokslų sekcijose buvo per
skaityta apie 200 paskaitų, kurių pu
sę sudarė studentų doktorantų dar
bai. Jiems buvo skiriama po dvi $150 
ir $75 premijas abiejose sekcijose. 
Humanitarinėje sekcijoje paskaitą 
“The Story Behind a Song: Narrati
ve Interpretation of Lithuanian Ly
rical Folksongs” skaitė buvusi Kali
fornijos valstybinio universiteto Los 
Angeles asistentė tautosakos depar
tamente magistrė Elena Bradūnaitė, 
kuri sekančiais mokslo metais sieks 
doktorato Indianos valstybiniame 
universitete Bloomingtone, žymiaja
me tautosakos mokslų židinyje. Savo 
paskaitoje, remdamasi Pensilvanijos 
lietuviškuose angliakasių rajonuose 
surinktomis dainomis, ji atskleidė 
dainos teksto ir dainininkių jausmų 
labai tamprius ryšius. Už paskaitą jai 
buvo paskirta ir įteikta humanitari
nių mokslų sekcijos S15O pirmoji 
premija.

OKUPŲOTOJ LIETUVOJ
S. KYMANTAITĖS - ČIURLIONIE

NĖS atminimui skirta lenta atideng
ta Kaune, prie Žemaičių gatvės na
mo nr. 10, kuriame gyveno ir kūrė 
1958 m. gruodžio 1 d. mirusi rašyto
ja. Iškilmės dalyvius su velionės li
teratūrine ir visuomenine veikla su
pažindino Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos Kauno skyriaus sekr. A. Dri- 
linga. S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
dukters D. Čiurlionytės - Zubovienės 
bei jos šeimos iniciatyva name yra 
įrengtas memorialinis kambarys. 
Lentos autorė — Čiurlioniu anūkė D. 
Palukaitienė.

AZERBAIDŽANO SOSTINĖJ BA
KU įvykusiame VII sąjunginiame 
kino festivalyje rež. Arūnas Žebriū- 
nas laimėjo diplomą už kūrybinius 
sprendimus vaikams skirtame filme 
“Naktibalda”. Geriausio filmuotojo 
vardą dokumentinių liimų grupėje 
išsikovojo operatorius Kornelijus 
Matuzevičius, sukūręs filmą “Kelio
nė ūkių lankomis”.

REGINA MACIŪTĖ, M. Glinkos 
jaunųjų dainininkų konkurso laurea
tė ir Vilniaus filharmonijos solistė, 
debiutavo operos scenoje Mimi vaid
meniu G Puccini “Bohemoje”. Tame 
pačiame spektaklyje Miuzetos vaid
menį pirmą kartą atliko I. Žukaitė. 
Visiems malonų įspūdį paliko ir Ru
dolfo vaidmens jaunasis atlikėjas E. 
Gutauskas, lyrinis tenoras, turintis 
skambų gražaus tembro balsą.

KAUNO P. ZIBERTO ŠILKO AU
DYKLA kasmet skiria literatūrinę 
premiją už geriausius kūrinius dar
bininkiška tematika. Šiemetinė pre
mija paskirta Vytautui Girdzijaus
kui už romaną “Žmonės man buvo 
geri”. Laureato diplomas jam įteik
tas audyklos klube surengtame lite
ratūros vakare. Literatūrinę progra
mą atliko savo eiles skaitę poetai 
V. Šimkus, P. Raščius, A. Dabulskis, 
koncertinę — Kauno miesto kultūros 
darbuotojų choras ir jungtinė Vili
jampolės rajono įmonių kapela.

LIETUVOS KRAŠTOTYROS 
DRAUGIJOS kalbos skyrius Vilniaus 
universitete surengė teorinį semina
rą “Kalbos norminimo tradicijos ir 
dabartis”. Pranešimus skaitė: A. Pi
ročkinas — apie J. Jablonskio dar
bus ir stilių, A. Pupkis — apie J. 
Balčikonio taisymų principus, V La
butis — apie kitų tautų kalbos kul
tūrą ir A. Pakerys — apie dvejopai 
kirčiuojamus žodžius.

TAURAGĖS LIAUDIES TEATRE 
rež. Antanas Naraškevičius pastatė 
Vytauto Rimkevičiaus “Balių pir
tyje”. Scenografiją sukūrė dail. A. 
Fadinas. Anksčiau čia rampos šviesą 
išvydo A. Naraškevičiaus režisuotos 
dvi prancūzų rašytojo P. Mėrimėe 
vienaveiksmės komedijos. Tauragiš
kių teatras turi ir jaunimo dramos 
grupę, kurią sudaro moksleiviai. Jos 
repertuare — pjesės iš moksleivių 
gyvenimo: D. Radvilaitės “Jo akių 
šviesa”, J. Kovaliūno “Išbandymų 
valandos”, L. Gerasinkos “Brandos 
atestatas” ir kt. Paskutinei premje
rai buvo pasirinkta V. Rozovo pjesė 
“Jos draugai”, kurią režisavo Taura
gės rajono kultūros namų darbuoto
ja Dalia Ramanauskaitė, apipavida
lino dail. Aleksandras Fadinas.

PANEVĖŽIO J. BALČIKONIO vi
durinė mokykla paminėjo velionies 
prof. Juozo Balčikonio 89-tąsias gimi
mo metines. Šia proga moksleiviai 
aplankė jo gimtinę Ėriškėse ir gėlė
mis papuošė kapą.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJAUS 
centriniuose rūmuose surengta pa
roda vilniečius supažindino su lie
tuviškos akvarelės klasiku Kajetonu 
Sklėrium (1876—1932). Šiai parodai 
buvo gauta 90 įvairiais laikotarpiais 
sukurtų darbų iš Kauno M. K. Čiur
lionio dailės muzėjaus fondų. Ryškų 
kūrybinį dail. K. Sklėriaus šuolį at
skleidė peizažai “Palangos pušys” 
(1922), “Laivai Klaipėdos uoste” 
(1924), “Gluosniai” (1927), kelionės 
po Šveicariją ir Italiją 1929 m. kūri
niai. Dailininko brandumą liudijo 
paskutinieji darbai — “Vežikas” 
(1930), “Laivelis” (1931).

SOVIETŲ SĄJUNGOS 1974 m. 
Lenino premiją už Vilniaus Lazdy
nų rajono architektūrą laimėjo ar
chitektai — projekto vadovas Vytau
tas Čekanauskas, Vytautas Kazimie
ras Balčiūnas, Vytautas Brėdikis, Ge
diminas Valiuškis, inžinieriai — Al
gimantas Kleinotas ir Vincentas Ši
leika.

MASKVINĖ ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGA Bresto inžineriniame staty
bos institute surengė pernai studijas 
baigusių jaunųjų architektų diplomi
nių darbų parodą. Pirmojo laipsnio 
diplomus laimėjo: Vilniaus inžine
rinio statybos instituto absolventė A. 
Lainauskaitė už “Turistinės bazės se
namiestyje projektą” ir Vilniaus dai
lės instituto absolventas R. Repšys 
už “Trakų salos priešpilio restaura
vimo projektą.” Antrojo laipsnio 
diplomai paskirti: Vilniaus inžine
rinio statybos instituto absolven
tams V. Makaraičiui už “Dailės pa
rodų rūmų Kaune projektą” ir G. Ja
nulytei už “Vilniaus inžinerinio sta
tybos instituto architektūros fakul
teto korpuso projektą”, Vilniaus dai
lės instituto absolventei I. Klobaitei 
už “Kūrybinių sąjungų rūmų Klai
pėdoje projektą”. Vilniaus dailės 
instituto Kauno skyriaus absolven
tas S. Savickas laimėjo III laipsnio 
diplomą už “Meno galerijos Kauie 
projektą”. V. KsL



PROGRESS'S
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

OTEDUAU’C EIIDQ 406 Roncesvclies Avė.dltrHANd rUKo telefonas 536-5931
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio keourė 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

VIRŠ 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininius indėlius —
Dvejų metų ................................. 9%
vienerių metų ...........................814%
už taupomąsias (savings) s-tas 8 Va % 
už depozitų-čekių sąskaitas...... 6%
D UODĄ PASKOLAS : 
asmenines iki $10.000................ 9%
nekiln. turto iki $70.000.............. 9%

Nemokamas visu narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais—iki $10.000. 
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money 
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, 
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

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

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

NUO L O i N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

VniMBHara
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA 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 Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

UMITEDl 
TRUST

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

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

Kanados Baltįečių Federacijos Otavos skyriaus suruoštame priėmime 
1974. V. 8 pagerbti senatoriams ir parlamento nariams, globojusiems bal- 
tiečių vakarą, kalbasi daugiakuitūrių reikalų min. dr. St. Haidasz su Silvi
ja Mitaliene, Otavos apyl. valdybos nare. Paaiškėjo, kad prieš 10 metų 
juodu dirbo Šv. Juozapo ligoninėje — vienas kaip gydytojas, kita — kaip 
laborantė Nuotr. J. Danio

S PORTAS
SPORTAS VISUR

Australijoje Adelaidės sporto klu
bas Vytis rengia 25-tąsias Australi
jos lietuvių sportines žaidynes. Ren
gėjus ir Australijos sportininkus, pa
siekusius šimtmečio ketvirtį organi
zuotame sporte, sveikiname ir lin
kime ištvermingai tęsti sportinę 
veiklą bei lietuviško jaunimo bend
ravimą.

Sov. Sąjungos profsąjungų bokso 
pirmenybes pradėjo 49 komandos. 
Dabar teliko 16 zoninių nugalėtojų. 
Lietuvos Žalgirio rinktinė Kaune 
įveikė Petrozavodsko Spartaką 8:3. 
Savo zonoje laimėjo I v. ir pateko Į 
baigmę. Žalgirio rinktinei pergales 
iškovojo V. Juškevičius, V. Pužas, A. 
Baitrimonavičius, Jonas Juocevičius, 
S. Adomaitis, V. Kleiza ir N. Jero- 
fejevas.

Lietuvos ir Sov. Sąjungos sporte 
pabrėžiamas masiškumas. Štai ir da
bar neseniai įvykusiose Kaune džiu- 
do imtynėse dalyvavo net 119 šio 
sporto mėgėjų. Nors masiškumas ir 
džiugino, tačiau daugumas dalyvių 
dziudo imtynių aprangą pasiskolino 
tik šiai progai. Be to, daug priekaiš
tų susilaukė teisėjavimas ir varžybų 
iškilmingumas. Daugiausia dalyvių 
pasirodė iš Politechnikos Instituto — 
40. Pirmoji vieta atiteko Ž. Ū. Aka
demijai 169,5 tšk. Antroje vietoje 
liko Dinamo 125 tšk. ir trečioje Poli
technika 64,5 tšk.

Kirgizijos sostinėje įvyko kroso* 
bėgimas, kuriame T. Raponavičienė 
1000 m veteranių bėgime laimėjo II 
v. 1973 m. 40-ties metų bėgikė Kau
ne tokiame pat bėgime laimėjo I v.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vyrų koman

dos Anapilio salėje trečiadieniais 
bus tęsiamos visą vasarą. Krepšinin
kai kviečiami jas gausiai lankyti. 
Jauniesiems krepšininkams treniruo
čių šioje salėje daugiau nebebus.

Biuletenis, kuris informuos vy- 
tiečius apie Vyčio sportinę veiklą ir 
kitas vidaus žinias, vėl bus leidžia
mas. Naujuoju redaktoriumi sutiko 
būti Algis Stankus. Maždaug po 10 
metų vėl turėsime klubo laikraštuką. 
Senasis biuletenis “Vytiečių Dienos” 
buvo neperiodinis ir pasirodydavo 
tarp 1957 — 1964 m.

Krepšinio stovykla veiks paskuti
nes dvi savaites rugpjūčio mėn. Tė
vų pranciškonų stovyklavietėje. Vy- 
tiečiai, norintieji dalyvauti šioje sto
vykloje, prašomi pasiskubinti su re
gistracija. Pagrindinis techniškas 
krepšinio treneris bus H. Singelton. 
Jam talkins Yorko universiteto ko
mandos vadovas — B. Bain. Teisėja
vimo instruktoriumi pakviestas B. 
Little. Kaip svečias instruktorius

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.)

rentas jau turi apie 350.000. Lo
giškai galvojant, ta stotis turė
tų būti etninių grupių stotimi, 
kuria galėtų pasinaudoti ir pran
cūzų mažuma.

Užsienio reikalų ministerija 
išsiuntinėjo instrukcijas Kana
dos atstovybėms bei ambasa
doms, suvaržančias politinės 
globos teikimą jų pastatuose. 
Tokia globa gali būti teikiama 
tik labai retais atvejais ribotą 
laiką, kai jos prašančiam asme
niui gresia sumušimo ar nužu
dymo pavojus. Sprendimą to
kiais atvejais leidžiama padary
ti konsulatų bei ambasadų vado
vams, bet jie turi painformuoti 
Kanados užsienio reikalų minis
teriją ir gauti jos pritarimą. In
strukcijos draudžia teikti politi
nę globą kriminaliniam nusikal
tėliam. Jeigu politinės globos 
pasiprašo Kanados pilietis, kon
sulams ir ambasadoriams palie
kama daugiau laisvės. Instrukci
jų išleidimą, atrodo, paskatino 
Čilės įvykiai, kur Kanados am
basadoje politine globa pasinau
dojo apie 60 nuversto preziden
to S. Allende šalininkų. Iš jų 17 
atvyko Kanadon, o kiti savo 
laisvu noru vėliau išėjo iš am
basados.

Kanados federacinio parla
mento rinkimų vajuje pradeda 
ryškėti pagrindinių partijų už
imta pozicija. Liberalų vadas 
premjeras P. E. Trudeau šiuos 
rinkimus laiko visiškai nereika
lingais, primestais opozicinių 
partijų savanaudiškais siekiais. 
Pasak jo, beveik visas proble- 

stovyklą aplankys Mike Frisby — 
Albertos universiteto ir Kanados 
krepšinio rinktinės žaidėjas. Į Vy
čio krepšinio stovyklą taip pat at
vyks Australijos ir lietuvių rinkti
nės žaidėjas E. Palubinskas. Jis ža
da žaisti Utha profesijonalų koman
doje. Iš vytiečių šioje stovykloje va
dovais bus A. Klimas ir A. Eižinas 
— abu vidurinių mokyklų kūno kul
tūros mokytojai. A. Eižino vadovau
jama W. Tech, jaunučių krepšinio 
komanda šiais metais Toronto mo
kyklų varžybose pasiekė baigmę. Pa
grindinis šios stovyklos organizato
rius yra M. Duliūnas.

Violeta Nešukaitytė devintą kar
tą tapo Kanados moterų stalo teni
so meistere. Baigmėje Violeta sun
kiai įveikė didelį pasipriešinimą pa
rodžiusią montrealietę M. Domon- 
kos 3:2 (21:9; 15:21; 16:21; 21:12; 
21:19). Violeta taip pat laimėjo miš
raus dvejeto meisterystę poroj su E. 
Caetano. Baigmėje jie nesunkiai įvei
kė Kvebeko porą A. Shara ir M. Do- 
monkos 3:0 (21:16; 21:13; 21:7). Mo
terų dvejeto varžybų baigmėje favo
ritės Violeta ir Flora Nešukaitytės 
netikėtai pralaimėjo M. Domonkos - 
B. Plučaitės dvejetui 2:3. Nešukai
tytės nesunkiai laimėjo pirmuosius 
du žaidimus 21:10 ir 21:17. Tačiau 
naujosios meisterės laimėjo sekan
čius 3 žaidimus 21:13; 21:14 ir 21:16. 
Ontario moterų komanda laimėjo I 
v. komandinėse pirmenybėse. Sun
kesnės varžybos buvo prieš B. C. 5:2 
ir baigmėje prieš Kvebeką irgi 5:2. 
Komandinėse pirmenybėse gerai žai
dė Violeta ir Flora Nešukaitytės. Ko
mandinėse pirmenybėse Violeta ne
pralaimėjo nė vieno žaidimo. Sį kar
tą ji labai lengvai įveikė M. Doman- 
kos. Pirmenybės Įvyko Whitehorse, 
Jukono teritorijoje. Iš šių pirmeny
bių Nešukaičiai išvyko j Oklahoma, 
kur dalyvaus JAV pirmenybėse. V. 
Nešukaitytė čia turi apginti 3 meis- 
terystes. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubo uždaras golfo turny

ras Įvyks birželio 2 d., 2 v.p.p., Golf 
Haven klubo aikštėje. Bus varžomasi 
dėl tradicinių pereinamų taurių. 
Aikštė, kuri yra prie Simcoe ežero, 
pasiekiama važiuojant 400-tuoju ke
liu iki 89 kelio; pasukus į pietus ir 
perkirtus 11-tą kelią, važiuoti Sim
coe ežero link apie 3 mylias. Visi 
golfo mėgėjai maloniai kviečiami 
šiame turnyre dalyvauti.

Atviras Aušros klubo golfo turny
ras įvyks rugsėjo 3 d. Royal Downs 
Golf and Country Club (anksčiau ži
noma kaip Utopia) aikštėje. Tą patį 
vakarą klubas ruošia vasaros šokių 
vakarą Oakview Community Center, 
Wasaga.

įvykiai j
mas būtų išsprendęs ' naujasis 
biudžetas, dėl kurio opozicija 
nuvertė jo vyriausybę. Jis ypač 
pabrėžia biudžeto paragrafą, ku
ris būtų leidęs padidinti pajamų 
mokesčius kainas keliančiom ir 
perdaug uždirbančiom bendro
vėm. Winnipege P. E. Trudeau 
pranešė, kad čia bus pastatyta 
valdinės “Air Canada” bendro
vės lėktuvų remonto įmonė. Ji 
kainuos apie $12 milijonų ir pa
rūpins darbo 800 winnipegieciu. 
Anksčiau čia veikusi tokia įmo
nė buvo perkelta Montrealin, o 
dabar ją vėl norima atkurti 
Winnipege. Konservatorių va
das R. Stanfieldas rinkiminį va
jų pradėjo Winnipege asmeni
niu P. E. Trudeau puolimu, pri
kišdamas jam atvirumo stoką, 
ryšių praradimą su kanadiečiais.^ 
R. Stanfieldas kartoja jau daug 
kartų girdėtą pasiūlymą užšal
dyti trim mėnesiam kainas bei 
atlyginimus, įvesti porai metų 
veiksmingą kaikurių peraugštų- 
kainų ir atlyginimų kontrolę. 
Jis betgi pabrėžia, kad atlygi
nimų užšaldymas nebūtų taiko
mas permažai uždirbantiem ka
nadiečiam. Jiems kaip tik būtų 
sudaryta proga pasivyti daugiau 
uždirbančius kanadiečius. R. 
Stanfieldas taipgi žada žūtbūti
nę kovą su infliacija, kuri pas
kutiniais tarptautiniais duome
nimis per pastaruosius metus 
Kanadoje pasiekė 10,4%, pra
lenkdama 10,2% matuojamą in
fliaciją JAV. Pasak R. Stanfiel- 
do. vyriausybė negali sėdėti su
dėjusi rankas ir nieko nedary
ti, teisindamasi tarptautiniu in
fliacijos pobūdžiu. NDP socialis-

Ateitininkų žinios
Globėjų kursai Detroite įvyksta šį 

savaitgalį. Iš Toronto vyksta būre
lis globėjų.

Vasaros stovykla Wasagoje prasi
dės liepos 22 d. ir baigsis rugpjū
čio 3 d. Stovyklos progama jau pa
ruošta, vadovaujantis personalas be
veik sudarytas. Stovykla bus pada
lyta į dvi dalis: jaunučių ir vyres
niųjų. Stovyklauti kviečiami visi nuo 
7 iki 18 metų. Priimami ir neateiti- 
ninkai. Stovyklos programą iki de
talių suplanavo Rūta Cepaitytė, Ra
munė Stravinskaitė ir Lina Vaitie
kūnaitė. Šiais metais laukiama daug 
stovyklautojų iš JAV ir kitų Kana
dos vietovių. Ūkiniais stovyklos rei
kalais rūpinasi tėvų komitetas, va
dovaujamas L. Dūdos.

Toronto katalikiško jaunimo di
rektorius kun. T. McKillop kviečia 
įvairius kalbėtojus į Massey Hall To
ronte. Birželio 6 d., 7.30 v.v., ten 
kalbės John Howard Griffin, kuris 
yra parašęs “Black like me” ir “The 
biography of Thomas Meston”. Ku
rie gali, prašomi dalyvauti.

Skautų veikla
• Posėdyje Romuvos valdyba, į 

kurią, be kitų pareigūnų, įeina visi 
tuntininkai ir tėvų k-tų pirmininkai, 
svarstė Romuvos ir būsimos stovyk
los ūkinius bei piniginius klausi
mus. Rado, kad mūsų stovyklautojų 
mokėjimai yra patys žemiausi iš vi
sų vasaros stovyklų. Muskokos savi
valdybės perkainavo nuosavybes ir 
žymiai padidino turto mokesčius 
(apie $1000). Taipgi pabrango mais
tas ir visa kita. Dėlto stovyklos or
ganizatoriai padidino stovyklos mo
kestį: 1 asm. už 1 sav. $40, už 2 saV. 
$70; 2 asm. už 1 sav. $70, už 2 sav. 
$125; 3 asm. ir daugiau už 1 sav. $90, 
už 2 sav. $150. Visas stovyklos perso
nalas — vadovai, ūkio pareigūnai dir
ba ir toliau be atlyginimo. Tikimės 
iš stovyklautojų mamyčių bei geros 
valios ponių gausios ir labai reika
lingos talkos virtuvėje. XII Romuvos 
stovykla įvyks liepos 27 — rugpjū
čio 10 d.d.

o Priešstovyklinis vadovų-vių su
važiavimas šaukiamas birželio 23, 
sekmadienį, 10 v.r., skautų būkle, 
Tėvų pranciškonų patalpose.

• Užjaučiame sesę G. Draudvilai- 
tę, mirus močiutėms Lietuvoje ir 
JAV.

• “Skautų Aido” vajus Kaziuko 
mugės metu įgalino Toronto skau- 
tams-tėms užprenumeruoti 19 “Sk. 
A.” Europos ir P. Amerikos lietuvių 
jaunimui, 1 pren. į Turkiją Bražins
kams ir “Sk. A.” paramą $100. Ačiū 
visiems, kurie aukojo.

• Pirmoji talkos išvyka į Romu
vą — birželio 1 d. Šiuo savaitgaliu 
pradedant, į Romuvą bus vykstama 
kiekvieną šeštadienį. Važiuojantieji 
prašomi registruotis pas Br. Saplį 
tel. 654-9052. C. S.
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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.
RUSHHOLME RD. — BLOOR, atskiras 6 kambarių kvadratinio pla
no namas, 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, garažai su privačiu 
įvažiavimu, netoli Bloor gatvės. Įmokėti apie $20.000, viena skola ba
lansui.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių. 
GEORGIAN BAY, maždaug 8 metų senumo 2 modernūs vasarnamiai, 
abu turi virtuves ir prausyklas, sklypo plotis — 245 pėdos. Tik virš 
80 mylių nuo Toronto. Prašoma kaina tik $29.500 — kaip vieno va
sarnamio.

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

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A F} Ą A JI A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/llH 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA "III IMA 

6% už depozitus
I 9% už asm. paskolas 

8% % už taupymo s-tas 
9% už 1 m. term. dep. |Į 81/2 % už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
kviečia JAV ir Kanados lietuvius 
atostogas praleisti jų vasarvietėje 
Kennebunkporte. Buvusiame gimna
zijos pastate dabar įrengti patogūs 
kambariai vasarotojams, kurių Ken
nebunkporte laukia grynas oras, 
kaitri saulė, sūrus jūros vanduo ir 
dvasinė atgaiva — literatūros vaka
rai, paskaitos, meniška aplinka. Va
saros sezonas prasidės birželio 29 d. 
ir truks iki rugsėjo 4 d. Visais atos
togų reikalais prašoma rašyti: Rev. 
Superior, Francisan Monastery, Ken
nebunkport, Maine 04046, USA.

tų vadas D. Lewis atakuoja per- 
augštas kainas, sąmoningai nu
tylėdamas peraugštus atlygini
mus jį finansiškai remiančiom 
didžiosiom unijom. Jis ypač puo
la perdidelį bendrovių pelną ir 
netgi teigia, kad jos iš tikrųjų 
valdo Kanadą. Rinkimuose su 50 
kandidatų ruošiasi dalyvauti ir 
Maskvą garbinanti Kanados ko
munistų partija, vadovaujama 
W. Kashtano. 1972 m. rinkimuo
se ji buvo išstačius! 31 kandi
datą, bet nė vienas jų nieko ne
pešė. Pats W. Kashtanas, kan
didatavęs vienoje Toronto rin
kiminėje apylinkėje, tegavo 190 
balsų. Taigi, dabartinis jo pa
žadas sutriuškinti “valstybinį 
kapitalizmo monopolį” tėra juo
kingas Maskvoj nukaldintų ter
minų kartojimas.

Waffle sąjūdžiu vadinamas 
NDP socialistų kairysis sparnas, 
pašalintas iš partijos 1972 m., 
jau paskyrė tris kandidatus į fe
deracinio parlamento rinkimus 
Ontario provincijoje. Toronte 
kandidatuos šios grupės steigė
jas J. Laxer, York universite
to politinių mokslų profesorius, 
Londono Middlesex-Huron apy
linkėje — Vakarų universiteto 
bibliotekininkė M. Campbell, 
Otavoje — otavietė prof. B. 
Egyd. Šie kairiausieji socialis
tai siūlo suvalstybinti visą pra
monę, įvesti $4 minimalų valan
dinį atlyginimą ir 30 valandų 
darbo savaitę.

EXPO 74 pasaulinėje parodo
je Spokane mieste, Vašingtono 
valstijoje, dalyvauja 11 valsty
bių, jų tarpe ir Kanada su Bri
tų Kolumbijos ir Albertos pro
vincijomis. Kanados ir abiejų 
provincijų paviljonai buvo pa
statyti Spokane upės saloje, bu
vusiame pramonės rajone, apso
dintame iš Kanados atvežtais 
medžiais ir krūmais. Kanados 
savaitė šioje parodoje bus rug
pjūčio 28 — rugsėjo 2 d.d. Pa
grindinę progralmą atliks RCMP' 
policijos raiteliai.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., -p ■ CyflCzl Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* 2W-54O4 NUOLAIDA

AR AfADIf IC Daa|4a* ’ Sąžiningas patarnavimas.
m Va IvaUnllIv ilvdllOr • 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 nekilnojamq 
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 | 
programos, Ą

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 ■

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dnrbas sąžininga* 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 SL, Toronto, Ont.



9 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1974. V. 30 — Nr. 22 (1269)

Čikagos lietuviu horizonte
Vlados Ramojus

TORONTO"
RYŠIAMS NUTRŪKUS

Streikuojant Kanados pašto tar
nautojams, ryšis su Kanada, išskyrus 
telefoninius pasikalbėjimus, buvo 
nutrūkęs. JAV paštas sustabdė visas 
siuntas, siunčiamas į Kanadą, ir grą
žino siuntėjams. Taip pat ir pora ap
žvalgų iš Čikagos, siųstų “TŽ”, klai
džiojo tarp JAV pašto ir siuntėjo. 
Būdamas stiprios tarptautinės spaus
tuvininkų unijos narys, streikuojan
čius Kanados pašto tarnautojus sa
vo širdyje rėmiau, nes žinau, kaip 
sunkiai kovoja stambiosios unijos, 
norėdamos išsaugoti žmonėms kuo 
daugiau darbų, nes automatizacija 
pašėlusiai retina dirbančiųjų etatus. 
Bet kai “TŽ” perskaičiau, kad strei
ką sukėlusi marksistų grupelė, kiek 
nustebau. Bent mūsų unijoje, kuri 
egzistuoja per 100 metų, įstojant i 
ją, šalia profesinių egzaminų, labai 
tikrina, ar {stojantis į uniją nėra ko
munistas ir ar nepriklauso kitoms 
ekstremistinėms organizacijoms. Dėl
to, matyt, didžiosios JAV unijos yra 
stipriai antikomunistinės. Kanadoje, 
atrodo, unijų reikalai kitaip tvarko
mi.

DIENRAŠČIO SUKAKTIS
Kadaise buvęs labai liberalus, so

cialistinės minties, o dabar konser
vatyvus “Naujienų” dienraštis, lei
džiamas Čikagoje, atšventė 60 m. su
kaktį. Ji buvo paminėta balandžio 
21 d. įvykusiu dideliu banketu Bever
ly Shores Country Club, kur daly
vavo apie 420 svečių. Jų tarpe buvo 
Čikagos miesto šerifas R. Elrod, tei
sėjas A. Wells ir kiti miesto parei
gūnai. Laišku sukaktį mininčias 
“Naujienas” pasveikino ir prez. Nik- 
sonas. “Naujienų” dienraštis, daug 
prisidėjęs prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos steigimo ir dabar ją remiąs, 
per eilę metų stengėsi atstovauti 
ankstyvesniosios ateivių kartos ir jų 
vaikų linijai, ypač tų, kurių nepasie
kė Bažnyčios žodis bei įtaka. Ilgai
niui, kai prasidėjo privatus bendra
vimas su okupuota Lietuva, dienraš
čio linija buvo smarkiai sugriežtinta, 
ir jis tapo konservatyviosios lietuvių 
visuomenės organu. I bendradarbių 
eiles įsirikiavo net ir vienu kitu 
slapyvardžiu pasirašantis kunigas. 
Nepaslaptis, kad “Naujienų” dien
raštis turi nemažą rėmėjų būrį. Ir 
štai 60 m. kelio vingių likimas: 
įsteigtas tarnauti kairiųjų pažiūrų 
žmonėms, vedęs kovą su Bažnyčia ir 
tikinčiaisiais, “Naujienų” dienraštis 
šiais laikais jau aiškiai iškelia okup. 
Lietuvos tikinčiųjų kovas bei jiems 
daromas okupanto skriaudas. Jis sa
vo skaitytojų eilėse turi jau nemažai 
skaitytojų ir iš dešiniųjų, kurie ma
no, kad kito mūsų dienraščio kova 
su Lietuvos okupantu nesanti užtek
tinai atvira. Tik gaila, kad “Naujie
nų” dienraštis kartais perdaug už
sipuola atskirus veiklius individus iš 
mūsų tautinės bendruomenės tarpo 
ir juos neatlaidžiai vanoja.

įvykių tėkmėje
Šiais metais gegužės mėnuo Čika

gos lietuvių gyvenime yra labai gau
sus įvairiais renginiais. Jų būna net 
po kelis viename savaitgalyje. Gegu
žės 4 d. į Jaunimo Centre įvykusį 
metinį suvažiavimą buvo sulėkę Lie

tuvių Fondo nariai pradėti žygio mi
lijonui užbaigti. Suvažiavo 142 na
riai, atstovaujantieji 3,275 balsams. 
Dviejų sesijų (priešpietinės ir popie
tinės) eigoje išklausyti vadovybės 
narių pranešimai, atkreiptas dėme
sys j tai, kaip investuotas pagrindi
nis Fondo kapitalas ir kokie gauna
mi nuošimčiai, išrinkti nauji tarybos 
nariai į tų vietas, kurių terminas pa
sibaigė, įteikti Mindaugo medaliai tų 
LF vajaus apylinkių nariams, kurių 
apylinkėse jau išpildyta kvota. Ma
lonu pažymėti, kad tokių apylinkių 
JAV yra 22.

Bene pats įdomiausias pranešimas 
buvo iš Niujorko atvykusio dr. J. 
Kazicko apie neseniai mirusio J. 
Krukonio palikimą. Prieš porą me
tų spaudoje buvo paskelbta žinia, 
kad J. Krukonis, gyv. Peterson, N. 
J., Lietuvių Fondui užrašė visą sa
vo palikimą — apie 1 milijoną dole
rių. Bet kai jis prieš porą mėnesių 
mirė, palikęs testamento įgaliotiniu 
dr. J. Kazicką, terasta, kad paliki
mas sieks tik apie $180,000. Ir tai 
neviskas užrašyta LF. Teismui pa
tvirtinus testamentą, LF gaus per 
$100,000 J. Krukonio vardo stipen
dijoms. Tai bus pats didžiausias pa
likimas LF, bet jie milijonins. Todėl 
suvažiavimas vieningai nutarė, kad 
trūkstamus $90,000 (tuo metu LF 
pagrindinio kapitalo buvo $910,000) 
reikia patiems baigti surinkti, o J. 
Krukonio palikimas bus didelis šuo
lis į priekį antrojo milijono augime.

Po suvažiavimo Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyko Lietuvių Fon
do vadovybės ruoštas banketas su 
gražia menine programa, atlikta sol. 
E. Blandytės, akt. L. Barausko ir 
komp. D. Lapinsko. Meninę progra
mą suorganizavo vienas iš entuzias
tingų LF talkininkų, LF tarybos ir 
investavimo komisijos narys sol. St. 
Baras.

Tą patį vakarą Illinois Lietuvių 
Gydytojų draugija turėjo savąjį ban
ketą Tautiniuose Namuose, kur buvo 
paskelbtos lietuvių gydytojų premi
jos už rašinius bei laiškus apie Lie
tuvą amerikiečių spaudoje. $1000 
premijoms paskyrė Illinois Liet. 
Gyd. Dr-ja, konkursą vykdė LŽS, o 
vertintojų komisiją sudarė gydyto
jų, žurnalistų ir mokslininkų atsto
vai. Atsižvelgiant į parašytų straips
nių bei laiškų gausumą $1000 premi
ja buvo padalinta net iki dešimties 
smulkesnių premijų ir pirmąją jų 
— $200 laimėjo amerikietis laikraš
tininkas Seegler, ilgą laiką kaip 
“Los Angeles Times” ir kitų įtakin
gų dienraščių atstovas Maskvoje, ap
lankęs okup. Lietuvą ir paskelbęs 
nemažai straipsnių apie Lietuvą ir 
laisvųjų lietuvių vedamą Lietuvos 
Laisvės kovą. Kadangi šiuo metu 
Seegler grįžta į centrinį Vašingtono 
biurą, jam premija bus įteikta su 
atitinkamomis apeigomis.

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

Toronto. Tel. 531-8422

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 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių speciaiiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki !93/ž svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių 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* ... 480 roncesvalles avi,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA 
___________________________________ ____________________

“Lietuviškoji šeima dabarties 
grėsmėje” — (okia tema KLK 
Centras surengė studijų dieną 
Prisikėlimo Parodų salėje ge
gužės 25 d. Įvadą padarė prof. 
A. Musteikis, o pranešimus apie 
atskirus temos aspektus padarė 
K. Manglicas, I. Lukoševičienė, 
G. Petrauskienė ir dr. J. Sun- 
gaila. Simpoziumas prasidėjo 
10.30 v.r. ir baigėsi 2.30 v.p.p. 
Gana gyvos diskusijos užtruko 
apie pusantros valandos. Joms 
sumaniai vadovavo prof. A. Mus
teikis. Visi pranešėjai buvo ge
rai paruošę savo temas, tik sun
kiau sekėsi išlaikyti nuoseklu
mą diskusijose. Dalyvių buvo 
apie 35, nors rengėjai tikėjosi 
jų daugiau. Matėsi atvykusių iš 
Londono, Rodney, Delhi, Mont- 
realio. Torontiečių galėjo būti 
žymiai daugiau, neš šis gerai pa
ruoštas simpoziumas buvo vertas 
didesnio dėmesio. Platesnis jo 
aprašymas — vėliau.

Metinis “Varpo” koncertas 
Anapilio salėje gegužės 25 d. 
buvo labai sėkmingas. Dalyvau
jant labai gausiai publikai, cho
ras koncertą pradėjo tradiciniu 
savo himnu “Laisvės varpas” J. 
Vanagaičio. Pirmoje dalyje atli
ko jau seniau išmoktas ir nekar
tą girdėtas dainas. Antroje kon
certo dalyje varpiečiai pasirodė 
su rečiau girdimais kūriniais. 
Bene geriausiai skambėjo K. Ka- 
vecko “Nuo Birutės kalno” ir 
susilaukė stipriausių plojimų. 
Gerai buvo atlikti kūriniai “Va
karinė daina” S. Šimkaus, Pa
sveikinimo choras iš V. Klovos 
operos “Pilėnai”, ištrauka iš F. 
Smetanos operos “Parduotoji 
nuotaka”. Labai patiko klauso- 
vams humoristinė J. Švedo dai
na “Oi, tu Joneli”. Visa tai ro
dė, kad “Varpas” po įvairių kri
zių vėl yra atsigavęs ir suradęs 
savo kelią. Jaunasis chorvedis 
J. Govėdas dirigavime yra pada
ręs gražią pažangą ir šį kartą 
dirigavo su žymiai didesniu pa
sitikėjimu. Koncertui talkino ir 
sol. L. Marcinkutė, atlikdama 
trejetą kūrinių. Jai akompanavo 
J. Govėdas. Prašančiai kartoti 
publikai “Varpas” padainavo 
Gudavičiaus “Kur giria žaliuo
ja”, o atsiliepdamas į buvusio 
chorvedžio St. Gailevičiaus svei
kinimą — pastarojo kūrinį “Oi 
toli toli”. Po programos koncer
to dalyviai domėjosi loterija, šo
kiais (grojo J. Vaičiaus orkest
ras iš Hamiltono), vaišėmis. Pa
dėkos žodį publikai tarė choro 
pirm. Ant. Jokūbaitis.

Toronto švietimo vadybos pa
tikėtinių komitetas pritarė pro
gramų komisijos pasiūlymui 
plėsti Trečios kalbos dėstymą su 
pilnom užskaitom. Spaudos pra
nešimuose minimos italų, por
tugalų, ispanų, kiniečių, hebra
jų, prancūzų ir lietuvių kalbos. 
Šiuos pasiūlymus programų ko
mitetas padarė apklausinėj ęs 
IX-XII skyriaus moksleivius 28- 
niose vidurinėse mokyklose. 
Trečios kalbos dėstymo pagei
davo 4.301 moksleivis. Trečda
lis jų nori mokytis savo tėvų 
gimtosios kalbos. Didžiausią 
problemą sudaro lėšų, kvalifi
kuotų mokytojų ir mokymo 
priemonių stoka. Moksleiviai 
pageidavo dėstyti net 45 skirtin
gas kalbas, tačiau daugiausia pa
geidavimų buvo gauta italų, is
panų, portugalų, prancūzų, ki
niečių, ukrainiečių, lenkų, rusų 
ir hebrajų kalboms. Mokyklų 
vedėjai nusiskundžia, kad da
bartinių lėšų neužtenka net ant
rosios oficialios prancūzų kal
bos pakankamam mokymui.

“The Toronto Star” gegužės 
24 d. laidoje vėl iškėlė trečio
sios kalbos dėstymą. Tų kalbų 
tarpe minima ir lietuvių kalba. 
Primenama betgi, kad stoka lai
ko, mokytojų, vadovėlių gali tą 
planą sukliudyti. Problemai pa
lengvinti manoma įvesti vakari
nes pamokas arba vasaros kur
sus, turėti keliaujančius moky
tojus, t. y. dėstančius keliose 
gimnazijose.
IŠKELIAVO DAR...

(Atkelta iš 6-to psl.) 
vaites pradėjo negaluoti, skųstis 
sveikata. Jį globojo jo artimi kaimy
nai iš Lietuvos Pranas ir Marijona 
Žymantai, kurie taipgi rūpinosi ir jo 
laidotuvėmis. Į amžinojo poilsio vie
tą palydėjo gausus būrys jo artimų
jų ir bičiulių. Po laidotuvių visi bu
vo pakviesti užkandžiams į Prisikė
limo parapijos salę. Velionis paliko 
testamentą, jo vykdymą pavesdamas 
Marijonai Žymantienei.

Ilsėkis, mielas Vincentai, lais
voje Kanados žemelėje. Koresp.

Sėkmingai praėjo liet, kapi
nių lankymo diena gegužės 26. 
Dalyvavo labai daug tautiečių. 
Mišias atnašavo kun. P. Ažuba
lis, kun. Aug. Simanavičius, O. 
F.M. Savo žodyje kun. P. Ažu
balis, kapinių įsteigėjas, primi
nė, kad kapinių administracijos 
uždrausta dėti antkapinius rė
mus (medinius arba geležinius). 
Jie esą kliudo žolės pjovimą, 
pravažiavimą laidotuvių metu, 
žemės išvežimu, duobių kasimą, 
cementinės dėžės įvežimą ir nau
jų paminklų statymą. Po pamal
dų pašventinta ilga eilė naujų 
paminklų. Iš viso iki šiol liet, 
kapinėse palaidota 621 asmuo. 
Aplankę artimųjų kapus, tautie
čiai rinkosi Anapilio salėn, kur 
buvo paruošti užkandžiai Anapi
lio Moterų Būrelio iniciatyva.

Toronto naujoji rotušė turi 
16 uniformuotų tarnautojų, ku
rie rūpinasi tvarkos palaikymu 
ir svečių informavimu. Savival
dybės tarnautojų unijos grė- 
susio streiko proga dienraštis 
“The Toronto Star” balandžio 
27 d. laidoje skaitytojus supa
žindino su vienu minėtosios gru
pės tarnautoju Viktoru Raža- 
nausku, 49 metų amžiaus, gimu
siu Lietuvoje ir mokančiu pen
kias kalbas. Darbą savivaldybė
je V. Ražanauskas pradėjo šali
gatvių taisytoju, vėliau buvo 
šiukšlių surinkėju ir gatvių va
lytojų. Tvarkos saugotoju rotu
šėje jis tapo po dviejų nugaros 
operacijų, privertusių jieškoti 
lengvesnio darbo, išlaikęs egza
minus žodžiu. Atrodo, jam daug 
padėjo penkių kalbų mokėji
mas. Pasak V. Ražanausko, sar
go darbas esąs pilnas netikėtu
mų. Pernai jis pirmas iš sargų 
atstkubėjo prie asmens, norė
jusio iššokti iš rotušės. Kunigui 
pavyko tą asmenį atkalbėti nuo 
savižudybės. Ilgokas rašinys 
iliustruotas uniformuoto V. Ra- 
žanausko nuotrauka.

A.a. Romas Lenkaitis, 22 m. 
amžiaus, tragiškomis aplinkybė
mis atsiskyrė su šiuo pasauliu 
naktį iš gegužės 25 į 26 d. Wasa- 
goję. Laidojamas gegužės 29, 
trečiadienį, 10 v.r., iš Šv. Jono 
Kr. lietuvių šventovės lietuvių 
kapinėse.

Izabelė Jurcienė, p. Motiejū
nienės motina, dalinai paraly- 
žuota, perkelta į East General 
ligoninę.

■
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Aukotojai. Suprantantieji lie
tuviškos spaudos reikšmę tautie
čiai bei tautietės neužmiršta ir 
“T. Žiburių”. Pastaruoju metu 
$50 paaukojo KLK Moterų Dr- 
jos Sv. Jono Kr. par. skyrius. 
Jos pirm. R. Sirutienė rašo: 
“Nuoširdžiai dėkodamos už įdo
mius “Lietuviškų vestuvių” ap
rašymus “T. Žiburiuose” siun
čiame mažytę laikraščiui parem
ti $50 dovaną.” Taip pat $10 
atsiuntė Hamiltono DLK Algir
do šaulių kuopa. Visiems auko
tojams reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Dr. M. Shulman, Ontario par
lamento atstovas, straipsnyje 
“Wrong diagnosis of cancer”, 
atspausdintame “The Toronto 
Sun” V. 21 laidoje, pačiai rašo 
apie p. Vandos Gylienės atvejį. 
Esą klaidinga gydytojų diagno
zė privertusi padaryti nereika
lingą operaciją, apsunkinusi fi
zinį ir ekonominį pacientės gy
venimą. Autorius pataria Mount 
Sinai ligoninei išmokėti pacien
tei duosnią kompensaciją.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Kanados 

Lietuvių Fondui už $100.00 auką, 
Prisikėlimo parapijos bankeliui už 
$100.00, Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugijai už $25.00 ir “Paramos” 
bankeliui už $100.00 auką. Visiems 
nuoširdus ačiū.

“Atžalyno” tėvų komitetas

. Pas gydytoją
— Dar netaip blogai, pane

le, — taria gydytojas. — Tai 
tik menka mažakraujystė. Ar 
jums pvz. šokant, smarkiai pla
ka širdis?

— Tai priklauso nuo to, su 
kuo šoku.

— Ar dažnai tamstą nukrečia 
drebulys?

— Visada, kai pamanau, kad 
tamstai reikės už vizitą mokėti 
10 dolerių .. .

Vairuotojai
Vairuotojų yra trys rūšys: 

tie, kurie patys plauna savo au
tomobilius, tie, kurie atiduoda 
juos plauti, ir tie, kurie laukia 
lietaus.

Skolininkas
— Kodėl tu taip geri? Juk, 

rodos, esi blaivybės draugijos 
narys?

— Jau nesu.
— Kodėl?
— Neužtenka pinigų nario 

mokesčiui. Parinko Pr. Alš.

Romualdui Pranevičiui
Lietuvoje mirus, broliui MEČISLOVUI PRANEVIČIUI 

ir žmonai IRENJAI nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

Vytautas Junevičius Vladas Jasas

Vanda ir Bronius Švedai

. .. 5 ZlEi.

L. K. Kūrėjų-Savanorių Sąjungos Toronto skyriaus nariui

Vincui Tamašauskui
mirus, jo dukrai ir sūnui Lietuvoje bei visiems jo arti
miesiems reiškia užuojautą —

Toronto Lietuvių Klubo pensininkai

-

"Tip-

Buvusios
firmos

Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse visuomet
gaunami pigesnėmis kainomis

("BUDGET PRICE SPECIALS"):
1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotj) 
Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre • 
Bromalea City Centre 
(2500 Hurontario St.) 
Paradise) •
480 St. Clair Ave. West
Eastgate Square, Stoney Creek 
596 Montreal Rd., Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings 
1040 Princess St., Kingston •

• Huron Square Shoping Centre, Cooksville 
Westcliffe Moll, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper

Ir šiose LOBLAWS krautuvėse: .
2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
• White Oaks Plaza, London • 
2085 Carlingwood, Ottawa • 
Bridge) Ottawa •

i

i 
g
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BaČėnSS All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

ABU BRAŽINSKAI...
(Atkelta iš 1-mo psl)

Turkijos teismas galutinio 
sprendimo nepadarė. O kol teis
mo sprendimo nėra, kaltinamie
ji negali būti laikomi nusikal
tėliais. Tiktai sovietai labai sten
gėsi suniekinti Bražinskus, pa
daryti kriminalistais ir juos per
imti savo žinion. Sovietinė spau
da, žinoma, ir toliau juodins 
Bražinskus, nes jie drįso išsi
veržti laisvėn sovietiniu lėktu
vu, kuriame įvyko nelaimė — 
žuvo patarnautoja.

Bražinskų išlaisvinimu dau
giausia rūpinosi VLIKas, ypač 
jo pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas. Jis nekartą lankėsi Anka
roje, kalbėjosi su kalinamai
siais, organizavo jų bylos gyni
mą, laiškų rašymą Turkijos vy
riausybei ir teikė visą galimą 
pagalbą. Tam reikalui buvo iš
leista gana daug asmeninių ir 
visuomeninių lėšų. Ir dabar 
VLIKas rūpinasi tolimesne Bra
žinskų globa Turkijoje bei sku
biu jų perkėlimu įsikurti kita
me krašte.

Visi lietuviai džiaugiasi, kad 
pagaliau mūsų tautiečiam pavy
ko pasiekti trokštamą laisvę. 
Linkėtina jiems sėkmingai įsi
kurti laisvajame pasaulyje ir 
įsijungti į bendrą visos išeivijos 
pastangų frontą, siekiantį Lietu
vos išlaisvinimo.

PADĖKA
Puikiai pavyko tautinių šokių gru

pės “Atžalynas” surengtas metinis 
šokių vakaras. Nuoširdžiai dėkoja
me: sol. R. Strimaičiui, J. Govėdui, 
visiems “Atžalyno” šokėjams bei jų 
vadovams už gražiai atliktą progra
mą; “Time Press Ltd. savininkams 
p.p. Danaičiams už pakvietimų at
spausdinimą nemokamai; “Advance 
Plastic Co. Ltd.” savininkams p.p. 
Augustinavičiams už plastikinius in
delius ledams; už talką parengiant 
bei papuošiant stalus ponioms: J. 
Vingelienei, I. Ciurlienei, A. Kul- 
nieriei, O. Skukauskienei; ištvermin
gai dirbusiems prie baro — p. Bil- 
kiui, p. Poškui ir p. Karnilavičiui; 
visoms mieloms ponioms už skaniai 
iškeptus šiam vakarui pyragus.

Be (o, didelę padėką reiškiam už 
puikius laimikius loterijai: p. Bu- 
meisteriams, p. Bubuliams, K. Dau
niui, V. Drešeriui, O. Delkams, p. 
Dauginiams, p. Kuzmams, p. Kul- 
niams, V. J. Skrebutėnams, J. Straz
dams, D. O. Siminkevičiams, Mo
hawk Furniture Co., S. Osztertag, 
High Fashion Furs Ltd.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems 
svečiams už atsilankymą, kurie savo 
dalyvavimu daug prisidėjo prie šio 
vakaro pasisekimo.

“Atžalyno” tėvų komitetas

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms už suruoštą 
man tokį gražų mergvakarį ir už to
kias gražias bei brangias dovanas. 
Nuoširdus ačiū.
Nancy Armata ir Kazys Pevcevičius

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko 
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. j reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

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

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

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3544.00
“MOSKVICIUS’
408 IE $3259.00
Station Wagon
“MOSKVICIUS”426IE $3698.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $3968.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

Frank Barauskas Ltd. 

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

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

iN^iiRANrr W'G*Drcsher |nsurance ««• ll>wUllAllwEi Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE So 
335 Roncesvalles Ave., T ■ r ne inco 
TORONTO, ONTARIO 1 6L UUU“IZUO
• ------  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

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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Sv. Jono Kr. parapijos ir 
Anapilio žinios

— šį sekmadienį švenčiame Sek
mines.

— šiuo sekmadieniu pradedamos 
nuolatinės pamaldos sekmadieniais 
vasaros metu Springhurste. Iki para
pijos persikėlimo į Anapilio sody
bą pamaldos Springhurste birželio 
mėnesio sekmadieniais bus laikomos 
3 v.p.p.

— Anapilio sodyboje abi salės — 
didžioji ir augštutinė (parodų), yra 
jau įrengtos ir nuomojamos parengi
mams bei vestuvėms. Salės nuomoja
mos šiems ir 1975 metams. Lietuvių 
organizacijos, norinčios iš anksto už
sisakyti Anapilio salę 1975 m., prašo
mos tai padaryti iki birželio 20 d. 
Po šios datos salės bus nuomojamos 
visiems pagal pareikalavimą.

— Anapilio sodybai aukojo $500: 
KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. 
par. skyrius; $1.728 gauta iš rinklia
vos kapinėse ir po to įvykusių už
kandžių Anapilio sodyboje; $250: pa
aukojo dr. J. Yčas (800); po $100: 
E. Beinorienė, N.N. ir N.N. Visiems 
geradariams nuoširdi padėka.

— Speciali padėka šv. Jono Kr. 
par. kat. moterų dr-jos skyriui ir 
Anapilio moterų bei vyrų būreliams 
už suruošimą vaišių Anapilio salėje 
gausiems dalyviams po kapinių lan
kymo iškilmių. Padėka O. Ažubalie- 
nėi ir O. Derliūnienei už šeiminin
kavimą, aukojant darbą Anapiliui.

— Sveikiname Jadvygą ir Adolfą 
Vanagus, Anapilio sodyboje atšven
tusius 25 m. vedybinę sukaktį.

— Tragiškai žuvus a.a. Romui 
Lenkaičiui, gili užuojauta velionies 
tėvams ir broliui.

— Šį šeštadienį, 4 v.p.p., par. šven
tovėje tuokiasi Petras Šimonėlis su 
Aldona Aušrotaite.

— Pamaldos: šį trečiadienį, 9 v. 
r., už a.a. Alfonsą Docių (mirties 
metinės); šeštadienį, 7.30 v.r., už a.a. 
Barborą Rudvalienę, 10 v.r. už a.a. 
Julę Pleirienę; sekmadienį: 10 v.r. 
už A. Petraičio tėvus, 11 v. už a.a. 
Jurgį Šakalį, Anapilyje už a.a. Adomą 

Urnavičių (užpr. A. J. Petrauskai).
“T. žiburių” persikėlimo į 

naujas patalpas terminas artė
ja. Š.m. birželio 18 d., išleidus 
tos savaitės numerį, pradeda
mas persikraustymas. Dėlto “T. 
Z.” negalės išeiti dvi savaites. 
Bus keliamasi į Anapilio sody
bą, kur jau yra įrengtos spaus
tuvei, administracijai ir redakci
jai patalpos. Naujasis “TŽ” ad
resas bus paskelbtas vėliau.

Darbo jėgos ir imigracijos 
ministerija atidarė Toronte nau
ją įstaigą 1243 Islington Ave. 
Tel. 239-8491. Ji aptarnaus va
karinio Toronto gyventojus, ku
riems rūpi artimųjų imigracija, 
lankytojų vizų pratęsimas ir 
pan. Centrinio ir rytinio Toron
to gyventojus ir toliau aptar
naus Canada Immigration Cent
re, 480 University Ave.
DURIE GATVĖJE, arti Bloor, par
duodamas 4-rių miegamųjų per du 
augštus naujai atremontuotas mūri
nis namas. Yra garažas. Kaina $59,- 
900. Pirmas mortgičius iki $30,000 iš 
10%. Skambinti Jonui Grupiljonui, 
Royal Trust Co. Tel. 236-1871, na
mų 2424189.

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.

SPRINGHURSTE, LINDALE gatvė 
je, prie lietuvių Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės išnuomojami su atskiru 
įėjimu ir dviem lovom kambariai. 
Galima virtis. Teirautis tei. 534-8112 
Toronte — E. Kulienė arba ten pat 
vietoj.

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI DRE ŠERIUI 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

JONAS BANYI.IS 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 tei. 
767-4737.
ATLIEKU VISUS NAMU DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lietu
viams pigesnė kaina. Skambinti po 
5 v.p.p. tei. 535-2581 (klausti Joe).

8ARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 B L O O R St. W.z 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Antroji rinkliava šį sekmadie

nį — parapijos skoloms sumažinti. 
Prašom visus prisidėti

— Lydija Glinskytė ir Walter 
Stachiw susituokė mūsų šventovėje 
gegužės 25 d.

— Sibirinių trėmimų minėjimas
— birželio 12, trečiadienį, 7.30 v.v. 
anglikonų šv. Pauliaus šventovėje 
(Bloor ir Church St.). Minėjimą 
rengia Kanados Baltiečių Federaci
ja. o pamaldas organizuoja baltiečių 
kunigai. Giedos mūsų parapijos cho
ras. Mūsų parapijos šventovėje šis 
minėjimas bus birželio 16 d. per 
Sumą.

— Paskutinė parapijos choro re
peticija gegužės 30, ketvirtadienį, 
7.30 v.v. Choras giedos sekmadieniais 
per Sumą iki birželio 16 d. Parapi
jos vadovybė, atidėkodama chorui 
ir jos vadovui kun. Br. Jurkšui už 
gražų giedojimą, birželio 1 d. 7 v.v. 
rengia padėkos vakarienę.

— Aušros stovykla bus liepos 7
— 20 d.d. Kviečiame jaunimą gau
siai dalyvauti. Stovyklą organizuo
ja par. tarybos jaunimo sekcija ir 
Aušros sporto klubas. Maisto kai
noms pakilus, pakeliamas stovyklos 
mokestis. Vienam stovyklautojui už 
vieną savaitę — $40, už dvi — $70. 
Dviem stovyklautojams iš vienos šei
mos savaitei — $70, dviem savaitėm
— $120; trim stovyklautojam iš vie
nos šeimos savaitei $90, dviem sa
vaitėm — $150. Kainos nustatytos 
pasitarus su ateitininkais ir skau
tais.

— Aušros stovyklavietės paruoši
mu rūpinasi naujai įsteigta parapi
jos tarybos stovyklavietės priežiū
ros sekcija. Jai vadovauja V. Tasec- 
kas. Jau keletas šeštadienių, kai 
ten vyksta paruošiamieji darbai. Jei 
kas gali paaukoti stovyklai vieną ki
tą darbo dieną, prašome pranešti 
klebonijos raštinei.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį 9 v. Girdauskų šeimos in
tencija (Z. O. Girdauskai), sekma
dienį 8 v. P. A. Ledų intencija 
(sūnūs), 9 v. už Edvardą Stankaitį 
(tėvai), 10 v. už Kazimierą Kali
nauską (V. A. Dobilai, B. T. Stanu- 
liai, A. B. Kiškūnai), 11.15 v. už pa
rapiją, 7 v.v. už Barborą Rudvalie
nę (A. Kriaučiūnienė).

— Motinos Dienos novenos Mi
šios laikomos šiokiadieniais 8 v.r., 
šeštadieniais ir sekmadieniais—9 v.r.

Lietuvių Namų žinios
— Birželio 29 — liepos 1 d.d. 

Winnipege įvyks Lietuvių Diena. 
Organizuojama ekskursija. Lėktuvas 
išskris birželio 29 d., 9 v.v., o grįš 
į Torontą liepos 1 d. vakare. Kaina 
$99. Yra dar vietų. Suinteresuoti 
tesikreipia į LN arba pas W. Dau
ginį tel. 249-2067.

— Moterų Būrelis plečia darbus 
L. Namuose. Šią savaitę jis perėmė 
bingo bufeto tvarkymą.

— Naujas LN reikalų vedėjas Al
gis Juzukonis rūpinasi LN scenos su
tvarkymu. Jo iniciatyva buvo sušauk
tas posėdis su scenų įrengimo spe
cialistu. Manoma, scenos sutvarkymo 
darbai prasidės tuoj po karavano.

— LN baro leidimu tebesirūpina
ma. Šią savaitę Liquor Board bus 
pristatyti visi pareikalauti dokumen
tai. Dėl atostogų sprendimas gali už
sitęsti.

— Atostogų metu LN sekmadienių 
popietės bus tęsiamos. Nauja šeimi
ninke ir jaunų mergaičių patarnavi
mu atsilankiusieji patenkinti. Pra
ėjusio sekmadienio popietėj dalyva
vo nemažas skaičius lietuvių.

— Neatostogaujantiem lietuviam 
LN manoma įvesti 5-7 v.p.p. vakarie
nes kiekvieną dieną, išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius, kad šei
moms išvažiavus į vasarvietes palikę 
mieste vyrai galėtų gauti lietuviš
kų valgių ir šaltų barščių.

— LN valdyba tikisi, kad atostogų 
metas nebus kliūtis lietuviams tap
ti LN nariais ir kad lietuviai pirks 
ir toliau paskolos lakštus. Pastarųjų 
jau išparduota už $275.000, liko par
duoti už $25.000. Nors didžiosios sta
tybos sąskaitos jau apmokėtos, bet 
liko dar keletas nedidelių. Gali tek
ti jas greitai apmokėti ir šie $25.000 
bus labai reikalingi.

Žurnalistas Vladas Būtėnas- 
Ramojus, kuris “TŽ” skaityto
jams pažįstamas iš skilties “Či
kagos lietuvių horizonte”, lan
kėsi Toronte. Kaip LŽS centro 
valdybos atstovas dalyvavo to
rontiškių spaudos darbuotojų 
susirinkime gegužės 24 d. L. Na
muose, aplankė “TŽ”, Šv. Jono 
Kr. šventovę, Anapilį, Prisikė
limą, L. Namus, bankelius ir ki
tas lietuvių institucijas. Dalyva
vo KLK Centro surengtame 
simpoziume, “Varpo” koncerte, 
aplankė visą eilę visuomenės ir 
kultūros veikėjų. Jis pasiryžęs 
aplankyti dar Otavą ir Montrea- 
lį. Grįžęs Čikagon parašys JAV 
lietuvių spaudoje eilę reportažų 
apie Kanados lietuvių gyve
nimą.

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

Sibirinių trėmimu
(> u

MINĖJIMAS TORONTE 
birželio 12, 
trečiadienį, 
7.30 v. vakaro,

šv. Pauliaus anglikonu šventovėje (227 moor st e.) 
BUS EKUMENINĖS PAMALDOS, laikomos estų, latvių ir lietuvių kunigų. 

Dalyvaus žymūs svečiai kanadiečiai.
RENGIA Kanados Baltiečių Federacija ir kviečia lietuvius gausiai dalyvauti.

PN Lietuviu Diena
W W I N NIPEGE, MANI T OBOJE 
Birželio 28, penktadienio vakarą - PRIĖMIMO BANKETAS

Birželio 29, šeštadienį, 6 v.v., SUSIPAŽINIMO VAKARAS
(VAKARIENĖ ir ŠOKIAI) • Gros reprezentacinis miesto orkestras “TAD COMAR“ 
Marlborough Hotel, 331 Smith St. Būtinos rezervacijos iš anksto. Kaina asmeniui $7.50, 
vaikui iki 12 metų $5.00. Rezervacijas siųsti: 432 Elgin Ave., Winnipeg, Manitoba, R3A 0K7

Birželio 30, sekmadienį, 2 v.p.p., PAMALDOS Šv. Marijos katedroje, 
353 St. Mary Ave., Winnipeg. Sv. Mišias atnašaus vyskupas V. Brizgys ir svečiai kunigai. 
Pamokslą sakys: kardinolas G. Flahiff ir prel. J. Balkūnas. Giedos Hamiltono "Aidas“.

4 V.p.p. PASIRODYMAS WINNIPEG© VISUOMENEI prie parlamento rūmų 

"PLAYHOUSE" teatro salėje, 180 Market E.
Programą atliks: Toronto jaunimo ansamblis “Gintaras", 

Hamiltono mergaičių choras "Aidas“, 
Londono jaunimo ansamblis "Baltija"

8 vai. vakaro
KONCERTAS
Antano Tamošaičio paveikslų ir Anastazijos Tamošaitienės 
kilimų, gobelenų, tautinių raštų ir tautinių drabužių MENO PARODA
birželio 25 — liepos 6 d.d. Manitoba Museum Of Man & Nature, 190 Rupert Ave, (Main &
Rupert). Atidarymas — birželio 25 d., 8 v.v. A. Tamošaitienė 1937,1938, 1939 ir 1949 m. dalyvavo 
tarptautinėse parodose Paryžiuje, Berlyne, du kartus Niujorke, laimėdama aukso medalius ir I-sius prizus.

20-tajai Kanados Lietuvių Dienai Rengti Komitetas, 432 Elgin Ave., Winnipeg, Man., R3A 0K7 
---------------------------------------------------------------------------- Telefonas 204-943 -8925

“Gedimino pilis”, jaunimo 
kavinė, veiks paskutinį sykį 
prieš atostogas šį penktadienį, 
gegužės 31 d., nuo 8 v.v. Bus 
įvairių dainininkų. Rengėjai 
kviečia visą jaunimą atsilankyti.

KLB Toronto apylinkės nau
jai išrinktos tarybos (atstovų ir 
organizacijų bei institucijų va
dovų) susirinkimas įvyks birže
lio 4 d., 7.30 v.v., Lietuvių Na
muose. Darbotvarkėje: valdybos 
pirmininko, iždininko ir revizi
jos komisijos pranešimai, disku
sijos dėl pranešimų ir sumany
mai, liečią bendruomeninę apy
linkės veiklą. Kadangi ši apyl. 
valdyba naujajai tarybai prisi
stato pirmą kartą, iškels ir pasi
tikėjimo klausimą. Apyl. valdy
ba labai prašo visus išrinktus 
apylinkės tarybos narius ir vei
kiančių liet, organizacijų atsto
vus susirinkime dalyvauti. Or
ganizacijos iki gegužės mėnesio 
galo prašomos užsiregistruoti 
pas apyl. valdybos sekr. M. Ab
romaitį tel. 532-4793. Šis apyl. 
valdybos kvietimas yra oficialus 
ir jokių kitų kvietimų raštu ar 
telefonu pavieniams tarybos na
riams ar organizacijoms nebus 
siunčiama. Apylinkės valdyba

Kovai su ligomis (colitis, ilei
tis, Cron’s disease) steigiama 
draugija. Iniciatoriai kreipėsi Į 
“TŽ”, prašydami paskelbti, kad 
steigiamasis' susirinkimas įvyks 
birželio 5 d., 8.30 v.v., Sunny- 
brook ligoninėje, 2075 Bayview 
Ave. Telefonas informacijai: 
493-6540 arba 449-2639.

Automobilių iškyla (car rally) 
į gegužinę prie Londono įvyks 
birželio 15, šeštadienį. Dalyviai 
susirenka 8 v.r. Anapilio auto
mobilių aikštėje. Iškyla užtruks 
apie penkias valandas. Joje bus 
gera proga susipažinti su apy
linkių gamta ir istorija. Prašo
me susirasti bendrakeleivį (bent 
du žmonės kiekviename auto
mobilyje) ir registruotis bei in- 
formuotis pas Algį 368-2468 ar
ba Eugenijų 533-0342. Registra
cija būtina kiekvienam asme
niui automobilyje. Bus skiria
mos premijos geriausiai baigu
siems dalyviams. Organizatoriai

Julė Liutkienė, paviešėjusi Su
valkų trikampyje ir aplankiusi 
gimines Lietuvoje, grįžo į To
rontą. Antanas Zimnickas, Na
talija Grigutytė ir J. Pečiulie
nė, prieš keletą metų įsikūrę 
Kanadoj, išvyko praleisti ato
stogų į tėviškę Suvalkų trikam
pyje.

Brangūs bičiuliai! ..........-
Nuoširdus ačiū už staigmeną mano penkiasdešimtojo gimtadienio 

ir 25 metų spaudos darbo sukakties proga. Dėkoju už gražią dovaną, 
dail. E. Stankuvienės paveikslą, kuris visuomet primins jūsų visų nuo
širdumą, o gausus vaišių stalas — lietuvišką vaišingumą.

Ypač dėkingas daug darbo ir rūpesčio įdėjusiai šios šventės 
rengėjai poniai Salomėjai ir jai talkinusiam p. Jonui Andruliams, 
kurių gražioje rezidencijoje įvyko šis pobūvis. Ačiū už sveikinimus 
K.L.K.K. Dr-jos “Žiburiai” pirm. P. Bražukui, “TŽ” redaktoriui kun. 
dr. Pr. Gaidai ir G. Trinkienei. Dėkoju visiems: ir dalyvavusiems, ir 
tik prisidėjusiems prie dovanos: “TŽ” red. kun. dr, Pr. Gaidai, kun. 
kleb. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui, S. V. Aušrotams, S. J. Andru
liams, R. P. Bražukams, M. A. Bumbuliams, E. S. Čepams, E. V. Son- 
doms (ypač poniai Sondienei už sukaktuvinį tortą), J. K. Kaknevi- 
čiams, B. S. Prakapams, V. K. Ottams, F. V. Urbonams, G. B. Trin
koms, O. J. Inčiūroms, Vyt. Kastyčiui, E. Zakaržauskienei, G. L. Bilkš- 
čiams, Z. J. Didžbaliams, J. A. Rinkūnams, A. K. Rusinams, VI. Ger
manavičiui, A. B. Beresnevičiams, A. B. Slivinskams.

Prie šios padėkos jungiasi ir mano žmonelė Genovaitė, kuri dėl 
ligos negalėjo padėti rengiant šią šventę. Todėl kartu tariame Jums 
visiems nuoširdų lietuvišką ačiū. •

Jums dėkingi — Vytautas ir Genovaitė Balčiūnai

PETRAS ADAMONIS
’< C. I. B. į

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

Tradicinis Toronto tarptauti
nis karavanas įvyks birželio 22 
— liepos 1 d.d. Lietuvių pavil
jonas “Vilnius” bus įrengtas 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. W. Į visus paviljonus bus 
galima įeiti tik su pasu. Ne
bus įmanoma gauti vienos die
nos pasą. Pasai, parduodami iš 
anksto, galioja visam karavanui 
ir visuose paviljonuose. Paso 
kaina prieš birželio 15 d. yra $3, 
nuo birželio 15 — $4. Pasus 
galima pirkti “Paramos” banke
lyje, Prisikėlimo parapijos ban
kelyje, Margio vaistinėje, “Park
side Meats” ir pas privačius pla
tintojus. Pirkdami pasus iš lie
tuvių platintojų padėsite savo 
paviljonui “Vilnius”.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo valdyba praneša, kad 
apie vidurį birželio mėn. rengia
ma išvyka į Otavą vienai dienai 
(iš ryto išvyksime autobusu ir 
naktį grįšime į Torontą). Vyks
tantieji turės patys apmokėti iš
vykos išlaidas apie $16. Norin
tieji dalyvauti, prašomi regist
ruotis minėtame Klube, užmo
kant kelionpinigius. Klubas at
daras kasdien nuo 1-6 v.v. Tel. 
533-3498. Valdyba

Policijos savaitės proga On
tario vidaus reikalų min. G. 
Kerr apdovanojo žymeniu poli
cijos tarnautoją Albertą Make- 
vičių. Jo nuotrauka buvo idėta 
“The Toronto Sun” dienraštyje.

Akademinis sambūris ir šiemet 
skiria $500 V. Krėvės vardo literatū
ros premiją už geriausią dar nepre
mijuotą veikalą, išleistą 1972 -1973 
m. Leidyklos ir autoriai prašomi 
siųsti savo knygas pirm. dr. Jūra
tei Ciplijauskaitei-Tanner, 699 Vic
toria Dr., Baie d’Urfe, Quebecc.

Kino filmų aktorė Rūta Kihnony- 
tė-Lee lankėsi Montrealyje pas jau
nuosius Dunderius jų kūdikio krikš
tynų proga.

Jaunųjų “Lito” narių ekskursija 
bus birželio 26. Išvykstama nuo abie
jų “Lito” skyrių 9 v.r., grįžtama 3 v. 
p.p. Dalyvauti gali nariai nuo 6 iki 
16 m. amžiaus. Ekskursantai aplan
kys hidroelektrinę jėgainę Beauhar- 
nois vietovėje, jūrkelio įrengimus 
laivams pakelti ir nuleisti.

Prancūzai katalikai birželio 2 d. 
Montrealio universitete ruošia para
pijos šeimų bendradarbiavimo šven-

TORONTO, ONT.
Kanados vengrai pasiryžo 

įsteigti Toronto universitete 
vengrų kultūros kursą. Szeche- 
nyi Society; Inc. jau telkia lė
šas. Nutarta kreiptis į 35.000 
vengrų šeimų Kanadoje', kad su
dėtų $575.000. Kursas numato
mas pradėti rugsėjo mėnesį. Iki 
šiol nė viename iš 35 Kanados 
un-tų vengrų kultūros kursas 
nebuvo dėstomas. Tik keturių 
didžiųjų etninių grupių kultū
ros kursas yra dėstomas kaiku- 
riuose Kanados universitetuose. 
Vengrai Kanadoje savo skaičiu
mi yra X etninė grupė. Toron
to un-tas pažadėjo nemokamai 
duoti numatytam kursui patal
pą, pasirūpinti jo administravi
mu, bet metinė profesoriaus al
ga ir bendro pobūdžio išlaidos 
turi būti atlygintos pačių 
vengrų.

Tarptautinis Institutas (Inter
national Institute of Metropoli
tan Toronto, centrinė įstaiga 
2084 Yonge St.) įsteigtas 1956 
m. pagelbėti naujiem ateiviam, 
susidūrė su finansinėmis kliūti
mis. Iki šiol jį rėmusi “United 
Appeal” agentūra (kasmet $17.- 
000) pranešė nutraukianti para
mą. Instituto pirmininkė D. 
Jennings sukvietė spaudos kon
ferenciją ir išdėstė savo argu
mentus prieš tokį neigiamą 
sprendimą, padarydama prie
kaištą “United Appeal” agentū
ros komisijai, tyrusiai Institu
to veiklą, esą jos nariai neturį 
supratimo apie ateivius ir apla
mai etnines grupes. Galimas da
lykas, būsimoje “United Ap
peal” rinkliavoje etninės gru
pės mažiau reikšis ir mažiau 
aukos. 

Mūsų kredito unijos nariui

a.a. Juozui Bulotai
mirus, jo žmonai LILIJAI, dukrai VERONIKAI, sū
nums GYLIUI, RYČIUI, ALVYDUI, BRUNONUI ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos “Litas" valdyba

į Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

4 4 « 1 T 1 (U I ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L 1 1 A V MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas.... ........  6.0% Asmenines ________________10%
Taupomąsias s-tas ----------8 25% Nekil)1 turto ............_......... W%
Terrn.ind.ini---------------- 8.75% -1p.
Term. ind. 2 m____________9.0% Ceklų kred,to ------------------- 11%
Term. ind. 3 m. _________9.25% Investacines nuo. _10,5% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvjbės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantin!, 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 u u- 
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.

tę. Iš AV parapijos pakviesti keturi 
atstovai. Jiems atsiųsti apmokėti bi
lietai.

Pirmoji vaikų Komunija AV pa
rapijoj įvyko gegužės 12 d. Ją pri
ėmė: Juozas Bernotas, Vytautas 
Gruodis, Robertas Dikaitis, Antanas 
Lukošius, Anita Stulginskaitė, Kris
tina Ūsaitė, Audronė Verbylaitė ir 
Rimutė Zavytė. Šventė buvo įspū- 
ringa ir gražiai organizuota. Vaiku
čius pirmajai Komunijai paruošė 
mūsų energingoji seselė Paulė.

“G i n t a r o” ansamblis koncertavo 
Otavoje Lietuvių Savaitės atidarymo 
iškilmėje. Koncertas pavyko labai 
gerai. Gaila, kad salė buvo nedidelė. 
Dalyviai turėjo stovėti dėl vietos 
stokos. Gintariečius otaviškiai labai 
gerai pavaišino ir įvertino. 2 v. nak
ties gintariečiai grįžo į Montreal), o 
rytą anksti vėl su knygomis vyko į 
darbą.

Kvebeko imigracijos mlnisteris 
Bienvenue aplankė mūsų skautes, 
kurios buvo pakviestos į Place Bon
aventure “Salon de la femme” paro
dyti tautodailės darbų ir pademonst
ruoti, kaip tie darbai atliekami. Jos 
ten buvo pakviestos net tris kartus. 
Imigracijos skyriuje buvo užrašyta 
“Folklore Lithuanien”. Čia buvo iš
statyti “Vaivorykštės” projekto at
likti darbai: lėlės, gobelenai, juostos, 
kaklaraiščiai, margučiai, verbos, eg
lutės šiaudinukai ir kiti. Per garsia
kalbį buvo aiškinami tautodailės 
darbai, taip pat transliuojamos lietu
viškos giesmės ir dainos. Lankytojų 
susidomėjimas mūsų tautodaile buvo 
gana didelis. Rasa Lukoševičiūtė įtei
kė jam dovaną lietuvišką lėlę. Jis 
sveikinosi skautiškai ir autografe už
rašė: “Sėkmės lietuvėms skautėms.” 
Mat, jis yra buvęs paskautininku. 
Buvo fotografuojama ir filmuojama. 
Kaklaraiščių ir juostų audimą de
monstravo L. Jonelytė, L. Bendžiūtė, 
R. Lukoševičiūtė ir D. Staškevičie- 
nė, gobelenų — Bernotienė ir I. 
Lukoševičienė. Paaiškinimais joms 
talkino B. Nagienė. Skautės ir to
liau tęsia “Vaivorykštės” projektą, 
kiekvieną antradienį susirinkdamos 
AV klebonijoje. Gegužės 12 d. “Gin
taro” ansamblis užbaigė moterų su
ruoštą parodą-mugę tautiniais šo
kiais.

Inž. Juozas Bulota mirė gegužės 
18 d.; palaidotas gegužės 21 d. Notre 
Daine dės Neiges kapinėse. Velionis 
buvo Lietuvos kariuomenės karinin
kas. šaulys, skautas. Paliko nuliūdu
sią žmoną, keturis sūnus, vieną duk
rą, tris brolius Lietuvoje ir vieną 
brolį JAV-se.

Katalikių moterų susirinkimas — 
birželio 2, sekmadienį, po. 11 v. pa
maldų parapijos salėje. Visos narės 
ir moterys, kurios prisidėjo prie 
velykinio stalo paruošimo, kviečia
mos dalyvauti.

Tęl. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355


