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Idėjos ir pinigai
jeigu senoji Lietuvos išeivija buvo daugiausia duonos jieš- 

kotoja, tai naujoji — idėjos ir laisvės. Duona pastarajai rūpėjo, 
kaip ir kiekvienam žmogui, bet nebuvo jos rūpesčių centre. Tai 
ypač buvo ryšku gana kukliose išvietintųjų asmenų stovyklose. 
Žmonės turto mažai teturėjo, bet idėjinė bei kultūrinė veikla buvo 
labai gyva. Vos atvykę Amerikos žemynan, mūsų tautiečiai puolėsi 
kurti naujų gūžtų, organizuoti savo gyvenimo naujose sąlygose, 
tačiau idėjinė linkmė vistiek pirmavo. Tiek politinė, tiek kultūrinė 
veikla plaukė stipria srove, netgi su padidėjusiu dinamizmu. Po 
kurio laiko betgi pastebėta, kad idėjinei veiklai užtikrinti nėra pa
stovaus medžiaginio pagrindo, ypač amerikinėse sąlygose, kur idėja 
be pinigo neilgai teišsilaiko. Akylesnieji ėmė planuoti geležinį 
fondą, kurio gausus kapitalas maitintų lietuviškąją idėjinę bei 
kultūrinę veiklą neribotą laiką. Vienas pirmųjų tos idėjos žmonių 
buvo jaunas dr. Antanas Razma. Jis ėmė skleisti tą idėją spaudoje, 
suvažiavimuose, kol pagaliau įtikino veikėjus, kad toks fondas bū
tinas. Taip gimė JAV-se Lietuvių Fondas, dabar artėjąs jau prie 
milijoninės sumos kapitalo ir savo nuošimčiais jau gerokai mai
tinąs kultūrinę bei idėjinę JAV lietuvių veiklą. Iki šiol jis yra 
išdalinęs įvairiem kultūriniam projektam dešimtis tūkstančių do
lerių. Ir kas svarbiausia — Lietuvių Fondo pajėgumas tolydžio ne 
mažėja, o didėja.

★ ★ ★
JAV-se gimusi idėja neliko be atgarsio Kanadoje ir Austra

lijoje. Pradžioje manyta, kad našiau būtų turėti bendrą š. Ame
rikos lietuvių fondą, bet einant prie praktinio idėjos vykdymo patir
ta, jog tai neįmanoma dėl teisinių ir kitų motyvų. Tada gimė sava
rankiškas Kanados Lietuvių Fondas KLB tarybos suvažiavimo nu
tarimu. Ligšiolinė patirtis pakankamai įrodė, kad tai buvo vienas 
pagrindinių Kanados Lietuvių Bendruomenės žingsnių idėjinėje- 
kultūrinėje veikloje. Rašantis Kanados lietuvių istoriją negalės ne
pastebėti, kad tai buvo realus užmojis, siekiąs sudaryti kapitalą 
būsimai nepriklausomai Lietuvai ir materialinę atramą idėjinei- 
kultūrinei išeivijos veiklai Kanadoje. Per dešimtį metų jau su
telkta $100.000 kapitalo, kurio nuošimčiai kasmet padeda maitinti 
mūsų švietimą ir aplamai kultūrinę veiklą. Prie šios atramos pri
dėjus mūsų bankelių kasmet skiriamas sumas kultūriniams reika
lams, susidaro jau nemaža suma. Žinoma, jos dar toli gražu ne
pakanka visai kultūrinei veiklai finansuoti. Kultūriniai vienetai turi 
savo užmojams pasijieškoti lėšų ir savo iniciatyva. Be to, į pagal
bą ateina ir Kanados daugiakultūrių reikalų ministerijos fondai, 
žodžiu sakant, idėjinė bei kultūrinė mūsų veikla nėra pakibusi 
ore. Ir juo toliau, juo tas medžiaginis pagrindas stiprės. Dabar 
svarbu, kad nenusilptų idėjiniai polėkiai, kad neišnyktų idėjos 
žmonės, kad nedingtų kultūriniai talentai.

★ ★ ★
Kanados Lietuvių Fondas, sutelkęs $100.000 kapitalo, gali di

džiuotis pirmuoju etapu. Žinoma, tai nėra suma, kuri labai impo
nuotų savo didumu. Žinant, kad Kanadoje yra bent 25.000 lietuvių, 
kiekvieno įnašas tėra $4. Nėra abejonės, kad Kanados lietuviai gali 
duoti daug daugiau. Yra juk daugybė tautiečių, kurių nuosavybės, 
imant paskirai, toli pralenkia Fondo kapitalą. Didysis menas čia 
yra mokėjimas prieiti prie individualaus kapitalo, nes jis pats 
savaime į Fondo iždą neatriedės. Dėlto $100.000 sutelkimas rodo 
veikėjų pastangas bei gerą pradžią. Reikia tikėtis, kad ateityje tos 
pastangos bus dar sėkmingesnės, nes vyresnioji karta, kuri dau
giausia aukoja, tebėra pakankamai duosni ir vis realiau žiūrinti 
ateitin. Fondo vadovybė yra užsimojusi pradėti antrąjį etapą ener
gingu užmoju. Todėl svarbu nuolat turėti pilną lietuviškosios vi
suomenės pasitikėjimą. Pastarojo susvyravimas atsiliepia ir į lėšų 
telkimą. Tai buvo jaučiama pvz. tuo metu, kai kilo ginčas tarp 
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos ir Fondo vado
vybės. Pastarosios apdairumas daug lems ne tik lėšų telkime, bet 
ir jų panaudojime kultūrinei veiklai. Įvairūs kaitaliojimai Fondo 
struktūroje gali neigiamai atsiliepti visu frontu. Kanados Lietuvių 
Fondas savo esmėje turi išlikti toks, koks buvo Įsteigtas, ir tarnauti 
pagrindinei idėjai: “Kapitalas Lietuvai, nuošimčiai — lietuvybei.” 
Keisis laikai, keisis žmonės, bet Fondo pagrindas turi išlikti pa
stovus. Daugelis mūsų laisvos Lietuvos gal nematys, bet jų Įnašai 
Fonde ją galės pasiekti. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PREMJERŲ KONFERENCIJA OTAVOJ

Kinija - geltonasis pavojus ar viltis?
Prof. dr. Ereto straipsnis šveicarų naujosios kartos žurnale

Kanados premjerai dvi dienas 
Otavoje svarstę naftos proble
mas. Dėmesio centre buvo fede
racinio premjero P. E. Trudeau 
pasiūlytas naftos bei jos gami
nių kainos suvienodinimas viso
se provincijose. Rytinėje Kana
dos dalyje nafta dabar yra bran
gesnė, nes ją tenka Įsivežti iš 
Venecuelos, kuri yra gerokai 
padidinusi kainas. Dėl didelių 
nuomonių skirtumų dalis prem
jerų posėdžių buvo nevieši. Naf
tą tiekiančios Albertos ir Saska- 
čevano provincijos nori dides
nių pajamų, nors šiuo metu jos 
kainos yra užšaldytos. Premje
rų padarytas sprendimas yra 
kompromisinio pobūdžio. Albert 
tos naftos kainų užšaldymą nu
tarta palikti iki š.m. balandžio 
1 d., o statinę Saskačevano naf
tos leista pabranginti sekantj 
mėnesį $1 kanadiečiams ir $2 
amerikiečiams. Pasibaigus kai
nų užšaldymui, kanadiečių lau
kia neišvengiamas statinės naf
tos pabrangimas $2 ir jos kai
nos pakilimas iki $8 ateityje. 
Kainoms suvienodinti teks pa
naudoti dalį už naftą gaunamų 
pajamų, kurių pasidalinimas te
bėra nesutartas. Premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė buvo pasiū
liusi naftą tiekiančioms provin
cijoms ketvirtadalį už ją gauna
mo muito iš JAV, o likusius tris 
ketvirtadalius norėjo panaudoti 

kainų išlyginimui, naftos bend
rovių pelno padidinimui ir savo 
iždo papildymui. Problemą su
daro Kanados konstitucija lai
komas S. Amerikos aktas, pagal 
kuri visi žemės turtai palieka
mi provincijų kontrolei. Premje
rai federacinės vyriausybės pa
siūlymą atmetė. Atrodo, šiuo 
klausimu teks vesti naujas de
rybas, o per sekančius du mė
nesius Otava pašalpomis iš savo 
iždo ir naftos muito stengsis su
mažinti jos gaminių kainas Kve
beke bei rytinėse Kanados pro
vincijose. Premjerai pritarė naf
tos kainų suvienodinimui, bet 
jie taipgi pareikalavo ši princi
pą pritaikyti ir kitų gaminių kai
noms visose Kanados provinci
jose.

Kuboje lankėsi septyni Kana
dos feedracinio parlamento na
riai, vadovaujami liberalo Ge
rardo Laniel. Oficialiame jų pri
ėmime dalyvavęs diktatorius F. 
Castro pareiškė norą apsilanky
ti Kanadoje ir ją pagyrė už da
bartinę užsienio politiką. Savo 
oficialiu vizitu jis norėtų padi
dinti Kubos cukraus eksportą 
Kanadon. šiuo metu bendrame 
Kanados cukraus importe Ku
bai tenka vos 7%. F. Castro no
ri. kad Kanada Kuboje pirktų 
20% įvežamo cukraus. Nors jis 
siūlosi atvažiuoti Kanadon, bet 
nekviečia P. E. Trudeau.

Vokiškas “T e a m” žurnalas 
1973 m. rugpjūčio laidoje pa
skelbė ilgą ir išsamų prof. dr. J. 
Ereto straipsnį apie Europos 
santykius su komunistine Kini
ja, kurioj jis mato politinę bei 
karinę atsvarą prieš Sovietų Są
jungą. Primindamas Wilhelmo 
II jau 1895 m. pastebėtą gel
tonąjį pavojų, jis klausia, ar tas 
pavojus dabar nėra tapęs Euro
pos geltonąja viltimi.

Nors II D. karas pasibaigė ka
pituliacija, lig šiol tebėra nepa
sirašyta bendroji taikos sutartis. 
Dvi didžiąsias pokarines pasau
lio galybes dabar yra pakeitęs 
trikampis, kurį sudaro JAV, So
vietų Sąjunga ir komunistinė 
Kinija. Šis trikampis ateityje 
gali tapti keturkampiu ar net 
penkiakampiu, jeigu karinį po
tencialą atgaus Japonija, bus 
įsteigtos Jungtinės Europos 
valstybės. Į atskirą didžiūnų 
kampą galėtų pretenduoti ir In
dija, bet jos žingsnius šia kryp
timi stabdo neturtas, kastų sis
tema, hinduizmas. Dabartinia
me trikampyje Kinijai tenka vi
durio pozicija tarp sovietų ir 
amerikiečių. Todėl prof. dr. J. 
Eretas ir kelia pagrindinį klau
simą — kas su kuo ir kas prieš 
ką?

Tarp Maskvos ir Vašingtono
Pateikęs pagrindinius Kinijos 

istorijos bruožus, straipsnio au
torius pereina prie dabartinių 
laikų, Kinijos santykių su So
vietų Sąjunga ir JAV. Maskvos 
ir Pekingo santykius sujaukė 
1858-60 m. carinės Rusijos Ki
nijai padiktuotos sutartys, ku
rių dėka buvo pasiglemžtas 1,5 
milijono kv. kilometrų plotas 
Turkestane, Pamiro kalnyne, 
Amūro bei kitose srityse. Nors 
sovietų kompartija po 1917 m. 
revoliucijos sutartis pripažino 
nelegaliomis, jų ir šiandien nėra 
atšaukusi. Kinietiško komuniz
mo kūrėjas Mao kaip tik ir sie
kė artimų ryšių su Sovietų Są
junga, tikėdamasis atgauti bent 
dalį Kinijos žemių. Politinį lū
žį tarp Pekingo ir Maskvos at
nešė ne tik sienų klausimas, bet 
ir sovietų bandymas panaudoti 
kiniečius prieš kitas Azijos tau
tas, ypač Japoniją. Po J. F. Ken- 
nedžio ir N. Chruščiovo susikir
timo dėl raketų Kuboje kiniečių 
kompartijos vadas Mao padarė 
išvadą, kad jam už komunistinį 
drabužį yra svarbesni tautiniai 
marškiniai ir kad komunizmas 
turi tarnauti tik Kinijos suvieni
jimui. Į Sovietų Sąjungą Mao 
pradėjo žiūrėti kaip į naująjį ko
lonizatorių, prisidengusį antiko- 
lonijizmo avies kailiu, šias iš
vadas patvirtino Kremliaus va
dų žiaurus susidorojimas su 
maištininkais Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, su sukilimu Vengri
joje, politiniu atolydžiu Čekoslo
vakijoje.

Nors JAV istorija dar nesie
kia pilnų 200 metų, ji visdėlto 
liudija tradicinį amerikiečių pa
lankumą kiniečiams, kurį dar 
labiau sustiprino bendra kova 
prieš Japoniją, bet sudrumstė

Imigracijos ministeris R. And
ras Toronte įvykusiame susitiki
me su etninių grupių vadais ir 
pagalbinių imigracijos įstaigų 
atstovais pažadėjo imigracijos 
įstatymų reformą. Pirmiausia 
bus stengiamasi užkirsti kelią 
iš Kanados deportuotiems nusi
kaltėliams, kurie vėl nelegaliai 
grįžta Kanadon. Įstatymo pakei
time jiem numatomos griežtos 
kalėjimo bausmės. Vien tik To
ronto policija imigracijos minis
terijai yra įteikusi 1.141 pavar
dę turintį nepageidaujamii atei
vių sąrašą. Iš jų 171 ateivis jau 
buvo deportuotas, 101 bando 
apeliuoti deportacijos įsakymą, 
o 14 bus deportuota, kai atliks 
bausmes kalėjimuose. Naujaja
me įstatyme suvaržymų susi
lauks ir giminių atsikvietimas 
Kanadon. Per 1973 m. pirmuo
sius tris ketvirčius Kanada įsi
leido 119.890 imigrantų, kurių 
24% atvyko pas artimus gimi
nes, 26% — pas tolimus gimi
nes. Pastarosios grupės įvažiavi
mą kaip tik ir norima apkarpyti, 
nes tokie imigrantai dažniausiai 
net nesusitinka su giminėmis ir 
iš jų nesusilaukia jokios para
mos. Giminystės ryšiai tėra 
priedanga įvažiuoti Kanadon.

(Nukelta į 6-tą psl.) 

komunistinės Kinijos įsivėlimas 
į Korėjos ir Vietnamo karus. 
Dabartinį Kinijos ir JAV suartė
jimą padiktavo: kiniečiams — 
sovietinė grėsmė, amerikiečiams 
— didžiųjų galybių trikampio 
politika kaip atsvara prieš So
vietų Sąjungą.

Kremliaus politika
Dėl politinės įtampos su Kini

ja Kremliaus vadai buvo pri
versti iš 165 turimų divizijų 45 
permesti į Sibirą,' Europai ir 
savo satelitams palikdami tik 
apie 30. Sibiro pasienį su Kini
ja dabar saugo geriausi sovietų 
kariuomenės daliniai su pajė
giausiais karininkais. Diploma
tiniame fronte Kremlius siekia 
sutrukdyti Europos susivieniji
mą, kad ji netaptų rimta galybe 
ir nesugriautų dabartinio ba
lanso. Dėl šios priežasties sovie
tai patvirtino Vokietijos padali
nimą, stengiasi susilpninti At
lanto Sąjungą, išstumti ameri
kiečius iš Europos, vis labiau 
kontroliuoti energiją tiekian
čius naftos šaltinius.

Tokiems politiniams Krem
liaus siekiams didele kliūtimi 
galėtų tapti varžtų atleidimas 
Sovietų Sąjungos satelitiniuose 
kraštūose. Prof. dr. J. Eretas 
daro išvadą, kad Kremlius kaip 
tik dėl šios politikos nuslopi
no laisvės apraiškas R. Vokieti
joje, Lenkijoje, Vengrijoje ir 
prasidėjusį Prahos žmoniškojo 
socializmo pavasarį. Dėl tų pa
čių priežasčių Kremliaus vadai 
kovoja prieš separatistines idė
jas buvusiose Baltijos valstybė
se — Lietuvoj? Latvijoj ir Esti
joj, tautines nuotaikas Ukrai
noj, Kaukazo bei kitose srityse.

Kanclerio W. Brandto sutar
tys su Maskva ir sovietų sateli
tais yra tik Kremliaus ginklas 
susilpninti Europai, kad Sovie
tų Sąjunga galėtų sustiprinti 
savo karines pozicijas prieš Ki
niją. Prof. dr. J. Ereto nuomo
ne, Bonnos skelbiama Rytų po
litika iš tikrųjų tėra Maskvos 
Vakarų politika.

Prietilčiai Europoje
Kinija, savaime suprantama, 

Europą nori turėti savo pusėje 
kaip atsvarą prieš Sovietų Są
jungą ir jieško prietilčių," ku
riais tenka laikyti draugiškus 
santykius su Albanija, Jugosla
vija ir Rumunija, Kinijos amba
sadų atidarymą Vienoje ir Pa
ryžiuje. Pekinge 1972 m. viešė
jusiam Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeriui Schumanui bu

Pavergtoje Lietuvoje ir vaikai verčiami nešti gėles bei vainikus prie pa
minklų, šlovinančių "tarybinės tėvynės”, t. y. sovietinės Rusijos "laisvę ir 
nepriklausomybę”

vo atvirai pabrėžta, kad Euro
pa galėtų sudaryti atsvarinį blo
ką prieš Sovietų Sąjungą ir su
silaukti Kinijos paramos. Pana
šaus pasiūlymo susilaukė ir Pe- 
kingan nuvykęs V. Vokietijos 
krikščionių demokratų politikas 
Schroederis, pasižymėjęs opozi
cija Bonnos Rytų politikos su
tartims. 1972 m. vasarą Maskva 
netgi reagavo priekaištu, kad 
Bonnos opozicija Brandto Rytų 
politiką nori pakeisti Tolimųjų 
Rytų politika — draugiškais ry
šiais su Kinija. <

Prof. dr. J. Eretui atrodo, kad 
Kinija su JAV pritarimu yra 
pasiryžusi remti Jungtinių Euro- 
Eos Valstybių sudarymą ir tuo 

ūdų užsitikrinti patikimą drau
gą Vakaruose, kuris taptų atsva
ra rimtame jos susikirtime su 
Sovietų Sąjunga.

III D. karas
Prof. dr. J. Eretas savo ilgą 

straipsnį papildė žemėlapiais 
iliustruotu priedu apie III D. 
karą, kurį galėtų sukelti Sovie
tų Sąjunga, bandydama sunai
kinti Kinijos atominį centrą Sin- 
kiange ir pašalinti didėjančią 
atominę grėsmę. Tokiu atveju 
JAV-ės greičiausiai ateitų į pa
galbą Kinijai karinių medžiagų 
tiekimu, o Japonija galbūt ban
dytų atsiimti Kurilų salas ir ati
daryti frontą Sibire į šiaurę nuo 
Mandžiūrijos. Pagrindinėmis tie
kimo bazėmis amerikiečiai pa
naudotų Guamo salą ir Japoniją.

Tokiame kare kiltų neišven
giamas Atlanto ir Varšuvos Są
jungų susidūrimas Europoje. 
Atlanto Sąjunga galėtų tikėtis 
prieš Maskvą nukreiptų sukili
mų R. Vokietijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje,Vengrijoje, Ru
munijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir Ukrainoje. Tačiau 
šiame fronte sunku laukti žygio 
į Maskvą dėl nepavykusių Na
poleono ir Hitlerio pastangų, 
skaičiumi už Atlanto Sąjungą 
pranašesnės Varšuvos Sąjungos 
kariuomenės.

Prof. dr. J. Eretas betgi kal
ba tik apie įsivaizduojamą III D. 
karą, nes visuotinio atominio ka
ro pasaulis negali sau leisti ir 
sutikti su žmonijos visišku išnai
kinimu. Sovietų Sąjunga grei
čiausiai bus priversta atsisakyti 
atominių raketų smūgio į Sin- 
kiangą ir jieškoti kitų priemonių 
Kinijos grėsmei pašalinti. Gali
mas dalykas, šiam tikslui bus 
pvz. panaudota Japonija su In
dija. V. Kst.

Pasaulio įvykiai Į
PREZ. R. NIKSONO SU H. KISSINGERIU IŠSIKOVOTA GARBINGA TAI 
K A P. VIETNAME susilaukė pirmųjų metinių nuolatinių karo veiks
mų ženkle. Per metus laiko susikirtimuose tarp komunistų ir 
Saigono kariuomenės žuvo apie 68.000 vietnamiečių. Kanadai bu
vo padaryta priekaištų dėl pasitraukimo iš karo priežiūros komi
sijos, tačiau šiandien ta komisija jau galvoja visiškai nutraukti 
savo neveiksmingą darbą. Š. Vietnamas paliaubų pradžioje Pietų 
Vietnamo teritorijoje turėtą 100.000 karių skaičių padidino iki 
190.000 ir atsigabeno apie 700 tankų. Komunistų partizanų P. 
Vietname yra apie 70.000. Priešlėktuvinę apsaugą sustiprino iš š. 
Vietnamo atvežtos sovietinės gamybos “SAM-2” raketos, įrengtas 
aerodromas sovietiniams “MIG'-21” naikintuvams. Hočimin tako
200 mylių ruožas jau yra pa
verstas žvyruotu vieškeliu, pa
greitinusiu karinių medžiagų 
tiekimą iš Hanojaus į P. Viet
namą. Nepaisant didelių aukų, 
S. Vietnamo kariams ir partiza
nams nepavyko sustiprinti savo 
pozicijų. Prez. N. V. Thieu vy
riausybė vis dar kontroliuoja 
80% P. Vietnamo teritorijos, 
nes ją remia gyventojų daugu
ma. Prez. R. Niksono vyriausy
bė, laikydamasi Paryžiaus sutar
ties, pakeičia tik susidėvėjusius 
ginklus ir išeikvotą amuniciją. 
Pernai ši parama P. Vietnamui 
atsiėjo $2 bilijonus, o šiemet ji 
bus sumažinta iki $1 bilijono. 
Ekonominę paramą P. Vietna
mui taipgi teks sumažinti nuo 
$475 milijonų iki $330 milijo
nų. Naują rūpestį sudaro komu
nistinės Kinijos įvykdytas Para
cel salų užėmimas. Su šių salų 
nedidelėmis P. Vietnamo ka
riuomenės įgulomis lengvai su
sidorojo Kinijos laivynas, avia
cija ir pėstininkai. P. Kinijos 
jūroje esančias Paracel salas 
nuo P. Vietnamo skiria apie 
220 mylių, nuo Kinijai priklau1- 
sančįos Haįnano salos — 175 
mylios. Salų užėmimui, matyt, 
turėjo įtakos šioje srityje ap
tikta nafta. Kambodijoje kovą 
tęsia vietiniai komunistai sosti
nės Phnom Penh pakraščiuose, 
bet jos neįstengia užimti be Š. 
Vietnamo kariuomenės para
mos. Komunistai į savo dalinius 
prievarta įjungia netgi ir jau
nas merginas, kurios beveik be 
jokio paruošimo siunčiamos į 
fronto linijas. Atrodo, komunis
tams partizanams pradeda trūk
ti vyrų. Lig šiol moteris jie nau
dodavo tik pagalbiniams tieki
mo darbams.

MIRTIES BAUSMĖ?
Atėnuose teismas paskyrė 

mirties bausmę Juodojo Rugsė
jo teroristams S. Aridai ir T. 
Kaddourai, kurie pernai vasarą 
aerodrome nužudė 5 keleivius ir 
sužeidė 55. Teisme jiedu pilnai 
prisiėmė kaltę, pabrėždami, kad 
granatomis ir šūviais Atėnų ae
rodrome buvo norėta atsilyginti 
Izraeliui už įsiveržimą į arabų 
partizanų būstinę Libane. Pul
dami “Trans World Airlines” 
lėktuvą, jie manė, kad tuo lėk
tuvu gabenami imigrantai Izrae
liu, kai tuo tarpu lėktuvas buvo 
paruoštas reguliariam skrydžiui 
į Niujorką. Spėjama, jog Grai
kijos karinė vyriausybė mirties 
bausmės nevykdys ir leis nuteis
tiesiem išvykti iš Graikijos, jei 
bus gautas arabų partizanų pa
žadas vengti teroro veiksmų 
Graikijos teritorijoje.

ARGENTINOS TERORISTAI
Apie 70 Liaudies Revoliucinės 

Armijos teroristų, įsiveržusių į 
Argentinos kariuomenės bazę 
Azule, nužudė komendantą pik. 
C. Gay ir jo žmoną vaikų aki
vaizdoje. Kairiojo sparno tero
ristai buvo apsirengę kariškomis 
uniformomis. Prez. J. Peronas 
tokią teroristų veiklą pažadėjo 
išrauti su šaknimis. Kongresas 
jau priėmė įstatymą, padvigu
binantį bausmes už žmonių gro
bimus bei teroro veiksmus. Ka
dangi įstatymas nėra aiškiai api
brėžtas, jį bus galima panaudoti 
ne tik prieš teroristus, bet ir 
opoziciją. Iš pareigų pasitraukė 
Buenos Aires provincijos guber
natorius O. Bidegain, susilaukęs 
prez. J. Perono priekaištų dėl 
teroristam rodomų nuolaidų. Šią 
provinciją, kurioje yra minėtoji 
Azulo bazė, dabar savo tiesiogi- 
nėn žinion perims federacinė 
Argentinos vyriausybė.

SPEKULIUOJA NAFTA
Nors JA Valstybėse vis la

biau juntamas naftos trūkumas, 
jos importas 1973 m. buvo padi
dintas 30%. Pagrindiniai uostai 
skelbia, kad naftos ir dabar įve
žama daugiau, negu betkada. 
Arabų kraštų pradėtas boikotas 
nėra veiksmingas — didžiosioms 
bendrovėms vis dar pavyksta 

tanklaivius nukreipti į JAV. 
“The New York Times” dien
raščio pranešimu, krašte jau yra 
prasidėjusi plataus masto spe
kuliacija nafta bei ios gaminiais. 
Dėl aviacinio gazolino trūkumo 
kenčiančiai orinio susisiekimo 
bendrovei vienas toks spekulian
tas pasiūlė visą milijoną tonų. 
Naftos pramonėje tarpininkai 
normaliai gauna tik vieną centą 
pelno už statinę, o spekuliantai 
reikalauja 10-20 centų. Kartais 
tokie spėkuliantai patys naftos 
atsargų neturi, bet jas suranda, 
dalindamiesi pelnu su tiekėjais. 
Kyla rimtas įtarimas, kad visą 
naftos trūkumą išpūtė jos bend
rovės, siekdamos didelio pelno. 
AMERIKIETIŠKAS TEISINGUMAS

Pusę metų kalėjimo gavo E. 
Krogh, kurį prez. R. Niksono 
patarėjas J. Ehrlichman buvo 
pasiuntęs įsilaužti į D. Ellsbergą 
gydžiusio psichiatro įstaigą Los 
Angeles mieste. Įsilaužimo tiks
las — rasti duomenų apie D. 
Ellsbęrgo spaudai paskleistus 
slaptus Pentagono dokumentus, 
liečiančius .Vietnamo karą. Spė
jama, jog šių ddkumentų kopiją 
buvo gavusi ir Sovietų Sąjungos 
ambasada Vašingtone. D. Ells- 
bergo ir kartu su juo kaltinto 
A. Russo byla buvo nutraukta 
kaip tik dėl E. Krogho įsilau
žimo. Pasak teisėjų, vyriausybė 
kaltinamąją medžiagą jiems bu
vo surinkusi nelegaliu būdu. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad 
žydų kilmės D. Ellsbergas taip 
pat nelegaliu būdu gavo ir pa
skleidė Pentagono dokumentus, 
galėjusius pakenkti krašto sau
gumui. šis nusikaltimas yra žy
miai didesnis už įsilaužimą psi
chiatro įstaigon.

PREZIDENTO PROBLEMA
Prez. R. Niksoną į karštą van

denį vėl įstūmė 18 minučių burz
gianti tuštuma magnetofono 
juostelėje, kurion buvo įrašytas 
jo pasikalbėjimas su Baltųjų 
Rūmų štabo viršininku R. Hal- 
dema'nu. Kaltę dėl įrašo ištry
nimo juostelėje bandė prisiimti 
prez. R. Niksono asmeninė sekr. 
Woods, motyvuodama padaryta 
klaida, šeši ekspertai, ištyrę 
juostelę, paskelbė, kad ištrinto
je vietoje magnetofonas buvo 
įjungtas mažiausiai penkis kar
tus. Tai, žinoma, liudija ne at
sitiktinį ištrynimą klaidos dėka, 
bet sąmoningą ir netgi pakarto
tinį bandymą. Kaip paprastai to
kiais atvejais, įtarimas krinta 
pačiam prez. R.' Niksonui, nes 
juk be jo žinios juostelės turbūt 
niekas nebūtų drįsęs liesti. Juos
telės ištrynimo klausimą dabar 
jau tiria FBI agehtai, o JAV 
kongrese garsėja balsai, reika
laujantys prez. R. Niksono paša
linimo konstituciniu keliu. Bal
tieji Rūmai pažadėjo bendra
darbiavimą su FBI įstaiga.

IŠTRĖMĖ DIPLOMATUS
Komunistinės Kinijos užsie

nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Ju Can, pasikvietęs Sovie
tų Sąjungos ambasadorių V. S. 
Tolstikovą, pareikalavo grąžinti 
Maskvon I sekr. V. I. Marčenką 
su žmona, III sekr. U. A. Seme- 
novą su žmona ir vertėją A. Ko- 
losovą. Šie sovietų ambasados 
pareigūnai vogė Kinijos paslap
tis ir bandė organizuoti prieš 
jos vyriausybę nukreiptas po
grindžio grupes. Milicija ir sau
gumiečiai juos nutvėrė su įro
domąja medžiaga rankose. Jie 
buvo sulaikyti Pekingo prie
miestyje prie Hsibao tilto, per
duodant špionažo reikmenis 
dviem kiniečiam, atvykusiem iš 
Čėn Pao salos. Toje vietovėje 
prieš keletą metų įvyko aršiausi 
sovietų ir kiniečių kariuomenės 
dalinių susikirtimai. Maskva šį 
incidentą apšaukė prieš diploma
tus panaudota priverstine insce
nizacija. Už ją buvo atsilyginta 
Kinijon grįžtančio kiniečių di
plomato suėmimu Irkutske, ap
kaltinimu špionažu ir ištrėmimu.
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Kanados Lietuvių Fondui pradedant 
antrą 100.000 dolerių

DR. A. PACEVIČIUS

Netikrumo pilni metai Gediminas Galva

Šiais metais gali būti neišspręsti praeities klausimai ir dar iškilti naujos painiavos

Lietuva neša sunkų vergijos 
jungą. Atsidūrę išeivijoj, lais
vame pasaulyje, kiekvienas iš 
mūsų su Bendruomenės veiks
niais priekyje, turime didelį už
davinį: padėti mūsų tėvynei leis- 
vę atgauti. Organizacijos, para
pijos, lietuviškos mokyklos, kul
tūrininkai, mokslininkai, spau
da, sporto ir meno grupės visi 
kartu dirba. Dirba, kad mūsų 
jaunoji karta nenutaustų, kad 
kovos ięštinumas už tėvynės 
laisvę nenutrūktų savo kultū
rinėse šaknyse.

Vien tik idėjų, gražių minčių 
nepakanka — reikia ir "materia
linės paramos. Šiam tikslui pa
siekti ir buvo įsteigtas Kanados 
Lietuvių Fondas su šūkiu: “Ka
pitalas Lietuvai — nuošimčiai 
lietuvybei”.

1964. IV. 18 įvykusiame pir
mame KLF visuotiniame susi
rinkime buvo 44 nariai su $5898 
kapitalo.

Šiandien, po 10 metų, KLF 
turi 567 narius su $100.000 ka
pitalo. Taigi, pirmąjį savo tikslą 
pasiekė.

Plačios ir nuoširdžios visuos 
menės paramos dėka Fondas sa
vo veikla tiktai gali pasidžiaug
ti, tačiau ne laikas ant laurų už
migti. Fondas nemano čia" su- 
stoti-t—jis ryžtasi su nauja ener
gija tęsti toliau savo darbą.

Š. m. vasario 2 d. Toronte 
įvyksta dvejopas KLF suvažiavi
mas — specialus ir metinis. Spe
cialiame suvažiavime bus svars
tomi kaikurie siūlomi statuto 
pakeitimai. Valdžia (National 
Revenue Department) reikalau
ja atitinkamų pataisų statute. 
Jų reikalavimo neįvykdžius, gre
sia praradimas labdaros organi
zacijos (charitable organization) 
privilegijų, kurias gavome 1967 
m. sausio 1 d. nr. 0306969-03- 
13. Praradus šias privilegijas, 
Fondo narių aukos bei paliki
mai nebūtų atleidžiami nuo pa
jamų mokesčių, ir KLF pelnas 
būtų apdėtas mokesčiais.

KLF vadovybė su advokatu C. 
T. Grant Otavoje bandė įvairiais 
būdais išvengti įstatų pakeitimo. 
Advokatas siūlė net eiti per 
teismus. Kadangi šis kelias yra 
ilgas, surištas su didelėm išlab 
dom, ir nėra garantijos, kad by
lą galima būtų laimėti, — jo at
sisakyta. Prieita vieningos nuo
monės, kad reikia daryti statu
te kaikuriuos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai yra siū

Brangiai Motinai
Af A

Veronikai Juškevičienei
Lietuvoje mirus, jos dukrą STEFANIJĄ ŠAKIENĘ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

B. J. Stalioraičiai G. H. Chvedukai
Sofija Butkevičienė 1

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus. JONUI RANONIUI ir šeimai nuo-l

| širdi užuojauta —

I
I. L. Juzukoniai J. S. Andruliai

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas į namus pristatymas.

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

lomi 3 ir 37 KLF įstatų parag
rafe.

Dabartinių įstatų 3 paragrafe 
sakoma:

Asmuo, korporacija, patikėtinių 
tvarkomas turtas ar organizacija 
tampa fondo nariu, jei jų nuolati
niam fondo kapitalui duodama šim
to dolerių auka yra priimama fondo 
tarybos.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
ar jos skyrių duodamos aukos fondo 
tarybos sutikimo nereikalingos.

Siūloma pakeisti į:
Asmuo, korporacija, patikėtinių 

tvarkomas turtas ar organizacija 
tampa fondo nariu sumokėję nario 
mokestį vieno dolerio, jei fondo ta
ryba jį priima.

Kanados Lietuvių Bendruomenei 
ar jos skyriams fondo tarybos pa
tvirtinimo nereikia.

37 paragrafe sakoma:
Kiekvienas fondo narys turi po 

vieną balsą nuo kiekvieno fondui pa
aukoto šimto dolerių.

Siūloma pakeisti į:
Kiekvienas fondo narys turi teisę 

į vieną balsą, tačiau nariai gali pa
duoti pareiškimą fondo tarybai, pra
šydami papildomų balsų. Fondo ta
ryba gali patenkinti prašymus, įver
tindama jų įnašą į fondą, bet prašy
tojai nuo kiekvieno papildomo balso 
turi įmokėti po vieną dolerį.

Kaip matyti iš šių pakeitimų, 
išlaikant tą pačią statuto dva
sią, tarybai suteikiama teisė už 
papildomus įnašus duoti atitin
kamą balsų skaičių. Padarius 
šiuos pakeitimus, Fondo statu
tas esmėje nepasikeičia, jis lai
mi, nes ir toliau lieka labdarin
ga organizacija. Tai sudaro ne
paprastą skirtumą Fondo finan
sinėje veikloje.

Vyriausias KLF organas yra 
visuotinis narių susirinkimas. 
Tikima, kad vasario 2 dieną jis 
padarys logišką ir teisingą 
sprendimą.

Kanados Lietuvių Fondo už
daviniai yra dideli, tad ir jų ka
pitalas turi būti didelis ir nuolat 
augantis. Dirbdami glaudžiai su 
Bendruomenės veiksniais, orga
nizacijomis bei pavieniais geros 
valios lietuviais, savo tikslus pa
sieksime.

Antrasis šimtas tūkstančių yra 
dedikuotas Romo Kalantos var
do įamžinimui. Jo auka tebūnie 
šviesus pasiaukojimo pavyzdys 
mūsų sunkioje kovoje už tėvy
nės laisvę.

Istorijos malūnas mala labai 
lėtai. Kiekviename tarpsnyje už
griuvusi įvairių klausimų našta 
atidėliojama ateičiai. Mat, tiki
masi, kad ateityje bus sulaukta 
palankesnių sąlygų. Dažnai tos 
viltys būna" nesėkmingos ir net 
žalingos. Klausimų atidėlioji
mas dažniausiai " patarnauja 
veiklesniems, kurie sugeba lai
ko tėkme pasinaudoti.

Karo metu ir pirmaisiais po
kario metais buvo sužalotas Eu
ropos veidas. Žymi jos dalis ati
teko Sov. Sąjungos įtakon. Fe
deracinė Vokietija buvo privers
ta pripažinti esamą padėtį ir 
veidą pasukti j rytus. Ar ji ką 
laimėjo? Čia jau kitas reikalas. 
Įvairių Europos klausimų 
sprendimas, deja, vis dar 
įspraustas į senus rėmus. Ji nė
ra saugi, tačiau vis labiau nepa
sitiki abiejų varžovų — JAV ir 
Sov. Sąjungos politika.

Vakarų Epropos saugumo 
klausimas įstrigo. Dabartinio 
JAV valstybės sekretoriaus stai
gūs ir Europai nedraugiški mos
tai žymiai pakenkė geriems san
tykiams. Jo taikusis sambūvis su 
Maskva ir Pekingu ėmė kelti 
abejones. JAV ir Sov. Sąjungos 
nusiginklavimo pasitarimai ne
davė ir vargu ar duos apčiuopia
mų vaisių.

Ūkinė raida ėmė slinkti atoly- 
džio link. Naftos trūkumas gali 
jį sustiprinti ir šiais metais pa
stūmėti jei ne į ūkinę krizę, tai 
bent į sustingimą, kuris privers 
visus kraštus suveržti diržus.

Taikos sambūvis
JAV prezidentas mėgsta kal

bėti apie taiką ne tik šiai kartai, 
bet ir jos vaikaičiams. Čia ir iš
kyla esminis klausimas: kuo re
miasi toji taika ir kam ji tar
nauja?

JAV santykiai su Pietų Ame
rika yra blogi. Su Europa ir Ja
ponija bendravimas pašlijęs, 
ypač Artimųjų Rytų karo metu, 
kai Vašingtonas savo politiką 
bandė primesti kitiems kraš
tams.

Tingiai po šaltu žiemos pa
talu kriokia miestas. Mano dū
šioje irgi palaiminta ramybė. 
Penki cepelinai, kuriuos prieš 
valandėlę nustūmiau į pilvą, už
gožė visus jausmus. Net ir apie 
Savūnę — širdies šašą tingiu 
svajoti. Visi nervai galvoje ir 
širdyje švelnūs kaip šilkas. Jo
kios įtampos. Musų daktarėliai 
turėtų parapijiečiams nuo nervų 
ne kokių karčių tonikų prira
šyti, bet gerą porciją cepelinų 
su spirgučiais ar kraujinių vė
darų. Labai raminančiai tie pro
duktai veikia. Jei ant cepelinų 
dar užpili porą bonkučių alaus^ 
tai gali taip sentimentalus pasi
daryti, kad be jokio gryno reL 
kalo net locną žmoną išbučiuosi 
ir trim kaimynam sniegą nuo ša
ligatvio nukasi. Daktarai turėtų 
be jokių skrupulų cepelinus ir 
vėdarus įrašyti šalia garsiausių 
tos veislės vaistų, kurie ramina 
nervus, mažina kraujo spaudi
mą, gydo skrandžio žaizdas, švel
nina šeimyninį gyvenimą, kelia 
patriotiškus jausmus ir ugdo ly
rišką dvasią.

Po mano kojomis kukliai ant 
kilimo kampučio saldžiai, atvė
pęs apatinę lūpą, miega kati
nas. Tolydžio jisai nervingai su
krutina ūsus ir trinkteli gau
ruota uodega į grindis, matyti, 
gindamasis nuo pagundiškų mor- 
čiaus sapnų. Akimirksniui pra
slinkus, jisai tingiai timpteli 
užpakalines kojas, dar didesniu 
lanku išriečia kaklą ir visai pa
skęsta palaiminto miego saldy
bėse. Pamažu ir ant mano blaks1- 
tienų ima gulti alpulingas nuo
vargis ir dūšią užlieja toksai 
neišpasakytas ramumas. Visas 
kambarys ima grimsti į pilkšvą 
ūkaną. Švelnią ir nemeluotą. 
Kaip pikliavotus miltus ...

— Labas vakaras! Tai jau 
snaudi kaip žydelio arklys? Ir 
durų neužsirakinęs! — staiga 
girdžiu balsą ir iš karto nesuvo
kiu, ar sapnuoju, ar čia nuoga 
realybė pilnoje didybėje reiškia
si. Plačiai atveriu akis. O gi po
nas Beržas viduryje kambario! 
Įslinko, matyti, tyliai. Kaip grie- 
kas į širdį.

Beržas — augštai iškilęs žmo
gus. Makaronų fabrike visos ma
šinos jo žinioje. Atseit, atsako
mybė didelė. Pradės koksai pra
garo išmislas, kuris raito visokių 
išmierų mąkaronus, girgždėti, 
tuojau "inžinieriai Beržą šaukia. 
O jis jau žino kurį ratelį reikia 
patepti...

Pažinčių augštoje visuomenė
je turi. Antai, vasarą grįždamas 
iš Moliūgos sūnaus krikštynų, 
gubernatoriaus rezidencijos žal
varinę tvorą sulaužė ir bronzi
nę statulą aplamdė, žinoma, sta
tulos nenuvertė. Karalienės bei 
karaliaus statuloms nuversti rei
kia viešos revoliucijos. Gero pa- 
gėrimo neužtenka ... žinia, tuo
jau policija, gaisrininkai...

Taikaus sambūvio politika pa
sirodė esanti labai gležna. Dvi 
serijos JAV sutarčių su Sov. Są
junga ir ryšium su jomis puose
lėjamos viltys greitai atsitren
kė į kietą tikrovę, čia vėl pasi
painiojo Izraelis. 1973 m. spa
lio 25 d. JAV paskelbė ypatingą 
karinę paruoštį. Vėliau kongre
sas atsisakė pritarti didžiausio 
palankumo prekybos sutarčiai 
su Sov. Sąjunga, kol bus varžo
mas žydų išvykimas į Izraelį.

Maskvai rūpėjo iš JAV gauti 
paskolų, technikos priemonių ir 
patirties turimiems turtams 
naudoti ir krašto ūkiui plėsti. 
Jai rūpėjo Europą nuginkluoti 
ar bent priversti amerikiečius 
karius pasitraukti iš žemyno. 
Žmogaus laisvės klausimą Hel
sinkyje ji ėmė dangstyti nesiki
šimu į kitos valstybės reikalus.

Taikos sambūvis su Kinija 
rieda dar lėtesniais žingsniais. 
Tiesa, Vašingtonas pravėrė du- 
ris Pekingui į platųjį pasaulį. 
Jų prekybiniai sandėriai jau sie
kia didesnes sumas ir 1974 m. 
prašoks bilijoną dolerių, tačiau 
Pekingas laukia aukos - išsiža
dėjimo Taivano kaip sąlygos at
viriems diplomatiniams santy
kiams užmegzti.

Negąlime būti tikri, kad tai
kos sambūvio traukinys nenu
šoks nuo bėgių. Sparčiai augan
ti kiniečių tauta nori atgauti 
Sov. Sąjungos užgrobtas žemes. 
Ar tai vienintelė kryptis kinie
čiams veržtis į šiaurę? Dabarti
nių Kinijos rikiuotojų įpėdiniai 
gali pakeisti užsienio politikos 
linkmę, palaidoti taikos sambū
vį su vakariečiais ir vėl jieškoti 
bičiulystės su Maskva. Žinia, 
šis posūkis galimas ne 1974 m., 
bet tolimesnėje ateityje.

Nusiginklavimas
Vašingtono skelbtieji 1973-ji 

Europos metais rado'nemalonų 
atgarsį. Liepos mėn. įvykęs 35 
užsienio reikalų ministerių pa
sitarimas šaltojo karo kirviui už
kasti toli gražu nepateisino puo
selėtų vilčių. Jas nustelbė bai
mė.

B. J. ARŪNAS
Skandalas! Eiliniai piliečiai gu
bernatoriaus tvoras laužo! Kara
liškos giminės bronzinius pali
kuonis iš kojų verčia!... O Ber
žas pačiam policijos vadui su pa
auksuota kepure ir pentinais 
sako:

— Nusiramink boy! Pranešk 
gubernatoriui, kad aš į kavutę 
kiek pavėluosiu, Reikia, patsai 
matai, persirengti... O dabar 
sakyk savo vyrukams, kad mane 
truputį papušintų . . .

Policijos vado apatinis žandi
kaulis nukaro. Va, brol, kokio 
čia paukščiuko esama! Su guber
natorium kavą girkšnoja. O gal 
ir giminiuojasi... Ką gali žino
ti, juk čia visokio plauko dipukų 
privažiavo ...

O Beržas šast atgal į automo>- 
bilį, birbt ir nuvažiavo. Mūsų 
parapijos zakristijonas tikina, 
kad Beržas jam po to nelemto 
tvoros sulaužymo prasitaręs, esą 
jisai kaip gyvas nėra guberna
toriaus ne tik matęs, bet ir sap
navęs!

Beržo pasirodymas man unarą 
kelia, atseit, žiūrėkite piliečiai, 
kokių draugų aš turiu! Šlavikas 
esu, nesiginu, bet, va, broliukai 
su inžinieriais draugauju!

Šoku nuo sofos.
— Sveikas, sveikas! Ačiū, kad 

neaplenki mūsų kiemo. Gal ko
kį haiboliuką sumaišyti? Vieto
je kavos. Barbora iškiūtino į 
tretininkų susirinkimą, o aš vis 
dar negaliu išmokti geros kavos 
išvirti.

Beržas meiliai numoja ranka 
ir sako:

— Nesiskubink su gėrimais! 
Aš rimtesniu reikalu atėjau ...

Širdis man sudreba. Greičiau
siai, šėtonas, prašys pinigų pa
skolinti. Visame sviete ponstva 
vienoda: skatiko prie dūsios ne
prilaiko.

— Ponas Beržai, — sakau, — 
porink ką turi ant širdies. Pasi
tarnausiu, jeigu tiktai galė
siu... — O širdis į šonkaulius 
daužosi, kad tiktai pinigų nepra
šytų!

— Ką tu čia, Anuprai, su “po
nais”! Žinai, kad “ponai” išva
žiavo į Braziliją žaliųjų varlių 
gaudyti... Visi čia mes esame 
lygūs.

Tie Beržo žodžiai, kaip ste
buklingos pasakos balzamas, 
glosto manoširdį ir į šven
tas augštybes kelia. Sakau, mo
kytas žmogus lieka mokytu — 
pasakys taip, kad širdis alpsta.

Beržas užsidega cigaretę. Pa
leidžia melsvą dūmelį ir vėl 
kalba.

— Einam, Anuprai, į spaudos 
balių. Žinai, kad drukavotas žo
dis didelę galybę turi. Jo net 
Brežnevas bijo. Sako, paskaito 
dipukų spaudą ir tuojau vidu
riais sunegaluoja ...

Rugsėjo 18 d. Ženevoje įvy
kęs pasitarimas Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo klausi
mams svarstyti pastūmėjo pra
dėti nusiginklavimo derybas. 
Spalio 30 d. prasidėjusios Šiau
rinio Atlanto Sąjungos ir Varšu
vos Sąjungos derybos iki šio me
to nieko gero nedavė. Pradžioje 
buvo rikiuojami suolai, ginčija
masi dėl dalyvavimo teisės, su
darinėjamos komisijos ir pako
misės, tačiau darbas įšalo, kaip 
bežvejojančio vilko į eketę 
įmerkta uodega. Prasidėjo žai
dimas terminais dėl karinių ma
nevrų, kariuomenės dalinių per
kėlimo. Vienai šaliai ką siūlant, 
kita tylėjo. Maskva net nesilei
do į kalbas dėl kraštų piliečių 
laisvo judėjimo.

Ginklų apribojimas
Negeriau rieda rugsėjo 25 d. 

Ženevoje prasidėjęs amerikie
čių ir rusų pokalbis strategi
niams ginklams apriboti (SALT 
II). Šis pokalbis dar neišsivystė 
į pasitarimus, juo labiau dery
bas. Rusų siūlymas amerikiečių 
liko atmestas, nes buvo sukirp
tas pagal dabartinį Sov. Sąjun
gos apsiginklavimą. Maskva sie
kia ir toliau remtis kiekybinio 
apsiginklavimo persvara. Ji ne
nori daryti jokių nuolaidų vaka
riečiams ir kariuomenės skaičių 
mažinant aiškiai nori palikti 
Varšuvos Sąjungos persvarą.

Praėjusiais metais Vašingto
ne dvelkę taikos sambūvio smil
kalai šiais metais buvo įvairių 
vėjų išblaškyti. Reikia abejoti, 
ar R. Niksono ir L. Brežnevo su
sitarimas 1974 m. pabaigoje pa
sirašyti SALT II sutartį bus 
įgyvendintas. Be nuolaidų ne
bus pasiekta susitarimo, o be 
susitarimo turės dingti tuščiažo
džiavimas apie taikos sambūvį.

Apie vakariečius ir rytiečius, 
jų santykius tinka byloti pran
cūzo Talleyrand žodžiais, tartais 
1815 m Vienos kongrese: “Jie 
perdaug dideli bailiai savybėje 
kovoti ir perdaug dideli kvailiai 
susitarti”. 1974 m. gali būti są
vartos metai.

Af A

VLADUI RUSUI
staiga mirus, jo žmoną ONĄ ir sūnų VYTAUTĄ- 

JUOZĄ bei visus gimines čia ir Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

A. O. Jakimavičiai A. R. Žilinskai

E. A. E. Miliauskai J. U. Bleizgiai
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(VLADUI RUSUI
mirus, jo žmoną Oną ir sūnų VYTAUTĄ-JUOZĄ 

nuoširdžiai bei giliai užjaučiame —
D. V. StanevičiaiL. E. Stanevičiai
O. S. Teišerskiai

VLADUI RUSUI
mirus, jo žmonai ONAI, sūnui VYTAUTUI ir giminėms

reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime —

J. Butkus F. S. Janušonio!
B. B. Simonaičiai M. A. Gverzdžiai
E. K. Sakai B. P. Balsai

I Nuoširdžiam patriotui, uoliam skautų ir

I
jūrų šaulių veikėjui

a.a. Vladui Rusui
staiga mirus, jo žmoną ONĄ, sūnų VYTAUTĄ-JUOZĄ,
visus artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime —Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai |

Toje vietoje Beržas susimąs
to. Jis man dabar atrodo lyg 
šventas Rapolas Pumpėnų baž
nyčios altoriuje. Didingas ir pil
nas išminties.

— Mano Felicija, — po valan
dėlės ramiai dėsto Beržas, — 
seniai man ramybės neduoda. 
Esą sū Anupru iš vienos parapi
jos esate, o niekada nesueina
me. Sudarykime kompaniją ir į 
spaudos balių ... Gerai? Stalą . 
aš parūpinsiu . ..

— Nuolankiausias ačiū ... — 
sakau drebančiu, balsu. Garbė 
mums bus su tokiais žmonėmis 
prieš visą parapiją pasirodyti. . .

Kai grįžo Barbora, aš jai 
smulkiai papasakoju tą džiugią 
naujieną.

— Ko džiaugiesi, kaip geležė
lę radęs . . . Eik, jei nori, aš tai 
nė nemanau... žinau kodėl mus 
Beržai kviečia. Jo Felicija švies 
šalia manęs kaip saulė. Su min- 
komis, perlų karoliais, deimanti
niais žiedais ... Atseit, žiūrėki
te tautiečiai, koksai skirtumas 
tarp manęs ir Barboros! ... Va, 
kodėl jiems reikia mūsų kom
panijos!

— Niekus, Barboryt, tauški.
— Žinoma, tau niekai... Visą 

amželį baigiam pragyventi, o tu 
man nei minkų palerinos negali 
nupirkti... Sarmata koją iš na
mų iškelti...

— Barboryt, minką — dide
liai poniškas kailis. Karalienės 
Elzbietos dukra ir ta tik tada 
gavo minką, kai už to gusaro 
ištekėjo. Pamislyk, karalienės 
dukra iki vedybų be minkos ap
siėjo. O tu čia dabar alasą ke
li... Sarmatą turėtum ...

— Neblūdyk, — visai rimtai 
įsiliepsnoja Barbora, — ar Juo- 
diene, Makarienė, Stanienė, Gri
gienė tai jau karalienės dukros? 
O visos minkąs turi!

— Ale palauk, Barboryt, — 
sakau, — negi mums su jomis 
lygintis. Vienos vyras buhalte
ris, kitos banko prezidentas, tre
čios graborius ... Pinigas jiems 
plaukte plaukia. O mes ką? Aš 
su šluota, o tu su ražu duoną 
uždirbame ... Vargo pelės esa
me ...

— Atstok nuo mano biednos 
galvos su tais suktais pamoks
lais! — numoja ranka Barbora 
ir išbėga į virtuvę.

Į spaudos balių visdėlto nu
ėjome. Minkąs ir perlų karolius 
teko išsinuomoti. . .
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Vladui Rusui
mirus, žmonai ONAI ir sūnui VYTAUTUI-JUOZUI 

; nuoširdžią užuojauta reiškiame —
Nora ir Jurgis Šaudinaičiai

Mielam bičiuliui

a.a. Vladui Rušui mirus,
skausmo prislėgtus žmoną ONĄ, sūnų VYTAUTĄ ir ki
tus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Irena ir Viktoras Priščepionkos
Ottawa, Ont.

r~ i
Vladui Rušui

mirus, žmoną ONĄ, sūnų VYTAUTĄ-JUOZĄ bei kitus į 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

!
G. J. Mockai J. V. Rusliai |

S. M. Petruliai 1

Trumpame laikotarpyje mirus mielom seserim

a. a. Magdalenai Aukštikalnienei | 
I Australijoje iro. a. Elenai Snarskienei
i Lietuvoje, giliausią užuojautą reiškiame ONAI DAI- ' 
I LYDIENEI, gyvenančiai Siracuse, JAV, ir kartu su 

ja liūdime —

j M. Vilčiauskaitė L. P. Radzevičiai
‘ S. Vaitekūnienė B. J. Stalioraičiai
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mokytojai

Stasei Makarienei-Karbauskaitei 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ir 
sūnų inž. ROMĄ su šeima. Jos staigų netekimą / 
skausmingai su jumis pergyvename ir mes visi, 

kurie Velionę pažinojom —

L. J. Toliai A. Alf. Patamsiai

V. J. Sears E. B. Milašiai

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).



Sidabrinės sukakties sulaukęs Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, kuriam dabar vadovauja dirigentas ir solistas A. Paulionis (viduryje)

Jau 25 metai gieda ir dainuoja
Sidabrinė Hamiltono Aušros Vartų parapijos choro sukaktis

Lietuvio lėktuvu Amerikos padangėje
Išeivijoj nedaug turime ori

nio sporto mėgėjų, o dar mažiau 
tokių, kurie patys turi nuosa
vus lėktuvus. Tegu tai ir ne eg
zotika, bet visada Įdomu pasikal
bėti su sparnuotais lietuviais, 
kurių negausiose gretose yra ir 
Daveto Bulaičio pavardė. Eilę 
metų pažįstamas sis orinio spor
to entuziastas jau senokai turi 
visas lakūno teises skraidyti ne 
vien tik pats, bet ir su keliavie- 
čiu lėktuvu. Kai saulėtą sekma
dienį susitikome po lietuviškų 
pamaldų, jo žvilgsnis klaidžiojo 
dangaus skliautu, nuosprendis 
buvo tiesus: “Gera diena skrai
dymui!” Supratę tuos žodžius 
kaip kvietimą (balastas visada 
reikalingas geresnei pusiausvy
rai išlaikyti), sutarėme susitikti 
aerodrome.

Teko su Davetu skraidyti ir 
anksčiau, bet tada tebuvo lėktu
vėlis — lakūnas ir keleivis, vie
nas už kito sėdįs. Šį kartą aero
dromo pakrašty, greta kitų pa
našių paukščių, puikavosi meta
linis baltai dažytas 4 vietų lėk
tuvas. Mūsų pilotas, atidaręs mo
tyte dangtį, patikrina alyvos kie
kį ir įlipęs kabinon užveda mo
torą. Dirba propeleris išsijuo
sęs, o lakūnas atidžiai seka įvai
rius duomenis instrumentų len
tose, patikrina visų vairų veiki
mą ir kai ritmingas motoro dar
bas jį patenkina, gali užimti vie
tas ir keleiviai.

Lėktuvo sparnai apačioje, tad 
norint patekti kabinon, tenka 
žingsniuoti šalimais liemenio, 
užsilipus ant dešinio sparno. 
Mudu su dukra užimame užpa
kalines sėdynes, o sūnus įsitaiso 
šalia piloto priekyje. Jis žada 
daryti eilę nuotraukų. Joms ge
resnis matomumas sėdint prie
ky. Prisiveržiame diržais, kurie 
čia mažiau komplikuoti nei nau
jose automašinose. Pilotas padi
dina propelerio apsisukimų skai
čių, ir pradedame riedėti starto 
vieton pagrindiniame pakilimo 
take. Gražią sekmadienio popie
tę sportinių lėktuvų judėjimas 
nemažas. Nusileidžiantieji turi 
pirmenybę, tad ir tenka gerai 
žvalgytis, kad takas būtų lais
vas. Yra ir daugiau kylančių. 
Pagaliau ateina ir mūsų eilė. Šo
ninis vėjas, bet tai jau piloto 
rūpestis. Lėktuvo variklis dirba 
išsijuosęs. Ūžesys toks, kad jau 
nebegalima susikalbėti, tenka 
šaukti visa burna. Pakilimo taku 
riedame vis greičiau. Šalia tako 
stovinčios žmonos, Aldona ir Be
nita, mojuoja ir palydi mus to
kia šypsena, lyg pasikėlę padan
gėn niekad iš ten nebegrįžtu- 
me . . . Nuo žemės atsiskyrimo 
momento lyg ir nepajutome, bet 
matome, kad jaū kybome ore ir 
vis kylame. Augščio rodyklė ry
ja pėdas... Aštrokas, beveik 
piktas artimiausio aerodromo 
radisto balsas visą laiką prane
šinėja judėjimo stovį. Ši infor
macija labai naudinga bendra
jai orientacijai ir saugumui. Mes 
jau 2000 pėdų augštyje. Greitis 
— apie 120 mylių. Ore šalimais, 
žemiau ir augščiau matyti dau
giau sportinių lėktuvų. Pilotas 
rūpestingai seka visą aplinką. 
Pasivejame ir pralenkiame už 
poros šimtų pėdų “kybanti” ki
tą lėktuvą. Abu lėktuvai pasi
sveikina pamojuodami sparnais 
ir kiek pasmigdami žemyn ir 
augštyn. Mums, keleiviams, tas 
sveikinimasis nebūtinai buvo 
malonus . ..

Kabinos langai dideli ir pla
tūs, matomumas geras, tad ir 
šeimos fotografas pradeda savo 
darbą. Kaikuriais atvejais, kad 
sparnas neužstotų vaizdo, Dave- 
tas pasuka lėktuvą tokiu kam
pu, kad nejučiomis rankom 
čiumpi šone esančią rankeną.

Staiga, žemei atsidūrus ne po 
mūsų kojomis, bet po šonu, 
reikšmingai susižvalgėm, bet 
pilotas tik šypsosi. Staiga, lyg 
kokio milžino ranka, supurto 
lėktuvą. Davetas ir vėl guodžia 
dar nespėjusius išsigąsti. Girdi, 
pasitaiko įvairios oro srovės, 
kurios be jokio įspėjimo “pa-

AL. GIMANTAS
spardo” lėktuvą ore, bet šį kar
tą tai tik menkniekis. Esą nekar
tą jam teko pakliūti į tokias oro 
sroves, kad lėktuvas ne tik pur
tosi, bet net sparnai linguoja, 
siūbuoja.

Skraidome pietrytinio Miči
gano padangėje. Saulėta, dar 
nesimato jokių debesėlių, bet 
tęn, arčiau horizonto, Ontario 
pusėje, jau kyla kažkoks rūkas 
ar migla. Matomumas jau nebe- 
taip labai aiškus. Kabinoje atšą
la. Rūpestingas musų vairuoto
jas įjungia šilumą. Už minutės 
kitos jau net peršilta. Praskren- 
dame porą mažesnių aerodro
mų. Apačioje matyti išrikiuoti 
lėktuvai, lyg maži vabalėliai. Vi
sa eilė mažesnių ir didesnių 
ežerų, maudymosi baseinų, iš
taigingos turtuolių sodybos, 
greitkeliuose pilna autovežimių, 
lyg mažų skruzdėlyčių, skuban
čių įvairiomis kryptimis. Foto
grafas jau baigia iššaudyti visą 
pilną filmą — 36 nuotraukas. 
Jam buvo tikrai gera proga pa
sireikšti. Apačioje kalvelės, sli
dinėjimo vieta, matosi keltuvų 
bokštai, slidėms takai nuo kal
vų, bet trūksta svarbiausio daly
ko — sniego. Darome didelį po
sūkį ir grįžtame atgal. Vėl nau
jos vietos, nauji vaizdai. Dvylik
toje mylioje -nuo nusileidimo 
vietos mūsų pilotas per radiją 
praneša aerodromo budėtojui 
apie mūsų artėjimą ir pasiruo
šimą leistis. Tolumoje ryškėja 
aerodromas. Priartėję, virš jo 
dar darome posūkį, gerai ap

Naujos krašto tarybos rinkimai
Pirmų kartq bus renkama jaunimo sqjungos taryba

KLB krašto valdyba, pirmi
ninkaujama inž. E. Čuplinsko, 
sausio 22 d. posėdyje nutarė 
vykdyti IX krašto tarybos rinki
mus 1974 m. balandžio 28 d., 
laikantis 1973 m. spalio 27—28 
d. d. Londone patvirtintų rinki
mų taisyklių. Pagal jas įvyko ir 
1971 m. rinkimai. Į naująją ta
rybą bus renkami 57 atstovai.
Kiekviena KLB apylinkė yra ir 
rinkiminė apylinkė, išskyrus 
Oakvillę, kuri priskirta prie To
ronto. Atstovų skaičius: Toron
tas — Oakvillė — 18, Montrea- 
lis — 10, Hamiltonas — 8, Lon
donas — 4, Delhi — 3, Sudbury 
— 2, St. Catharines — 2, Br. Ko
lumbija — 1, Kalgaris — 1, Ed- 
montonas — 1, Winnipegas—1, 
Thunder Bay — 1, Sault Ste. 
Marie — 1, Otava — 1, Wellan- 
das — 1, Rodney — 1, Windso- 
ras — 1. Vyriausioji rinkiminė 
komisija: pirm. Eduardas Sudi- 
kas, vicepirm. Feliksas Senkus, 
sekr. Almis Kuolas, nariai — 
Elena Stepaitienė ir Stasys Ba- 
nelis. Apylinkės prašomos suda
ryti vietines rinkimų komisijas 
iš 3—5 asmenų.

Į naująją kr. tarybą, kaip ir 
ligi šiol, pilnomis narių teisėmis 
Įeis visi KLB apylinkių pirmi
ninkai arba jų Įgaliotiniai, gar
bės teismo ir krašto valdybos na
riai.

Tą pačią dieną, t. y. balandžio 
28, įvyks ir pirmosios Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ta
rybos rinkimai. Taip sutarė 
krašto valdyba su jaunimo są
jungos organizatoriais. Rinki
mus vykdys tos pačios rinkimi
nės komisijos. Kandidatų sąra
šai kiekvienoje rinkiminėje apy
linkėje turi būti Įteikti iki 1974 
m. vasario 26 d.

Naujovė šiuose rinkimuose — 
jaunimo sąjungos įsijungimas. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga buvo įsteigta per II jau
nimo kongresą. Ji buvo akcep
tuota PLB seime Vašingtone. 
Jaunimo sąjunga paskiruose 
kraštuose numato veikti parale
liai su kraštų valdybomis vieto
je jaunimo sekcijų bei glaudžiai 
bendradarbiauti su kraštų val
dybomis. Laikiniu Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninku yra Almis Kuolas, JAV-ių 

žvelgiame visą aplinką, kitus no
rinčius kilti ar leistis lėktuvus. 
Matome apačioje penketą lėktu
vų, laukiančių prie didžiojo ta
ko mūsų nusileidimo. Mes turi
me pirmenybę. Žemėjam, prope
leris rečiau sukasi, “gazas nu
imtas”, labai švelniu, nedideliu 
kampu artėjame, po mumis 
greit prabėga namai, keliai, au
tomobiliai. Mes dar ore, bet jau 
virš nusileidimo tako. Pagaliau 
pasiekiame žemę, vos pajutę ra
tų prisilietimą.

Gražus, beveik klasiškas nusi
leidimas. Pilotas šypsosi, lyg 
laukdamas mūsų komplimentų. 
Iš tikrųjų tai vienas betkada tu
rėtų geriausių beveik lyriškų 
nusileidimų. Sukame į šoninį ta
ką, artėjame prie nuolatinės lėk
tuvo vietos, žvilgsnis į laikrodį 
— ore išbuvome valandą ir pen
kiolika minučių. Pro mus ūžia 
kildami kiti lėktuvai. Erdvė 
traukia, lakūnų širdys nerimsta, 
geras oras vilioja. Nesvarbu, 
kad aerodromo benzino stotelėje 
aiškus užrašas “15 gal. only”. 
Lėktuvai ir lakūnai yra gimę 
skraidyti. Ir mūsiškis D. Dulai- 
tis yra vienas jų. Gal net šeimos 
tradicija, nes ir jo tėvas buvo 
susirišęs su lietuviškąja aviaci
ja. Kai neperseniausiai Davetas 
lankėsi Lietuvoje, jo seni bičiu
liai, dar iš Lietuvos Aero Klubo 
laikų, sudarė galimybę jam pa
skraidyti ir sovietinės gamybos 
sportiniu lėktuvu. Kaikam te
nykščių buvo tiesiog sunku pa
tikėti, kad čia galima turėti vi
siškai nuosavą ir sau priklau
santi lėktuvą.

— Vyt. Maciūnas. Plačiau apie 
jaunimo sąjungą bus sekančia
me “Jaunimo Žiburių” puslapy
je. Inf.

KLB tarybos nariai, dalyvavę 
krašto tarybos suvažiavime Londone, 
Ont., 1973 m. spalio 27-28 d. d., dar 
neprisiuntę savo kelionės išlaidų sąs
kaitų ir norį gauti transporto išlaidų 
padengimą, yra prašomi sąskaitas at
siųsti iki š. m. vasario 15 d. šiuo ad
resu: “The Lithuanian Canadian 
Community, London Branch, P. O. 
BOX 892, Station B, London, Ont. 
N6A 4Z3. Tarybos nariai, iki minėtos 
datos neatsiuntę KLB Londono apy
linkės valdybai savo transporto iš
laidų bei neatsiėmę jiems priklau
sančios vyriausybės paramos dalies, 
bus laikomi atidavę ją Londono apy
linkės valdybos dispozicijai.

KLB Londono apyl. valdyba

Tautos Fondo atstovybės apyskaita
Pajamos 1973 m.
Gauta iš apylinkių:
Toronto_____ ____ _ $ 8.000.00
Hamiltono____________ 2.200.00
Delhi________________ 810.00
Montrealio ________   530.00
Windsoro ____   474.00
Sudburio ____________ 451.00
Londono ____,________ 382.43
St. Catharines ________ 299.00
Rodney -------------- 234.00
Oakvillės ....................  226.00
Wellando .....    201.00
Edmontono .......   183.00
Sault Ste. Marie ........   175.00
Kalgario ........................  148.90
Otavos ............................. II;. oi)
Winnipego .....   114.19
Vankuverio ...........  75.00
Atskirų asmenų _______ 227.00
% % už indėlius _______ 456.64
Iš viso ___ ____________  $15.352.16
Likutis iš 1972 m. XII. 31 3.657.20
Iš viso pajamų _____ $19.009.36
Išlaidos
1. Įteikta Tautos Fondui

per prel. J. Balkūną 
VLIKo seimo metu 
Toronte ___________  $14.000.00

2. Skelbimai spaudoje ir
per radiją _________ 92.00

3. Raštinės, pašto ir su
sisiekimo išlaidos _ 50.00

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
Į LIETUVĄ K 
(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. 
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

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

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 82 - 1 5 3 0
Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3,468.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3,977.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3,824.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3,518.00
“MOSKVICIUS’
408 IE $3,235.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”426IE $3,671.00
Station Wagon
“MOSKVIČIUS”427IE $3,938.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2,218.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis
VARTOTI DRABUŽIAI
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

Iš viso išlaidų _________ $14.142.00
Likutis 1974 m. sausio 1 d. 4.867.36
Balansas _______ ______  $19.009.36

Pinigai laikomi Toronto “Para
mos” ir Prisikėlimo parap. kredito 
kooperatyvuose.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

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

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

Atėjo laikas, kai dauguma 
mūsų lietuviškų pokarinių orga
nizacijų pradėjo švęsti savo 
veiklos sidabrines sukaktis. Vie
nas tokių sukaktuvininkų yra ir 
Hamiltono AV parapijos choras.

Prieš ketvirtį šimtmečio di
džioji pokarinė lietuvių imigra
cijos banga pradėjo išsikelti ši
tame žemyne. Tik atplaukę čia, 
jie negalėjo vykti ten, kur no
rėjo, bet buvo vežami i miškus, 
kasyklas šiaurėje ir tolimus va
karus geležinkelių bei laukų 
darbams. Atvežtos mergaitės bu
vo išsklaidytos po krašto ligoni
nes ir įvairias vietoves namų 
ruošai. Atlikę darbo sutartis, lie
tuviai ten nepasiliko, bet spietė
si Į būrius didesniuose miestuo
se, kur jau buvo daugiau tautie
čių ir kur didesnės galimybės 
įsikurti. Pradėtas atgaivinti ir 
Vokietijos stovyklose turėtas 
lietuvių organizacinis gyveni
mas. Naujai kūrėsi lietuviško
sios institucijos, o susitelkę dai
nos mėgėjai steigė chorus, nes 
su jais atvyko ir buvę chorve
džiai, muzikai. Tada visi daina
vusieji atskubėjo į besikurian
čius chorus. Tie mūsų chorai 
anais laikais visur buvo nepa
prastai gausūs ir pajėgūs.

Hamiltone muz. Vyt. Babeckas pir
masis pradėjo apie save burti dainos 
mėgėjus. Jis jau 1948 m. čia buvo 
įsteigęs vyrų kvartetą ir vėliau vy
rų chorą, kurie viešai rodydavosi tuo 
laiku lietuvių parengimuose. Hamil
tono lietuviškieji metraščiai mini 
1949 m. jau mišraus choro viešą pa
sirodymą, diriguojant V. Bagdonavi
čiui. Po to choras, atrodo, visą laiką 
stipriau ar silpniau reiškėsi, vado
vaujant skirtingiems chorvedžiams. 
1950-51 m. chorui vadovavo jaunas 
ir entuziastingas V. Dargis, talkina
mas B. Sturmaičio. Tada bene buvo 
pats didžiausias choras savo skai
čium. Iš V. Dargio chorą perėmė V. 
Untulis, kuris chorui vadovavo 1952- 
54 m. ir buvo chorą pakrikštijęs

Lamu krašte—Himalajuose
K. ASTRAVAS(Tęsinys iš praėjusio n-rio)

Lamos, praleidę savo jaunys
tę studijose ir savęs disciplino
je, turi gerai išvystytą “extra 
sensory perception” ir gali iš
skaityti kito žmogaus mintis. 
Vienas jų, atsisveikindamas, užr 
rašė ant jo vienuolyne spausdin
to Budos atvaizdo: “Aplankyk 
mane, galėsi pagyventi kelis mė
nesius mano vienuolyne”. Mes 
su jo grupe keliavom Everesto 
link 3 dienas. Prie Namche Ba
zar jis pasuko į šiaurę Tibeto 
link, kur yra jo vienuolynas, o 
aš Everesto link. Jo vienuoly
nas yra bene gražiausioje pa
saulio vietoje — tarp kalnų, pa
puoštų ledynais. Jis yra to vie
nuolyno viršininkas, apie 40 me
tų amžiaus, gražiai nuaugęs, dė
vįs oranžinės spalvos lininius 
drabužius. Jis grįžo per kalnus, 
aplankęs Indijoj Dalai Lamą. 
Visą laiką, eidamas ilgais žings
niais, meldėsi, pirštais varstyda
mas lyg Rožinio karolius, pada
rytus iš žmogaus kaulų. Susto
jus poilsio, aš jį visada pakvies- 
davau kavai. Jis parodė man 
nuotrauką vieno anglo, kuris 
praleido 6 mėnesius jo vienuo
lyne, rašydamas filosofijos kny
gą. Aš dažnai pagalvoju, pabai
gęs darbą pas arbus, pasinau
doti jo kvietimu. Girdėjau, kad 
vienas Himalajų ekspedicijos 
dalyvių rašo savo knygoje suti
kęs žinomą europietį profesijo- 
nalą, gyvenantį pas lamas kalnų 
vienuolyne. Jis slėpęs savo pa
vardę, kad kiti nesužinotų kur 
jis esąs, bet tik pasakė, kad yra 
pabėgęs nuo gyvenimo triukšmo 
ir radęs čia tai, ko jieškojo — 
shangrila.
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Pabudęs ketvirtą valandą ry
to, kaip paprastai, valgau pusry
tį dar miegmaišyje. Iškišęs gal
vą pro palapinės duris, dairau
si į kalnų viršūnes. Virš manęs 
greitai plaukiančių debesų sro
vėje girdėti lėtai- skrendančio 
lėktuvo propeleriai, kurių gar
są jau gerai pažinojau. Tai buvo 
kanadietis lakūnas, jieškąs mū
sų aerodromo. Veltui jo kelionė 
— pagalvojau, matydamas kalnų 
tarpeklį, pilną rūko ir retkar
čiais debesis, užkliudančius ma
no palapinę. Staiga vėjui papū
tus, pasidarė lyg plyšys kalnų 
tarpeklyje. Lakūnas jį pastebė
jo, ir po kelių minučių pama
čiau jį tarpeklyje. Jis artėjo 
prie mūsų palapinės, nepataikęs 
į nusileidimo taką. Metęs į ša
lį nebaigtą gerti kavos puoduką, 
pasislėpiau už akmenų tvoros. 
Lėktuvas praūžė beveik ratais 
liesdamas palapinę. Pamatęs sa
vo klaidą, lakūnas staiga pasu
ko į kairę ir dingo debesyse ne
toli kalnų sienos. Antrą kartą 
leisdamasis skrido išilgai akme
nų sienos. Tai buvo žaidimas su 
mirtimi, nes 22,000 pėdų augš- 
tumo kalnas buvo tik už 14 my
lios. Šį kartą mes netikėjom, kad 
jis išliks gyvas. Padaręs vėl ra
tą, šį kartą stačiai artėjo prie 
žemės pačiame tako centre. Sun
kiai atsimušęs į žemę ir smar

KAZYS MILERIS
“Rūtos” vardu. Tada čia buvo dide
lės krikšto iškilmės su krikštatėviais 
— miesto burmistru ir Lietuvos gen. 
konsulu. V. Untulis išvyko į Ameri
ką, o B. šturmaitis trumpam laikui 
vėl pradėjo vargonuoti ir vadovauti 
chorui bažnyčioje. Į parapiją 1957 
m. atvyko energingas vikaras ir kar
tu muzikas — kun. B. Jurkšas. Jis 
atgaivino, sustiprino chorą ir sėk
mingai jam ligi 1960 m. vadovavo. 
Po jo ilgesnį laiką (1960-66 m.) cho
ras buvo sol. V. Verikaičio ranko
se. Gavęs mokytojo darbą gimnazi
joj, jis su choru taip pat turėjo at
sisveikinti. Nuo 1966 m., t.y. jau aš
tuntus metus, sėkmingai chorui va
dovauja muz. A. Paulionis, gyve
nantis St. Catharines. Balsingi ir 
muzikalūs jo šeimos nariai taip pat 
yra įsijungę į mūsų chorą.

Per tiek metų, kaip matome, daug 
chorvedžių yra vadovavę chorui ir 
labai daug dainininkų yra perėję 
per choro eiles. Visdėlto ir šian
dien chore dar galime rasti asmenų, 
kurie gieda jame nuo pat choro įsi- 
steigimo pradžios. Pasižiūrėjus į pir
mąsias choro nuotraukas, galima pa
stebėti dabar jau gerokai nušukuotas 
vyrų galvas ir toj pačioj eilėj šian
dien jau nebesutalpinamas anais lai
kais tilpusias dainininkes.

Kiek daug valandų yra praleista 
repetuojant, kiek mylių išvažinėta su 
koncertais, kiek dainuota minėjimuo
se, šventėse ir kiek giedota įvairio
se šventovėse įvairiom progom! Cho
ras šiandien turi 34 choristus: 9 sop
ranus, 9 altus, 7 tenorus ir 9 bosus. 
Jis yra gana augšto lygio, su pla
čiu ir turtingu repertuaru, apiman
čiu pasaulinius kompozitorius, senas 
ir naujausias lietuvių dainas, operų 
ištraukas. Choras visą laiką yra turė
jęs ir dabar turi dainininkų, galin
čių atlikti solo partijas. Savo am
žiumi jis nėra jaunas, nes čia yra 
susibūrę daugiausia mūsų chorų bu
vusieji dainininkai-entuziastai.

Kaip pats vardas sako, mūsų cho
ras yra parapijos choras. Jo egzis

kiai kraipydamasis sustojo vidu
ryje aerodromo. Palaukęs minu
tę, kol vėjas nupūtė debesis, pa
mažu pasiekė tako galą ir apsi
suko pasiruošdamas kilimui. Su
lėtinęs motorą, iššoko apie 50 
metų amžiaus besišypsantis la
kūnas. “O jūs, prakeiktos kalnų 
ožkos, kodėl nesukūrėt ugnies 
man besileidžiant”, barėsi jis. 
šį kartą jis buvo pasiryžęs mus 
išvežti, todėl buvo pasiėmęs du 
atsarginius tankus benzino, kad 
galėtų ilgiau ore žvalgytis, jieš- 
kodamas mūsų.

* * *
Sukrovę savo kuprines į lėk

tuvą, laukdami giedros gėrėm 
jo atvežtą romo bonką. Po trijų 
valandų mes trys ir pusė Indi
jos ekspedicijos dalyvių greitai 
riedėjom žemyn į tarpeklį ir 
tiosiog už jo sniegu padengtą 
kalnų masyvą. Aš sėdėjau šalia 
piloto ir aiškiai viską mačiau. 
Lėktuvas, nepasiekęs pilno grei
čio, nušoko nuo pasibaigusio ta
ko ir pamažu leidosi tarpeklin 
3000 pėdų gilumo. Atgavęs grei
tį, pamažu pradėjo kilti artėda
mas prie kalnų sienos. Apie 50 

ŠAULIUI

Algirdui Pliskevičiui
mirus, jo tėvą savanorj-kūrėją karo invalidą PETRĄ 
PLISKEVIČIŲ, vaikus, seserį ir kitus gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame —

DLK Algirdo šaulių kuopa
Hamilton, Ont.
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville Ir Eglinton) 

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

tencija visą laiką priklausė nuo glo
bos, teikiamos klebono mons. dr. J. 
Tadarausko. Tą globą jaučia visos 
organizacijos. Mes savo kleboną gali
me palyginti su atsidavusiu savo 
sporto komandos treneriu, kuris, pa
leidęs savo žaidėjus į aikštę, negali 
nusėdėti: sielojasi ir ragina, kad tik 
daugiau kiekvienas judėtų ir kuo 
daugiau įmuštų įvarčių lietuvių tau
tinės gerovės labui.

Hamiltono AV parapijos choras 
per savo veiklos 25 metus neabejo
tinai yra daug prisidėjęs čia prie 
mūsų tautinio ugdymo darbo. Kas 
sekmadienį per Sumą, muz. A. Pau- 
lioniui vargonuojant, choras gieda 
AV šventovėje, o religinių ir tauti
nių švenčių progom visada turi spe
cialiai paruoštą repertuarą. Kasmet 
choras rengia savo koncertą vis su 
naujom dainom ir susilaukia didelio 
visuomenės susidomėjimo. Jis atlie
ka menines programas vietos rengi
niuose ir vyksta į kitas vietoves. Jau 
kelinti metai yra užmegztas bendra
darbiavimas su Ročesterio Lietuvių 
Bendruomenės choru, kuriam vado
vauja muz. J. Adomaitis. Šie du cho
rai jau daugelį kartų davė jungti
nius koncertus — Hamiltone ir Ro- 
česteryje.

Choro ateitį yra sunku išpranašau
ti, kaip ir visų čia mūsų lietuviškųjų 
institucijų bei lietuvių religinių 
bendrijų. Tas pats mastelis tinka vi
siem: visa tai turėsime, kol sugebė
sime Lietuvos meilę perduoti ir savo 
vaikams. Antra vertus, choras iš da
lies yra ir pramoginė organizacija. 
Į ją sueina dainos mylėtojai, nepre
tenduodami į kažkokius veikėjus. 
Amerikos senųjų lietuvių kolonijų 
istorija rodo, kad ten chorai ilgiau
siai yra išsilaikę, palyginus su ki
tais ten išnykusiais lietuviškais sam
būriais. Jei choras savo brendimo 
metuose ir yra kiek blaškęsis, tai 
dabar, pasiekęs jau suaugusio am
žiaus, yra nusistovėjęs ir rimtai žiū
rįs į savo ateitį. 25 metų savo dar
bo sukaktį mūsiškis choras atžymės 
vasario 9 d. banketu ir gegužės 11 d. 
jubilėjiniu koncertu Jaunimo Centre.

jardų nuo jos staiga pasuko į 
kairę, beveik sparnais liesdamas 
uolas kalnų tarpeklyje. Mes da
bar buvome saugūs — lėktuvas 
pamažu kilo augštyn, ir dangus 
šitoje kalnų pusėje buvo saulė
tas. Dešinėje matėsi stačių kal
nų vilkstinė, skirianti Nepalį 
nuo nuo Tibeto. Apačioje vin
giavo tarpekliai, matėsi šerpų 
kaimai, šventyklos ir mūsų prieš 
mėnesį keliautas takas, praside
dąs nuo Kinijos kelio, vedančio 
į Tibetą.

Už valandos aš jau buvau 
“Shankar” viešbutyje. Vakarie
nę valgėm prie vieno stalo su 
tuo kanadiečiu pilotu ir jo žmo
na. Abu kilę iš Toronto. Dide
lėje salėje degė žėrandėliai, o 
ant stalo švietė žvakė. Baltai ap
sirengę, susijuosę kariškais dir
žais, mums patarnavo gurkos. 
Lakūnas tą dieną padarė 3 ke
liones, išveždamas beveik visus 
keleivius. Taip baigėsi mano ke
lionė iš lamų krašto, augštųjų 
Himalajų. Turėjau dar 3 dienas 
Katmandu miesto apžiūrėjimui, 
kuris yra kaip didelis muzėjus 
su savo šventyklomis. Po to grį
žau atgal į Kuveitą.
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MIRĖ A. SNIEČKUS
Sausio 22 d. Druskininkuose šir

dies smūgiu mirė vilniškės komparti
jos centrinio komiteto ilgametis I 
sekr. Antanas Sniečkus, sulaukęs 71 
metų amžiaus. Velionis į komunistų 
partiją įstojo 1920 m., būdamas sep
tyniolikametis jaunuolis, ir Maskvos 
tarnybai atidavė visą savo gyvenimą. 
Lietuvos nepriklausomybės metais A. 
Sniečkus reiškėsi ne tik pogrindine 
veikla savo gimtajame krašte, bet ir 
oficialia veikla Maskvoje. Lietuvoj 
jis buvo suimtas tris kartus, iškeis
tas i vysk. T. Matulionį bei Sovietų 
Sąjungoje kalintus lietuvius kuni
gus. Grįžęs i Lietuvą 1936 m., Mask
vos buvo paskirtas lietuviškosios 
kompartijos I sekretorium ir šiose 
pareigose išsilaikė iki pat mirties. 
Pirmosios sovietinės okupacijos me
tais, raudonosios armijos išlaisvin
tas iš Kauno kalėjimo, A. Sniečkus 
ne tik vadovavo kompartijai, bet ir 
vadinamosios liaudies vyriausybės vi
daus reikalų ministerijos saugumo 
departamentui, pravcdusiam pirmuo
sius lietuvių suiminėjimus. Vokiečių- 
sovietų karo metais, pasitraukęs So
vietų Sąjungon, vadovavo jos parti
zanų štabui nacių okupuotoje Lietu
voje. Visa pokarinė A. Sniečkaus 
veikla pasižymėjo ištikimybe “didžia
jai tėvynei”, sugebėjimu išsilaikyti 
I sekretoriaus soste, kai Maskvoje po 
Stalino mirties vyko vadų varžybos.

Tą jo sostą prižiūrėjo iš Mask
vos atsiųsti rusai II sekretoriaus par
eigoms, kurių paskutinysis yra Va
lerijus Charazovas, prieš 1973 m. Ka
lėdas pažėręs aštrių priekaištų lie
tuviškajai kompartijai. Atrodo, bent 
dalis tų priekaištų buvo skirta ir pa
čiam A. Sniečkui. Jo broliai, seserys 
ir netgi motina paskutiniais karo mė
nesiais pasitraukė į Vakarus. Ji mirė 
1948 m. sausio 27 d. Hanau stovyk
loje. Taigi, tarnaudamas Maskvai, A. 
Sniečkus prarado savo artimuosius. 
Visdėlto sakoma, kad jis dirbo ne tik 
Maskvai, bet ir Vilniui, nes su jo 
balsu okupuotos Lietuvos reikalais 
skaitydavosi Kremliaus valdovai. Tur
būt ne be A. Sniečkaus pastangų 
Maskvos suplanuota naftos valykla 
Jurbarke buvo perkelta i Mažeikius, 
kur ji sudaro žymiai mažesnį taršos 
pavojų Lietuvos vandenims. Taip
gi krinta į akis istorinis faktas, kad 
okupuotoji Lietuva pokario metais 
susilaukė gerokai mažiau rusų, negu 
Latvija ir Estija.

Rusijos federacinei respublikai 
atiduotus Rytprūsius Maskva, sako
ma, norėjo prijungti prie okupuo
tos Lietuvos, tačiau Trojos arklį pri
menančios dovanos atsisakė A. Snieč
kaus vadovaujama vilniškė kompar
tija, pramatydama tragedijos “Vil
nius — mūsų, Lietuva — rusų” pa
sikartojimą. Normaliose aplinkybėse 
A. Sniečkus jau prieš keletą metų 
turėjo išeiti personalinėn pensijon, 
bet iki pat mirties pasiliko kom
partijos I sekretorium. Spėjama, kad 
jis šios pozicijos laikėsi vilniškės 
kompartijos centrinio komiteto pa
geidavimu, nes buvo prisibijoma, kad 
Maskva I sekretorium gali paskirti 
asmenį, su kurio nuomone bus ma
žiau skaitomasi. Šis atidėliotas spren
dimas dabar turės paaiškėti po A. 
Sniečkaus mirties. Istorijon A. Snieč
kus įeina kaip Maskvos garbintojas 

OTTAWA,
APYLINKĖS VALDYBA nutarė, 

kad j Bendruomenės darbą reikia
įtraukti kaip galint daugiau asmenų. 
Jau 1969 m., valdybai atgaivinus 
šeštadieninę mokyklą, valdybos pir
mininko buvo pasiūlyta ir valdybos 
pritarta, kad mokyklos reikalais rū
pintis būtų sudarytas mokyklos tėvų 
komitetas. Praėjusiais metais, pri
tariant Otavos lietuvių kapelionui, 
buvo sudarytas bažnytinis komite
tas. Dabar, artėjant Otavos Lietuvių 
Bendruomenės 25 metų sukakčiai, 
nutarta pakviesti pagalbon du Bend
ruomenės narius. Inž. J. Danys suti
ko rūpintis ryšių palaikymu su kito
mis etninėmis grupėmis, o inž. L. Gi- 
riūnas — parengimų tvarkymu.

REVIZIJOS KOMISIJĄ, pasitrau
kus inž. L. Giriūnui, sudaro V. Ra- 
džiuvienė, K. Truška ir buvusi kan
didatė N. Trečiokienė.

VILNIAUS 650 METŲ SUKAK
TIES MINĖJIMAS įvyko 1973 m. 
gruodžio mėn. 9 d. Jis buvo sureng
tas dr. M. Ramūnienės, kuri vado
vauja Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Otavos židiniui, rūpesčiu. 
Nuo pat savo įsikūrimo pradžios 
LKMA Otavos židinys kasmet suren- nariai. Po to buvo suneštinės vaišės, 
gia paskaitas arba minėjimus ir tuo (Nukelta į 7 psl.)

Otavos šeštadieninės mokyklos mokinės Kalėdų eglutės programoje šoka Ke
purinę Nuotr. B. čeponkaus

ir lietuvių tautos engėjas, bet tie is
torijos puslapiai dar tebėra pilni 
spragų, nepakankamai išryškinti.

GERIAUSI ŠOKĖJAI
Kauno sporto halėje buvo sureng

tas tradicinis moksleivių pramoginių 
šokių konkursas “Baltijos gintarėliai- 
74”. Pirmajame rate varžėsi tik 
moksleiviai iš Lietuvos mokyklų. Ge
riausios jų poros buvo perkeltos į 
antrąjį ratą, kuriame taipgi dalyvavo 
svečiai iš Varšuvos, Budapešto, Er
furto, Rygos, Talino, Kievo, Simfe
ropolio ir Maskvos. Pirmąsias vie
tas išsikovojo kauniečiai gimnazis
tai: I — Raimonda Zaleckytė ir Kęs
tutis Marcinkonis, II — Ramunė Var- 
čikaitė ir Vytas Cesonis, III — Ma
rytė Maskelytė ir Romas Maskelis. 
Vertintojai elegantiškiausia pora pri
pažino Kauno XXX vidurinės mo
kyklos atstovus — Jūratę Ragelytę ir 
Valdą Ragelį. Jiems įteiktas specia
lus konkurso prizas.

A. ŠABANIAUSKO SUKAKTIS
Amžiaus septyniasdešimtmetį at

šventė lengvosios muzikos daininin
kas Antanas Šabaniauskas, šio žan
ro profesinio lygio pradininkas ne
priklausomoj Lietuvoj, kurio plokš
telės dar ir šiandien žavi lietuvius 
tėvynėje bei išeivijoje. Sukaktuvi
ninkas iškilo tango, fokstroto ir ang
ių valso laikais, susilaukdamas net 
ir originalių L. Lechavičiaus, K. Lei
paus, J. Pakalnio bei kitų lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Pokario me
tais A. Šabaniauskas daugiausia dai
navo choruose, retkarčiais pasirody
damas estradoje, bet neįstengė pri
sitaikyti prie naujų vėjų pramogi
nėje muzikoje.

ŽVEJŲ VARŽYBOS
“Nemuno” sporto draugija sausio 

6 d. surengė poledinės žūklės var
žybas Molėtų rajone, ant Malkesto 
ežero, kur susirinko 130 geriausių 
žvejų iš 34 rajonų. Vyrų grupėje di
džiausia sėkmė lydėjo: zarasiškį A. 
Navicką (sugautos 152 žuvys svėrė 
2 kg 850 g), švenčioniškj A. Paukš
tį (141 žuvis, 2 kg 700 g) ir Kau
no rajono atstovą V. Vegį (107 žu
vys, 2 kg 650 g). Moterų grupėje I 
vietą laimėjo Tauragės rajono atsto
vė M. Gedvilienė (51 žuvis, 1 kg 80 
g), II — N. Karosienė (63 žuvys, 1 
kg) iš Vilniaus rajono, III — Molėtų 
rajono žvejė S. Dirmienė (27 žuvys, 
550 g). Komandinėse rajonų rinkti
nių varžybose I vieta teko Švenčio
nių, II — Zarasų, III — Molėtų žve
jams.

PAŠTO ŽENKLAI
Sovietų Sąjungos ryšių ministe

rija 1973 m. išleido du okupuotai 
Lietuvai skirtus pašto ženklus. Vie
nu jų buvo paminėta Vilniaus 650 
metų sukaktis, kitu pagerbti Trakai. 
Serijos “Sovietų Sąjungos architek
tūros ir istorijos paminklai” ženkle 
yra Trakų pilis, dėl kurios atsta
tymo vilniškė kompartija buvo susi
laukusi aštrių priekaištų iš Maskvos. 
Tada sovietinės kompartijos vado
vams lietuviškos istorinės pilies at
statymas atrodė bereikalingu lėšų 
žarstymu, o dabar tie patys vadovai 
Trakų pilį savo pašto ženkluose jau 
drįsta {rikiuoti į Sovietų Sąjungos 
architektūros ir istorijos paminklų 
sąrašą. V. Kst.

ONTARIO
praturtina vietos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Esame dėkingi dr. M. Ra-
mūnienei už jos pastangas ir pinigi
nį įnašą, be kurio būtų neįmanoma 
tokius parengimus suruošti.

TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ, 
surengta šeštadieninės mokyklos, 
įvyko 1973 m. gruodžio 16 d. Šventė 
buvo pradėta Mišiomis, kurias atna
šavo Otavos universiteto profesorius 
kun. dr. A. Paškus. Otaviškiai turėjo 
progos išgirsti ir arčiau susipažinti 
su nauju apylinkės nariu, kurio ap
sigyvenimas Otavoje yra svarbus 
įnašas į mūsų Bendruomenę. Po pa
maldų įvyko mokinių vaidinimas 
“Kalėdos Vilniuje”, parašytas mo
kytojos P. Ancevičienės. Vaidinime 
Kalėdų šventė buvo supinta su Vil
niaus 650 metų sukaktimi. Mokinius 
paruošė mokytojos P. Ancevičienė ir 
B. Vilčinskienė, talkinant S. Balsevi- 
čienei ir V. Radžiuvienei. Jaunieji 
aktoriai, dainininkai ir tautinių šo
kių šokėjai buvo gerai paruošti ir 
užpelnytai sulaukė Kalėdų senelio 
su dovanomis. Taip pat Kalėdų sene
lio buvo apdovanoti dvasiškiai, mo
kytojos ir kaikurie Bendruomenės

Dabartinė BALFo centro valdyba, direktoriai ir spaudos atstovai konferencijoje sausio 16 d. Sėdi iš k. į d.: 
kun. A. Stašys, kun. A. Trakis, kun. A. Zakarauskas, pirm. M. Rudienė, direktorių pirm. VI. Selenis, Aid. 
Daukienė ir J. Mackevičius; stovi: J. Vaičiūnas, Vyt. Kasniūnas, VI. Būtėnas, Januška, G. Giedraitytė, A. Pu
žauskas, J. Jasaitis, J. Kaunas, J. Janušaitis ir Br. Kviklys Nuotr. V. Noreikos

S HAMILTON
“GYVATARAS” vasario 15 d. rytą 

skrenda į Kolumbiją ir tą patį vaka
rą turės pirmą pasirodymą Medelli- 
ne. Po to — koncertai kituose Ko
lumbijos miestuose. “Gyvataro” iš
vyką į Kolumbiją paminėjo Hamil
ton “Spectator” sausio 18 d. laidoje. 
Stan McNeil taip pat pastebėjo, kad 
Hamiltono burmistras Vic Copps 
duos nuvežti Bogotos burmistrui do
vanų Hamiltono miesto simbolį — 
darbininko šalmą bei atitinkamą 
sveikinimą ir linkėjimus. “Gyvata
ro” išvyką aukomis parėmė: “Talka” 
— $500, Kronas Real Estate Ltd. — 
$500, Hamiltono Lietuvių Namai — 
$150, Lietuvių Fondas (Toronte) — 
$100, Tautos Fondas (Hamiltono at
stovybė) — $25, Hamiltono šauliai— 
$50, Šalpos Fondas — $50, Br. Jure
vičius — $100, A. Patamsis — $25, J. 
Saudinaitis (Burlington)—$15, p.Ta
mošiūnas — $10, po $ 5 — K. Mikšys 
ir p.p. Mažulaičiai. Visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

Gruodžio 9 d. loterijoj per “Gyva
taro” suruoštus pusryčius Jaunimo 
Centre televizijos priimtuvą, paauko
tą p. p. Pilypaičių (Knight Radio), 
laimėjo A. Mingėla, šokolado dėžę— 
p. Vainauskas ir gėlę — Gr. Kažemė- 
kienė. “Gyvataras”

PRIEŠ UŽBAIGIANT 1973 metus, 
per paskutinį mėnesį “Aukuras” da
vė lietuviams septynis spektaklius. 
Mat, Hamiltonas turi E. Dauguviety- 
tę-Kudabienę, kuri savo pasišventi
mu, kantrybe ir meile lietuviškam 
žodžiui dirba jau beveik 25 metai. 
Ji palaikė rusenančią “Aukure” ug
nelę kasmet įjungdama vis naujų na
rių,

“Aukuras” suvaidino J. Marcinke
vičiaus “Mindaugą” anglų kalba To
ronte St. Lawrence Art Centre ir Ha
miltone, kur savo talentais išryškėjo 
jaunoji, lietuvių studentų karta.

Su V. Alanto komedija “Šiapus už
dangos”, “Aukuras” aplankė Fila
delfiją, Newarką, Detroitą, Niujorką, 
Klevelandą. Spektakliai praėjo su 
dideliu pasisekimu. Visur buvo jau
čiamas didelis teatro darbų įvertini
mas, su prašymais ir linkėjimais pa
laikyti gyvą lietuvišką žodį, kuris 
jungia mus visus išblaškytus pasau
lyje.

Paskutinis 1973 m. “Aukuro” pa
statymas buvo H. K. Anderseno 
“Sniego Karalienė”, kurios premjera 
įvyko gruodžio mėnesį — Klevelan- 
de ir Hamiltone. Kalėdų eglutės pro
ga Anderseno pasakoje teko paste
bėti daug jaunų talentų. Ramunė 
Pleinytė ir mažoji plėšikė Ramunė 
Verbickaitė savo roles atliko pasigė
rėtinai. Taip pat ir visi kiti jaunieji 
aktoriai žavėjo visus savo gražia lie
tuviška tarena bei vaidyba. Mažie
siems artistams talkino senieji “Au
kuro” aktoriai.

Po spektaklio salėje po bažnyčia 
įvyko vaišės su visais artistais, jų 
tėveliais ir artimaisiais.

Malonu, kad buvusieji aukuriečiai, 
kaip Silvija Martinkutė ir A. Elvi- 
kis, kurie išsikėlė į kitas kolonijas, 
būdami tų kolonijų valdybos nariai, 
rūpinasi "Aukuro” iškvietimu pas 
save. Vasario 16 d. “Aukuras” iš
vyksta gastrolėms į Sudbury su V. 
Alanto komedija “Šiapus uždangos”. 
Vasario 2 “Aukuras” vaidins Londo

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA' 
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolą drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

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

ne V. Alanto komediją “Šiapus už
dangos”, o vasario 3 d. Windsore — 
H. K. Anderseno pasaką “Sniego ka
ralienė”.

Repeticijos vyksta kas šavaitę, 
kartais net dažniau. Kartojami seni 
ir ruošiami nauji veikalai. Šiuo me
tu “Aukuras” pradėjo repetuoti 
naują veikalą A. Kairio “Žmogus ir 
tiltas”, kurio premjera numatoma 
balandžio mėn. Hamiltone ir gegužės 
25 d. Čikagoje.

Ruošiamasi CYO vakarui, kur ge
gužės mėn. bus statomas Spalio vei
kalas “Batai”, išverstas V. Stanevi
čienės.

“Aukuras” laukia galutinių susi
tarimų su Montrealiu, Otava ir kito
mis Kanados vietovėmis, nes val
džios skirta piniginė parama žymiai 
sumažino kelionių išlaidas Kanados 
ribose. Vyksta pasitarimas su Kalga- 
riu, Edmontonu.

Atliekamu laiku nuo repeticijų au
kuriečiai ruošiasi kaukių baliui vasa
rio 23 d. Jaunimo Centre.

Numatyta labai įdomi programa, 
kurią pažadėjo atlikti Toronto dra
mos mėgėjų grupė. Bus turtinga lo
terija, bufetas su karštais ir šiltais 
užkandžiais. L. S.

DANUTĖ IR MOTIEJUS JONIKAI 
25 metų vedybinę sukaktį atšventė 
savo gražiuose namuose sausio 12 d., 
dalyvaujant apie 70 svečių. Svečių 
buvo atvykę iš Floridos, Ročesterio, 
Delhi, Toronto ir kitų vietovių. Su
kaktuvininkai buvo apdovanoti gra
žiomis dovanomis, pagerbti gausiu 
svečių dalyvavimu ir sveikinimo 
kalbomis. Pobūviui sumaniai vadova
vo Pr. Sakalas. Sveikinimo kalbas 
pasakė mons. dr. J. Tadarauskas, 
Aid. Matulaitienė ir D. Stukas. Šio 
vakaro šeimininkas — sukaktuvinin
kas visiems padėkojo už atsilanky
mą, dovanas ir pabaigoje tarė gražų 
žodį, apibūdindamas savo vedybinio 
gyvenimo pradžią Anglijoje.

D. M. Jonikai yra aktyvūs mūsų ko
lonijos nariai. Danutė nuo pat atvy
kimo į Hamiltoną priklauso parapi
jos chorui, dalyvauja Katalikių Mo
terų Draugijos veikloje, o Motiejus 
yra medžiotojų - žūklautojų klubo 
“Giedraitis” aktyvus narys. D. M. Jo
nikai išaugino dukrą Dalią ir sūnų 
Arūną lietuviškoje dvasioje. Abu 
gražiai kalba lietuviškai, yra baigę 
šeštadieninę mokyklą ir nuo pat ma
žų dienų priklauso jaunimo organiza
cijoms. šiuo metu Dalia studijuoja 
Guelph universitete, o Arūnas — 
McMaster.

Nuoširdžiausi sveikinimai sukak
tuvininkams.

CHORO “AIDAS”,mergaičių budė
jimas — “wakethon” praėjo gana 
sėkmingai. Tai buvo oficialus lėšų 
telkimo komiteto vajaus atidarymas 
kelionei į Europą. Šis pirmas bandy
mas organizatoriams davė drąsos ir 
ryžto telkti lėšas šiai kelionei. Mer
gaitės surinko iš mecenatų daugiau 
kaip $1900. Nuoširdi padėka mons. 
dr. J. Tadarauskui už leidimą pasi
naudoti Jaunimo Centru nemokamai 
ir parodytą nuoširdumą jaunimo rei
kalams. Sekantis lėšų telkimo komi
teto parengimas—madų paroda įvyks 
kovo 20 d. Jaunimo Centre. Šioje 
madų parodoje pavasarinius drabu
žius demonstruos “Rigth House” 
krautuvė. J. P.

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

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
'ennincter Ltd.

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

Sault Ste. Marie, Ont.
PRIEŠ SV. KALĖDAS mūsų ko

lonijoje buvo išrinkta nauja apylin
kės valdyba. Labai džiugus reiškinys, 
kad šiemet pirmą kartą mūsų koloni
jos istorijoje į valdybą kandidatavo 
ir buvo išrinkti Kanadoje užaugę ir 
išsimokslinę nariai (išskyrus A. Va
nagienę). Dauguma valdyboje yra 
jaunimas. Valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Rimas Gasperas, 
parengimų vadovė ir Šalpos Fondo 
atstovė Dana Poderienė, sekretorė 
Antosė Vanagienė ir iždininkė Lai
ma Motiejūnaitė. Tautos Fondo ats
tovu ir toliau pasiliko St. Druskis. 
Reikia tikėtis, kad jaunai valdybai 
gerai seksis pritraukti į tautinę veik
lą visą mūsų kolonijos jaunimą. Lin
kime sėkmės.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ valdyba 
rengia tą pačią dieną, t.y. vasario 
16, šeštadienį, ukrainiečių parapijos 
salėje. Ji kviečia visus tautiečius — 
jaunimą ir senimą dalyvauti minėji
me. Vėliau bus išsiųsti visiems kvie
timai.

TAUTIEČIUI VINCUI SKAR 
ŽINSKUI jo 70-tojo gimtadienio 
proga malonią staigmeną-vaišes su
organizavo Jurgis ir ponia Skardžiai 
(pusbrolis). Vaišėse dalyvavo Vinco 
giminės bei draugai iš Čikagos ir To
ronto. A. V.

VANCOUVER, BuC.
PIRMĄJĄ KALĖDŲ DIENĄ Šv. 

Vincento ligoninės koplyčioje lietu
viškas pamaldas atlaikė kun. Iz. Gri
gaitis, neseniai apsigyvenęs Vanku
veryje. Žmonių buvo pilna koplyčia. 
Būtų ir daugiau atėję, bet nevisi ži
nojo. Vankuverio tautiečiai pagei
dautų turėti pastovias pamaldas pvz. 
kartą į mėnesį. Pietūs buvo suruošti 
p. Smito namuose. Dalyvavo daug 
svečių, jų tarpe ir kun. Iz. Grigaitis. 
Ta proga buvo tartasi lietuviškų pa
maldų organizavimo reikalu.

N. METUS tautiečiai bene įspū
dingiausiai sutiko Onos Macijauskie
nės sodyboje. Dalyvavo daug tautie
čių. Kitas gausus pobūvis įvyko pas 
p. Kaulienę. Buvo ir daugiau pobū
vių.

S. IR F. VALIAI išsikėlė gyventi 
į Chilliwack miestelį, kur nusipirko 
antrus puikius namus. Jų išsikėlimą 
vankuveriečiai apgailestauja, nes jie 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veiklo
je. Kurį laiką buvo vietinės Lietu
vių Bendruomenės pirmininku, reda
gavo biuletenį, vadovavo lietuviš
kam radijo pusvalandžiui. Vankuve
riečiai linki jiems geriausios sėkmės 
ir tikisi, kad nepamirš Vankuverio.

SIDABRINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ 
paminėjo Adelė ir Balys Vileita, da
lyvaujant gausiam būriui tautiečių. 
Sukaktuvininkai buvo apdovanoti 
vertingomis dovanomis. Visi linkėjo 
sulaukti auksinės sukakties.

NAUJA MUZIKOS PLOKŠTELĖ 
“Čia mano brangioji tėvynė” jau iš
leista ir siuntinėjama platintojams.

K. Lukas

WINDSOR, ONT.
LIETUVOS NEP RIKLAUSOMY- 

BĖS atstatymo 56-sios metinės Wind
sore bus paminėtos vasario 24 d. se
kančia tvarka: 10.30 v.r. vėliavos pa
kėlimas. 11 v. pamaldos už žuvusius 
ir kenčiančius dėl Lietuvos laisvės 
Šv. Kazimiero šventovėje, 808 Ma
rion Ave, 3 v. p. p. iškilmingas mi
nėjimas ukrainiečių “Prosvita” salė
je, 2585 Seminole g-vė. Paskaitą skai
tys studentas, kuris ruošia doktora
tą Windsoro universitete. Meninę 
dalį atliks Valės Tautkevičienės va
dovaujamas mergaičių kvartetas. Ten 
pat kiekvienas tautietis turės puikią 
progą paaukoti keletą dolerių Tau
tos Fondui. Apylinkės valdyba kvie
čia visus Windsore ir apylinkėje gy
venančius tautiečius dalyvauti ir vė
liavos pakėlime, ir minėjime.

Valdyba

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

LIETUVIŠKAS LAIKRASTIS 
— LAUKIAMAS SVEČIAS 

TAVO NAMUOSE
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LIETUVOS GEN. KONSULĖS J. 
DAUŽVARDIENĖS pranešimu, Či
kagos universitete yra lietuvio Char
les Blizos testamentu Įsteigtas sti
pendijų fondas lietuvių kilmės vai
kinams ar merginoms. Jie turi būti 
baigę viešąsias gimnazijas Čikagoje 
augštais pažymiais, turėti tvirtą mo
ralinį charakterį, įrodyti finansinės 
paramos reikalingumą. Iš fonde 
esančios sumos kasmet būtų galima 
paremti 4—5 studentus. Kandidatų į 
stipendijas Įieško studentų priėmi
mo vadovas Anthony T. G. Pallett 
savo raštinėje “Office of Admis
sions”, 1116 East 59th St.

DR. KAZYS BOBELIS, ALTos 
pirm., praneša, kad Vasario 16 minė
jime JAV senate ir atstovų rūmuo
se dalyvaus du ALTos delegatai. 
ALTa yra nutarusi išleisti anglų kal
ba prof. dr. J. Ereto brošiūrą apie 
pavergtą Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus 10,006 egz. tiražu. Dr. K. Bo
belis taipgi atkreipė dėmesį į pasi
taikančius liūdnus reiškinius lietu
viškųjų institucijų gyvenime. Vie
nas toks pavyzdys — apie $100.000 
vertės turtą turėjęs Lietuvių Klubas 
Phoenixe, kuris visą šį turtą nutarė 
palikti amerikiečių organizacijoms. 
Iš lietuviškųjų institucijų $100 pa
skirta tik vienam BALFųi. Kitos or
ganizacijos negavo nė cento, nors 
turtą buvo sudėję lietuviai.

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJA, vadovaujama pirm. 
Martyno Purvino, Klaipėdos prijun
gimo prie Lietuvos 51-ąsias metines 
paminėjo vakariene ir paskaita Či
kagoje, “Artesian” restorano salėje. 
Invokaciją sukalbėjo evangelikų “Tė
viškės” parapijos kun. A. Trakis. Pa
skaitą apie Lietuvos etnografines 
sienas, Mažosios Lietuvos vietovar
džius, pilkapius, kaimo architektūrą 
skaitė V. Žemaitis, 1971 m. Čikago
je išleidęs studiją “Lietuvos etninių 
sienų klausimais”. Jis taipgi primi
nė, kad Mažosios Lietuvos proble
moms yra paruoštos trys kelių auto
rių studijos, kurias reikėtų išleisti 
ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.

VISAME PASAULYJE VEIKIA 
anoniminių alkohoikų draugijos, ži
nomos “Alcoholics Anonymous” pa
vadinimu. Jose dirba buvusieji alko
holikai, stengdamiesi padėti alkoho
lizmo kankinamiems asmenims savo 
pavyzdžiu bei patarimais. Bene vie
nintelis tokio pobūdžio lietuvių vie
netas yra “Pradžia” Čikagoje, kvie
čiantis visus suinteresuotus asmenis 
ir plačiąją viuomenę dalyvauti atvi
rame susirinkime sausio 31 d., 8 v. 
v., Penkių Kankinių parapijinės mo
kyklos valgyklos salėje. Susirinkime 
bus trys kalbėtojai iš įvairių sąjū
džių — alkoholikas, alkoholiko žmo
na ir alkoholiko dukra. Visi susirin
kimo dalyviai bus pavaišinti kavute 
ir aprūpinti literatūra apie alkoho
lizmo ligą.

ŠV. MONIKOS LIETUVIŲ KLU
BAS prieš Kalėdų šventes pasiuntė 
P. A. Bražinskams $20 dovaną ir lie- 
viškų leidinių katalogą. Lietuviai ka
liniai buvo paprašyti nurodyti nori
mus gauti leidinius, kurie jiems pa
lengvintų kalėjime lėtai slenkantį 
laiką. P. A. Bražinskai savo atsaky
me praneša, kad 1974 m. jiedu norė
tų gauti “Draugą”, “Naujienas”, “Ai
dus”,“) Laisvę”, “Lietuvių Dienas” ir 
“Karį”. Be to, jie pasirinko ir nema
žą skaičių knygų. Šiai paramai įgy
vendinti reikia lietuvių finansinės 
pagalbos, kurią prašoma siųsti šiuo 
adresu: Santa Monica American Lit
huanian Club, 3002 Santa Monica 
Blvd., Santa Monica, Cal. 90404, 
USA. Klubas su lietuvių talka steng
sis išpildyti jų pageidavimus — už
prenumeruoti laikraščius bei žurna
lus, pasiųsti knygas.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI nutarė 

įsigyti stovyklavietę jaunimui, kurią 
nuo šio miesto skiria tik 35 km. Jai 
jau parinktas 10 ha geros žemės 
plotas, buvęs daržovių ūkis, turintis 
7 pastatus, elektrą, vandentiekį, il
goką tvenkinį su jame užveistomis 
žuvimis. Būsimoje stovyklavietėje 
yra pakankamai lygios vietos futbolo 
bei kitų sporto šakų aikštėms. Spren
dimą Įsigyti stovyklavietę 1973 m. 
rugsėjo 24 d. įvykusiame susirinki
me padarė iniciatoriai — Jonas Bag- 
džius, Henrikas Guzikauskas, Angeli
na Tatarūnienė, Renato Mendo, Joao 
Goncales, kun. Stasys Šileika ir 
kun. Petras Daugintis. Pilna stovyk
lavietės kaina — 100.000 kruzeirų. 
Įmokėti reikia pusę šios sumos, su
tvarkius dokumentus, o likusią dali 
bus galima išmokėti per dvejus me
tus. Kadangi iniciatoriai tiek pinigų 
neturi, nutarta paruošti stovyklavie
tės įstatus, sudaryti atsakingų bei 
patikimų asmenų komitetą ir kreip
tis į visą Sao Paulo lietuvių koloniją, 
ne tik' organizacijas, bet ir pavie
nius lietuvius.

Kolumbija
LB BOGOTOS APYLINKĖS VAL

DYBA paskelbė jaunimo rašinių kon
kursą Lietuvos istorijos temomis. Ra
šiniai, 5-8 mašinraščio puslapių, gali 
būti lietuvių ar ispanų kalbomis. 
Kaip ir visuose konkursuose, jie pa
sirašomi slapyvardžiu. Dalyvauti 
kviečiami visi jaunuoliai iki 21 me
tų amžiaus. Premijoms LB Bogotos 
apylinkės valdyba yra numačiusi 
1.000 pezų: I premijai — 500, II — 
300 ir III — 200. Valdybos sekreto

rius konkursinių rašinių laukia iki 
š. m. kovo 15 d. Vertintojų komisiją 
sudaro Irena Kumpienė, dr. St. Siru
tis ir dr. M. V. Mankeliūnas. Ji gali 
nutarti neskirti I premijos, jeigu 
nebus gauta tos premijos verto raši
nio. Premijuotieji rašiniai bus pa-' 
skelbti Kolumbijos LB Bogotos apy
linkės leidžiamame biuletenyje “Kri
vūlė”. Tokiu atveju ispaniškai pa
rašyti rašiniai turės būti išversti į 
lietuvių kalbą.

Argentina
BIRUTĖS DRAUGIJA paminėjo 

veiklos 44 metų sukaktį Mišiomis už 
mirusias nares ir vaišėmis savo na
muose. Mišias atnašavo kun. J. Pet
raitis, giedant I. Valantinavičiaus va
dovaujamam Temperley • Ad rogue 
“Aušros” chorui, sol. Jorgelinai Bar- 
tulienei. Minėjimas salėje buvo pra
dėtas pirm. Anastazijos Bagdonienės 
įvadiniu žodžiu. Programą atliko bi- 
rutiečių šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mokytojos Ma
rijos Mačernienės. Birutiečių valdy
bą sudaro: pirm. Anastazija Bagdo
nienė, vicepirm. Natalija Paršelienė,
I sekr. Eugenija Burbienė, II sekr. 
Genovaitė Macaitienė, I ižd. Marta 
Sturevičienė, II ižd. Viktorija Bag
donaitė, narės — Janina Macaitytė, 
Ona Demantavičienė ir Aldona Klio- 
gienė.

ENSENADOS MIESTE įvykusia
me gitaristų ir dainininkų konkurse
II vietą laimėjo jaunoji Adriana Jo- 
cytė, dalyvaujant Berisso ir Buenos 
Aires lietuvių renginiuose.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ SAVAIT

RAŠTIS “Tėviškės Aidai” 1974 m. 
pradėjo tabloidiniu formatu. Vietoj 
4 didelių puslapių dabar turi 8 pu
siau mažesnius. Formatą teko pa
keisti dėl spaustuvės parduotos se
nosios mašinos ir įsigytos naujos ma- 
ženės automatinės mašinos. Norint 
išlaikyti senąjį formatą, būtų tekę 
pereiti į kitą spaustuvę ir už spaus
dinimą mokėti trigubai daugiau. Iš 
tikrųjų tas formato pakeitimas yra 
molonus akiai, nes dabar padidėjo 
puslapių skaičius. Be to, bus leng
viau be jokio lankstymo įjungti prie- 
dinius jaunimo bei kultūrinius pus
lapius. Savaitraštį jau 19-tus metus 
leidžia Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija. Ilgus metus vyr. redak
torium buvo kun. Pr. Vaseris, o da
bar yra kun. Pr. Dauknys. Užsienio 
kraštuose savaitraščio metinė prenu
merata— australiški $8. Adresas: 
"Tėviškės Aidai”, 18 Henry St., Ken
sington, Vic. 3031, Australia.

Britanija
KALĖDŲ IR N. METŲ PROGA 

Londone viešėjo grupė Toronto lietu
vių jaunimo — Jonas Gruplijonas, 
Gina Stonkutė, Margarita Nacevičiū- 
tė, Eleonora Zubrickaitė ir Eduardas 
Stravinskas. Juos prišnekino atvykti 
Kanadoje neseniai įsikūręs J. Grupli
jonas, važiuodamas švenčių praleisti 
pas tėvus. Londono Lietuvių Namus 
aplankė bostoniškis V. Antanaitis, 
studijuojantis architektūrą Edinbur- 
gho universitete.

LONDONO LIETUVIAI ruošiasi 
artimiausiams įvykiams: Vasario 16 
minėjimui, Westm’.nstcrio vyskupo 
V. Guazzelli apsilankymui šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje kovo 3 
d., laukia Europos lietuvių vyskupo 
A. Deksnio gegužės 12 d. Pastarasis 
gegužės 26 d. dalyvaus Lietuvių so
dyboje įvyksiančiame Britanijos lie
tuvių katalikų sąskrydyje.

Švedija
SKANDINAVIJOS BALTIEČIŲ 

ARCHYVAS Stockholme specialiu 
atsišaukimu ragina baltiečius bei jų 
bičiulius švedus siųsti ar testamen
tu užrašyti asmeninius archyvus, bib
liotekas, dokumentus, nuotraukas, 
laiškus bei kitą istorinės vertės me
džiagą, kuri liečia baltiečių veiklą 
užsienyje. Baltiečių archyvas, įsteig
tas 1966 m., glaudžiai bendradarbiau
ja su Švedijos valstybiniu archyvu. 
To bendradarbiavimo dėka 1973 m. 
pradžioje buvo surengta įdomi paro
da “Pabaltijo istorija dokumentuo
se”, kuriai rodinius parūpino Švedi
jos valstybinis archyvas iš savo fon
dų. Baltiečių archyvui vadovauja es
tų rašytojas K. Lepik, o valdyboje 
yra lietuvis lektorius Juozas Lingis. 
Archyvo adresas: Baltiška Arkivet, 
Postbox 16 042, 103 21 Stockholm, 
Sweden.

Vokietija
VLB VALDYBOS INFORMACIJŲ 

pranešimu, 1973 m. antrojoje pusėje 
mirė du lietuviai: liepos 31 d. — 
a.a. Pranas Lakneris (Franz Lack- 
ner), lapkričio 5 d. — a.a. Vaclovas 
Meškauskas. P. Lakneris buvo gi
męs 1909 m. Suvalkijoje, baigęs Vil
kaviškio gimnaziją, Lietuvos karo 
mokyklą, humanitarinių mokslų stu
dijas Vytauto D. universitete. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo moky
toju, Vokietijon repatriavo 1941 m., 
gyveno Essene, bendradarbiavo “Ka
ryje”. Palaidotas rugpjūčio 4 dieną 
Aacheno apskr. Wassenbergo Wald- 
friedhof kapinėse. VLB Hanau apy
linkės narys V. Meškauskas buvo 
veiklus visuomenininkas, gimęs 1919 
m. Palaidotas lapkričio 9 d. Hanau 
kapinėse, dalyvaujant kun. A. Ber- 
natoniui, kun. V. Damijonaičiui ir 
būriui lietuvių, kuriem po laidotu
vių kavutę svetainėj surengė velto- 
nies našlė Marija.



'KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ, daug kartu pranešinėjusi Čikagoj programą “Lie
tuviai televizijoj”. Dabar išvyko studijuoti į universitetą ir dėlto nebegali 
dalyvauti lietuvių televizijos programose. Neseniai ji baigė pedagoginį 
Lituanistikos Institutą

Lietuviški sveikinimo atvirukai
ALGIRDAS GUSTAITIS

Du modernūs kontrastiniai vaidinimai

Šiuo metu okupuotos Lietu
vos menininkams neviskas lei
džiama kurti, išsakyti. Netgi 
toks, atrodo, paprastas ir nekal
tas paprotys, kaip kalėdiniai, 
velykiniai pasveikinimai, drau
džiami. S.usai-komunistai nepri
pažįsta kalėdinių bei kitokių re
liginių papročių, juos vadina 
“atgyvenomis”, “prietarais”, 
“nuodais liaudžiai” ir pan. Iš 
okup. Lietuvos gaunami kalėdi
niai atvirukai teturi paukštukų 
ar sniego senių vaizdelius, nes 
lietuviškesnių ir dalykiškesnių 
neleidžia spausdinti. Girdėjau, 
tautiečiai okup. tėvynėje priva
čiai ir slaptai piešia įvairius 
sveikinimo atvirukus.

Ilgainiui užsienyje gyvenan
tieji lietuviai dailininkai tatai 
pajuto ir po truputį pradėjo iš
reikšti tai, kas tenai, Tėvynėje, 
neleidžiama. Tas jų pastangas 
remia kaikurios organizacijos, 
redakcijos (deja, toli gražu dar 
nevisos).

Originalūs, saviti kalėdiniai 
bei kitokiom progom pagaminti 
atvirukai (Kalėdų, Velykų, var
dinių, vedybinių sukakčių, gim
tadienių ir pan.) yra pagirtinas 
reiškinys. Kiekvienas lietuvio 
pagamintas sveikinimo atviru
kas, jeigu yra koks nors lietu
viškas elementas, yra įnašas ar 
įnašėlis naujai savitai meno ša
kai. Ilgainiui tai gali išaugti į 
reikšmingą meninį žanrą, kaip 
jau yra įvykę su ekslibrisais, 
plakatais, knygų viršeliais. Kaip 
yra renkančių ekslibrisus, taip 
bus (ar yra?) renkančių menis
kus sveikinimo atvirukus. Šiuo 
metu išeivijoj plačiausiai varto
jami lietuviški kalėdiniai atvi
rukai.

Gal nerasime lietuvio, kuris 
Kalėdų ir Naujų Metų progomis 
negautų sveikinimo atvirukų ir 
pats jų nesiųstų. Taip darydavo 
senovėje, taip buvo nepriklau
somos Lietuvos laikais (buvo be
pradedąs prigyti paprotys siųsti 
patriotinės minties korteles Va
sario 16 proga), taip daryta II 
pasaulinio karo metu atsidūrus 
Vokietijoje, taip yra ir dabar, 
lietuviams išsibarsčius visuose 
pasaulio kraštuose.

Kalėdiniu laikotarpiu gautuo
sius sveikinimo atvirukus lietu
viai laiko įvairiai. Vieni juos iš
kloja po papuošta kalėdine eglu
te, kiti sudeda į gražų medžio, 
keramikos ar pan. indą ir pasta
to salone ant stalo, treti sukabi- 
nėja tarpduriuose ant spalvotų 
kaspinų, sustatinėja ant stalų 
ar pakilimų ir pan. Visur jie lai
komi pagarboje. Šeimininkai di
džiuojasi jais, net parodo svar
besnių asmenų atvirukus.

Koks jų likimas po švenčių? 
Ar visi išmetami? Girdėjau, kai- 
kas įdomesnius pasilaiko. Būtų 
įdomu žinoti, kiek atvirukų lie
tuviai išsiunčia, kiek gauna, ko
kios rūšies ir pan. Amerikiečiai 
siuntinėja visai menkai pažįsta
miems. Lietuviai taip lengvai 
atvirukais nesišvaisto. 1972 m. 
Kalėdoms viena lietuvių šeima 
gavo 114 atvirukų, kurių pirma
sis atkeliavo gruodžio 1 d.,paskui 
tinis 1973 sausio 27 d.

Kaikurie gautieji atvirukai tu
rėjo nemaža lietuviškos “šilu
mos”. Pvz. dailininkai iš Kana
dos — Antanas ir Anastazija Ta
mošaičiai, žinomi ir mylimi lie
tuviško meno puoselėtojai, jau 
kelinti metai atsiunčia tikrus 
paveikslus, didoko formato, juo
da-balta. Jais pakartotinai puo
šiasi mūsų spauda. Marija Bir- 
žiškaitė - Žymantienė, didžiojo 
lietuvių tautos kultūrininko 
prof. Mykolo Biržiškos duktė, 
jau eilė metų sukuria origina
lius, lietuviškus atvirukus, at
spausdintus ant gero popieriaus, 
didokus. Pranas Gasparonis šie
met pirmą kartą sukūrė savą, 
lietuvišką atviruką. Rasa Arbai- 
tė kelinti metai nupiešia origi
nalius kalėdinius atvirukus, 
šiais metais juose Kalėdos buvo 
įrašytos prancūziškai, Nauji Me
tai — angliškai ir mažesnėmis 
raidėmis — lietuviškai. Jutta 
Jūra Gustaitienė šiemet sukūrė 
angelą virš Vilniaus miesto si

luetų. Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas su ponia iš Vašingtono, 
D.C., kuklioje kortelėje embos, 
sing būdu įspaudė Lietuvos Vy
tį. Dr. J. Puzinas su ponia pa
naudojo K. Šimonio atspaudą 
“Birštonas senovėje”, kurio ori
ginalas žuvęs 1944 m. Prof. J. 
Žilevičius panaudojo Lietuvių 
Muzikologijos Archyvo vaizdelį 
su juo pačiu. Lietuvių Kultūros 
ros Balzeko Muzėjus — kelių as
menų sukurtą lietuviškais puoš
menimis atviruką. Algimantas 
Kezys, SJ, — gražios jo padary
tos nuotraukos atspaudą. Istori
kas Vincas Žemaitis panaudojo 
ELTOS Romoje (mons. Mincevi
čiaus) spalvotai atmuštą Vil
niaus miesto graviūrą iš 1588 
m. “Tėviškės Žiburiai” — šau
nų dail. Telesforo Valiaus su
kurtą sveikinimą. Vydūno Jau
nimo Fondas naudojo B. Trum- 
pauskaitės ornamentuoto Vyčio 
piešinį. Lietuvių Skautų Broli
jos Jamboree Fondas platino 
Pauliaus Jurkaus gražius atviru
kus. Dail. J. Paukštienė panau
dojo lietuviško piemenėlio mo
tyvą. Patrauklūs dail. Sofijos 
Pacevičienės sukurti įvairiom 
temom atvirukai.

Buvo “pusiau lietuviškų”, gal 
tikriau pasakius “antilietuviš
kų”, kuriuos atsiuntė išmargin
tus lietuviškais, labai jau bana
liais sveikinimo žodžiais. Pvz. 
“Daug džiaugsmo ir laimės šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga!” 
Panaudoti svetimųjų piešiniai. 
Net ir atspausdinta" svetimųjų 
spaustuvėse! Juo nemaloniau, 
kad tokie atvirukai stipriai bu
vo platinami. Viena parapija jau 
daug metų poškina vis tuos pa
čius atvirukus, pranešdama pa
maldų tvarkaraščius.

Ar verta skatinti lietuviškus 
sveikinimo atvirukus?
— Taip! Keistoka, kai svei

kinimo atviruką atsiunčia daili
ninkas ne savo, o kito pagamin
tą, kartais net greitomis “iškep
tą”. Liūdnoka, kai lietuviai lie
tuvius sveikina svetima kalba 
(anglų, ispanų, vokiečių ar kt.) 
atspausdintais atvirukais, mums 
visiškai svetimų žmonių padary
tais, dažniausiai be jokio meni
nio skonio.

Lietuviškos minties, lietuviš
kos ornamentikos sveikinimo at
virukai galėtų išpopuliarinti lie
tuvių meną,, papročius. Vertėtų 
jais susidomėti mūsų jaunimo, 
šaulių, birutiečių ir kt. organi
zacijoms, skelbti jiems nupiešti 
konkursus, jieškoti savų talentų. 
Didesnės bei gyvesnės organiza
cijos tuo būdu palaikytų mūsų 
dailininkus, maloniai nuteiktų 
tuos atvirukus gaunančius. Mū
sų rašytojų mintys, poetų pos
mų ištraukos, mintys iš tautosa
kos bei mokslo galėtų tikti ker
tiniuose įrašuose. Lietuviai dai
lininkai daugiau domėtųsi me
niškų lietuviškų atvirukų kū
ryba.

Įvairiopai pajudėjus, atsiras^ 
tų naujų minčių, naujų pajamų. 
Turėtume įdomią meninės iš
raiškos rūšį. Panaudojus sveti
mas kalbas, lietuviški atvirukai 
galėtų būti platinami ir svetim- 
kalbių tarpe, žinome, kaikurio- 
se valstybėse jų gamyba yra iš
augusi į pelningą verslą. Mums, 
kiekvienu atveju, reikėtų paisy
ti tautinio principo.

Atsiųsta paminėti
Švietimo Gairės nr. 9(13), 1973 m. 

Leidėjas — JAV LB švietimo tary
ba Čikagoje. Metinė dviejų numerių 
prenumerata — $3, atskiras nr. — 
$1.50. Galima gauti pas JAV LB 
švietimo tarybos ižd. Stasį Rudį, 415 
Plum St., Michigan City, Indiana 
46361, USA. Žurnalo mecenatas — 
JAV Lietuvių Fondas.

Prof. Juozas Žilevičius, L. M., THE 
JUOZAS ŽILEVIČIUS LIBRARY 
OF LITHUANIAN MUSICOLOGY. 
J anglų kalbą vertė prof. Leonardas 
J. Šimutis, Ph. D. 25 psl. brošiūra 
apie Muzikologijos Archyvą Čikago
je, išleista Valdo Adamkaus inicia
tyva 1973 m. Galima gauti archyve: 
2435 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Algirdo Landsbergio "Vėjas gluosniuose" ir "Gluosniai vėjuje 
ANATOLIJUS KAIRYS(TĘSINYS Ii PRAtJUSIO NR.)

“GLUOSNIAI VĖJUJE”
“Gluosniai vėjuje” nebepri

klauso tradiciniam teatrui. Pasi
naudodamas savo “Meilės mo
kyklos” ir “Barzdos” technika, 
A. Landsbergis davė naują vei
kalą absurdo teatrui arba anti- 
teatrui. Fabula tik paviršutiniš
kai identiška “Vėjui gluosniuo
se”. Tikslai ir priemonės eina 
priešingom kryptim. Kas vaidi
nime “Vėjas gluosniuose” buvo 
įprasminta, čia, “Gluosniai vė
juje”, nuprasminta, paverčiant 
beveik kiekvieną šv. Kazimiero 
ir Angelo šviesią spalvą tamsia. 
Kas ten buvo šventa, stebuklin
ga ar kilnu, čia liko absurdiška 
ir neįtikėtinai banalu. Tarp pir
mosios ir antrosios versijų yra 
toks skirtumas, kaip tarp van
dens ir ugnies: sąlytyje vienas 
antrą naikina, nors atskirai 
imant abu gyvybiškai reikalingi.

Jeigu tiesa, kaip teologija mo
ko, kiekvienas žmogus turi savo 
angelą sargą, tai A. Landsber
gio “angelas” turėtų būti pana
šus į šioje versijoje vaizduoja
mą: jis sugebėjo savo ponui 
įpiršti tokio angelo realizaciją 
žemiškame pavidale. Nėra pras
mės veikalo tematiškai analizuo
ti, užteks iškelti būdinguosius 
pagrindinių veikėjų bruožus — 
iš to paaiškės kas ir" kaip vyksta.

“Gluosniai vėjuje” turi dvi
gubai daugiau veikėjų, tačiau 
pagrindiniai jų yra tie patys ar
ba nesunkiai atpažįstami, nors 
kaikurie ir kitais vardais pava
dinti: Kazimieras, Angelas, Ka
ralius, Kunigunda, Plikbajoris 
(vietoje Vyšniausko), Petrelis 
(vietoje Petro Jasaičio), Paulytė 
(vietoje Onutės); nėra Aldonos 
ir Kurevičiaus, bet pirmąją at
stoja Ponia iš Varšuvos, o ant
rąjį — I ir II ponai ir iš dalies 
Juodasis svečias (Mirtis). Vi
siems charakteriams čia duotas 
groteskinis stilius, farsinis dia
logas ir tokios idėjinės dimen
sijos, kurias normaliose sąlygo
se laikytume paprasčiausiomis 
kriminalijomis. Nei kalba, nei 
elgesiu, nei priemonėmis jie nė
ra panašūs į pirmosios versijos 
savo bendravardžius, išskyrus 
gal Karalių, čia visi lygiai ne
laimingi iliuzininkai, savęs ir ki
tų apgaudinėtojai, o “stebuklus” 
daro toli gražu ne vienas Kazi
mieras ...

Vaidinimo “Gluosniai vėjuje” 
veiksmo ašis yra ne stebuklas 
ir ne karas su Maskva, kaip bu
vo pirmojoje versijoje, bet Ka
ralius. Čia visi nori jį palenkti 
sau, pasinaudoti jo liūdesiu ar 
senatve, vienaip ar kitaip ap
gauti. Karalius todėl yra ponų 
politinių kombinacijų auka: jie 
stengiasi jį išlaikyti bajorų įta
koje, neleidžia jam perdaug pa
siduoti nei “papistams jėzui
tams”, nei “parmazonams kalvi
nistams”.

Ponia iš Varšuvos, kurios gy
venimo tikslas suvestas į sen
sualizmą, gundo Karalių šokiu, 
daina ir kūno malonumais, ta
čiau jai nesiseka atitraukti Z. 
Augustą nuo vienatvės, nes jo 
mintys — ne kovos laimėjime, 
ne religiniuose ginčuose, bet pas 
Barborą Radvilaitę, kurios pa
veikslą jis nori dar kartą re
gėti ... (79 p.).

Plikbajoris už pinigų maišelį 
pažada Karaliui “stebuklą” — 
parodyti (iššaukti jos dvasią) 
“Barborą Radvilaitę” trečią va
landą nakties, nes tada “žvaigž
džių keliai palankūs mūsų tiks
lams” (80 p.). O ta “Barboros 
dvasia” — tai Paulytė, virtuvės 
darbininkė, kurią Plikbajoris, 
kaip ir virėją Kunigundą, vilio
ja meile, “aukso gyslomis” ir 
gero gyvenimo pažadais. Nors 
Paulytė yra Petrelio sužadėtinė, 
tačiau tai nekenkia jai svajoti 
apie bajorą Plikbajorį ar kokį 
kitą turtingą ponaitį, kad ir iš 
pragaro iškritusį. .. Kaip tiktai 
toks “turtingas ponaitis” Ange
las ir įkrinta pro dūmtraukį tie
siai į virtuvę, vos ne į sterblę ... 
Paulytė, kaip visi šioje versijo
je, liguistai pasiduoda iliuzijų 
psichozei: matydama prieš save 
gražų jaunikaitį, apkritusį spin
dinčiomis žvaigždėmis, ima jį vi
lioti ir gundyti... Naujas “ste
buklas” — tarnaitė sugundo an
gelą! Paprasčiausia XVI šimtme
čio kaimietė, kuri tik tik “...prieš 
savaitę sodžiaus purvą mynė” 
(83 p.), pasirodo, turi visas XX 
š. Holivudo žvaigždės savybes. 
Paulytė žino koks yra gyveni
mas ten ir čia. Ji moka atskirti 
šiurkščias rankas nuo švelnių, 
blogą vyną nuo brangvynio, 
deimantus nuo vištašūdžiu . .. 
(89 p.).

Tokiai išmintingai ir visaži
nančiai (?!, A. K.) tarnaitei su
gundyti Angelą nebuvo sunku, 
nes pastarasis, priešingai pir
mosios versijos bendravardžiui, 
nieko nežino ir yra neįtikėtinai 
naivus. Skrisdamas iš dangaus į 
žemę, jis nežinojo kur yra kai
rė, kur dešinė. Dabar, patekęs 
pas merginą, jis nežino, kas yra 
vyšnia, kas duona, kas vanduo, 
ką reiškia bučiuotis .. . Pauly
tė, aišku, jį išmoko, ir “Angelas 
ją ilgai bučiuoja” (91 p.). Įėju

siai Kunigundai atrodo, kad An
gelas girtas, o Plikbajoriui, kad 
“Iliuzijų pirklys, kaip ir aš” 
(94 p.). Nei iš šio, nei iš to nu
sprendžia Angelą padaryti kara
liumi, kurį vainikuoja — puo
du! Angelas “karūnaciją” pri
ima ir tuoj užšokęs ant stalo ima 
skelbti socialines “pasaulio kei
timo” idėjas.

Našlė Kunigunda, kuri taip 
pat Plikbajoriui meilinasi, jam 
talkina visose jo “Abrakadabra 
Stella Bella” (104 p.) išdaigose. 
Ji padeda Plikbajoriui prikal
binti, aprengti ir nugrimuoti 
P a u 1 y t ę Barbora Radvilaite. 
Plikbajoris ją parodo Karaliui 
kaip “stebuklą”, t.y. kaip tikrą
ją Barborą. Tuo tarpu Juodasis 
svečias “Barboros” veidą čia pat 
paverčia kaukole, o šv. Kazimie
ras, negalėdamas pakęsti tokios 
apgaulės, paverčia kaukolę bal
tu Vyčiu! Tačiau tuo laiku Ka
ralius užsidengia akis. Pastebė
tina, jog Kazimieras niekam 
šios apgavystės neatidengia ir 
todėl yra lygiai kaltas “by as
sociation.” Todėl visai nenuosta
bu, kad I v. pabaigoj už įvai
rias išdaigas Kazimieras ir An
gelas suimami ir uždaromi rū
syje.

Tokių “stebuklų” mišrainėje 
dingsta ir tikro stebuklo pras
mė. Ir vėliau, nežiūrint Kazi
miero nuoširdžių pastangų įti
kinti Karalių įvykusiu stebuklu, 
Karalius abejingai atsako: “Ka
ralius. žodžiai...” (114 p.). Jei 
pačiam Kazimierui reikia savo 
stebuklus garsinti, jeigu netiki 
jais karalius ir žmonės, nėra rei
kalo tikėti ir mums, skaityto>- 
jams. Dar daugiau — mes neti
kini ir tokiais “stebukliniais vai
dinimais”.

Didžiausias “Gluosnių vėjuje” 
“stebuklas” yra Angelas: jis ne 
tik gavo žmogaus kūną, bet ir 
visam laikui pasiliko žemėje. Jo 
istorija yra šiandieninio “drop 
out” jaunuolio. Išvarytas iš an
gelų mokyklos už įvairias išdai
gas padauža “iškriteiva” yra vi
sai panašus į Red Skelton tipo 
valkatą. Jau skrisdamas į žemę 
jis užkabino mėnulį, kuris abu 
(Angelą ir Kazimierą) išvadino 
“chuliganais, lunatikais, gir
tuokliais”, lyg žinodamas, kad 
jie tokie yra arba greit bus. At
vykęs į žemę, Angelas susižavi 
ja, ypač įvairiomis išdykavimo 
galimybėmis... Jis visai nesi
domi Kazimiero pasiuntinybe 
(nors oficialiai yra jo palydo
vas), nei Karaliumi, nei žmonė
mis, nei religinėmis, nei iš viso 
jokiomis problemomis. Jis kre
čia pokštus, kaip ir danguje krė
tė, ir įieško merginų. Patekęs į 
virtuvę pas Paulytę, jis leidžia
si jos sugundomas, neva įsimyli,

Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-14242501 W. 71st

CHICAGO, ILL. 60629.
čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

STREET,

plokštelių, odos, medžio dirbinių.

1973 m. gruodžio mėnesį išėjusi iš spaudos 

inž. Petro Lėlio atsiminimu knyga 

“LIETUVOS KELIU 1910-1973 m.”
Yra 270 puslapių su 150 iliustracijų. Joje, kaip ekrane, 
parodyta mūsų amžiuje pergyventi Įvykiai ir žmonės. Pusė 
knygos turinio užima laisvės kovų ir nepriklausomybės 
metai.
KNYGĄ GALIMA ĮSIGYTI: Toronte — parapijų knygų 
kioskuose, spaustuvėje "Litho-Art" 971 College St., pas 
autorių 32 Weatherell St. ir Lietuvių Namuose; Čikagoje
— pas J. Vaznelį ir “Marginių" krautuvėje; Los Angeles
— pas J. Rukšėną ir V. Pryžgintą; Brooklyne — pas Tėvą 
pranciškoną P. Baniūną.
Knygos kaina — $6. Ją galima pasiųsti paštu.

EKSKURSIJA i
suropa

• 5
• 2
• 5

dienos 
dienos 
dienos

1. Išskrenda
2. išskrenda
3. Išskrenda
4. Išskrenda 

pasiduoda žmogiškojo gyvenimo 
iliuzijai ir nusprendžia į dangų 
nebegrįžti.

Kadangi Paulytės sužadėtinis 
Petrelis kovoj miršta, tai Ange
las ją veda. Paulytė po kurio 
laiko nuo jo pabėgo, nes Angelas 
nesugebėjo praturtėti, nedavė 
jai dvaro, nei gero gyvenimo, o 
ji nenorėjusi purvo brist... (Ly
giai kaip mergina šiandien!). 
Vėliau Angelas mėgino pakeisti 
pasaulį, bet ir iš to niekas ne
išėjo. Epiloge Kazimieras dar 
kartą po 50 metų grįžta į žemę 
su jaunu Angelu. Randa sėdintį 
Senį, dvokiantį namine ... Tai, 
pasirodo, esama buvusio Ange
lo ... Jam žemė, kaip anksčiau 
dangus, virto “iliuzine apgaule”: 
dabar jis varo degtinę, ją parda
vinėja ir pats nevengdamas pa
ragauti savo darbo vaisiaus ...

Šioje “stebuklų” akrobatikoje 
su mikroskopu jieškodamas ne
rastum naujų palyginimų, origi
nalių vaizdų ar scenų. Priešin
gai, "daug kas pakartota, šen ir 
ten matyta ir girdėta. Pvz. prolo
ge panaudoti garsiakalbiai yra 
kopija iš “Meilės mokyklos” III 
veiksmo. Arba vanduo, jo pyli
mas ant rankų, ąsotis ir visa 
vandens idealizacija (90 p.) pri
mena N. Richard Nash komedi
jos “Rainmaker” sceną, kur į 
Plikbajorį panašus “stebuklada
ris” giria vandenį, norėdamas 
sausroje “padaryti lietų” ir tuo 
pasipelnyti. Angelo vainikavi
mas puodu ir ta visa išdaiga (95 
p.) primena sceną iš Mark Twain 
“Princas ir elgeta”, kur valka
tos, norėdami išjuokti princą, 
vainikuoja jį keptuve. Taipgi vi
lioti merginą pinigais ar neku
kliais veiksmais (84 p.) — seni 
ir nuvalkioti triukai, banalios 
priemonės išgauti juokui. Pana
šių dalykų yra ir daugiau.

Kalbinės svetimybės, kaip chu
liganas, tavoras, zbitka, lioka
jai, strielbelė .... nepagerina 
gimtosios kalbos. Be tokių žo
džių buvo galima išsiversti. Ko
rektūros ir gramatikos klaidų 
nedaug, o ir tos galėjo atsirasti 
spausdinant, be autoriaus žinios.

Dail. Z. Sodeikienės aplankas 
su viduramžinės pilaitės bokšte
liais ir stogeliais, o po jais iš
dykaujančiais angelais, nuogo
mis undinėmis ir amūrais visai 
tinka “Gluosniams vėjuje”, bet 
visai netinka “Vėjui gluosniuo
se”. Knyga išleista gražiai, kie
tais viršeliais, spaustuvės dar
bas švarus ir pavyzdingas.

Algirdas Landsbergis, VĖJAS 
GLUOSNIUOSE — GLUOSNIAI 
VĖJUJE. Du stebukliniai vai
dinimai. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas 
1973 m. Aplankas Zitos Sodei
kienės. Spaudė Morkūno spaus
tuvė Čikagoje. Tiražas 600 egz., 
126 psl. Kaina $5.00.

Vilniuje 
Maskvoje 
Vakarų Europos miestuose 
gegužės 30 d., grįžta birželio 13 d. 
birželio 13 d., grįžta birželio 27 d. 
liepos 18 d., grįžta rugpjūčio 1 d. 
rugsėjo 5 d.z grįžta rugsėjo 19 d.
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C KU1WJM VEIKLOJE
DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS 

gavo užsakymą iš Frontenac Womens 
Institute sukurti didelio formato kili
mą - paveikslą. Instituto narės pagal 
jį gamins kilimą ir padovanos Kings- 
tono miesto rotušei. Vienas A. Ta
mošaičio sukurtas kilimas, austas 
Kingstono audėjų, jau yra rotušėje. 
Be to, dail. A. Tamošaitis ruošia ki
limą Anapilio sodybos salei prie To
ronto.

ADOMO GALDIKO MONOGRAFI
JĄ, išleistą anglų kalba, galima įsi
gyti šiuo adresu: Sister M. Palmira, 
Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260, USA. Kaina 
su persiuntimu — $16. Monografija 
yra kietais viršeliais, su spalvotu 
aplanku, gerai atspausdintomis kū
rinių reprodukcijomis. Ją verta įsi
gyti ne tik patiems lietuviams, bet 
ir padovanoti angliškai kalbantiems 
bičiuliams.

INŽ. STASYS BAČKAITIS, JAV 
transporto kelių saugumo departa
mento skyriaus vedėjas Vašingtone, 
Floridoje įvykusiame Tarptautinės 
Standartų Sąjungos suvažiavime skai
tė pranešimą “Žmogaus simuliacijos 
parametrų jautrumas automobilio 
avarijoje” ir padarė apžvalgą apie 
manekenų išvystymą automobilinių 
avarijų tyrimams tarptautinėje plot
mėje. Jis taipgi yra pakviestas da
lyvauti Detroite vasario 28 d. įvyk
siančiame Pasaulinės Automobilių 
Inžinierių Sąjungos kongrese ir skai
tyti paskaitą “Žmogaus dinamika 
smūgio pulsų savybių įtakoje”.

BALTIEČIŲ DAILININKU DAR 
BŲ PARODOJE Bostono City Hali 
galerijoje dalyvaus Romas Viesulas 
ir Viktoras Vizgirda. Parodą vasa
rio mėnesį rengia Naujosios Anglijos 
baltiečių draugija.

DAIL. VYTAUTO IGNO medžio ir 
lino raižinių paroda prof. Lindos 
Alssen iniciatyva buvo surengta 
Bowling Green Ohio valstybiniame 
universitete. Universiteto laikrašty
je paskelbta recenzija pabrėžė V. Ig
no individualybės ir moderniojo me
no bruožus, susietus su lietuvių liau
dies menu.

DAIL. L. URBONAS, gyvenąs 
Australijoj, per trejus pastaruosius 
metus surengė keturias savo darbų 
parodas įvairiose meno galerijose. 
Šiuo metu jis planuoja pastatydinti 
namą 80 mylių nuo didmiesčio įsigy
tame sklype, įsteigti jame studiją ir 
meno galeriją. Be to, jis rašo anglų 
kalba beletristinį veikalą, kuriame 
vaizduoja 25-to šimtmečio dramą 
žmogaus, desperatiškai siekiančio 
nugalėti mirtį, pasitelkus mokslines 
pajėgas. Šių metų pabaigoje jieš- 
kos leidėjo.

JAV LIETUVIŲ FONDAS pasky
rė stipendiją prof. dr. Vytautui S. 
Vardžiui parašyti plačios apimties 
studijai “Protesto balsai Baltijos 
respublikose”. Šiame veikale anglų 
kalba bus paliestos visos rezistenci
nės apraiškos įvairiose gyvenimo sri
tyse sovietų okupuotuose Baltijos 
kraštuose nuo 1945 m. iki dabartinių 
dienų. Dviejų dalių veikalui bus pa
naudota dokumentinė medžiaga, net 
partizaninė spauda. Prof. dr. V. S. 
Vardys savo studijoje žada analizuo
ti sovietinamoje visuomenėje bei 
susovietintoje santvarkoje egzistuo
jantį protestą, jo funkcijas, pobūdį, 
sąlytį su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tradicijomis, Sovietų Sąjungoje 
vykstančiais pasikeitimais. Bus pa
liestas ir liberalėjimo bei tautišku
mo klausimas. Veikalo pavadinimas 
“Protesto balsai Baltijos respubliko
se” tėra provizorinis, nusakantis ve
damąją mintį. Jis galės būti pakeis
tas kitu. JAV Lietuvių Fondas sa
vo specialiomis stipendijomis parė
mė a. a. prof. dr. Z. Ivinskį, dr. J. 
Puziną, dr. J. Girnių, dr. R. Šilbajo- 
rį, Pr. Naujokaitį, šios paramos dė
ka išeivijos lietuviai ir visa lietuvių 
tauta susilaukia vertingų veikalų.

LIETUVIU FRONTO BIČIULIŲ 
Niujorko skyrius Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje surengė dail. Jur
gio Juodžio 47 tapybos darbų paro
dą, kuri per dvi dienas susilaukė 
apie 300 lankytojų, nupirkusių 6 pa
veikslus. Parodos atidaryme žodį ta
rė LFB skyriaus pirm. dr. Br. Ra- 
dzivanas, Lietuvos generalinis kon- 
sulass A. Simutis, LB Niujorko apy
gardos pirm. A. Vakselis, dail. č. 
Janusas. Apie Simą Kudirką ir Ro
mą Kalantą kalbėjo “The Day of 
Shame” autorius žurnalistas Algis 
Rukšėnas.

POEMOS APIE S. KUDIRKĄ 
KONKURSĄ su $1.000 premija buvo 
paskelbęs Čikagos savaitraštis “Lais
voji Lietuva”. Gauti tik penki kūri
niai. Brooklyne sausio 12 d. posė
džiavusi vertintojų komisija — Leo
nardas Andriekus, OFM, Juozas Bra
zaitis, Pranas Naujokaitis, Aldona 
Augustinavičienė ir savaitraščio at
stovas Leonas Virbickas nerado nė 
vienos premijuotinos poemos ir pre
mijos nepaskyrė. Sprendimas buvo 
padarytas vienbalsiai.

STEPO ZOBARSKO LEIDYKLOS 
“Manyland Books” užmojį išleisti 
veikalą anglų kalba “Fifty Years of 
Lithuanian Literature” pirmąja do
lerių tūkstantine parėmė dr. Nijolė 
Bražėnaitė, šiam leidiniui reikia 
$12.000. Tikimasi, kad dr. N. Bražė
naitės pavyzdžiu paseks ir kiti lietu
viai, suprasdami ir įvertindami S. Zo- 
barsko tikrai sveikintiną sumanymą. 
Leidyklos adresas: Stepas Zobarskas, 
Manyland Books, Inc., 84-39 90th St., 
Woodhaven, N. Y. 11421, USA.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIUJE SĖKMINGAI APGIN

TOS trys doktorato disertacijos. Fi
losofijos daktaro laipsnį gavo Vil
niaus universiteto docentas Bronis
lavas Genzelis už disertaciją “švie
čiamosios idėjos Lietuvos filosofinės 
minties raidoje”. Fizikos mokslų di
sertaciją “Lošimų teorijos optima- 
lumo principai” apgynė Lietuvos 
Mokslų Akademijos fizikos matema
tikos instituto sektoriaus vadovas 
Eduardas Vilkas. Istorijos mokslų 
doktoratas suteiktas LM Akademijos 
istorijos instituto vyr. bendradarbiui 
Aleksandrui Jefremenkai už diser
taciją “Agrariniai pertvarkymai ir 
socialistinės statybos pradžia Lietu
vos kaime 1940-41 m.”

VILNIUJE GASTROLIAVO LEN
KIJOS Ščecino valstybinis lėlių te
atras “Plečiuga”. Geležinkeliečių kul
tūros rūmuose svečiai suvaidino J. 
Jelisejevp “Du meistrus” ir N. Go- 
lembskos “Skrisk, vėjeli, per laukus 
ir pievas . ..” Po spektaklio buvo ap
tartos galimybės plėsti Lenkijos ir 
Lietuvos lėlių teatrų bendradarbiavi
mą.

VILNIAUS JAUNIMO DRAMOS 
TEATRAS prieš pat Kalėdas paruo
šė paskutinę 1973 m. premjerą — 
M. Roščino dviejų dalių fantaziją 
“Vaivorykštė žiemą”. Spektaklio re- 
žisorė — A. Babenko, dailininkė—V. 
Šinkūnienė. Muziką sukūrė kompoz. 
M. Urbaitis. Pagrindinį vaidmenį at
liko Vilniuje debiutuojanti buvusi 
Šiaulių dramos teatro aktorė K. And- 
riejauskaitė, talkinama aktorių R. 
Karvelio, E. Laucevičiūtės, E. Pleš
kytės, E. žebertavičiūtės ir kt.

S. ŠIMKUS 1973 M. PREMIJAS už 
dainas saviveiklai laimėjo kompozi
toriai: I premiją — L. Povilaitis už 
dainas “Tarybų Lietuvai”, “Kalviai”, 
II — B. Gorbulskis už dainą “Ar ne 
tu” ir III — V. Budrevičius už dainą 
“Rūta žalioji”. Premijos taipgi pa
skirtos ir poetams: I premija — V. 
Barauskui už L. Povilaičio ir V. Bud- 
revičiaus dainų tekstus, II — V. Blo
žei už B. Gorbulskio dainos tekstą.

M. K. ČIURLIONIO SUKAKTUVI
NI ALBUMĄ išleis vokiečių leidykla 
“Verlag der Kunst” Dresdene. Jame 
bus apie 200 tapybos bei grafikos 
darbų reprodukcijų, ketvirtadalis jų 
— spalvotos. Leidyklos meninis red. 
M. Scharf 1973 m. lapkričio 22-27 d. 
d. viešėjo Vilniuje ir Kaune. Su juo 
buvo aptarti albumo maketavimo 
principai, iliustracijų išdėstymas bei 
kiti leidinio reikalai. Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjaus galerijo
je jis dar kartą turėjo progą paly
ginti dailininko originalų ir albumui 
paruoštų skaidrių spalvas.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
1974 metus pradėjo premjera, kuriai 
buvo pasirinkta dabartinio prancūzų 
dramaturgo M. Fermo komedija “Du
rys pyška”. Spektaklį režisavo teat
ro vyr. rež. P. Gaidys, scenovaizdžius 
sukūrė dail. V. Antanavičius. Pagrin
dinius vaidmenis atliko jaunieji ak
toriai — V. Leonavičiūtė, J. Naujo
kas, I. Simonaitytė.

LITERATŪROS IR DAINOS VA
KARU Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje buvo prisimintas Teofilio 
Tilvyčio 70-tasis gimtadienis. Įvadinį 
žodį apie velionį rašytoją tarė poe
tas E. Matuzevičius, atsiminimais 
dalijosi J. Baltušis, J. Būtėnas ir J. 
Paleckis. Paskaitą apie T. Tilvyčio 
gyvenimo ir kūrybos kelią skaitė fi
lologijos mokslų kandidatas bei lite
ratūros kritikas V. Areška. T. Tilvy
čio eilėraščius deklamavo dramos ak
toriai V. Kybartas ir J. Kisielius. 
Vilniaus operos solistai Regina Tu- 
malevičiūtė ir Jonas Urvelis padai
navo lietuvių kompozitorių dainų, 
sukurtų T. Tilvyčio eilėraščių teks
tais.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
vidurinės meno mokyklos choreogra
finis skyrius mokslo metus birželio 
pradžioje užbaigs vienaveiksmiu ba
letu “šopeniana”, kuriam yra panau
dota F. Šopeno muzika. Spektaklį 
ruošia choreografinio skyriaus peda
gogės L. Navickaitė, L. Dumšienė ir 
B. Krapavičienė, talkinamos Lenin
grado A. Vaganovos choreografinės 
mokyklos pedagogės Olgos Klimovič. 
Pagrindinius vaidmenis atliks baigia
mosios klasės mokiniai, busimieji ba
leto šokėjai — Petras Skirmantas, 
Loreta Bartusevičiūtė, Gražina Be- 
gauskaitė, Danutė Korkevičiūtė ir 
Erika šapovalova. Spektaklyje taip
gi dalyvaus ir liaudies šokio skyriaus 
auklėtiniai. M. K. Čiurlionio viduri
nės meno mokyklos choreografinis 
skyrius jau yra pastatęs K. Klenickio 
baletą vaikams “Beširdis” ir pran
cūzų klasiko L. Delibes “Kopeliją”.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA, grį
žęs iš gastrolių Milane, R. Berlyne ir 
Hamburge, dešimtą kartą atliko Alf
redo vaidmenį G. Verdi operos “Tra
viata” tradiciniame spektaklyje N. 
Metų išvakarėse Vilniuje. Spaudos 
pranešimu, V. Noreikos šiemet lau
kia trijų operų premjeros: R. Berly
ne — G. Verdi “Aida”, Maskvos di
džiajame teatre—Ch. Gounod “Faus
tas”, Vilniaus operos naujuosiuose 
rūmuose — Vytauto Klovos opera 
“Ave vita”. Gegužės mėnesį V. Norei
ka su žmona Žaneta Vilniaus filhar
monijoje surengs rečitalį, kuris bus 
jo 200-tasis solinis koncertas. Jis taip
gi žada dalyvauti tradiciniame festi
valyje “Prahos pavasaris”, dainuoti 
V. Vokietijoje ir kituose užsienio 
kraštuose. V. Kst.



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
COWAN — SPRINGHURST, mūrinis 8 kambarių namas, 2 virtuvės, 
vandeniu-alyva šildomas, reikalingas mažo remonto, arti krautuvių ir 
susisiekimo. Įmokėti $6.000.
JANE — ANNETTE ST. 7 kambariai, mūrinis, 4 kambariai pirmame 
augšte. Dvi modernios virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su šoniniu pri
važiavimu. Didelis kiemas. Įmokėti apie $15.000.
KEELE ST. — HUMBERSIDE. Netoli parko ir susisiekimo, 8 kam
barių mūrinis atskiras namas. Dvi virtuvės, 2 prausyklos. Garažas su - 
geru privažiavimu. Namas be skolų. Prašo apie $10-$15.000 įmo- 
kėjimo.
RONCESVALLES — WESTMINSTER AVE. Geras mūrinis pastatas 
— krautuvė ir du butai. Ideali verslui vieta, europiečių apgyven
tas rajonas. Namas be skolų. Savininkas prašo galimai didesnio 
įmokėjimo.
BLOOR — INDIAN RD. Didelis 15 kambarių, 3-jų butų namas. 
Du ištaigingai įrengti kambariai rūsyje. Naujas vandeniu-alyva šil
dymas, 2 mūriniai garažai. Platus privatus įvažiavimas. Sklypas 
50 x 150 pėdų. Namas labai gerame stovyje. Įmokėti $40.000. Viena 
atvira skola 10-čiai metų išsimokėjimui.

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

Netikėtai ir staigiai mirus

JONUI PLIOPLIUI, 
skausmo prislėgtą šeima ir mielus kaimynus seserj 
SALOMĖJĄ ŠAKALĮENĘ, jos vyrą BALĮ ir dukras nuo

širdžiai užjaučiame bei kartu
Surfside lietuviai:

J. S. Narbutai
K. K. Kodačiai 
Br. A. Elsbergai 
S. J. Jazbučiai 
A. S. Kamarauskai

Ed. K. Butrimai 
O. Juodikienė 
V. Norvaišienė 
A. A. Didžiuliai

liūdime —

J. A. Klimai 
P. O. Šilai, 
A. Karns 
VI. Sližienė

ę-"-wm\m m9.mmb ■ 
Liūdėdami

a. a. VLADO RUSO, 
iškeliavusio amžinybėn ir daug laiko pašventusiam 
lietuviško skautiško jaunimo labui, nuoširdžiai už
jaučiame jo žmoną ONĄ, sūnų VYTAUTĄ bei 
kitus artimuosius —

Skautų-čių stovyklavietės Romuva valdybai
I
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINE

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
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BRANGIAM TĖVELIUI

Kazimierui Kalinauskui
Suvalkų trikampyje mirus, dukrą BRONĘ PRAKAPIENĘ 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

J. P. Ivanauskai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

©b SPORTAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

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

MOKA: 
už terminluius indėlius — 
dvejų metų................................ 8y/2%
vienerių metų .............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 714% 
už depozitų-čekių sąskaitas.......6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000................ 8%
asmenines — naujas .............. 8V2%
nekiln. turto iki $50.000............8%

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

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

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS -p • rąj yror

863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 cl* <>04-1 0410

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 LOINOS IKI DANGORAIŽIO!

ELEKTROS RANGOVAS

VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA REIŠKIA GYVYBĖS ŪRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-1468
Namai: 766-5857

John E. Soosaar, C.A.
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

SPORTAS LIETUVOJE
Europos šuolio į augštį meiste

ris Kęstutis Šapka po kelių nesėk
mių vėl geroje formoje. Vilniuje ne
seniai įvykusiose lengv. atletikos 
rungtynėse jis peršoko 2.23 m. Tai 
buvo geriausia šių metų pasekmė pa
saulyje. Kęstutis visus pradinius šuo
lius 2.00 m., 2.05 m., 2.10 m., 2.15 
m. ir 2.20 m. įveikė pirmaisiais šuo
liais, 2.23 m. įveikė antru šuoliu ir 
taip pat antru šuoliu vos neperšoko 
2.26 m. Tačiau ši pasekmė neilgai 
išsilaikė. Sausio 19 d. amerikietis 
Dwight Stones peršoko 2.24 m. (7- 
4%).

Lietuvos merginoms nepasisekė 
Sov. Sąjungos stalo teniso komandi
nėse pirmenybėse. Ėjusios be pralai
mėjimo lemiamose rungtynėse pra
laimėjo RTFSR 1:8 ir Gudijai 3:6. 
Joms teko III v. Tose pačiose pir
menybėse individualiai geriausiai 
žaidė M. Krejeris, kuris savo am
žiaus grupėje laimėjo III v.

Vilniaus Statybos vyrų krepšinio 
komanda ir toliau pirmauja Sov. Są
jungos antrosios lygos pirmenybėse. 
Po 4 laimėjimų iš eilės turi 11 per
galių iš 14 rungtynių.
TURNYRAS ROCESTERYJE
Vasario 9 ir 10 d.d. Ročesterio 

Sporto Klubas “Sakalas” rengia apy
gardos turnyrą. Šeštadienio vakarą, 
8 v.v., gros garsus “Švento Jurgio 
Slibinas”. (Kanadiečiai, pasiruoškite 
pasportuoti ir pašokti!). Smulkesnių 
informacijų teiraukitės pas pirminin
ką V. Lėlį, 766 Rumson, Rochester, 
N.Y., 663-3509. Kor.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso pratybos L. Namuose 

vyksta su dideliu pasisekimu. Daly
vių skaičius vis didėja. Numatoma 
įsigyti dar du teniso stalus. Taip pat 
yra numatyta paskirti vieną stalą pa
žengusiems ir suaugusiems. Tuo tar
pu komandinių stalo teniso pirmeny
bių pirmasis ratas eina prie galo. 
Pirmauja Žirgai sų 4 laimėjimais, žai
džia: V. Gataveckaitė, G. Sendžikas, 
G. Sendžikaitė. Antroje vietoje yra 
Liūtai su 3 laimėjimais, žaidžia: A. 
Radzevičius, L. Radzevičiūtė, P. Tut- 
lys. Trečioje vietoje yra Vanagai su 
3 laimėjimais ir 2 pralaimėjimais. 
Komandą sudaro broliai Karpiai — 
Jonas, Rimas ir Pranas. Individualiai 
geriausi žaidėjai yra: J. Karpis ir 
R. Karpis su 12 laimėjimų ir 3 pralai
mėjimais; V. Gataveckaitė, G. Sen
džikas ir A. Kišonis su 11 laimėji
mų ir 1 pralaimėjimu.

Krepšininkai dalyvavo garsiajame 
Crystal Ball turnyre. Vytiečiai žai
dė C klasėje. Vienas rungtynes lai
mėję, bet sekančias pralaimėję, tu
rėjo iš turnyro pasitraukti.

Berniukai (12) CYO pirmenybėse 
pralaimėjo Aušrai 16:26. Žaidė: A. 
Kišonis 2, J. Ažubalis 8, A. Radze
vičius 6, A. Balsys, R. Budrys, J., R. 
ir P. Karpiai, J. ir S. Namikai, P. 
Tutlys. Komanda rungtynių laimėti 
dar nepajėgia, bet daro žymią pa
žangą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Jaunių A antroji krepšinio koman

da CYO lygoje pasiekė anrąjį laimė
jimą, nugalėdama St. Alban 69:44 
rezultatu. Į komandą įsijungus F. 
Žuliui ir V. Buožiui, galima tikėtis 
CYO lygoje pirmos vietos. Žaidė: F. 
Žulys, E. Punkrys 10, R. Sriubiškis 
7, R. Grigonis 6, A. Valickas 6, S. 
Stonkus 6, V. Raab 6, V. Buožis 2. 
Komandos globėjas — A. Grigonis, 
treneris — A. Kaknevičius. Sekan
čios komandos rungtynės — šį sek
madienį. Žais su Aušros jaunių I ko
manda.

Jaunių B krepšinio komanda CYO 
lygoje eina be pralaimėjimo. Pasku
tinėse rungtynėse nugalėjo Vyčio 
penketuką 45:23. Žaidė: Kaknevičius 
11, L. Rautinšas 9, E. Gataveckas 8,

T. Abromavičius 6, Arlauskas 5, A. 
Sudonis 4, V. Stončius 2, R. Punkrys, 
Gutauskas, P. Rasiulis.

Jaunių C penketukas CYO lygos 
rungtynėse iškovojo laimėjimą, nu
galėdamas pajėgią St. Christopher 
komandą 29:27. Žaidė: V. Šimkus 8, 
V. Gataveckas 6, R. Petronis 6, G. 
Karosas 5, G. Stočkus 4, R. Arlaus
kas ir P. Karauskas.

Jauniausieji krepšininkai jauniai 
D, žaisdami CYO lygos rungtynėse, 
nuskriaudė kaimyninį Vyčio penketu
ką rezultatu 24:16. Gerai pasirodė 
V. Plučas, laimėdamas savo koman
dai 12 taškų. Be to, žaidė: F. Gutaus
kas 8, Slapšys 2, Govaitis 2, A. Sap- 
lys, J. Strumyla, P. Arlauskas, R. 
Sysak, W. Sysak.

Moterų krepšinio komanda pasie
kė antrąjį sezono laimėjimą, nugalė
dama Center AC komandą 33:32. 
Taškus iškovojo: D. Klimaitė 15, S. 
Simutytė 10, S. Ranonytė 6.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Kanados ryšių ministeris G. 
Pelletier prasitarė, kad nauja
sis imigracijos įstatymas galbūt 
palengvins pilietybės gavimą. 
Lig šiol pilietybei gauti Kana
doje reikėjo išgyventi penke
rius metus, o dabar tokių metų 
skaičių monoma sumažinti iki 
trejų.

Sovietų premjero A. Kosygi
no vizito metu 1971 m. Ota
voje buvo pasirašyta sutartis 
keistis studentais. Šiais mokslo 
metais Maskvos universitete 
studijas gilina 5 kanadiečiai, 
Leningrado universitete — 3, 
Kanados universitetuose — 10 
Sovietų Sąjungos piliečių. To
rontą “Star” dienraščio kores
pondentas S. E. Gordon paskel
bė pasikalbėjimą su Toronto 
universitetą baigusiu Douglas 
Morrenu, kuris Maskvoje renka 
medžiagą apie carinės Rusijos 
savivaldybių sistemą XIX š. 
Maskvon jis atvyko su žmona 
Irmgard, turinčia mokytojos tei
ses. Sovietų institucijos kažko
dėl kanadiečių žmonoms nelei
džia gilinti studijų. Joms belie
ka rūpintis tik butu ir maistu. 
Maskvos universiteto bendrabu
tyje D. I. Morren yra gavę dvie
jų kambarių butą su atskira 
prausykla ir* kolektyvine virtu
ve, kai tuo tarpu sovietų studen
tų vedusiai porai duodamas tik 
vienas kambarys. Irmgard nusi
skundžia, kad jai daug laiko ten
ka praleisti eilėse prie maisto 
krautuvių, tačiau šią problemą 
sušvelnina Kanados ambasada 
jiem teikiamu kanadiško maisto 
priedu. Nuo Kanados įvykių jie
du yra atitrūkę, nes kanadiskos 
spaudos tegali gauti “Air Cana
da” orinio susisiekimo bendro
vės įstaigoje. Užsiprenumeruoto
ji užsienio spauda pristatoma

Ateitininkų žinios
Jaunučių — mergaičių ir berniu

kų susirinkimai įvyks vasario 3, 
sekmadienį, 2 v.p.p., L. Vaikų Na
muose.

Studentų susirinkimas — vasario 
3, sekmadienį, 7 v. v., ateitininkų 
kambaryje.

Visas jaunimas, kuris lanko 10 v. 
Mišias Prisikėlimo šventovėje, pra
šomas užimti pirmuosius suolus ir 
įsijungti į giedojimą. Kviečiami ne 
tik studentai ir gimnazistai, bet ir 

'pradžios mokyklos mokiniai.
Nauju federacijos vadu išrinktas 

dr. Petras Kisielius, gyvenąs Čika
goje. Tremtyje, po išvykimo iš Lie
tuvos, ateitininkų federacijos vadais 
yra buvę: prof. A. Maceina, dr. A. 
Darnusis, prof. S. Sužiedėlis, dr. J. 
Girnius, prof. J. Pikūnas, kuris vado
vavo federacijai iki šiol.

Sveikiname kun. A. Prakapą, To
ronto ateitininkų dvasios vadą, šven
čiantį 25 m. kunigystės jubilėjų. Te
gu Dievo palaima lydi Jus ir toliau.

Pasimelskime už vieną iš vyriau
sių ateitininkių — Oną Pabedinskai- 
tę, kuri guli Šv. Juozapo ligoninėje. 
Ji ir sirgdama rūpinasi jaunimu.

Skautų veikla
• Šį sekmadienį, vasario 3 d., 4 v. 

p.p., L. Namuose “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai bendroje sueigoje pami
nės Vasario 16. Vienetai su vėliavo
mis renkasi 30 min. prieš sueigos 
pradžią. Atsilankyti kviečiami tėvai, 
skautų rėmėjai bei visi lietuviai.

• Mindaugo dr-vės žiemos iškyla 
dėl nepalankaus oro sausio 27 d. ne
galėjo įvykti. Ji nukelta į vasario 
10 d. Dr-vės sueiga — vasario 4, pir
madienį, 7 v.v. L. Namuose.

• Atsiliepdami į kalėdinius sveiki
nimus, laiškus skaučių “Dainos” dr- 
vei dar atsiuntė sesės iš Venecuelos 
ir Australijos “Džiugo” tuntas. Visi 
norėtų susirašinėti su Toronto skau
tėm arba keistis pašto ženklais.

• Sausio 21 d. staiga mirė a.a. s. 
Vladas Rusas, žinomas Toronto skau
tų vadovas, buvęs “Rambyno” tunto 
adjutantas, “Skautų Aido” administ
ratorius, Džiamborės Fondo ir tieki
mo skyriaus ilgametis įgaliotinis, 
skautiškos spaudos platintojas, vie
nas pirmųjų Romuvos organizatorių. 
Skautai-tės užjaučia velionies šeimą 
ir artimuosius.

• Skautininkių ramovės sueigoj 
sausio 24 d. nauja pirmininke išrink
ta ps. R. Žilinskienė, pav. ps. M. 
Kalinauskienė.

• Vasario 10 d., 12 v., skautų 
būkle šaukiamas visuotinis skautų- 
čių tėvų susirinkimas. Kviečiami vi
si dalyvauti. Tėvai, nesidomį organi
zacija, kurioje jų vaikai dalyvauja, 
verčia vadovus galvoti apie silpną 
moralinę paramą, kurios nemažiau 
reikia kaip pinigų.

• “Skautų Aido” įgaliotine To
ronte sutiko būti ps. B. Abromaitie- 
nė, 118 Indian Rd., tel. 532-4793. 
Skautės, norinčios pratęsti “Sk. A.” 
prenumeratas, kreipiasi į sesę Abro- 
maitienę.

• Užjaučiame sesę M. Stanionienę, 
Lietuvoje mirus jos broliui.

• Sausio 26 d. kanadiečių skautų 
organizuotose plaukymo varžybose 
dalyvavo “Rambyno” tunto vilkiukai 
— P. Sukauskas, A. Saplys, Maci
jauskas ir P. Gaputis, laimėjęs II v., 
ir Mindaugo dr-vės skautai — V. 
Šimkus, G. Karosas, R. Turūta, P. 
Turūta, A. Mačiulis ir R. Dūda, lai
mėjęs III v. P. Turūta ir A. Mačiu
lis išėjo pirmaisiais. Ačiū p.p. Su- 
kauskui, Macijauskui, J. Mačiuliu! ir 
Turūtienei už transportą. C. S.

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1974. I. 31 — Nr. 5 (1252)

\ W
■ GARBENS

REAL ESTATE 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. Wist

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Skubiai reikalingi namai pardavimui!
• Turime laukiančių įvairių tautybių pirkėjų su gerais 

įmokėjimais ar grynais
® Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto įstaiga Toronte, 

turinti daugiau kaip 20 metų patyrimo
• Nemokamas Jūsų nejudomo turto įkainojimas be 

jokių įsipareigojimų
• Parūpiname privačius-atvirus pirmus ir antrus mort- 

gičius savo klientams be atlyginimo
• Perkantiems bei parduodantiems per mus 

SPECIALUS DĖMESYS!
• Sąžiningas patarnavimas • Kodėl ne savi pas savus?

• Skambinkite:

Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H A n A HA /I 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA 
depozitus 
taupymo s-tos
1 m. term. dep.
2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

6%
7’/4%
8%
8’/2%

už 
už 
už 
už

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietą, išskyrus 
sekmadienius. PirmadienĮ ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vaL 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

R. Stasiulis Tel. 249-7691
Namų —241-5181

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

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

1113 Dundas St. W., * ■ E/|e4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

labai nereguliariai ir pavėluotai 
greičiausiai dėl KGB cenzūros. 
Kanados CBC radijo užsieniui 
skirtų laidų negali pagauti turi
mu aparatu. Šią jaunų kanadie
čių porą labiausiai slegia izolia
cija nuo pasaulio.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija šiemet planuoja atida
ryti 11 naujij ambasadų, atsto
vybių bei mažesnių ryšių centrų 
užsienyje. Šiuo metu Kanada tu
ri 117 įvairių diplomatinių at
stovybių užsienyje, kurioms kas
met išleidžiama apie $100 mili
jonų. Naujos atstovybės numatys 
tos P. Korėjos sostinėje Seoule, 
Barbados saloje, Maroko Raba
te, Europos Bendrosios Rinkos 
centre Briuselyje, V. Berlyne, 
P. Vietnamo sostinėje Saigone, 
mažesnės misijos Vienoje ir Že
nevoje. Iš viso užsienio reikalų 
ministerija dabar turi daugiau 
kaip 3.000 tarnautojų, kurių di
džioji dalis yra Otavoje. 1973 
m. rugsėjo mėnesio duomeni
mis, Otavoje buvo 662 pareigū
nai ir 914 raštininkai, užsienyje 
— 376 pareigūnai ir 755 tarna- 
tojai.

YOUNG & BIGGIN LTD.
namų pirkimo ir pardavimo agentūra

jums maloniai pristato savo naują pardavėją
Jonę Moti e ko n į.

Jis jums mielai patarnaus perkant ar parduodant 
vakariniame Toronte ir Mississauga rajone.

Young & Biggin Ltd. Realtor
1576 Bloor Street West
Toronto 9, Ont.
Tel. 537-3431

Al MADICIQ DaoIIav * S4iinin8as patarnavimas.■ U. IrlvHllIv Hudltur • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
• A. BlIŪDŽIUS • W. MORRIS • Telefonai 534-8459;
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
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

D U F F E R I N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1009 College St. * LE 1-3074 •Sav. P. Užbalis

DANISH C
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
977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
s p a u d i n i a i



LONDON,
ARTĖJANT LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS atstatymo 56-tajai 
sukakčiai, rengiamasi ją paminėti. 
Londono apylinkės valdyba, talkina
ma Vakaru Ont. Universiteto Lietu
vių Studentu Klubo, tikisi, kad ne
liks nė vieno apylinkės lietuvio, so
lidariai nepagerbiančio šio didžiojo 
lietuvių tautai įvykio. Ji nuoširdžiai 
kviečia kaimyninių apylinkių seses, 
brolius lietuvius atsilankyti gražio
joje Althouse kolegijos teatro salė
je, sekmadienį, vasario 24 d., punk
tualiai 3 v. p. p. Althouse Kolegija 
yra prie Vak. Ont. Universiteto, 
Western Road ir Samia Gravel Road 
sankryžos pietvakarinėje dalyje, va
žiuojant į šiaurę Wharncliffe gatve, 
kuri tęsiasi Western Road vardu pa
gal vakarinę universiteto ribą.

ši Vasario 16 šventė rengiama iš
kilaus minėjimo - koncerto formoje. 
Oficialiosios dalies pagrindinei kal
bai gautas vysk. G. Emmett Carter. 
Savojoje kalboje girdėsime Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninką Almį Kuolą, gabų jaunosios 
kartos lietuviškosios akcijos atstovą. 
Meninėje dalyje pasirodys garsusis 
Klevclando Vyrų Oktetas su soliste, 
vadovaujamas Ryto Babicko. Piano

[jYpsenoFJ
Amatas ir menas

Šeimoje vyksta aštrus kivir
čas, nes tėvas nori, kad sūnus 
išmoktų kurį nors amatą, o sū
nus — nori studijuoti meną. 
Norėdama padėtį sušvelninti, 
įsimaišo motina. Ji stengiasi su
rasti išeitį, kad abu būtų paten
kinti.

— Klausyk, sūnau, tu nori 
būti dailininku, tiesa?

— Ir būsiu!
— Bet tėvas nori, kad tu bū

tum staliumi.
— Nėra kalbos!
— Na, o kad taip truputį ir 

šio. ir to? — dėsto motina.
— Kaip tai ir šio, ir to? — 

teiraujasi sūnus.
—- Labai paprastai. Išmok ne 

tik tapyti paveikslus, bet ir įrė
minti!

Būtų daugiau angelų
Jei tikrovėje būtų taip, kaip 

žmonės patys apie save mano 
čia, žemėje, tai danguje būtų 
daug daugiau angelų.

Parinko Pr. Alš.

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų 

2482 Lakeshore Blvd. West, Toronto

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VITALITY ;
3288 LAKESHORE Blvd. West • Long Branch Plaza 
(5 blokai į vakarus nuo Kipling Ave.) • Tel. 259-8364
Importuoti šveicariški natūralūs vitaminai ir kosmetika, lietuviški 
sūriai, medus, riešutai, organinė duona ir Lt. R. STATULEVICIUS

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 mechaniškas pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanor be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes outomooilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki !93/4 svarų 
gryno Svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co. X^TTTnt^o 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

ONTARIO
ir smuiko rečitalio dalį atliks jauna 
menininkų pora — Jonas ir Marga
rita Čegiai. Meninės programos pa
baigoje pasirodys šaunusis Londono 
“Baltijos" ansamblis.

Įėjimas šion iškilmingon šventėn 
— nemokamas. Apylinkės valdyba, 
pati plačiai kviesdama lietuviams ar
timus svečius, skatina visus savo 
ruožtu kviesti savo pažįstamu, drau
gus, kaimynus — lietuvius ir nelietu
vius į šią neeilinę mūsų tautos ma
nifestaciją. Būkime punktualūs ir 
duosnūs aukomis Tautos Fondui bei 
minėjimo - kancerto iškilmės išlaidų 
padengimui.

KLB Londono apyl. valdyba 
IŠ PASAULINĖS PARODOS EX

PO ’74 Spokane, Washington, “Balti
jos” ansamblis gavo formalų kvieti
mą dalyvauti meninėje programoje. 
Ta proga Spokane miestas švęsiąs 
šimtmetį, o JAV — antrąjį šimtmetį. 
Michael Kobluk, meninių programų 
direktorius, rašo, kad “Baltijai” re
zervuotos birželio 18 ir 19 dienos. 
Tikimasi, kad bus sudarytos sąlygos 
šiuo kvietimu pasinaudoti ir kad toli
mai Washingtono valstijai bus gali
ma parodyti lietuviško meno iš Ka
nados. B. K.

CALGARY, ALTA.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BĖS atstatymo minėjimas įvyks va
sario 16 d. (pradžia—7 v. vakaro, pa
baiga — Iv. ryto) puošniuose YW 
CA rūmuose, 320-5 Avė. S. E. Calga
ry, Alta. Minėjimas bus su vakarie- 
ne-banketu. Miesto burmistras Rod 
Sykes priėmė Bendruomenės pirmi
ninko kvietimą ir su savo žmona da
lyvaus šiame minėjime. Rod Sykes 
yra ir Suomijos garbės konsulas. Be 
to, dalyvaus estų, latvių atstovai ir 
ponia Monroe — Calgary Citizenship 
Council pirmininkė.

Bilietai šiam parengimui yra jau 
platinami. Juos galima gauti pas vi
sus B-nės valdybos narius. Bilietai 
nebus parduodami prie durų minėji
mo metu.

Vasario 16 d., 9 v. r., prie miesto 
rotušės (city hall) bus iškeliama 
Lietuvos trispalvė greta Kanados vė
liavos. Miesto burmistras pageidauja, 
kad lietuviai dalyvautų šiose iškil
mėse ir nepasitenkintų tiktai B-nės 
pirmininko atsilankymu pas jį ryto
jaus dieną su padėkos išreiškimu už 
suteiktą garbę lietuviams. Anot jo, 
“lietuviai patys turi pagerbti savo 
šalies vėliavą ir savo šalį”. Koresp.

tel. 277-0814

14, Ontario

NATŪRALAUS MAISTO
KRAUTUVĖ

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

MASKVĄ BAIDANTI ĮSTAIGA

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Po seimo Detroite centrinė BALFo 
įstaiga iš Ninjorko perkelta į Čika
gą. Ji pilnai pradėjo funkcionuoti po 
specialaus seimo, įvykusio 1973 m. 
lapkričio mėn. Klevelande. Sausio 16 
d. centro įstaigoje buvo sušaukta 
pirmoji spaudos konferencija, kurion 
gausiai atsilankė mūsų laikraščių ir 
radijo darbuotojai. Centrinė BALFo 
įstaiga patalpomis dalijasi su ALTa 
ir todėl nuomos tereikia mokėti $80 
į mėnesį. Patalpos erdvios, o rūsyje 
BALFo dir. Juozo Mackevičiaus pa
stangomis įrengtas nemažas sandė
lis, kur randami švarūs drabužiai, 
sudedami į dėžes ir siunčiami Suval
kų trikampio lietuviams. Kadangi iš 
Suvalkų trikampio prašymų ateina 
labai daug, o kartais lietuvių suau
kotomis gėrybėmis pasinaudoja ir 
vietos lenkai, tai, BALFo pirm. M. 
Rudienės žodžiais, neseniai Čikagoje 
atsilankę kaikurie Suvalkų trikam
pio lietuviai gerai patikrino BALFe 
esančią šelpiamųjų kartoteką ir iš 
jos buvo galima išskirti lenkus, pra
šančius paramos iš lietuvių. BALFo 
sandėlį spaudos ir radijo darbuoto
jams aprodė BALFo v-bos narys J. 
Jasaitis ir kiti valdybos nariai bei 
direktoriai.

ARTĖJA SUKAKTIS
Redaktorius A. Pužauskas, BALFo 

cv narys, padarė įdomų pranešimą, 
iškeldamas įvairių praeities ir dabar
ties faktų. BALFo steigime 1944 m. 
dalyvavo visa eilė lietuvių laikrašti
ninkų bei redaktorių. Ir dabar 
BALFo direktorių pirmininkas yra 
lakraštininkas VI. Selenis iš Detroi
to, kuris specialiai buvo atvykęs į 
spaudos konferenciją. Nors A. Pu
žauskas to nepasakė, bet faktas, kad 
dabartinėje BALFo centro valdybo
je nariai yra red. A. Pužauskas, ra
dijo darbuotoja Aid. Daukienė ir 
LŽS cv vykd. vicepirm. Vyt. Kasniū- 
nas. žodžiu, ir dabar spaudos bei ra
dijo žmonės BALFo veikloje eina 
savo pirmtakų keliais. Ilgiausiai 
BALFo direktorių tarpe yra išbuvęs 
socialdemokratų atstovas adv. S. Bre- 
des (24 m.), a. a. N. Gugienė (22 
m.), prel. A. Končius (20 m.) ir t. t. 
Gi balandžio 1 d. sueina 30 metų 
BALFui, nes 1944. IV.l jis buvo in
korporuotas kaip oficiali šalpos or
ganizacija.

DARBAS IR LĖŠOS
Pagrindinį pranešimą padarė BAL

Fo valdybos pirmininkė ir šiuo metu 
beveik išimtinai BALFo veiklai atsi
dėjusi Marija Rudienė. Ji pabrėžė, 
kad visos kultūringos bei civilizuotos 
tautos turi savo labdaros organizaci
jas. Jų tarpe ir lietuviai turi BALFą, 
nors jo veikla labai nepatinka Mask
vai, kuri visomis išgalėmis sten
giasi BALFo autoritetą sukompromi
tuoti laisvėje gyvenančių lietuvių 
tarpe. Bet Maskvos išpuoliai BAL
Fui tik padeda. Po Klevelando sei
mo, įvykusio 1973 m. lapkričio mėn., 
BALFo centras jau gavo $34,850 pa
jamų. Taip pat parduotas BALFo 
namas Brooklyne. Už jį dar gauta 
$9,000. Vienas Kanadoje gyvenantis 
lietuvis BALFui testamentu paliko 
$1,600. Su tuo palikimu ir parduotu 
namu BALFui per nepilnus tris mė
nesius susidarė tikrai imponuojanti 
suma pajamų.

BALFo organizacija JAV šiuo me
tu turi 4,000 narių, kurie sumoka na
rio mokestį, o visa eilė lietuvių jį 
remia aukomis per vajus ir kitomis 
progomis. Iš naujosios įstaigos jau 
išsiųsta apie 200 siuntinių pagalbos 
prašantiems. Sudaryta tvarkinga šel
piamųjų kartoteka, o prašymai su
skirstyti į grupes: Sibiro, Lietuvos, 
Suvalkų trikampio, V. Europos ir t. t. 
Kalbant apie testamentus ir teisingą 
jų sudarymo svarbą, pirmininkė pa
stebėjo faktą, kad rusų advokatai per 
metus nuneša apie 2- milijonus do
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SIMON’S TELEVISION
2385 Dundas Street West

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio

Normali kaina $$828.00, mūsų tik $649.00
Telefonas Savininkas
532-8772 V. Siminkevičius

ZENITH • PHILIPS

2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

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

lerių laisvųjų lietuvių paliktų pini
gų. BALFo centro įstaiga Čikagoje 
šiuo metu išsiverčia su minimalinė- 
mis išlaidomis, nes tesamdoma tik 
viena raštininkė. Įstaigos administra
vimui daug laisvalaikio skiria cv 
pirm. M. Rudienė, sandėlio vedėjas 
J. Mackevičius ir kiti valdybos na
riai. Dėlto atlieka žymiai daugiau lė
šų taip reikalingai labdarai.

VI. Seleniui trumpai užsiminus 
apie jaunimą, kaip jį reikėtų įtrauk
ti į BALFo veiklą (o tai Detroite jau 
padaryta), cv vicepirm. socialiniams 
reikalams kun. A. Trakis konden
suotai suminėjo punktas, kaip ruo
šiamasi globoti senelius, psichinius 
ligonius, narkotikų vergus ir net al
koholikus. Aplamai, ši BALFo spau
dos konferencija buvo įdomi ir gyva. 
Ji buvo baigta J. Jasaičio uždaro
muoju žodžiu.

VASARIO 16
Dviem dienom vėliau toje pačioje 

įstaigoje spaudos konferenciją su
šaukė Čikagos ALTos pirm. V. šar
ka, jaunas vyras, JAV baigęs moks
lus ir dabar dirbantis miesto savi
valdybėje kaip namų inspektorius. 
Kadangi Čikagos miestas yra de
mokratų tvirtovė, tai, matyt, ir ALT
os pirm, su jais turi glaudesnius ry
šius. Spaudos atstovai čia buvo pa
informuoti apie Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą, rengiamą Čika
gos ALTos. Jis įvyks vasario 17 d. 
Augšt. Marijos mokyklos salėje. Kai- 
ką nustebino pirmininko pranešimas, 
kad pagrindiniu kalbėtoju iš ameri
kiečių pusės pakviestas Illinois se
natorius Adlai Stevenson III, de
mokratas ir žinomas kaip liberalų 
sparno atstovas. Kiti gi buvo nuomo
nės, kad lietuviams turėti naujus 
draugus, kad ir iš liberalų, yra nau
dinga. šalia jo dar trumpą kalbą pa
sakys kongreso narys Hanrahan, res- 
publikininkas ir žinomas S. Kudirkos 
išlaisvinimo rėmėjas. Iš lietuvių kal
bės Lietuvos gen. konsule Čikagoje 
J. Daužvardienė ir dr. Vyt. Dargis. 
Meninėje dalyje pasirodys sol. P. Bič- 
kienė, Čikagos Lietuvių Operos mo
terų choras, vad. muz. A. Stephens, 
ir Korp! Neo Lithuania taut, šokių 
grupė, vad. N. Pupienės. Tikimasi, 
kad programa bus neištęsta ir nenuo
bodi. Spaudos atstovai prašė, kad 
per vėliavų įnešimą ir himnus (tą 
dalį tvarko Dariaus-Girėno ir Don 
Varno legijono postai) Lietuvos tri
spalvė būtų vienodai gerbiama kaip 
ir JAV vėliava ir kad lietuvių kilmės 
karo veteranai Lietuvos himnui ati
duotų tokią pat pagarbą, kaip ir 
JAV, nes buvo atsitikimų, kai ve
teranai deramai nepagerbė nei Lie
tuvos vėliavos, nei himno. Red. A. 
Pužauskas teisingai pastebėjo, kad į 
ALTos veiklą daugiausia jaunų žmo
nių deleguoja Tautinė Sąjunga, nes 
ir dabartinis pirm. V. šarka yra tos 
sąjungos atstovas. BALFo spaudos 
konferencijoje evangelikų kun. An- 
sas Trakis išreiškė savo džiaugsmą 
“Tž” turiniu ir savaitraščio linija, 
nes, pasirodo, jis yra ilgametis “T. 
t.” skaitytojas. Progai atsiradus, pa
rašysime ir apie jo parapiją.

ATLIEKU GRINDŲ 
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbas Toronte.

ALFONSAS SODONIS
Telefonas LE6-2805

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

Toronto. TeL 531-8422
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All Seasons Travel, b.d.

Ottawa, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ mūsų 
Bendruomenė ruošė kartu su estais. 
Nors estų Otavoje yra mažiau, negu 
lietuvių, bet šitame baliuje jie pra
lenkė lietuvius dalyvių skaičiumi. 
Atrodo, dalis mūsų tautiečių bend
rų susibūrimų tokiomis progomis ne
pageidauja. N. Metų išvakarėse val
dybos pirmininkas pasveikino prof, 
dr. A. Ramūną jo gimtadienio proga, 
o susirinkusieji trimis kalbomis jam 
sugiedojo "Ilgiausių metų", šio va
karo organizavimu rūpinosi valdybos 
vicepirm. B. čeponkus.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ CHARTOS paskelbimo 25 
metų sukakties minėjimas Otavoje 
parlamento iškilmių salėje įvyko 
1973 m. gruodžio 10 d. Minėjimą su
rengė parlamentarų komitetas, vado
vaujamas sen. Paul Yuzyk, ir Jungti
nių Tautų Draugijos Otavos skyrius. 
Minėjime-vakarienėje dalyvavo apie 
200 kviestų svečių, kurių daugumą 
sudarė parlamento atstovai, senato
riai ir ministerių kabineto nariai. 
Taip pat buvo pakviesti eilės etninių 
grupių atstovai. Lietuviams atstova
vo inž. Juozas Danys, KLB tarybos 
narys. Minėjimui pirmininkavo sen. 
Roland Lamontagne, o pagrindinę 
kalbą pasakė sen. Paul Martin. Taip 
pat kalbėjo sen. Yuzik ir Betty Polo
win, JT Draugijos Kanadoje pirmi
ninkė. Kalbose prisiminta, kad eilė
je valstybių žmogaus teisių charta 
dar nevykdoma

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
vasario 24 d. White Fathers semina
rijos salėje, 300 White Fathers Ro
ad, Vanier. "Aukuro” aktoriai iš Ha
miltono atliks tai progai pritaikintą 
literatūrinių ištraukų programą.

Apylinkės valdyba

Welland, Ont.
VEDYBINĖ SUKAKTIS. Sausio 12 

d. Kazimieras ir Stasėė Stankevičiai 
atšventė savo 25-rių metų vedybinę 
sukaktį. Jiedu yra žinomi kaip nuo
širdūs ir paslaugūs šios kolonijos lie
tuviai. Kazimieras nuo pat įsikūri
mo lietuviškų organizacijų Wellande 
beveik visą laiką dirba visuomeninį 
darbą įvairiose pareigose, šiuo me
tu jis yra KLB Wellando apylinkės 
pirmininku. Todėl nenuostabu, kad 
tą vakarą didelis būrys jų bičiulių iš 
Wellando, Port Colbome, Hamiltono 
ir Toronto susirinko į jų pačių erd
vius namus. Sukaktuvinę programą 
labai gražiai ir sėkmingai pravedė 
J. Blužas. Buvo pareikšta jiems daug 
gražių sveikinimų, linkėjimų ir 
įteikta kukli sidabrinė dovanėlė. 
Bendruomenės vardu sveikino V. 
Bieliūnas, "Lituanikos” klubo vardu 
— B. Luomanas, moterų vardu — E. 
Bersėnienė, giminių vardu — J. Sta
naitis ir A. Stankevičius, sūnus Li
nas — savo ir sesers Angelės vardu, 
kuri šiuo metu studijuoja Šveicarijo
je. Po to sekė vaišės, kurias skaniai 
paruošė dalyvavusios ponios. Dalyvis

SUDBURY, ONT.
VASARIO 16 minėjimas įvyks va

sario 16, šeštadienį, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje. Pradžia — 6.30 v. 
v. Po oficialios programos Hamiltono 
lietuvių teatras “Aukuras” suvaidins 
Vyt. Alanto komediją "Šiapus uždan
gos”. Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Po vaidini
mo bus šokiai ligi 1 v. r. Veiks įvai
rus bufetas. Kviečiame visus tautie
čius dalyvauti, taip pat pasikviesti 
svečių. Vasario 17, • sekmadienį, 
Christ the King bažnyčioje bus Va
sario 16 pamaldos.

Apylinkės valdyba
ĮKURTUVĖS. Ida Raškevičienė 

neseniai pardavė savo senuosius na
mus miesto pakrašty ir nusipirko 
beveik naujus mūrinius ant upės 
kranto, visai arti miesto centro. Be
atričės Grinienės ir Agotos Mazaitie- 
nės iniciatyva buvo suruoštos įkurtu
vės. Iš Bendruomenės valdybos da
lyvavo pirm. Juozas Kručas ir iždi
ninkas Juozas Bataitis. Namo šventi
nimo apeigas atliko kun. A. Sabas. 
1972 m. kovo 8 d. mirė jos vyras An
tanas, taurus lietuvis, bet ji, ir likusi 
našle, nenuleido rankų. Savo suma
numu ir rūpestingumu leidžia vai
kus į augštąjį mokslą. Vyriausias sū
nus Juozas studijuoja Waterloo uni
versitete, o Vytas šiemet baigs Šv. 
Karolio kolegiją Sudbury ir rudenį 
stos taip pat j universitetą. Abu yra 
buvę pavyzdingi Tumo-Vaižganto 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Visa šeima yra susipratusi tautiniu 
ir religiniu atžvilgiu: dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, o kai jos 
vyras buvo Bendruomenės pirminin
ku, ji labai daug jam padėdavo — 
juodu nešė valdybos naštą. Uoliai 
lanko lietuviškas pamaldas ir yra 
“TŽ” šeimos nariai. K. A. S.

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES APYLIN

KĖS valdybos pasiūlymu, Tautos 
Foijdo įgaliotiniu St. Catharines apy
linkei paskirtas Antanas Gverzdys, 8 
Carina St., St. Catharines, Ont. L2M 
5E3.
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SMITTTOIAI PASISAKO
ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE

Reguliariai semdama žinias iš šio 
savaitraščio, noriu pasidžiaugti kar
tu su kitais skaitytojais skyreliu 
“Čikagos lietuvių horizonte”, kuris 
yra prisiglaudęs “TŽ”. Kad ir kuk
lios žinios apie lietuvių JAV gyveni
mo svarbiausius įvykius bei jų kul
tūrinę veiklą, jos mus informuoja ir 
lyg kokia juosta riša lietuvius, gyve
nančius skirtingų valstybių teritori
jose. VI. Ramojus tame skyriuje 
duoda ne tik žinių iš Čikagos, bet 
dažnai ir iš kitų kolonijų. O kas 
svarbiausia — aprašo labai sklan
džia, gražia forma. ,

Nevisi skaitome Čikagoje leidžia
mą lietuvių spaudą, tad tiems, ku
rie prenumeruoja Ūk "Tž”, akiratis 
gerokai prasiplečia. Tuo būdu gali
me pažinti kaimynines kolonijas. 
Dažnai pasitaiko rasti žinomų asme
nų pavardžių, kuriuos pažinome Lie
tuvoje. VI. Ramojui linkėtina nepa
vargti užsimotame darbe.

Gunda Adomaitienė
KYLA NEPASITENKINIMAS

Vasario 16 minėjimas Toronte, 
kaip skelbiama, įvyks Central Tech 
salėje. Paskaitęs su savo draugais 
apylinkės valdybos pranešimą apie 
programą, nustebau: pagrindine lie
tuviškosios dalies kalbėtoja pakvies
ta p. Elona Vaišnienė. Juk ji yra 
kolaboracinės grupės mėnraščio 
“Akiračiai” bendradarbė. Tas mėn
raštis skelbia kolaborantines idėjas, 
prieštarauja VLIKo vedamai oku
puotos Lietuvos išlaisvinimo politi
kai. Vasario 16 yra visiems brangi 
šventė, ir kvietimas kalbėtojais 
kontraversinių, nevisiem priimtinų 
asmenų yra ligšiolinio vieningumo 
ardymas. Mano ir daugelio kitų nuo
mone, Vasario 16 proga turi būti 
kviečiami kalbėti aiškūs Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojai, jos idė-

INQIIPANPF W* G* Dresher Insurance ir HlvUHHRvEi Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

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.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ cor 10 C O 
TORONTO, ONTARIO I 61. 3v3”IZU0
• įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai®

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

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

jos skleidėjai iš senosios arba jauno
sios kartos. Radviliškietis

LINKSMAI GYVENATE
Pas jus, matyt, neblogai gyvena 

tautiečiai, nes laikraščio paskutinis 
puslapis pilnas visokių skelbimų. 
Daugelis, matyt, turi savo verslus. O 
šokių, susirinkimų, balių pilna. 
Kaip linksma pas jus. Tik žiūrėkit, 
brangūs tautiečiai, neprabaliavokite 
mūsų Tėvynės ir savo turtelio. Kai 
žmonės įkaušta, visko pridaro ir pri
kalba. Yra juk stebėtojų ir klausy
tojų, kurie apsukriai naudojasi to
mis linksmybėmis savo naudai. Atro
do, kad visi geri, niekas mūsų nema

to. Taip nėra. _ .S. Pučinskicne
UŽTEKTŲ VIENO LAIKRAŠČIO
Jum negaliu daug padėti, nes esu 

senas ir gyvenu iš pensijos. Aš Jum 
noriu patart vieną dalyką. Kanado
je yra du lietuviški laikraščiai. Mano 
manymu, abudu galėtų susitart ir 
leist vieną laikraštį. Žinoma, yra 
šiokių tokių skirtumų tarp tų dvie
jų laikraščių, bet su geru noru viską 
galima padaryti. Jūs gerai suprantat, 
kodėl aš Jum taip patariu. Mes, seno
sios kartos lietuviai, skaitom lietuviš
kus laikraščius, o jaunoji karta dau
giausia yra sukūrusi mišrias šeimas. 
Jie visai nemoka lietuviškai skaityt, 
o senoji karta labai greitai keliauja 
į amžinastj.

J. Bendoraitis, Leduc, Altą

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangu*. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

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

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. LE 1 - 4251, 

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėleihiu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryto.

OKULISTES
Br. BUKOWSKA-BEJNAR, R.O.
WIKTORIA BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.



“Tėviškės Žiburiu” 
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Šv. Jono Kr. parapijos ir 
Anapilio žinios

— Praėjusį sekmadienį Anapilio 
sodyboje ruoštas kraitvakaris praėjo 
su dideliu pasisekimu. Gili padėka 
rengėjoms: Anapilio moterų būreliui 
ir šv. Jono Kr. par. kat. moterų 
draugijos narėms, o kartu ir visiems 
gausiems svečiams.

— Anapilio sodybai aukojo $250: 
P. Sideras; po $100: A. Vasiukevi- 
čienė, B. Paškauskienė, V. Mikšys, 
V. Melnikas, p.p. Maskeliai, J. A. 
Vaškevičiai, R. Celjewska ir X. Y.; 
$20: D. T. Renkauskai. Ačiū gera
dariams.

— Tikybos pamokos besiruošian
tiems pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimui būna sekmadieniais po 10 v. 
pamaldų pas seseles.

— Sveikinimai kun. Antanui Pra- 
kapui, OFM, švenčiančiam kunigys
tės 25 metų sukaktį.

— Šis penktadienis yra vasario 
mėnesio pirmasis: pamaldos 7.30, 8 
v. ryto ir 7.30 v. vakaro.

— Penktadienį, 7.30 v. vakaro, Mi
šios už Elzbietą Jonušienę. Užprašė 
p. Urnavičienė.

—*■ Sausio 24 d. liet, kapinėse pa
laidotas a.a. Vladas Rusas, sausio 
28 — a.a. Vytautas Morkūnas iš Ha
miltono. Velionių artimiesiems gili 
užuojauta.

— Anapilio sodyboje klebonijos 
pastatui uždėtas stogas.

— Pamaldos sekmadienį 10 v.r., 
už a.a. Nikodemą Laurinavičių (už
prašė kat. moterų draugija), 11 v.r. 
už a.a. Joną Yokubyną ir a.a. Juozą 
Stankevičių.

Bilietus j “Gintaro” koncer
tą - balių galima įsigyti visose 
keturiose lietuvių parapijose po 
pamaldų. Smulkiau žiur. skel
bime.

“Gintaras” sausio 26 d. atliko 
programą Hamiltone medžioto
jų ruoštame vakare. /

“TŽ” bendradarbė ir rėmėja 
Izabelė' Kandrotienė atsiuntė 
“TŽ” $25 auką ir laiškutį: “Tai 
maža auka, gal daugiau padėka 
už tai, kiek Jūsų redaguojamas 
laikraštis mums duoda ir kiek 
jis kas savaitę laukiamas.”

Toronto VI. Pūtvio kuopa at
siuntė “TŽ” $10 auką. “TŽ” lei
dėjai reiškia nuoširdžią padėką.

PADĖKA
Toronto Maironio mokyklos 25-rių 

metų jubilėjinis vakaras praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Nuoširdi padėka 
svečiams, kurie taip gausiai atsilan
kė ir parėmė mokyklos darbą. Nuo
širdžiai dėkojame tautinių šokių gru
pei “Atžalynas”, kuri jau nekartą 
atliko programą mokyklos renginiuo
se. Ačiū mokyklos dešimtokėms su 
sesele Terese už gražų dainavimą. Iš
skirtina padėka A. Dargytei-Byszkie- 
wicz vadovaujamai vaidintojų grupei, 
kuri puikiai suvaidino nuotaikingą 
komediją, kurią žiūrovai tikrai ge
rai įvertino. Padėka loterijos laimi
kių aukotojams ir visiems, kurie pri
sidėjo prie vakaro pasisekimo.

Tėvų komitetas
VIENINTELE KANADOS VAL 

DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. {vairūs 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.

IŠNUOMOJAMAS antrame augšte 
kambarys ir virtuvė. Tel. 532-5626.
SCARLETT RD.—EGLINTON AVE. 
W., mūrinis, atskiras (steel beam 
construction) 4 metų senumo, 6 bu
tų su balkonais, gražus ir švarus pa
statas. Užbaigtas rūsys, 4 kambariai, 
moderni virtuvė, 4 gabalų prausykla. 
Sklypas 50 x 180 pėdų, privatus įva
žiavimas. Įmokėti $70,000.00. P. H. 
JANZEN REAL ESTATE. Skambinti 
— J. Kudaba tel. 485-9477.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

BARONESSA
Beauty Salon

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

Telefonas 762-4252 
(vatams stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kalno*.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. Vladui Rušui, jo žmo

nai, sūnui bei artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

— Sveikiname kun. Antaną Praka- 
pą, OFM, kuris sausio 30 d. sulaukė 
savo 25 metų kunigystės sukakties. 
Jam pačiam prašant, nebus rengia
ma organizuotų jo sukakties minėji
mų. Jo sukaktis ir uoli veikla buvo 
prisiminta privačiam kunigų pobūvy.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad,. 8 v. — už Bernotaičių šeimos 
mirusius; 8.30 v. — už Stasį Grons- 
kį, užpr. I. P. Čiurlių; 9 v. — už Ade
lę Petrauskienę ir Vladislavą Su- 
dauskienę, 2 met., užpr. J. Kulikaus
kienės; sekmad., 8 v. — už Kymantų 
šeimos mirusius, užpr. M. Baltruko- 
nienės; 9 v. — už Antaniną, Juozą 
ir Stanislovą Morkūnus, užpr. J. I. 
Morkūnų; 10 v. — už Joną, užpr. T. 
Kobelskienės; 11.15 v. — už Mykolą 
Dervinį, užpr. S. Dervinienės; 7 v.v.
— už Teresę Stasiukevičiūtę, užpr. 
V. P. Stočkų.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai lankomi po ryti
nių Mišių.

— šį sekmadienį Mišios tretinin
kams bus 12 v.

— Religinis kursas suaugusiems
— vasario 6 d., 7.30 v.v.; tema “Ma
lonė — tikras dalykas”.

— Pensininkų pobūvis - kavutė 
įvyks vasario 7 d., 6 v.v., parapijos 
Parodų salėje.

— Parapijos vakarienė bus kovo 
17 d., 5 v.p.p. Visus kviečiame šią 
datą iš anksto rezervuoti šiam ren
giniui.

— Parapijos susirinkimas šaukia
mas balandžio 7 d. po 11.15 V. Mi
šių. Bus sudaryta nominacijų komi
sija, kuri paruoš kandidatų į tary
bą sąrašą. Tas sąrašas galės būti pa
pildytas susirinkimo metu. Jau pa
rengtas parapijos tarybos statutas, ku
ris bus pateiktas parapijos susirinki
mui patvirtinti.

— Susituokė: Antanas Štuikis ir 
Stasė Valatkienė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka.

—■ Pamaldos sekmadienį — 9.30 
v. ryto.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas įvyks vasario 3 d., 7 v.v. Šiais 
metais bendrų pamaldų nebus. Lietu
viškos pamaldos tą sekmadienį bus 
įprastu laiku, t.y. 9.30 v. ryto. Atsi
lankymas į visuotinį metinį susirin
kimą yra būtinas. Tik organizuotu
mas įgyvendins krikščioniškus lietu
viškus papročius parapijoje. Todėl 
dalyvavimas bei balsavimas yra mū
sų privilegija ir pareiga.

Lietuvių Namų žinios
— LN statyba oficialiai baigta: 

Toronto miesto statybos skyrius dar
bus priėmė ir pastato baigiamuosius 
planus užantspaudavo. Dabar staty
bos rangovui reikia sumokėti $18,000 
už šildymo įrengimus ir po 37 dienų 
$34.000 sulaikytų pinigų (back hold). 
Visi lietuviai kviečiami neatidėlio
jant pirkti LN paskolos lakštus, kad 
laiku galima būtų išpildyti įsiparei
gojimus.

— Sausio 23 d. Toronto miesto ta
rybos posėdyje Lietuvių Namams 
leista lošti bingo triskart į savaitę.

— Vasario 23, šeštadienį, LN vir
šutinėje salėje įvyks šaunus Užgavė
nių balius. Svečiai bus vaišinami tra
diciniais Užgavėnių valgiais ir gros 
labai geras orkestras. Įėjimas ir val
gis kainuos tik $4.

— Kovo 17, sekmadienį, 3 v.p.p., 
LN moterų būrelis ruošia popietę, 
kurios pelnas skiriamas lietuviškos 
seklyčios papuošimui. Programoje 
numatytas įvairių talentų pasirody
mas. Norintieji programoje dalyvau
ti prašomi užsiregistruoti iki vasa
rio 25 d. pas O. Rinkevičienę tel. 762- 
5607, M. Vaitkienę tel. 766-8839, A. 
Jankaitienę tel. 762-3838, o vakare 
762-9183. Pakvietimai gaunami pas 
būrelio nares.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
praneša, kad praėjusią savaitę LN 
paskolos lakštų nupirko po $5000: 
Geležiūnas R., Stočkus Vytautas, 
Bumeistras Melitta; po $2000: Paslys 
Liudvikas; už $800: Statulevičius A.

— Nario įnašus po $100: Lember- 
tas Kazys, Girdauskas Vytautas, S. 
O. ir A. O.; $50: Petkevičius Ber
nardas; po $25: Butiene Konstanci
ja, Petrušaitis Egidijus; $7.50: Pa
leckis Antanas.

— Jaunų narių į LN įstojo: Kišo- 
nas Alvinas, Baliūnaitė Rasa, Budrys 
Rimas, Namikas Simas, Namikas Juo
zas, Jonikaitė Rita, Nešukaitytė Glo
rija, Berneckaitė Andrė, Olekaitė Ja
net, Olekaitė Violet, Olekaitė Diana, 
Oleka John, Balsys Algis, Balsytė 
Ina. Visi jie įmokėjo po $1 įstojimo 
mokesčio.

“CINTARO” ■ ■ ■■
metinis koncertas-bahus
vasario 23 diena ANAPILIO salėje. ’ “ 7 ” J

v J prasidės 7.30 v.v. punktualiai.
Ja atliks trys tautinių šokiu grupės, mergaičių oktetas ir mišrus orkestras — iš viso apie 140 jaunimo.-------------------------------------------------  -------- --——----------------------------------------------------------------- ,
Stalai numeruoti po 10 asmenų kiekvienas. Bilietus galima sekmadieniais įsigyti: Šv. Jono Kr. salėje po 
pamaldų pas K. Rusiną arba tel. 533-2511; Anapilio salėje — pas J. Karasiejų arba tel. 279-9079; Prisikė- 
limo parapijos kavinėje — pas p. Siminkevičienę arba tel. 239-2818; evangelikų parapijoje — pas p. Tar- J 
vydienę arba tel. 439-7059. Savaitės dienomis , lt
prašome skambinti minėtiems asmenims. Gintaro tėvų komitetas

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” vėl veiks vasario 1, penk
tadienį, 8 v.v., L. Namų viršu
tinėje salėje. Pasirodys liaudies 
dainininkas Ramūnas Underys. 
Valgis — nemokamai. Įėjimas 
— 25 et. Kviečiamas jaunimas 
nuo 15 iki 25 m. amžiaus.

Kanados Lietuvių Fondo val
dyba $100.000 vajaus užbaigi
mo proga vasario 2, šeštadienį, 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą ir rengia koncertą-akademi- 
ją Toronto L. Namuose. Specia
lus susirinkimas prasidės 10 v. 
r., o metinis — 11 v.r. Specia
liame susirinkime bus svarsto
mi statuto pakeitimai. Vakare, 
7.30 v.v., prasidės banketas, ku
riame bus oficialioji ir meninė 
dalis. Pastarąją atliks žymusis 
solistas St. Baras.

“Rašytojas ir visuomenė” — 
tokia tema kalbės Toronto lietu
vių visuomenei prof. A. Mustei
kis iš Buffalo vasario 3, sekma
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Su jo parašytu ro
manu “Kiauros rieškučios” su
pažindins A. Sungailienė. Visus 
dalyvauti kviečia rengėjai — at
eitininkai sendraugiai.

Metinis “T. Žiburių” spaudos 
balius — vasario 9, šeštadienį, 
Prisikėlimo salėse. Nors “TŽ” 
eina 25-tuosius metus, šis spau
dos balius dar nebus sukaktuvi
nis. Tikimasi, kad sukakčiai at
žymėti bus suruoštas specialus 
renginys. Šio spaudos baliaus 
programa jau paruošta, stambie
ji loterijos laimikiai surinkti. 
Rengėjai laukia gausių viešnių 
bei svečių. Prisikėlimo salės 
erdvios, tad vietų užteks visiem.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks vasario 10 d., 3 v.p.p., pas 
M. F. Yokubynienę, 245 Dunn 
Ave., apt. 2012. Tel. 531-8000. 
Visos viešnios ir narės maloniai 
kviečiamos atsilankyti. V-ba

Numatyta paminėti Lietuvos 
žemės Ūkio Akademijos 50 me
tų įsikūrimo sukaktį. Visi Kana
doje gyveną agronomai-mės, bu
vę studentai-tės, mokomojo per
sonalo nariai maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Agr. Vikt. 
Dailydė, 51 Worthington Cres
cent, Toronto 21, Ont. M6S 3P5.

Tikinčiosios Lietuvos Dienai 
yra skirtas pirmasis kovo sek
madienis. Religinės šalpos ka
lendoriuje pažymėta, kad kovo 
3, sekmadienį, tą dieną minės 
visos Kanados lietuvių katalikų 
parapijos bei misijos ar kape- 
lionijos. Pernai Tikinčiosios Lie
tuvos Dienos proga Kanadoje 
religinei šalpai surinkta $4.451.- 
25. Šios lėšos skiriamos okupuo
tos Lietuvos tikinčiųjų šalpai.

“Gintaras” gavo oficialų kvie
timą dalyvauti Expo ’74 pasau
linėje parodoje Spokane, Wash., 
JAV, ir atlikti programą rugsė
jo 14 ir 15 d.d.

Skulptorius A. Moneys, gyve
nąs Paryžiuje ir neseniai lankę
sis Toronte, padovanojo vieną 
savo kūrinį (kolažą) “TŽ” spau
dos baliaus loterijai. Savo laiš
ke iš Paryžiaus rašo: “Dar daž
nai mintys nulekia į Kanadą — 
į Torontą ir su ilgesiu prisime
nu ten sutiktus malonius žmo
nes.”

A.a. Vladas Rusas, skautų ir 
šaulių veikėjas, palaidotas sau
sio 24 d. lietuvių kapinėse. Išva
karėse laidotuvių koplyčioje bu- 
atsisveikinimo vakaras. Toronto 
skautų ir LSS vardu kalbėjo Č. 
Senkevičius, jūrų šaulių mote
rų būrelio — p. Maklentfenė, jū
rų šaulių — p. Šimkus, LŠST 
centro valdybos ir Toronto VI. 
Pūtvio kuopos — St. Jokūbaitis, 
jūrų šaulių centro valdybos — 
M. Vitkus, pensininkų — St. 
Paciūnas. Atsisveikinimo vaka
rui vadovavo K. Batūra. Laido
tuvių pamaldas Prisikėlimo 
šventovėje atlaikė kun. J. Staš
kevičius, kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, ir kun. B. Bagdonas, 
OFM. Pamaldose ir kapinėse da
lyvavo gausus būrys tautiečių. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį 
draugų vardu tarė J. Bleizgys, 
šaulių rinktinės — Stp. Jakubic- 
kas. Atsisveikinimo ženklan ant 
velionies kapo užberta žemės iš 
Lietuvos.

Vasario 3, sekmadienį, 4 v.p.p.,
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PARODŲ SALĖJE —

PROF. DR. Antano Musteikio 1

"RAŠYTOJAS ir VISUOMENĖ"
Su jo romanu “Kiauros rieškučios" supažindins A. Sungailienė 
Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti

Toronto ateitininkai sendraugiai
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Toronto apylinkės valdyba sa
vo posėdyje nutarė vykdyti apy
linkės tarybos rinkimus balan
džio 28 d. Tam tikslui sudaroma 
rinkiminė komisija. Solidarumo 
įnašų vajus vykdomas per para
pijas, liet, kredito unijas ir per 
valdybos narius. Šį sekmadienį 
surenkami vokeliai, kurie buvo 
išdalinti praėjusį sekmadienį lie
tuvių šventovėse. Apyl. valdyba 
kreipiasi į visus tautiečius, 
kviesdama nuo dirbančio tau
tiečio bendruomeniniams reika
lams paaukoti po $3. Vasario 16 
programa jau nustatyta. Iškil
mės įvyks vasario 17, sekmadie
nį. Bus pamaldos visose lietuvių 
šventovėse ir iškilmingas minė
jimas Central Tech salėje.

Jono Matulionio, buvusio VLI- 
Ko ir KLB pirmininko, dieno
raštis apie paskutiniąją vokie
čių okupaciją Lietuvoje baigia
mas paruošti spaudai. Didžioji 
rankraščių dalis jau atiduota “T. 
Žiburių” spaustuvei rinkti. Lei
dinys bus didelio formato, apie 
400 psl. Rinkimo darbas užtruks 
keletą mėnesių. Veikalo išleidi
mą finansuoja iniciatorių suda
rytas fondas, kurin jie įnešė po 
$100. Keletas asmenų prisidėjo 
mažesnėmis aukomis. Fonde jau 
yra beveik pusė reikalingos su
mos. Galutinės išlaidos dar ne
žinomos, bet manoma, kad rei
kės apie $5000, o gal ir daugiau. 
Dėlto iniciatoriai kviečia prisi
dėti prie šio užmojo ir kitus as
menis, įmokant $100 įnašą, arba 
paaukoti bent $20 ir tapti kny
gos leidimo rėmėjais. Visiems 
tiems asmenims bus įteikta kny
ga su autoriaus įrašu. Apie kny
gos spausdinimo eigą bei sutelk
tų lėšų pandudojimą fondo da
lyviai bus informuojami. Pini
gus siųsti šiuo adresu: “Jono 
Matulionio Fondas”, Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvas, sask. nr. 2973, Toronto, 
Ont. M6H 1A8. Tel. 532-3400.

Iniciatoriai
Vietinio pobūdžio laikraštyje 

“Bloor West Villager” 1973 m. 
lapkričio ir gruodžio laidoje vi
sa eilė skaitytojų pasisakė prieš 
Oakmount parko vardo pakeiti
mą į “Park Lithuania”. Atrodo, 
grupelė lietuviams nepalankių 
žmonių varo akciją prieš minėtą
jį vardo pakeitimą. Iškabos nu
vertimas yra, matyt, tos akcijos 
padarinys. Apylinkės valdyba 
rūpinasi, kad miesto savivaldy
bė atstatytų nuverstą iškabą su 
užrašu “Park Lithuania”.

Kraitvakaris, kurį surengė 
Anapilio moterų būrelis ir Šv. 
Jono Kr. par. katalikių moterų 
skyrius praėjusio sekmadienio 
vakare, turėjo didelį pasiseki
mą. Dalyvavo daugiau kaip 500 
asmenų. Vakarą atidarė ir jam 
vadovavo Genė Gaižutienė. Su
sirinkusius pasveikino Šv. Jono 
Kr. kat. moterų pirm. I. Sirutie
nė. Pagrindinė programos dalis 
buvo atlikta Snaigės Valiūnai- 
tės ir p. Valiūnienės, kurios 
parodė meniškai komponuotų 
skaidrių iš Kanados ir Lietuvos 
vaizdų. Prie skaidrių buvo pri
taikytos atitinkamos maldos- 
deklamacijos bei muzika. Muzi
kos perdavimu rūpinosi J. Bal
sys. Paskui dalyviai vaišinosi 
ponių suneštais pyragais bei tor
tais, gėrė kavutę ir sustiprintą 
vaisių sunką. Buvo taipgi lote
rija, kuriai vadovavo Valė Bal
sienė ir A. ščepavičienė.
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Į KL Katalikų Centro išsiun
tinėtą “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką” anglų kalba at
siliepė Kvebeko arkivyskupas 
kardinolas M. Roy: “Dėkoju už 
Jūsų laišką, rašytą 1973 m. 
gruodžio 14 d., ir knygelę apie 
Lietuvą. Šia informacija dali
nuosi su mūsų viešųjų reikalų 
tarnyba. Su geriausiais linkėji
mais ir malda už Katalikų Bend
riją sovietų okupuotoje Lietuvo
je — Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
kard. M. Roy, Kvebeko arkivys
kupas.” KLK Centras taip pat 
gavo padėkos atsiliepimą iš žur
nalisto L. J. Zink: “Dėkoju už 
atsiuntimą dokumento apie so
vietinį persekiojimą Lietuvos 
Katalikų Bendrijos. Kaip, be 
abejonės, žinote, religijos perse
kiojimas yra suaktyvintas visuo
se komunistų valdomuose kraš
tuose. Tai dalis sugriežtintos 
bendros totalistinės politikos.” 
L. J. Zink apgailestauja, kad 
šiuo metu daug kas gyvena “ato
slūgio” politikos iliuzijomis, 
ypač Kanados komunikacijos 
centrai.

Pensininkų ketvirtadieniai. L. 
Namuose, pensininkų patalpoje, 
įvesti pensininkų ketvirtadieniai 
nuo 4 v.p.p. Pirmas toks ketvir
tadienis įvyko sausio 24 d. Atsi
lankė apie 70 pensininkų. Valdy
bos sekr, M. Šenferieriė visus 
pakvietė kavutei, kurios metu 
pasišnekučiuota ir padainuota. 
Kultūrinių reikalų vadovas J. 
Jagėla gretimame kambaryje 
parodė dalį savo skaidrių apie 
P. Ameriką. Kitos skaidres bus 
rodomos sekančiuose ketvirta
dieniuose. Be to, ateityje pro
gramos bus paįvairintos pensi
ninkų ir jaunimb talentais. Va
sarą numatoma surengti ekskur
sijas į žymesnes krašto vietoves, 
šiuo metu pensininkų klube yra 
daugiau kaip 200 narių. Turint 
daugiau narių, galima būtų gauti 
didesnę valdžios pašalpą. Įstoja
masis nario mokestis — $2, me
tinis — $1. Nariams išduodami 
pažymėjimai. S. B.

Lietuvių Pensininkų Klubo 
valdybą sudaro: pirm. Št. Paciū
nas, vicepirm. M. Račys, ižd. P. 
Jurkšaitis, sekr. M. šenferienė, 
kultūrinių reikalų vadovas J. Ja
gėla, moterų sekcijos vadovė P. 
česėkienė, ekskursijų vadovas 
A. Cirūnas, rankdarbių instruk
torė B. Strazdienė, šachmatų ir 
kitų žaidimų vadovas M. šakali
nis, klubo puošimo ir meno rei
kalų vadovas skulpt. J. Dagys. 
Revizijos komisijos nariai: St. 
Banelis, O. Adamavičienė ir V. 
Štreitas. Klubas atdaras kiekvie
ną dieną (ir sekmadieniais) nuo 
10 v. r. iki 7 v.v. Valdyba

Irena ir Henrikas Matušaičiai 
susilaukė pirmagimės dukrelės 
Rasos-Marijos.

Toronto latvių ginuiazijos 
mokiniai sausio 26 ir 27 d. d. 
Latvių Namuose suvaidino M. 
Ziverts 4 v. veikalą “Žmogus no
ri gyventi”. Šios grupės ilgame
tis režisorius yra H. Mikelsons, 
kurio sugebėjimai režisūroje 
tikrai matyti scenoje. Vaidini
mus jie stato kas metai. Prieš 
dvejus metus buvo pastatę lat
vių kalbon išverstą “Atžalyną”. 
Latvių gimnaziją lanko 120 savo 
uniformomis pasipuošusių moki
nių. Vaidinimo metu juos stebė
ti turėjo progos “Carling Arts 
Foundation” atstovė J. Kakne- 
vičienė.
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OS MONTREAL
Kun. dr. F. Jucevičius, Šv. Ka

zimiero par. klebonas, vasario 
mėnesio viduryje išvyksta ato
stogų dviem mėnesiam. Šiemet

TORONTO, ONT.
Supažindinimą su Algio Ruk

šėno knyga “Day of Shame” su
rengė Toronto Lietuvių Akade
mikų Dr-ja sausio 27 d. Į Pri
sikėlimo Parodų salę susirinko 
gana gausus klausytojų būrys 
— jaunimo ir vyresnio amžiaus 
tautiečių. Pobūvį pradėjo pirm. 
Audrius šileika, kviesdamas pir
miausia paskaityti ištraukų iš 
autoriaus knygos Aušrą Karkie- 
nę ir Antaną Šileiką. Pirminin
kaujantis trumpai supažindino 
klausytojus su autoriaus biogra
fija ir pakvietė kalbėti apie sa
vo veikalą. Iš autoriaus pasakoji
mo paaiškėjo, kad medžiagos 
rinkimas ir knygos rašymas už
truko trejetą metų. Apie Simo 
Kudirkos pabėgimą pas ameri
kiečius ir jo išdavimą sovietams 
autorius apklausinėjo amerikie
čių pareigūnus, išgavo visą do
kumentaciją ir parašė išsamią 
knygą. Ją išleido amerikiečių 
leidykla. Iki šiol pasirodė recen
zijos 25 laikraščiuose. Platini
mas vyksta gerai. Leidėjas neat
siunčia tiek egz. kiek užsakoma. 
Pvz. torontiečiai užsakė 50 egz., 
gavo tik 25, kurie tuoj pat buvo 
išpirkti. Jei taip eis ir toliau, 
gali tapti “bestselleriu”. Gali
mas dalykas, kad ateityje pagal 
tą knygą bus paruoštas filmas. 
Bandymai padėti S. Kudirkai da
bar vyksta sunkiai, nes rusai 
neleidžia jam teikti jokios pa
galbos. Vienas britų jūrininkas 
bandęs jam padėti įvairiais bū
dais, bet mažai ką laimėjęs. Lie
tuviai šioje srityje esą galėtų 
būti veiklesni. Autoriui buvo 
pateikta daug klausimų, kuriuos 
atsakinėdamas jis daug ką pa
ryškino. Įsigijusieji knygą turė
jo progos gauti autoriaus įrašą.

Žurnalo “Laiškai Lietuviams” 
straipsnių konkurso I premiją 
laimėjo torontietė Aušra Kar- 
kienė, II — montrealietis ar- 
chit. Vyt. Zubas, šiuo metu gy
venąs Fidži saloje. A. Karkienė 
yra poetės J. švabaitės-Gylienės 
duktė. Ji taip pat reiškiasi lite
ratūrinėje srityje ir visuomeni
nėje veikloje.

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC.

SIŪLO KONKREČIAI
Pvz. AUTOMOBILIŲ drauda:

Banko ar Trust b-vės tarnautojas, gyvenąs LaSalle ar 
kitame Montrealio priemiestyje, 5 metai neturėjęs nelai

mės, turi 2 automobilius:

1970 Ford — važinėjimui į darbą
1970 Chevrolet — namų reikalams

DRAUDA:
atsakomybė $100,000.00
gydymo išlaidos   $2,000.00
gyvybė $5,000.00
savaitinis mokestis ....   $35.00
savam auto, (nemokama) .................. $250.00
gaisras, vagystė ir kt. (nemokama) $25.00
KAINA METAMS — $284.00

Palyginkite šias kains su gaunamais pasiūlymais iš kitur 

Tel. 722-3545 P. Adomonis, C. I.B.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas N O R K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas .......   6.0%
Taupomąsias s-tas 7.0%
Term. ind. 1 m.__________ 7.5%
Term. ind. 2 m. __________ 8.0%
Term. ind. 3 m__ 8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

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

jam sueina 50 metų amžiaus 
(gimęs 1924. V. 1, kunigu įšven
tintas 1950. III. 4.). Atostogų 
proga numato skirti laiko poil
siui ir kelionėms po Azijos kraš
tus. K.

Kun. J. Kubilius, Aušros Var
tų parapijos klebonas, išvyko 
atostogų, nes praėjusiais metais 
jų neturėjo. Klebono pareigas 
eina kun. J. Aranauskas.

Į ateitininkų šventę Ročeste- 
ryje buvo nuvykę seselė Paulė, 
D. Styraitė, O. Morkūnaitė, L. 
Staškevičius ir J. Brikis. Grįžo 
pilni įspūdžių ir gražių šventės 
prisiminimų, nors kelionė buvo 
ilga.

Klaipėdos krašto 51 metų at
vadavimo sukakties minėjimą 
Aušros Vartų parapijos salėje 
sausio 19 d. surengė Neringos 
jūrų šaulių kuopa. Paskaitą, pa
rašytą V. Pėteraičio, skaitė A. 
Lymantas. Meninę dalį atliko 
mūsų veikliosios lietuvaitės — 
Rasa ir Ina Lukoševičiūtės. Bu
vo surenkta gintarų parodėlė, 
puiki vakarienė su gera muzika, 
bet dalyvių skaičius — mažas.

M. Leknickienei ir O. Daude- 
rienei per parapijos metinį su
sirinkimą kun. J. Kubilius įtei
kė garbės pažymėjimus kaip bu
vusioms pirmojo par. komiteto 
narėms už didelį darbą, organi
zuojant Aušros Vartų parapiją.

Jaunimo iniciatyva vėl atgai
vintas lituanistinis seminaras. 
Sausio 20 d. dr. P. Lukoševičiaus 
bute susirinko 25 jaunuoliai. Se
minaro susirinkimai numatyti 
kartą į mėnesį. A. A.

Metinio “Lito” susirinkimo 
metu du jaunieji nariai galės 
laimėti $100 ir $50 premijas. 
Dovanų paskirstyme dalyvaus 
visi, kurie patys iki kovo 23 d. 
bus įnešę naujų santaupų į “Li
tą”. Dalyvauti gali berniukai ir 
mergaitės tarp 6 ir 18 metų am
žiaus. Kiekvienas $5 ar didesnis 
indėlis duoda teisę į vieną bi
lietą. Indėliai turi būti atnešti 
pačių jaunųjų narių.

“N. Lietuva” nuo š. m. 1 nr. 
grįžo prie didžiojo formato. Pa
sak leidėjų, tai padaryta dėl 
techniškų kliūčių — reikėjo pri
sitaikyti prie spaustuvės turimo 
popieriaus. Sausio 27 d. įvyko 
platus susirinkimas “NL” reika
lams aptarti. Apie tai — vėliau.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 9.0%
Nckiln. turto ___ ___ —..... 9.0%
čekių kredito ____________ 9.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


