
Nr. 7 (1254) 1974 VASARIO - FEBRUARY 14 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA • Tel. 3 6 8-68 1 3

Didžioji diena
Kas krikščioniui Prisikėlimas, tas lietuviui — Vasario 16. 

Jei Velykos yra Kristaus Prisikėlimo šventė, tai Vasario 16 — 
Lietuvos prisikėlimo diena. Kristus nugalėjo mirtį vos tris dienas 
išbuvęs jos glėbyje, o Lietuva nugalėjo vergiją, trukusią 123 me
tus. Tai buvo pabudimas iš šimtmetinės sutemos, -sušvitus naujai 
aušrai. Kaikurie politikai sako, kad tas pabudimas buvęs grynai 
pripuolamas, Įvykęs tiktai palankių aplinkybių dėka, kad tai nebu
vęs pačių lietuvių nuopelnas. Iš tolimesnės istorinės perspektyvos 
žiūrint, tenka sutikti, kad prie Lietuvos valstybinio prisikėlimo 
daug prisidėjo palankios aplinkybės, tačiau tai toli gražu neviskas. 
Jeigu nebūtų gimusi pirmoji “Aušra”, nebūtų užtekėjusi ir antroji 
1918 m. vasario 16 dieną. Lietuvių tautos atbudimas buvo ilgas 
vyksmas, prasidėjęs netgi dar prieš “Aušrą”. Vasario 16-toji buvo 
sušvitimas to ilgo proceso, kuriame formavosi ir nauja tautos 
sąmonė, ir jos ryžtas. Atbudimą sunkino ir tai, kad senoji Lie
tuva buvo daugiatautė valstybė, kurios valdovai mąstė teritorinė
mis, politinėmis, karinėmis, finansinėmis ir valdžios kategorijomis. 
Tautinė valstybė jiem buvo svetimas dalykas. Naujoji gi Lietuva, 
prisikėlusi 1918 m. vasario 16 dieną, jau buvo tautinė valstybė. 
Persiorientavimas j naują valstybės tipą pagal naujų laikų reika
lavimus nebuvo vienos dienos klausimas. Jis brendo ištisus dešimt
mečius, kol galutinai išsikristalizavo. Ir jei tas tautinis kristalas 
nebūtų susiformavęs, Vasario 16-oji nebūtų atėjusi.

★ ★ ★
Dėlto Vasario 16-oji mums yra didžioji diena, kalbanti apie 

tautinį ir valstybinį Lietuvos atbudimą. Tai pagrindinis lietuviš
kojo gyvenimo faktas ir kartu niekad neišblėstanti idėja. Apie ją 
ir dabar sukasi mūsų mintys, ja gyvena mūsų jausmai, jos linkme 
rikiuojasi mūsų valia. Vasario 16-oji turi specifinį savo turinį, ku
ris yra tiek esmingas, kad jokiu būdu negalima jo nei iškreipti, 
nei užmiršti. Dėlto ir iš Vasario 16 minėjimų kalbėtojų reikalau
jama atitinkamo turinio. Labai keista, kai kviestieji kalbėtojai 
ima dėstyti su Vasario 16 nesiderinančius dalykus. Kad taip daro 
kitataučiai, nieko nuostabaus — jie arba nesusigaudo, arba siekia 
savo tikslų. Bet kai taip daro savieji tautiečiai, nėra kuo įtikinamai 
pateisinti. Pvz. Australijoj vienas kalbėtojas Vasario 16 šventėje 
dėstė savo teoriją apie galimybes padaryti Lietuvą satelitine So
vietų Sąjungos valstybe. Kitas kalbėtojas užsimanė gvildenti kon
troversinio bendradarbiavimo su sovietais klausimą. Trečiam pa
rūpo ta proga pakedenti lituanistinį švietimą išeivijoj. Taip, tai 
aktualios temos, vertos išsamių diskusijų ir net studijų, bet Vasa
rio 16-sios^4įOiė ne tam skirta. Kristaus gimimas yra puiki tema, 
bet ji skirta ne Velykoms. Daug yra gerų tautinių temų, bet jos 
tinka kitom progom, o ne Vasario 16-ajai. Pastaroji yra skirta tau
tiniam bei valstybiniam Lietuvos atgimimui, lietuviškajam ryžtui 
ir grasomai tautos vienybei. Tai vedamoji idėja, apie kurią visi 
turime rikiuotis.

* ★ *
Tai nereiškia, kad mes Vasario 16 šventėse turime ribotis tik

tai praeitimi, užmiršti dabartį ir ateitį. Anaiptol! Vasario 16-oji 
skatina mus visus, nežiūrint visų grėsmių ir vilionių, išlaikyti gyvą 
Lietuvos laisvės bei nepriklausomybės idėją išeivijoj ir pačioj tau
toj. Jau pakankamai garsūs yra odLsėjinių sirenų balsai, kviečią 
užmiršti Lietuvos nepriklausomybę, jos pilną laisvę ir pagarbinti 
pavergėją, atnešusį lietuviu tautai “didžiausią” laisvę, saugumą 
ir gerovę. Nepriklausoma Lietuva esą buvo tiktai elgeta palyginti 
su pavergtąja. Pastaroji esanti ir tautiškesnė, ir laisvesnė, ir tur
tingesnė, ir sveikesnė, ir saugesnė, ir laimingesnė. Atsiranda tau
tiečių, kurie, deja, patiki tomis vilionėmis ir atsisuka prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Vieni tai daro iš “mandrumo”, kiti iš tam
sumo, treti dėl asmeninio naudingumo, bet jie visi yra tautos 
kenkėjai. Jų buvo prieš 1918 m. vasario 16 dieną, jų buvo po jos, 
jų yra ir dabar, šis elementas, remiamas Lietuvos pavergėjo, pas
taraisiais metais pradėjo reikštis drąsiau įvairiom formom. Kaikur 
jis bando net pačiai Vasario 16-ajai duoti iškreiptą turinį. Dėlto 
nepertemptai galime sakyti: “caveant consules” — budėkite atsa
kingieji! Lietuvos nepriklausomybė nėra vien praeities kovų da
lykas. Už ją reikia kovoti ir dabar: jei ne ginklais, tai kitom prie
monėm, kurios yra prieinamos, būtent, politinėm, finansinėm, idė
jinėm ir aplamai visu lietuvišku ryžtu. Tai akcijai reikalingas kiek
vienas tautietis, nes tiktai sutelktinė pastanga gali būti išgirsta tarp
tautinėje plotmėje. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

MILIJONAI VASAROS DARBAMS

Pasaulio įvykiai
POLITINĘ IR EKONOMINĘ KRIZĘ BRITANIJOJE SUKĖLĖ ANGLIAKA
SIU UNIJOS pradėtas streikas, už kurį pasisakė 81% balsavimo 
teisę turėjusių 270.000 angliakasių. Konservatorių partijos prem
jeras E. Heath, kovodamas su metine 10% infliacija, buvo paskel
bęs 8% atlyginimų padidinimo ribą. Diržo susiveržimą diktuoja ir 
didžiulis prekybinis deficitas, kuris 1973 m. siekė net 5,2 bilijono 
dolerių. Šiemet šį deficitą beveik iki 10 bilijonų dolerių gali pa
didinti' įvežamų naftos gaminių pabrangimas. Naujajai dvejų metų 
sutarčiai angliakasių unija reikalauja 35% atlyginimo padidinimo, 
o vyriausybės atstovai, tvarkantieji suvalstybintas kasyklas, pasiūlė 
tik 16,5%. Derybų metu angliakasiai atsisakė dirbti viršvalandžius 
ir dėl anglies trūkumo privertė premjerą E. Heath nuo š.m. sausio

Kanados federacinė vyriausy
bė finansinę paramą studentų 
vasaros darbams nuo $85 mili
jonų 1973 m. šiemet sumažino 
iki $66 milijonų. Vyriausybės 
programa parūpins darbus 46.- 
300 studentų ii- padės juos su
sirasti privačiose darbovietėse 
330.000 studentų. Darbo jėgos 
ministerio R. Andras pranešimu, 
jaunimo projektus remiančią 
“Opportunities For Youth” pro
gramą perima jo ministerija. 
Pernai jai buvo skirta $40 mili
jonų, o šiemetinė suma sumaži
nama iki $30,5 milijono. Šios 
programos rėmuose darbo bus 
parūpinta 24.000 studentų bei 
jaunuolių. OFY programa pa
dengs kelionės išlaidas tiem stu
dentam, kurie sutiks dirbti ne
populiarius, bet kraštui būtinus 
darbus Kanadoje. 1973 m. vasa
rą darbo jieškojo apie 1,3 mili
jono studentų, o jį susirado 1,2 
milijono.

Kanados žydų dešimties asme
nų delegacija Newfoundlando 
Ganderio aerodrome su plaka
tais sutiko iš Kubos Maskvon 
grįžtantį sovietų kompartijos va
dą L. Brežnevą, kai jo lėktuvas 
nusileido pasipildyti kuro. Pro
testuotojai reikalavo išleisti pu
sę milijono iš Sovietų Sąjungos 
norinčių išvykti žydų. L. Brež

nevas su jais pradėjo karštas 
diskusijas pro aerodromo tvorą. 
Pasak jo, norinčių išvažiuoti žy
dų yra ne 500.000^ bet tik 3.000. 
Jiems nebus daroma jokių truk
dymų. Su šia mintimi nenorėjo 
sutikti demonstrantams vadova
vęs dr. A. Richler, spaudos at
stovam pabrėžęs, kad sovietų 
žydai turi ilgus mėnesius laukti 
išvažiavimo vizų.

Ontario York apygardoje 
streikuoja 667 gimnazijų moky
tojai, bet vyriausybė nesiryžta 
priimti jau paruošto įstatymo, 
kuris uždraustų mokytojų streh 
kus ir įvestų privalomą arbitra
žą, nes mokytojus remia libera
lų vadas R. Niksonas ir NDP 
socialistų vadas S. Lewis. Šiuo 
metu Ontario parlamento nariai 
atstogauja. Įstatymui patvirtinti 
tektų nutraukti jų atostogas. 
Spėjama, kad streikas gali truk
ti ilgesnį laiką ir kad jis yra są
moningas Ontario Gimnazijų 
Mokytojų Federacijos bandy
mas išsikovoti streiko teisės pri
pažinimą Ontario provincijoje. 
Dabartinis nesutarimas liečia tik 
mokinių skaičiaus apribojimą 
klasėse. Gimnazistų sudarytas 
komitetas su vadove Mary Mor
gan mokytojus prašo* baigti 
streiką, dėl kurio kenčia 19 gim
nazijų, nes jie jau yra pakan-

Gedimino kalnas Vilniuje žiemos metu. Iškilęs virš miesto, jis primena Lietuvos praeitį ir kovas už nepriklau
somybę. Vilniuje, Lietuvos sostinėje, 1918 m. vasario 16 dieną buvo paskelbta ir Lietuvos nepriklausomybė

Kas nugalės Argentinoje?
Dešiniųjų ir kairiųjų peronistų tarpusavio kova • Perono posūkis

Vienoje didžiausiųjų P. Ame
rikos šalių, Argentinoje, pasta
rųjų poros metų laikotarpyje 
buvo tiek ir tokio masto politi
nių įvykių bei pasikeitimų, kad 
jie nekartą apstulbindavo ne tik 
tarptautinius stebėtojus, bet 
netgi ir pačius argentiniečiuą. 
Tų įvykių dėmesio centre buvo, 
žinoma, Peronas su savo “justi- 
cialistais”, bet taip pat ir tero
ristų partizanų grupės.

Žmonių pagrobimas, bankų 
bei įmonių apiplėšimai, kareivi
nių užpuolimai, kariškių ir poli
cininkų nužudymai, deginimai 
ir sprogdinimai, ypač sostinėje 
ir jos apylinkėse, kur telkiasi 
devyni milijonai gyventojų, o 
taip pat Rosario ir Cordobos 
miestuose plėtėsi tokiu greičiu 
ir siaubingumu, kad sudarė jau 
rimtą pavojų gyventojų saugu
mui, normalaus gyvenimo vyks
mui, ypač gi didžiosioms užsie
niečių prekybos bei pramonės 
bendrovėms, diplomatams ir ap
skritai atsakingiems svetimša
liams.

Argentina ėmė dramatiškai 
garsėti kaip į marksizmo prara
ją krintąs kraštas, pavojingas 
savo kaimynams, turistams ir 
kapitalams. Kaikurių užsienio 
įmonių direktoriai ir kiti augš- 
tesni pareigūnai buvo atšaukia
mi į savo šalis, nes bendrovių 
centrai vienu kitu atveju atsisa
kė teroristams sumokėti milijo
nus dolerių už pagrobtųjų tar
nautojų išlaisvinimą.

O Peronas Madride ironiškai 
šypsojosi...

Iš savo prabangios rezidenci
jos Madride per daugelį metų 
Peronas savo šalininkus Argen
tinoje kurstė, organizavo, diri
gavo, palaikė su jais subversyvi- 
kamai išryškinę vyriausybei ir 
visuomenei savo užimta pozi
ciją.

Ontario Niagara Falls mieste
lyje, prie garsiųjų krioklių, bus 
įrengtas 93 akrų' ploto parkas 
“Jules Verne pasaulis” ameri
kiečių Walt Disney parkų pa
vyzdžiu. Pagrindinis dėmesys 
šiame kanadiškame parke bus 
skirtas prancūzų rašytojo J. Ver
ne fantastinių romanų temoms. 
Pirmiausia bus atidaryti Toli
mųjų Rytų ir Afrikos skyriai. 
Vėliau juos papildys Naujasis 
Pasaulis, žemės Centras, Zam
bezi© Upė, Nautilus, Baliono 
Skrydis. “Jules Verne pasaulį” 
finansuoja G. and A. Holdings 
privati bendrovė, skirianti $30 
milijonų. Pirmuosius parko sky
rius numatoma atidaryti lanky
tojams 1975 m. pavasarį.

Naujoji socialistų partija, 
pradėta organizuoti pernai ru
denį, Edmontone paskelbė savo 
manifestą, žadantį pramonės 
Įmonių suvalstyb:nimą, valstybi
nį planavimą, demokratinę kont
rolę, kultūrinių grupių integra
ciją politinėje srityje. Partija 
taingi žada plėsti socialistini są
jūdį gamyklose, žemės ūkyje, 
mokyklose, įstaigose ir net pri-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Mūsų bendradarbio prie
La Platos pranešimas

nius ryšius. Jis kurstė, instruk
tavo ir partizaninį sąjūdį, sako
ma, ir kapitalu reikšmingai pa
remdamas. Pateisino terorizmą, 
tvirtindamas. y jo kaltininkai 
yra generolų valdžios viršūnėse, 
persekiojimo dekretuose, politi
niame suvaržyme, socialinėje 
nelygybėje. Esą, reikia panai
kinti priežastis, tai išnyksian- 
čios ir pasekmės. Peronistams 
valdant tatai įvyksią natūraliai, 
savaime ...

Tą patį skelbė guosdamiesi ir 
peromstinio jaunimo partizanai 
“montoneros” su įvairiai besi
vadinančiais savo padaliniais, 
kurių vadai nuolat Peroną lan
kė Ispanijoje. Generolų Onga- 
nia ir Lanusse, ypač šio pasta
rojo, prezidentavimo metais į 
peronistų sąjūdį buvo žiūrima 
pro pirštus, netgi su atviru pa
lankumu, kurio gen. Lanusse nė 
neslėpė.

Su įsigalėjimo viltimi į pero- 
nizmą smelkėsi masės marksis
tų, kurių organizacijos ir apskri
tai viešas veikimas tuo tarpu 
buvo draudžiamas. Įsismelkę į 
peronistus marksistai, daugiau
sia jaunimo tarpe, dažnai prasi
veržė į jų vadovybes. Viena te
roristinių'kovotojų grupė atvi
rai skelbiasi marksistais. Tai 
“Ejercito Revolucionario del 
Pueblo” (ERP) — Revoliucinė 
Liaudies Kariuomenė, trocki
nės, pekininės šakos partizanai. 
Kitos grupės paprastai vadinasi 
peronistiniu jaunimu, bet jose 
vyrauja kairieji. Panašiai visoje 
peronistų partijoje, nors dauge
lis senųjų peronistų save laiko 
dešiniaisiais. Kiti dangstosi ne
aiškia terceristų (trečiųjų) 
skraiste, dar kiti, “nacionalso
cialistai”, telkiasi kairiajame 
sparne. Taip peronistų sąjūdyje 
užtiksi ir tradicinių ' katalikų, 
(sakoma, daugumą), ir neaiškių 
liberalų, ir marksistų.

Peronas iš Madrido su olim
piška šypsena tikėjosi savo pa- 
riarchališku autoritetu visus sa
vo šalininkus jungti, švelninti ir 
nesunkiai valdyti. Bet jis jau ar
ti 80 metelių. Nors talentingas 
ir patyręs masių demagogas, 
greitai keičiąs nuomones ir nuo
taikas pagal reikalą, išbandęs su 
draugais ir priešais visokius po
litinius ėjimus ir apėjimus kaip 
šachmatuose, Peronas betgi nė
ra marksistas. Savo viešuose pa
reiškimuose nevengdamas ata
kų prieš “jankių kapitalizmą” ir 
kažkokius apibendrintus “impe
rializmus”, pranašaudamas pa
saulinį “socializmo triumfą”, jis 
giriasi sava politine bei sociali
ne doktrina, vadinamu terciariz- 
mu, savotišku viduriu tarp kapi
talizmo ir marksizmo. Tas jo 
“justicializmas” esąs artimesnis 
krikščionybei kaip socializmui. 
Jis vertinas krikščioniškos mo
ralės didelę reikšmę tautos gy
venime ir valstybės paskirtyje.

Peronas yra šiek tiek prakti
kuojąs katalikas, o jo dabartinė 

1 d. įvesti trijų darbo dienų sa
vaitę. Britanija turi 174 elekt
ros jėgaines, kurių net 70% ku
rui vartoja akmens anglį. Sro
vės gamybos sumažėjimas pa
lietė ne tik pramonės įmones, 
bet ir visą viešąjį bei privatų 
britų gyvenimą. Kilo klausimas, 
kas valdo kraštą — premjero E. 
Heath konservatorių vyriausybė 
ar angliakasių uni'ja? Atsaky
mą vasario 28 d. turės parūpin
ti premjero E. Heath paskelbti 
parlamento rinkimai. Uniją jis 
prašė atidėti streiką ir palauk
ti rinkimų rezultatų. Jos vadas 
J. Gormley pritarė tokiai prem
jero minčiai, bet prieš jį atsi
suko 27 narius turinti unijos 
taryba, kurios net 14 narių yra 
komunistai, marksistai ar šių 
grupių atviri simpatikai. Pir
muoju smuiku groja komunistas 
unijos vado pavaduotojas M. 
McGahey, atvirai prisipažįstan- 
tis, kad jam rūpi ne tik anglia
kasių gerovė, bet ir konservato
rių vyriausybės pašalinimas. 
Nors Britanijos komunistų par
tija turi tik apie 30.000 narių 
ir jau daug metų nepajėgia pra
vesti parlamentan savo atstovo, 
ji yra įsitvirtinusi darbininkų 
unijose.

POLITINIS ŽAIDIMAS
Premjeras E. Heath angliaka

sių uniją apkaltino politiniu žai
dimu, atviru siekimu nuversti jo 
vyriausybę. Šią mintį patvirtina 
ir dažnai pasikartojantys gele
žinkeliečių streikai. Komunistus 
ir kitus karštakošius unijų va
dus pasmerkė ir opozicinės dar- 
biečių partijos vadas H. Wilso- 
nas, bet jis taipgi apkaltino 
premjerą E. Heath progų neiš
naudojimu susitarimui su ang
liakasiais pasiekti. Politiniai ko
mentatoriai spėja, kad rinkimus 
turėtų lengvai laimėti premjero 
E. Heath konservatoriai, nes di
džioji rinkėjų dauguma bijo po
litinio bei ekonominio chaoso. 
Tačiau rinkimų laimėjimas ne
išsprendžia atlyginimų padidini
mo angliakasiams. Geriausiu at
veju jis tesuteiks tvirtesnį balsą 
premjero E. Heath vyriausybei 
moraline prasme. Jokio stebuk
lingo sprendimo neturi ir dar- 
biečių vadas H. Wilsonas, kurio 
socialistinė partija kadaise su
valstybino anglies kasyklas, pa
versdama jas galvosūkiu vyriau
sybei. Elektros jėgainės šiuo 
metu turi apie 13.500.000 tonų 
anglies atsargų, kurių joms 
gali užtekti apie porą mėnesių. 
Tačiau angliakasiu unija jau da
bar stengiasi prišnekinti kitas 
unijas sustabdyti anglies trans
portavimą krašto viduje ir įve
žimą iš užsienio. Tokiu atveju 
premjeras E. Heath gali būti 
priverstas šauktis kariuomenės 
pagalbos ir susilaukti kitų uni
jų protesto ar net jų visuotinio 
streiko.

REKORDAS ERDVĖSE
Amerikiečiai astronautai G. 

Carr, E. Gibson ir W. Pogue, 
praleidę rekordines 84 paras 
“Skylab” erdvių laboratorijoje, 
nusileido Ramiajame vandeny
ne netoli Kalifornijos pakrantės. 
Erdvėse jie nuskrido net 34,5 
milijono mylių, atlikdami 1.214 
orbitų aplink žemės rutulį. Nors 
jiem teko besvorėje būklėje 
praleisti beveik tris mėnesius, 
jokių sveikatos sutrikimų gydy
tojai nerado. Priešingai, ši tri
julė atrodė geriau už visus ki
tus iš skrydžių grįžusius astro
nautus. Tai liudija, kad žmogus 
yra pajėgus atlikti tolimesnius 
ilgai trunkančius skrydžius, tik 
jį riboja nedidelis erdvėlaivių 
greitis, kai jį palygini su milži
niškais atstumais tarp planetų. 
Nors “Skylab” $2,5 bilijono pro
grama, nepaisant visų kliūčių, 
sėkmingai buvo užbaigta laimin
gu šios trijulės grįžimu, neviena 
JAV televizijos bendrovė ne
transliavo jų nusileidimo. Atro
do, televizijai šiandien daugiau 
rūpi visiems įgrisęs Watergate 
incidentas, negu tikrai nuosta:

būs amerikiečių laimėjimai erd
vėse. Prie jų reikia priskirti ir 
pirmąsias Veneros debesų nuo
traukas, kurias padarė automati
nis “Mariner X” erdvėlaivis, 
praskridęs 3.600 myliy nuotoly
je. Mokslininkus ypač domina 
tamsios dėmės baltuose debesy
se. “Mariner X” š.m. kovo 29 d. 
praskris pro Merkurijų ir že
mėn atsiųs jo nuotraukas, ku
rios bus gerokai ryškesnės už 
Veneros, nes Merkurijus neturi 
debesų.

LANKYSIS MASKVOJE
Grįždamas iš Kubos, Vašing- 

tonan buvo užsukęs L. Brežne
vą lydėjęs sovietų užsienio rei
kalų ministeris A.' Gromyka. Su 
juo pasitarimus turėjo prez. R. 
Niksonas ir valstybės sekr. H. 
Kissingeris. Po pasitarimų buvo 
paskelbta, kad Ženevoje vasa
rio 19 bus atnaujintos pernai 
vėlyvą rudenį nutrauktos JAV 
ir Sovietų Sąjungos derybos 
strateginiam ginklam apriboti. 
Kovo pabaigoje H. Kissingeris 
vyks į Maskvą sutarti prez. R. 
Niksono vizito detalių. Jo vieš
nagė Maskvoje numatoma birže
lyje. Atrodo, abi pusės iki to 
laiko tikisi paruošti strateginių 
ginklų apribojimo sutartį ir ją 
Maskvoje pasirašyti. Tačiau nau
jajame prez. R. Niksono biudže
te krašto apsaugai sustiprinti 
numatyta rekordinė $85,8 bili
jono suma. Senato ir atstovų rū
mų komitetuose krašto apsau
gos sekr. J. Schlesingeris pa
brėžė, kad sovietai šiuo metu 
stengiasi pasigaminti keturias 
naujas tarpkontinentines rake
tas ir naują raketą povandeni
niams laivams, nepaisydami 
nuolatos linksniuojamo taikaus 
sambūvio ir peršamo ginklų ap
ribojimo. Naujosios raketos stra
teginę persvarą suteiks Sovietų 
Sąjungai, jeigu JAV nejieškos 
atsvaros ir nieko nedarys.

TERORO VEIKSMAI
Septyni marksistinių pažiūrų 

arabai ir du japonai vėl atnau
jino teroro veiksmus Singapūre 
ir Kuwaite. Drama prasidėjo 
Singapūre, kai 4 teroristai ne
sėkmingai bandė susprogdinti 
Shell bendrovės naftos valyklą 
ir pasislėpė keltlaivyje su trim 
įkaitais. Gelbėdami savo apsup
tus bendrininkus Singapūro uos
te, 5 teroristai užėmė Japonijos 
ambasadą Kuwaite. Jie pareika
lavo, kad Japonija specialiu ke
leiviniu lėktuvu atgabentų Ku- 
waitan jų 4 sėbrus iš Singapū
ro. Reikalavimas buvo patenkin
tas, bet Kuwaito vyriausybė ne
sutiko suteikti politinės globos 
teroristams. Visi devyni teroris
tai iš Kuwaito buvo nuskraidin
ti į marksistinės vyriausybės 
valdomą Pietų Jemeną. Nei lėk
tuvo įgula, nei įkaitai nenuken
tėjo.

NAUJA VALSTYBĖ
Nedidelei Karibų Jūros Gre

nados salai Britanija suteikė pil-'' 
ną nepriklausomybę. Naujos vė
liavos iškėlimą patrankų salvė
mis pagerbė Britanijos karo lai
vai <ir Kanados naikintojas “An
napolis”, atvežęs 50 dėžių obuo
lių iš Annapolio slėnio ir $2.000 
vertės knygų. Obuoliai buvo 
skirti našlaičių prieglaudom, 
knygos — mokyklom. Premje- 
ras E. Gairy dar prieš iškilmių 
pradžią suėmė opozicinės socia
listų grupės vadą M. Bishopą, 
suorganizavusį daugiau kaip 
mėnesį trunkantį visuotinį strei
ką. Premjero E. Gairy šalinin
kai sudegino socialistus ginan
čio adv. M. Sylvesterio namus. 
Suimtasis M. Bishop vėliau bu
vo paleistas už užstatą, bet da
bar premjeras E. Gairy teigia, 
kad buvo susektas prieš jį su
planuotas atentatas. Policija pas 
M. Bishopą rado 26 šovinius. Sis 
incidentas patvirtina socialistų 
nuogąstavimą, kad premjeras E. 
Gairy salą valdys diktatūriniais 
metodais.

žmona, respublikos viceprezi
dentė, ir keletas artimiausių 
bendradarbių, intymių patarėjų 
yra aiškesni tikintieji. Beveik 
po dviejų dešimtmečių grįžęs iš 
Europos, Peronas kaip žmogus 
ir politikas atrodo nemažai pasi
keitęs. Jau netoks ugningas mi
nių kurstytojas, nei kerštu de
gąs politikas kaip anksčiau. Da
ro-daug nuosaikesnio, kartu gal 
ir bailesnio toleranto įspūdį. 
Amžius, kartu ir patyrimai, pa
liko žymę, širdis jau streikuo
janti.

Ar pjaus, ką pasėjo?
Gudriai manevruodamas vėl 

perimti Argentinos valstybės 
vairą, Peronas buvo įvesdinęs į 
Casa Rosadą (prezidentūrą) savo 
pakaitalą, blankią asmenybę 
dantistą Camporą. Tas, būda
mas prisidengęs marksistas ar 
bent stiprioje komunistų įtako
je, nuostabiai greitai leido ap
link save iškilti marksistiniams 
gaivalams, kurie vos nesuskubo 
perimti valdžios į savo rankas.

Taip 1973 m. rudens keletas 
savaičių buvo dramatiškai pavo
jingos Argentinos likimui. Cam- 
pora suskubo betgi amnestuoti 
su politiniais kaliniais visus par
tizanus, panaikinti antisubversy- 
vinius įstatymus, legalizuoti 
partizaninių grupių “veiklą”, iš
skyrus ERP, kuri vienintelė kol 
kas dar buvo palikta už įstaty
mo ribų.

Keičiant marksistams palan
kiais ar bent nepavojingais žmo
nėmis ginkluotųjų pajėgų vadus 
ir saugumo aparato atsakinguo
sius, buvo įnešta didelio nepa
sitenkinimo, netikrumo ir pasi
metimo ne tik tose institucijose, 
bet ir visuomenėje. Komunistai 
su visais savo bendradarbiais 
jau neslėpė savo džiaugsmo dėl 
“pagrindinio santvarkos pasi
keitimo galimybių, liaudies 
triumfo, kapitalistinės sistemos 
žlugimo” ir t.t.

Argentinoje nuostabiai grei
tai ėmė spiestis į talką “drau
gams” visoks marksistinis gai
valas iš Urugvajaus, Čilės, Boli
vijos, kur jam pasidarė jau karš1- 
toka. Po triuškinančio marksiz
mo smūgio anapus Andų tarp
tautinio komunizmo strategi
niuose planuose P. Amerikoje 
Argentina, atrodo, turėjo būti 
nauja auka.

Atsimenant, kaip sėkmingai 
marksistai peronistinės jaunuo
menės vardu užėmė Argentinos 
universitetus bei kitas augštą- 
sias mokslo institucijas, kaip 
skverbėsi į valstybines įstaigas, 
ligonines ir privačias įmones,— 
atrodė, kad tikrai jau vykdoma 
tai, kas kairiųjų peronistų pa
tvariai buvo per dešimtmečius 
skelbiama: “Argentina socialis
tą”, aiškiau tariant — socialis
tinė liaudies respublika . . . Bet 
įvyko staigmena.

Kitoje šios apžvalgos apybrai
žoje skaitytojas ras pastabų 
apie dar vieną staigų Perono ir 
jo justicialistų posūkį.

(Bus daugiau)
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ŠVYTURYS
Vasario 16-sios aktas yra mū

sų tautos ilgų metų kovos, iš
tvermės ir vilties vaisius. Sykiu 
tas Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo nutari
mas yra tiek jį priėmusios Lie
tuvos Tarybos, tiek mūsų tautos 
visų vadovaujančių sluogsnių 
vieningo nusistatymo išraiška"

1918 metų Lietuvos padėtis 
ir tarptautinė politika mūsų 
tautai nebuvo viltingos. Tik tau
tos ryžtas ir jos vadovaujančių 
sluogsnių vieningumas atstatė 
Lietuvos valstybinę nepriklau
somybę, o savanorių kraujo ir 
gyvybių aukos ją apgynė nuo 
priešų.

Šių dienų mūsų tautos istori
nėse sutemose Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės atstaty
mo aktas ir faktas turi visiem 
lietuviam ypatingos reikšmės ir 
vertės: kaip švyturys ir kelrodis, 
kaip palikimas ir įpareigojimas, 
kaip padrąsinimas ir užtikrini
mas.

Kaip švyturys ir kelrodis jis 
veda mūsų tautą Lietuvos vals
tybingumo keliu. Apie mūsų 
tautos šio meto rezistenciją oku
pantui žino visas pasaulis. Mūsų 
išeivija taip pat stengiasi Lietu
vos valstybingumo bylą išlaikyti 
gyvą.

Tautos Fondas
Vasario mėn. prisimename 

savosios tautos atkurtą nepri
klausomybę, jos gyvenimo švie
sų laikotarpį ir skaudų jos nete
kimą. Šiuos įvykius esame įpra
tę plačiai paminėti ne tik savųjų 
tarpe, bet kviečiame ir vietos 
politikus, spaudos atstovus bei 
šiaip įtakingesnius asmenis, ku
rie gyvu žodžiu ar raštu padeda 
plačiau paskleisti musų tautos 
nelaimę. Nerasime turbūt šiau- 
rėd ’Anierikoje didesnės vieto
vės, kurioje ši mums brangi su
kaktis nebūtų minima, švęsda
mi šią šventę pirmoje eilėje 
primename pasauliui, kad dar 
nesame laisvi, bet taip pat ir pa
tys lyg atnaujiname ryžtą auko
tis bei dirbti savo tėvynės labui.

Vienas labai svarbių mūsų tė
vynės laisvinimo darbų yra "kas
metinė auka Tautos Fondui, ku
ris visas surenkamas aukas per
veda VLIKui. Tėvynės laisvini
mo darbai yra gausūs ir kaskart 
auga. Daug lėšų pareikalauja 
radijo programos, siunčiamos 
kasdien pavergton tėvynėn. 
Įvairiomis kalbomis leidžiami 
Eltos biuleteniai taip pat reika
lingi stiprios paramos. O juk 
jais skleidžiama informacija apie 
dabartinę Lietuvos padėtį pa
skirų kraštų vyriausybėms bei 
įvairioms mokslo ir kultūros 
įstaigoms. Lėšų reikia ir propa
gandiniams leidiniams, kurių vis 
dar labai stokojame. Nemažai 
išteklių pareikalauja ir atskiri 
atvejai, kaip pvz. Bražinskų by
la, Europos saugumo konferen
cija ir eilė kitų. Taigi, laisvini
mo darbai kaskart gausėja ir 
yra reikalingi daugiau lėšų.

Reikia, tiesa, pastebėti, kad 
surenkamos aukos Tautos Fon
dui metai iš metų auga, tačiau 
toli gražu jų nepakanka net mi- 
nimalinėms Lietuvos laisvinimo

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ’ 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toronte. 
• Telefonas 363-1468 •

IR KELRODIS
Kaip palikimas ir įpareigoji

mas Vasario 16-sios aktas skel
bia su poetu, kad “be aukų ir be 
kovos laisvos nebuvo Lietuvos”, 
ir šaukia kiekvieną lietuvį, kur 
jis begyventų, ką beveiktų, ko
kius išteklius beturėtų, — savo 
darbu, žiniomis ir lėšomis dėtis 
į mūsų tautos visuotines pastan
gas išsivaduoti iš svetimųjų prie
spaudos jungo.

Kaip padrąsinimas ir užtikri
nimas jis primena, kad visos im
perijos ir jų grobuoniškas vieš
patavimas ateina ir praeina, ne
praeina tik žmogaus ir tautos 
laisvės siekimai.

Ir dabartinėje Lietuvos padė
tyje šio meto pasaulio likimo 
vairuotojai, siekdami atlydžio 
Rytų-Vakarų santykiouse, gali 
kuriam laikui užsimerkti prieš 
sovietinio kolonijizmo negandą.

Vasario šešioliktosios aktas vi
sai mūsų tautai, o ypatingai lais
viesiems lietuviams, yra Lietu
vos laisvės kovos ištvermės ir 
laimėjimo vilties neišsenkamas 
šaltinis!

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas

kviečia talkon
darbų išlaidoms. Lėšų augimas 
rodo, kad visuomenė įvertina 
VLIKo darbą bei pastangas. '

Minėdami Vasario 16 šventę, 
atlikime savo metinę pareigą ir 
stipresne auka paremkime Tau
tos Fondą. Tenelieka nė vieno, 
kuris savo auka neprisidėtų prie 
tėvynės laisvinimo darbo.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

NAUJI TAUTOS FONDO 
ĮGALIOTINIAI

KLB Montrealio apylinkės 
pristatymu Montrealyje sudary
ta Tautos Fondo apylinkės val
dyba: pirm. Ignas Petrauskas, 
1581 De Seve St., Montreal 205, 
P.Q., sekr. Petras Gabrys, ižd. 
Augustinas Kalvaitis. Iki šiol 
ėjusiam įgaliotinio pareigas Au
gustinui Kalvaičiui už įdėtą dar
bą ir pastangas, telkiant lėšas 
Tautos Fondui, nuoširdžiai dė
kojame.

KLB Winnipego apylinkės val
dybos pristatymu Tautos Fondo 
įgaliotiniu Winnipege patvirtin
tas Juozas Demereckas, 507 El
gin Ave., Winnipeg 2, Man. Iki 
šiol ėjusiam įgaliotinio pareigas 
V. Stankevičiui nuoširdžiai dė
kojame.

Visiems naujiems Tautos Fon
do pareigūnams linkime sėkmės 
Tėvynės laisvinimo darbe.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

Federacinės Vokietijos vaid
muo yra lemiantis Europoje. Ji 
turi daugiausia gyventojų, lygi
nant su kitais Europos kraštais. 
Jos ūkinė pažanga buvo pati di
džiausia šiame pokaryje.

Užsienio politikos bare svyra
vimas buvo pats didžiausias. Fe
deracinės Vokietijos santykiai 
su JAV atšalo, bet vis dar apie 
300.000 amerikiečių karių vaikš
to po jos žemę. Posūkis į Sov. 
Sąjungą ir glaudus bendravimas 
su liaudies respublikomis buvo 
plačiai išgarsintas, rytinės už
sienio politikos poslinkiu pava
dintas, tačiau šis kelias nenu
džiugino vokiečių tautos. Jos lū
kesčiai buvo perdideli, kad ga
lėtų tenkintis mažais laimėji
mais. Šis kelias nėra tiesus ir 
gana pavojingas.

Federacinės Vokietijos didžio
ji bičiulystė su Prancūzija jau 
visai atvėso. Po Adenauerio ir 
De Gaulle mirties atsiranda vis 
daugiau jas skiriančių, negu 
jungiančių klausimų. Jei ir mi
rę galėtų prie politinio vairo 
grįžti, vargu begalėtų įgyven
dinti buvusią jų santarą. Šios 
dvi valstybės nesutaria ūkiniais, 
kariniais ir politiniais klausi
mais. Jos savaip vaizduojasi Eu
ropos sąjungą ir Ūkinę Bend
ruomenę.

Ketvirtis amžiaus
Šių metų gegužės mėnesį su

kanka ketvirtis šimtmečio, kai 
buvo įkurta federacinė, demo
kratinė Vokietijos respublika. 
Valstybės gyvenime tai trumpas 
tarpsnis, tačiau jis atnešė milži
niškus pakitimus. Ūkio srityje 
karo nualintas kraštas tapo 
tarpstančiu sodu, kuriame tel
kėsi milijonai ne tik vokiečių, 
bet ir svetimtaučių pabėgėlių. 
Nacionalsocialistų šūkis “Volk 
ohnė Raum” pasirodė klaidin
gas, nes praeityje Federacinės 
Vokietijos sritis niekuomet ne
turėjo tiek gyventojų ir tokios 
gerovės.

Politinėje srityje atslinko 
nauji veidai, skelbdami naują 
pasaulėžiūrą, būtent, demokrati
nę. Krikščionys demokratai bu
vo priversti pasitraukti nuo vai
ro, bet neišnyko, kaip Prancū
zijoje, ir nesuskilo, kaip Italijo
je. Juos pakeitė sutelktinė socia
listų ir liberalų vyriausybė, sa
vo metu pergyvenusi gyventojų 
abejingumą, jų pritarimą, o da
bar nusivylimą.

Nauji vėjai Vokietijoje
Kas gi kaltas? Vadovas, abi 

partijos ar jų rikiuojama politi
ka?

Priekaištai kancleriui
Buvęs kanclerio bičiulis rašy

tojas Guenter Grass daro tokius 
priekaištus W. Brandtui: jis 
vaikšto snausdamas, mėgsta tik 
užsienio politiką, prarado veiks
mingumą vidaus klausimams 
spręsti, pasidarė tylesnis ir už
sisklendė, kad niekas jo nema
tytų ir negirdėtų.

Per trumpą laiką išgarsėjęs 
ir Nobelio taikos dovaną laimė
jęs kancleris, klūpojęs prie na
cių aukoms pastatyto paminklo, 
tiesęs politinį kelią į rytus, ža
dėjęs reformas krašte, pripaži
nęs dvi vokiškas valstybes, — 
staiga tampa lūkuriuojančiu žve
ju, kuris bando ištraukti tik 
tuos klausimus, kurie kimba ant 
kabliuko.

Kaikurie antraeiliai klausi
mai gal perilgai jo vyriausybės 
svarstomi, o pirmaeilės svarbos 
dalykai dėl nepalankių sąlygų 
atidėliojami. Ir štai vyras, kuris 
prieš metus,, kaip buvo skelbia
ma, galėtų būti Jungtinės Euro
pos prezidentu, jei toks būtų 
renkamas, nuleido rankas, lyg 
didvyriškų vaidmenų vaidila, ne
norintis įsijausti antraeiliuose. 
Gal peranksti jis pateko į ver
petus K. Adenauerio, kai pas
kutiniais valdymo metais jautė
si pavargęs, ar L. Ehrhardo, ku
riam tikrovė atnešė tai, ko jis 
tikrai nenorėjo ir net vengė.

Nusivylimas socialistais
Praėjusiais ir šiais metais da

ryti viešosios nuomonės tyrimai 
neatnešė suraminimo socialis
tams ir jų vadovaujamai sutelk
tinei vyriausybei. Suprantama, 
viešosios nuomonės tyrimų duo
menys nėra visuotiniai, jie būna 
kartais klaidinantys, bet visdėlto 
rodantys gyventojų nusiteikimo 
linkmę.

Minėti duomenys rodo, kad 
vis didesnis gyventojų skaičius 
priešingas socialistinės santvar
kos įgyvendinimui Federacinėj 
Vokietijoj. Jei 1970 m. socialis
tinei santvarkai nepritarė 53%, 
tai 1973 m. nepritariančiųjų 
skaičius jau siekė 64%.

Gana dažnas gyventojų ap
klausinėjimas dėl balsavimų,

Atslinko nusivylimo banga socialistais 
jeigu jie tuojau įvyktų, rodo 
nuolatinį balsuojančiųjų skai
čiaus už socialistus mažėjimą: 
1973 m. nuo 48% iki 38%, o 
š.m. sausio mėn. jis tesiekė 
33%. Per metus socialistai pra
rado net 15 taškų.

Kurios priežastys lėmė vokie
čių nuotaikų pakitėjimą? Jų yra 
daugelis, tačiau tepaliesiu es
mines.

Naujo vėjo priežastys
Užsienio politikoje iškyla 

naujų klausimų painiavos, ku
rių dabartinė vyriausybė nepajė
gia išspręsti. Sutarta diploma
tinius santykius užmegzti su 
Čekoslovakija, vėliau Bulgarija 
ir Vengrija, tačiau Vakarų Ber
lyno kaikurie klausimai palikti 
atviri.

Federacinės Vokietijos ūkis 
ėmė šlubuoti. 1973 m. infliacija 
siekė 8%. Šiais metais infliaci
ja, ryšium su naftos gamybos 
varžymais ir žymiu kainų pakė
limu, gali būti dar ryškesnė. 
Praėjusį gruodžio mėnesį bedar
bių skaičius pašoko 154.000 ir 
siekė arti 0,5 milijono.

Šiais metais nedarbas gali žy
miai padidėti. Užsienio darbi
ninkai, ypač atvykę iš kraštų, 
nepriklausančių ūkinei Bend
ruomenei, turės palikti kraštą. 
Didžiausią rūpestį sukels savieji 
bedarbiai, jų išlaikymas ir įdar
binimas.

Tautos pajamų šiemetinis pa
didėjimas bus labai menkas. 
Pramonės gaminių pabrangimas 
gali atnešti rimtus rūpesčius. Iš
vežimo sumažėjimas gali pri
versti ir įvežimą varžyti.

Vidaus politikos negalavimai
Socialistų (SPD) partijos su

važiavime 1973 m. balandžio 
mėnesį pasireiškė jaunųjų so
cialistų — Jusos atplaiša, reika
laujanti ryškesnių ūkinių, so
cialinių reformų. Jas įgyvendin
ti ne taip jau lengva, kai vyriau
sybės santalkininkai liberalai 
(FDP) joms prieštarauja. Socia
listai vieni negali valdyti, nes 
neturi persvaros Bundestage.

Kanclerio pavaduotojas Her
bert Wehner pasitraukė iš pa
reigų ir ėmė kanclerį kaltinti 
socialinės, ūkio ir užsienio poli
tikos apleidimu. Socialistų vy
riausybė esą atsijusi nuo socia-

Gediminas Galva

listinės
perdaug
pataikavę "liberalams. Dėl lais
vojo ūkininkavimo nukentėję 
neturtingieji, kurių dalis prara
dusi pasitikėjimą SPD.

H. Wehneris, pasitraukęs iš 
kanclerio pavaduotojo pareigų, 
buvo išrinktas socialistų frakci
jos pirmininku Bundestage. Jo

politikos. Socialistai 
jau nuolaidų darę ir

įtaka sustiprėjo, o tuo tarpu vy
riausybė pergyvena sunkmetį, 
nes liberalas Walter Scheel no
ri būti kandidatu prezidento 
rinkimuose ir pasitraukti iš už> 
sienio reikalų ministerio parei
gu-

Vyriausybės pertvarkymas 
gali padidinti ir šiaip jau nema
lonius Federacinės Vokietijos 
politinius skersvėjus. Bent šiuo 
metu sunku tarti, kur nauji vė
jai pastūmės Federacinę Vokie
tiją.

s

s

ČESNAKAS - 
SVEIKATAI!

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

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. OX9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. 
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Toji K o h u t e k kometa, tu

rėjusi būti šio šimtmečio astro
nominė pažiba, deja, gerokai ap
vylė eilinius stebėtojus žemėje, 
gerokai sumaišė ir mūsų šeimos 
žiemos atostogų planus. Spau
doje jau nuo seniau buvo pla
čiai rašoma, kad pats geriausias 
kometos matomumas bus maž
daug iki gruodžio 28 d. rytuose, 
valandą prieš saulės užtekėji
mą, o po tos dienos — vakaruo
se, valandą po saulės nusileidi
mo. Bene geriausia ir paran
kiausia tokiem stebėjimam vie
ta — Floridos pusiasalis, kurio 
vidutinis nuotolis tarp rytinio ir 
vakarinio pakraščio — apie 150 
mylių. Atseit, nebūtų didesnių 
sunkumų “bėgti” paskui kome
tą iš rytinės pakrantės į vaka
rinę. Nelaimei, prieš pat Kalė
das vidurio vakarų valstijas už
klupo sniego pūgos.

Nutarėm visdėlto važiuoti. 
Tai kas, kad sninga, slidu. Tiki
mės, vykstant į pietus blogiau 
nebus. Prakasam sniegą automo
biliui išvažiuoti gatvėn ir, dar 
tamsos gaubiami, atsargiai paju
dame. Pasiekę greitkelį, mato
me, kad kelias gerai nuvalytas. 
Pasitaiso ir nuotaika. Pietinia
me Kentucky, netoli Tenneesee 
sienos, lenkiame vieną automo
bilį. Žvilgterim į juos ... pasiro
do, tautiečiai, Butkūnų šeima iš 
Farmington, Mich. Porą šimtų 
mylių toliau vykstame vieni pas
kui kitus.

Sustojame skystojo kuro pasi
pildyti. Pasikalbame su jais. Jie 
vyksta pirmą kartą Floridon, į 
St. Pete, mes — prie Atlanto 
pusės.

* * *
Nakvojame vos už poros šim

tų jardų nuo Georgijos sienos. 
Priešpiečių metu persiritame 
Floridos pusėn ir apie 4 v.p.p. 
mes jau Disney World. Tai pra
mogų, gal iš dalies ir geresnio 
civilizacijos pažinimo vieta, ne
būtinai konkuruojanti su kultū
ros laimėjimais. Tai pasakų pa
saulis mažiems ir dideliems. Vie
ni lieka labai sužavėti, kiti — 
skeptiški, bet visi turi sutikti, 
kad kiekvienas lankytojas išsi
veža daug įspūdžių. Kelionė po
vandeniniu laivu į jūros gelmes, 
kilimas į erdves — mėnulin di
džiulėje raketoje, 360° ekrane 
filmas “America, the Beauti- 
full”, Amerikos prezidentų halė, 
pasivažinėjimas džiunglėse lai
vu su įvairiais nuotykiais — tai 
vis patrauklūs objektai, jau ne
minint visos eilės kitų nema
žiau įspūdingų atrakcijų. 9 v. 
vakaro įvyksta paradas, 10 v. 
dangus nušvinta raketų šviesom. 
Žmonės, pasikabinę didžiuliuo
se aitvaruose, laivelių tempiami,

AL. GIMANTAS
virš 7 jūrų ežero augštai ore ap
šviesti įvairiaspalvėmis švieso
mis, o iš aitvarų sparnų trykšta 
spalvingos ugnys, žiežirbos. Jau
noji karta mėgaujasi vaiduoklių 
namo įspūdinga ir gąsdinančia 
panorama. Rami kelionė aplink 
iškeltu vienbėgiu aerodinaminiu 
traukiniu, kuris jungia svarbiau
sius Disney parko taškus — po- 
lineziečių kaimą, Magic King
dom ir ekstra modernų viešbu
tį, į kurį tiesiai įvažiuoja ir iš
važiuoja minėtas traukinys. Pla
navome praleisti pusdienį, bet 
ir pasilikę dviem dienom, visko 
nesuskubome pamatyti. Daug 
kur reikia stovėti eilėse ir lauk
ti, laukti. .. * * *

Kūčių rytmetį skubame to
liau. Buvo planuota apsistoti 
kanadiečių p.p. Dirsių ir Pilipa
vičių motely Juno Beach, bet 
jis jau parduotas. Tik vėliau per 
kitus sužinojome, kad senieji 
šeimininkai dar ten bus, berods, 
iki gegužės mėn. Tad sustojome 
Vero Beach kurortiniame mies
tely, kur jau mūsų laukė va- 
šingtoniečių Bačkaičių šeima — 
Stasys, Aldona, Nida", Virgini
ja ir Audra. Susidarė lyg ir dvie
jų šeimų tradicija — kartu 
kūčiaujame toje pačioje vietoje 
jau treti metai! Jie išsinuomojo 
dviejų miegamųjų kondominiu- 
mą, o mes apsistojome motelyje 
ant pat jūros kranto. Retai nau
dojomės maudymosi baseinu —■ 
vandenyne visai kitas malonu
mas. Visos dviejų savaičių die
nos buvo šiltos ir saulėtos? Die
nos metu visada buvo virš 80°. 
Vandenyno vanduo — tarp 69°- 
75°, atseit, gaiviai malonus, 
ypač vidudienio saulei kaitinant.

Kalėdinius pusryčius valgo
me, klausydami iš juostos Biru
tės Pūkelevičiūtės kūrybos, pa
čios autorės skaitomos. Tai už
rašai juostoje iš jos kūrybinio 
vakaro Vašingtono lietuviams. 
Gerą nuotaiką sudrumstė vaka
rinių žinių metu iš West Palm 
Beach televizijos stoties perduo
tas pranešimas antrą Kalėdų 
dieną apie “Stanley Kairis”, ta
bako ūkininko iš Ontario, nu
skendimą Juno Beach. Žinojo
me, kad tai lietuvio būta. Tą 
dieną ir pas mus (maždaug 60 
mylių nuo Juno) buvo saulėta, 
gražu, bet pūtė stiprus pietry
čių vėjas, bangos buvo augštos, 
viena po kitos tuoj pat slenkan
čios ir nuo kranto vėl atgal stai
giai riedančios. Be to, jautėsi 
vandeny stiprus povandeninis 
nešimas ne gilyn, bet išilgai 
kranto. Kitą dieną miestelio ap-

dr. Martynui Anysui
mirus, jo mielai žmonai VALERIJAI, dukrai GRAŽINAI, 
sūnui JURGIUI bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Adomas ir Elena Brokai su šeima

Dr. Martynui Anysui
staiga mirus, jo žmoną VALERIJĄ, sūnų JURGį ir dukrą 

GRAŽINĄ bei visus gimines užjaučiame ir kartu 

liūdime —
Julija ir Klemensas Liutkai

m

sipirkimo centre, išgirdusi mus 
kalbant lietuviškai, sustabdo 
tautiečių pora, atvykusi net iš 
Kalifornijos giminių ir pažįsta
mų lankyti netolimose apylin
kėse.

Jau laikas grįžti prie tos Kohu- 
tek kometos. Visaip stengėmės 
— ir anksti kėlėm, ir vėlai gu- 
lėm, stebėjom įvairias dangaus 
skliauto vietas su žiūronai ir be 
jų, bet neišvydome kometos, net 
ir gruodžio 28 rytmetį, kai ry
tuose ji turėjo būti geriausiai 
matoma. Blėso ir mūsų užside
gimas vytis kometą, persikeliant 
vakarinėn Floridos pusėn. Sau
lės atokaitoje gulėdamas, van
denyne vis atsigaivindamas, ap- 
tingsti ir numoji ranka kometos 
pusėn, kuri pagaliau ir vėl bus 
žemės gyventojų matoma, gal 
net ryškiau. Už 70.000 metų!

* * *
Naujų Metų sutikti buvome 

kviesti "privačioje- tautiečių so
dyboje, bet skystojo kuro trū
kumas švenčių laikotarpyje at
baidė nuo ilgesnių naktinių pa
sivažinėjimų. Išvakarėse dvi šei
mos išvykome prie vandens 
esančiame restorane pavakarie
niauti, o pačius Naujuosius Me
tus sutarėme sutikti... jūroje. 
Mūsų moterys pasipuošė vakari
nėmis sukniomis ir ... lygiai vi
durnaktį putojo jūros bangos, 
skalaudamos kojas, putojo ir 
šampano stiklai rankose, šeimų 
jaunimas tuo metu šaudė į orą 
įvairiaspalves raketas, kurios 
augštai sprogdamos plačiai ap
šviesdavo mus ir pajūrio aplin
ką. Lietuviai sodiečiai, tokį vaiz
dą išvydę, būtų tarę: “Kad ir ne
žmoniškai, ale kitoniškai!”

* * *
Svaiginiesi žmogus šiltu oru 

ir lepiniesi pajūrio smėly. Die
nos bėga, o oro pranešimai iš 
šiaurės tiesiog gąsdina: šalta, 
sniegas, pūgos, ledas. Sunkia 
širdimi gabename automobilin 
savąją mantą ir savo pačiiį skin
tus apelsinus. Paskutinis žvilgs
nis vandenynan ir sukame at
gal, šiaurės pusėn. Radijas ką 
tik pranešė: šiandien Montrealy 
---- 12°, Toronte — -5°. Vyks
tant per miestelio centrą dar 
ankstyvą priešpietę, termomet
ras gatvėje rodė 76°. Kad sugrį
žimas žiemon nebūtų tiek stai
gus, pakelyje dar sustojome 
Sea World (tarp Orlando ir Dis
ney World), kurį tik atidarė 
gruodžio 15 d., Stone Mountain, 
prie Atlantos, Georgijoj. Dayto- 
ne, Ohio, aplankėm meno insti
tutą ir karo aviacijos muzėjų. 
Tai vietovės, vertos pravažiuo
jančių turistų dėmesio.

MŪSŲ VYRUI IR TĖVELIUI

a.a. Vladui Rušui mirus, 

nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už rūpestin
gą religinį patarnavimą jo laidotuvių metu. Dėkojame 
kun. E. Jurgučiui, OFM, kun. B. Bagdonui, OFM, už pa
maldas laidotuvių namuose; Šv. Jono Kr. parapijos kun. J. 
Staškevičiui, kun. B. Bagdonui, OFM, ir klebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, už šv. Mišių atnašavimą ir pritaikytą 
pamokslą; kun. T. Degučiui, OFM, už apeigas kapinėse. 
Dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias a.a. Vlado 
intencija ir papuošusiems karstą gėlėmis.

Nuoširdi padėka organizacijų atstovams už šiltus žo
džius atsisveikinimo metu koplyčioje ir kapinėse: Č. Sen
kevičiui — LSS ir Toronto skautų vardu, p. Moklertienei 
— jūrų šaulių moterų būrelio, p. Šimkui — jūrų šaulių, 
St. Jokūbaičiui — LSST centro valdybos ir Toronto VI. 
Pūtvio kuopos vardu, M. Vitkui — jūrų šaulių centro val
dybos, St. Pociūnui — pensininkų. Taip pat nuoširdi pa
dėka kalbėjusiems kapinėse: J. Bleizgiui — šeimos drau
gų vardu ir St. Jakubickui — šaulių rinktinės vardu. 
Dėkojame K. Batūrai už pagalbą ir visą vadovavimą.

Nuoširdi padėka Toronto skautininkams ir jūrų šau
liams už budėjimą prie karsto ir jo nešimą; mieloms jūrų 
šaulėms ir visoms ponioms už paruoštas vaišes bei iškep
tus pyragus. Joms nuoširdžiausias ačiū.

Dėkojame pažįstamiems ir giminėms bei visiems taip 
gausiai dalyvavusiems a.a. Vlado laidotuvėse — koply
čioje, šventovėje ir kapinėse. Jūsų nuoširdumo niekad 
neužmiršime. t
\ Likę liūdesyje------

Žmona Onutė ir sūnus Vytautas Rušai

B
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Pirmajam Albertas lietuvių jūrų skautų-čių steigėjui 

g bei tuntininkui ir nepailstamam lietuvių skautijos dar- 

g buotojui, vyr. jūrų skautų skautininkui

Vladui Rušui mirus,

B
jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia — 

Kęstutis Dubauskas, jo auklėtinis skautijoje, 

Kalgario “Black Foot" rajono sktn. tuntininkas

Kuopos pirmininkui šauliui

A+A Vladui Rušui
mirus, skausmo prislėgtus žmoną ONĄ ir sūnų VYTAU
TĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Broliai ir sesės,
"Baltijos" jūrų šaulių kuopa Toronte

I

f

Toronto "Baltijos" jūrų šaulių kuopos pirmininkui

Vladui Rušui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną, sūnų 

bei gimines Lietuvoje —
■

Montrealio "Neringos" jūrų šaulių kuopa
m

MMM

MYLIMAI MAMYTEI

Adelei Balzekienei
Lietuvoje mirus, jos dukrai ELENAI KEBURIENEI, vy

rui BRONIUI ir visiems giminėms gilią užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi —

L. J. Lukšai 
K. O. Kudukiai 
P. Vaitiekūnas

E. J. Bersėnori
J. K. Valaičiai
M. P. Genčiai

Mylimam Tėveliui

POVILUI PREIBIUI
Lietuvoje mirus, sūnų PLATONĄ ir jo žmoną 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu su jai liūdime —

Vladas, Algimantas ir Birutė
Eižinai
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Velionį Martyną Anysą palydini!

Gen. konsulo dr. J. Žmuidzino kalba, pasakyta 
atsisveikinimo vakarą 1974. II. 1

Dr. Martynas Anysas, vos 25- 
rių metų' jaunuolis, pradėjo 
dirbti sunkiausiomis jaunutės 
Lietuvos diplomatijos dienomis, 
1920 metais, Lietuvos pasiunti
nybėje Berlyne. Tada jis buvo 
vienų vienas tarp visų pasiunti
nybės tarnautojų be priekaištų 
— par excellence — mokantis 
vokiečių kalbą. Taigi, nepapras
tai buvo naudingas, nepakeičia
mas pareigūnas šiame poste, 
kur jam reikėjo, be kitų, dažnai 
pionieriškos prigimties reda
guoti vokiškuosius svarbiausių
jų notų tekstus. Jis ten dirbo 
kaip pasiuntinybės attache iki 
1929 m., kai jis buvo paskirtas 
Lietuvos konsulu Hamburge. 
Ten konsulaudamas kartu stu
dijavo šio didmiesčio universi
tete ir 1933 metais įgijo teisių 
daktaro laipsnį. Daktarato dip
lomą gavo už dar ir nūdien ne
nustojusios savo konsultacinės 
reikšmės disertaciją lenkų—lie
tuvių konflikto dėl Vilniaus 
klausimu.

Nors jo tarnybą tiek Berlyne, 
tiek Hamburge U. R. Ministeri
ja labai vertino, tačiau Klaipė
dos krašto valdymui vis besida
rant jautresniam, sudėtinges- 
niam bei atsakingesniam, ypač 
revindikacinėm vokiečių preten
zijom į Klaipėdą augant bei jų 
politinei agresijai didėjant, dr. 
Anysas kaip Mažojoj Lietuvoj 
gimęs, augęs, mokęsis, pažįstąs 
savo gimtojo krašto vokiečių 
būdą, pagaunąs jų nuotaikas ir 
jau žinomas kaip labai sveikai 
galvojantis vyras, — buvo di
džiai reikalingas Klaipėdoj. To
dėl 1934 m. perkeliamas iš 
Hamburgo į Klaipėdos guberna- 
tūrą patarėju. Po vienerių metų 
jis jau buvo ir Klaipėdos krašto 
direktorijos narys, o taip pat vi
sos eilės ekonominių organizaci
jų Priežiūros Tarybos narys. Ne
gana to, jis ten ir Prekybos Ins
titute dar dėstė docento titulu.

Kaip matom, dr. Anyso vals
tybinė tarnyba buvo šakota ir 
atsakinga: jis diplomatas, kon
sulas, gubernatoriaus patarėjas 
ir profesorius.

Su dr. Anyso mirtimi išeina iš 
mūsų tarpo gilaus intelekto ir 
didelės visuomeninės veiklos 
karštas patriotas lietuvis. Kiek 
man teko per dešimtį metų To
ronte jį asmeniškai pažinti arba 
iš jo parašytų knygų ir gausių 
publicistinių straipsnių patirti, 
velionis turėjo nepaprastai ge
rą atmintį, istoriko orientaciją, 
sveiką politinę nuovoką ir rašy
tojo talentą. Su jo mirtimi lietu
vių gyvenimas Toronte tikrai 
pasidarė tuštesnis: jo nebematy- 
sim kaip Kanados Baltų Federa
cijos garbės pirmininko ir daly
vaujančio visoj eilėj mūsų orga
nizacijų, minėjimuose, parengi
muose.

Taip, jis mirė, bet mirė ne vi
sas: palieka trys jo kūrybos pa
minkliniai veikalai, kuriais jis 
gyvens mūsų ateities kartose, 
prašalaičių ir savų istorikų pa
saulyje. Štai tos trys velionies 
knygos: Senprūsių laisvės ko
vos, Žymios lietuvės moterys ir 
Atsiminimai. Jam į spaustuvę 
nuėjus, šiam pastarajam darbui 
paskutinį tašką padėti, jo širdis, 
lyg tarusi “gana Tau, Martynai, 
daugiau už kitus Tėvynei jau at
likai, pavargai, laikas Tau pail
sėti”, sustojo plakusi.

Neįmanoma čia pagrindinai 
šių jo darbų įvertinti. Tepažy- 
mėtina, kad mūsų didžiausias 
tarp gyvųjų ex p’rofesso isto
rikas dr. J. Jakštas net trijuose 
1968 m. “Tėviškės Žiburiuose” 
labai palankiai įvertino Senprū
sių laisvės kovas. Iš tikro, šis 
Anyso darbas yra nepaprastai 
kruopščių jo tyrinėjimų vaisius. 
Tai, anot J. Jakšto, savo rūšies 

prūsikos enciklopedija. Ir kai 
ateis laikas visa moksline rimti
mi ir politine sąžine spręsti Ryt
prūsių žemių likimą, nevienas 
istorikas, geografas, sociologas 
ir valstybininkas negalės be Ta
vo, Mielas Kolega, šio monumen- 
talinio veikalo išsiversti. Taip, 
jis parašytas su didele meile iš- 
nykusiem mūsų broliam prūsam 
ir moksliniu įsijautimu bei pa
siremiant pritrenkiančiu šalti
nių gausumu.

Taip pat didelės vertės ir 
antras dr. Anyso veikalas apie 
lietuves moteris istorijoj ir mi
tuose, kurį jis kartu suvo gar
bingo gyvenimo palydove Vale
rija Anysiene sukūrė. Nemažiau 
už aną šis darbas J. Jakšto tame 
pačiame savaitraštyje brangina
mas ir, kiek atsimenu, jo buvo 
rekomenduotas tinkamu naudo
ti skautam ir mūsų lituanisti
nėms mokykloms Lietuvos isto
rijos, krašto pažinimo ir litera
tūros pamokose. Kadangi, anot 
J. Jakšto, praeitis žmogų “per
sekioja”, yra niio jo neatskiria
ma, tai ir su šia savo knyga Ma
žosios Lietuvos sūnus Anysas il
gai gyvens istorijos mylėtojų 
atmintyje.

Mano supratimu, dr. Marty
nas Anysas savo džentelmeniš
kumu, tolerancija, nuoširdumu 
ir atvirumu su kiekvienu, savo 
patriotizmu, valstybinės tarny
bos pavyzdingumu, visuomeni
ne veikla, ištikimybe lietuvių

Velionis dr. Martynas Anysas 

tautai, o ypač savo paliktu kūry
biniu kraičiu įsirikiuoja į gar
bingiausių mažlietuvių eilę, ir 
veikiausiai ateities istorikas jam 
paskirs vietą tuoj po Mažvydo, 
Donelaičio, Rėzos, Vydūno, Jan
kaus ir Simonaičio.

Baigdamas savo neišsakytą 
žodį, šią jaudinančią ir skaus
mingą valandą reiškiu gilų dė
kingumą velioniui už nuveiktus 
darbus Lietuvai ir nuoširdžią 
užuojautą Poniai Anysienei, bro
liui Jonui, irgi buvusiam UR 
Ministerijos kolegai, a. a. Any
so dukteriai prof. Gražinai, sū
nui prof. Jurgiui ir visiem tiem, 
kurie gyvenime jam buvo arti
miausi. Taipgi ir visi kiti Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos žmo
nės, padėję gėlių vazą prie savo 
garbingo kolegos karsto, visa 
širdimi jungiasi prie velioniui 
mano pareikštos pagarbos žo
džiu.

Ilsėkis ramiai, Brangus Kole
ga, ir palauk kol mes, vienas po 
kito, pas Tave ateisim ir nepar- 
grįšim.

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

Klaipėdos atvadavimo 51-oji sukaktis buvo paminėta ir Klevelande sausio 27 d. šaulių kuopos vadas dr. K. Pau- 
tienis (prie mikrofono) pradeda minėjimą Nuotr. J. Gailos

^Aušros” spinduliai prikėlė Lietuva
Pirmajame “Aušros” nr. prieš 

91-rius metus buvo paskelbtas 
įdomus prislėgtos lietuvių tau
tos atgimimo šūkis: “Kaip “Auš
rai” auštant nyksta ant žemės 
nakties tamsybės, — o, kad taip 
jau prašvistų ir Lietuvos dva
sia!” Laikraštis buvo išspaus
dintas 1883 m. Ragainėje, Ma
žojoje Lietuvoje.

Po 1795 m. Lietuvos-Lenki
jos padalinimo lietuvių tauta 123 
metus gyveno tamsioje naktyje.

Dr. J. Basanavičius, 21-rių m. 
amžiaus būdamas, ėmė galvoti 
apie lietuviams inteligentams 
skirtą laikraštį. Ta mintimi gy
veno ir Andrius Vištelis (1882 
m. buvo 45 m.). Tuo rūpesčiu 
sirgte sirgo Jurgis Mikšas (tuo 
metu buvo vos 20 m.). Šie trys 
vyrai, “Aušros” iniciatoriai, vė
lesniais laikais buvo vadinami 
aušrininkais. Jie visi trys suau
kojo pirmajam šio laikraščio 
numeriui spaudos išlaidoms pa
dengti.

Dar prieš “Aušrai” pasiro
dant, 1880 m. J. Basanavičius 
rašydavo į Einario leidžiamą ir 
redaguojamą “Naująjį Keleivį” 
Tilžėje, o 1882 m. rašė į M. Šer- 
niaus “Lietuvišką Ceitungą”. 
Mūsų tautinės kultūros ir pra
eities tyrinėtojų M. Šernius bu
vo ir yra laikomas susipratusiu 
lietuviu, tačiau kaikurių tvirti
nimu jis buvęs su vokiečiais su
gyvenimo šalininkas ir nebu
vęs “Aušros” idėjų pasekėjas. 
Vaclovo ir Mykolo Biržiškų tvir
tinimu, M. Šernius, susipažinęs 
su J. Basanavičiaus raštais, jų 
nedėdavo “LC”. Esą jis prisibi
jojo vokietininkų keršto bei jų 
opinijos. Tačiau yra užsilikusių 
raštų, liudijančių, kad M. šer
nius viename savo laiške, rašy
tame J. Basanavičiui, pats yra 
pasiūlęs jam įsteigti D. Lietuvai 
skirtą laikraštį. J. Basanavičius 
jam atsakė, pabrėždamas: “aš 
pilnai pritariu myslėj (minčiai), 
jog reikia naują laiškelį (laik
raštį) išdavinėti (leisti), šita mys- 
lis nog kelių dienų ir mano gal
voj insisėdo, o tai ženklas, jog 
apie vienas kito myslis nežinant 
vieną ir tą pat sudomojam!”

Po šių aušrininkų iniciatorių 
seka Martynas Jankus (1882 m. 
buvo 24 m. vyras). Jam mūsų 
istorikai kaiką prikiša. Kadangi 
jis buvęs savamokslis, tad rimto 
redaktoriaus - leidėjo vaidmens 
“Aušros” paruošime negalėjęs 
vaidintu?). Tačiau vienu metu 
jis buvo visų “Aušros” leidimo 
ratų stipria ašimi.

Mum reikėtų prisidėti prie tų, 
kurie tvirtina, kad M. Jankus 
“Aušrai” leisti aukojosi. Tuo 
būdu jis prarado turtą, ūkį, o 
ypač prarado visus sutaupytus 
pinigus. Tik dėl savo nedidelio 
išsimokslinimo atskaitomybėje 
buvo padaręs klaidų ir dėlto ne 
tik jis, bet ir “Aušros” leidy
ba nukentėjo.

“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!” gies
mės autorius, mažųjų tautų gel
bėtojas ir mokytojas’, jų teisių 
gynėjas, didžiai augštos kultū
ros asmenybė, vokiečių tautos 
sūnus Sauerveinas (51 metų) 
“Aušroj” pradėjo rašyti tik nuo 
trečio numerio. Lietuvių kalbą 
jis mokėjo neblogiau už anų lai
kų inteligentus lietuvius. Jis bu
vo kalboms nepaprastai gabus 
— mokėjo žodžiu ir raštu apie 
30 kalbų. Lietuviškai išmoko 
labai greitai. Buvo poetas, rašy
tojas, žurnalistas, politikas ir 
labdarys.

Jonui Šliūpui 1882 m. buvo 
suėję 21-ri metai. Pirmajame 
“Aušros” nr. paskelbtas jo 
straipsnis rodo, kad “Aušros” 
leidimo sumanymas jam buvo 
žinomas. Jeigu jis jo nebūtų 
žinojęs, aišku, nebūtų savo 
straipsnio siuntęs Basanavičiui.

Tuo metu J. Šliūpas, P. Vilei
šis ir J. Spudulis rūpinosi sa
vaitraščio “Mūsų Amžius” lei
dimu ir mėgino gauti rusų val
džios oficialų leidimą, bet nepa
vyko. Tad po to savo entuziaz
mą nukreipė į bandomą leisti 
“Aušrą”.

VL. MINGĖLA
Pusę pirmojo “Aušros” nr. 

savo raštais užpildė J. Basana
vičius, kitą pusę — A. Vištalius, 
J. Šliūpas ir J. Mikšas. Dar pri
dėjo A. Baranausko “Giedu dai
nelę ...” Šis numeris buvo iš
spausdintas Albano ir Kibelkos 
spaustuvėje Ragainėje. Nuo 
1883 m. 8 nr. “Aušra” buvo 
spausdinama O. v. Mauderodės 
spaustuvėje Tilžėje, nuo 1885 
m. 9 nr. ligi “Aušros” leidimo 
pabaigos — J. Mikšio spaustu
vėje irgi Tilžėje. Nuo 1883 ligi 
1886 m. “Aušros” iš viso išleis
ta 40 numerių, t.y. 29 sąsiuvi
niai.

Beveik ketverius metus ėjusi 
“Aušra” išjudino iš snaudulio 
ne tik inteligentus, bet ir pa
prastus kaimiečius bei baudžiau
ninkus. Ir jų tarpe atsirado ją 
skaitančių. Ji ėjo iš rankų į ran
kas — suplyšdavo į skutelius. 
Artėjant prie 1905 metų, imta 
daugiau domėtis politika, švieti
mu ir pagaliau klausimu, kokia 
teise pasinaudodami vieną pusę 
Lietuvos žemių valdė rusai (D. 
Lietuva), kitą (M. Lietuvą) — 
vokiečiai.

“Aušros” spinduliai apšvietė 
tautą ir davė iki tol neregėtą 
impulsą ne tik pavergtoj Lietu
voj, bet ir Lenkijoj, ir Rusijoj 
gyvenantiems- lietuviams. “Auš
ros” garsas pasiekė lietuvius 
Kaune, Vilniuje, Varšuvoje, St. 
Petersburge, Maskvoj ir net Si
bire. Įspūdis buvo didelis. Va
karų Europa sužinojo, kad lie
tuvių tauta dar gyva. 1900 m., 
daugiausia JAV lietuvių pastan
gomis ir aukomis, dalyvauta pa
saulinėje parodoje Paryžiuje — 
buvo įrengtas lietuvių paviljo
nas.

Aušrininkas Andrius Vištelis, 
kad ir ne pirmuoju smuiku gro

Trys veikėjai Toronte prieš keliolika metų. Iš dešinės: dr. M. Anysas, J. 
Strazdas, L. Tamošauskas tariasi lietuviškos veiklos klausimais

DOVANU SIUNTINIAI Į L'ĘTUYĄ,.------------------------------------ ir kitas sails
Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudingiausia ir rei
kalingiausia jiems pasiųsti. Pavasario ir vasaros sezonui

siūlome šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei S10.00
Crimplene medžiaga suknelei _________________  .. $11.50
Crimplese medžiaga su blizgučiais ______ ,_______ ___ ... $14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės ___ __________ -____ $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių $ 9.00 
Gefiūro medžiaga suknelei ___________________ $15.00
Labai gera angliška vilnonė medžiaga eilutei . $42.00
Dirbtinis Mink kailis apsiaustui ____________ $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ________________ $ 8.50
Priimame užsakymus: automašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba sau įsigyti 

“Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis. Reika

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

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

jęs “A” leidime, buvo vienas iš 
žymiųjų. Jis lankėsi pas J. Kra
ševskį Dresdene, Vokietijoje. 
Su juo ten kalbėjosi apie eko
nominį ir kultūrinį Lietuvos 
skurdą, sukeltą didžiųjų kaimy
ninių valstybių žiaurumo ir sava
naudiškumo. Buvo paliesti spau
dos ir švietimo klausimai. Tame 
pokalbyje Kraševskis jį įtikinė
jo, kad reikia leisti laikraštį, 
nes tautos, neturinčios savo kul
tūros bei istorijos - literatūros, 
yra pasmerktos mirti. Tad, jo 
manymu, jeigu lietuviai, bent in
teligentai, nenori, kad Lietuva 
mirtų, turį leisti slaptai laikraš
čius ir knygas. Kraševskis sa
kė: “Jum reikia kelti spaudoj 
savo istorinę didybę, buvusią 
valstybės galybę, rašyti apie ka
ralius, valdovus. O tam kas nors 
iš lietuvių turi aukotis. Reikia 
leisti bent vieną laikraštį ar žur
nalą!”

Be jau minėtų aušrininkų, vė
liau atsirado vis daugiau švietė
jų — tautos žadintojų. Taip pat 
šviesų vaidmenį suvaidino ir 
varpininkai, ypač dr. Vincas Ku
dirka ir daug kitų šviesuolių.

1917 m. rugsėjo 18-23 d. d. 
Vilniuje buvo sušauktas slaptas 
lietuvių veikėjų bei spaudos 
žmonių suvažiavimas. Iš jų tar
po buvo išrinkta 20 asmenų Lie
tuvos Taryba, kuri 1918 m. va
sario 16 d. visam pasauliui pa
skelbė, kad nuo tos dienos Lie
tuva tampa laisva suverenine 
valstybe.

SAU GOK’ T Ė S
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te.
• Telefonas 363-1468 •

406 Roncesvalles Ave.,
telefonas 536-5936

Šiaurinė Baltijos jūros sesuo 
Estija švenčia savo nepriklau
somybės paskelbimo 55-ąją su
kaktį. 1919 m. vasario 24 d. Se
niūnų Tarybos buvo paskelbta 
Estijos nepriklausomybė. Nera
miais laikais estų tautai teko 
jieškoti šviesesnės ateities. Su
griuvus rusų imperijai, estai pa
juto, kad atėjo lemtingas mo
mentas sutelkti visas jėgas žūt
būtinei kovai už savo laisvę. Es
tai jau seniai laukė tokio lai
ko. įvykdžius savivaldybės rin
kimus, suorganizuota Tautinė 
Taryba, kuri aiškiai pasisakė už 
demokratinę, laisvą Estiją. Es
tų tautos siekimų nenorėjo pri
pažinti nei suiručių draskoma 
Rusija, suorganizavusi raudonar
miečių pulkus, nei Rygos apy
linkėse įsitvirtinę sumuštos vo
kiečių kariuomenės likučiai, va
dovaujami generolo von der 
Goltzo. Visa laimė, kad estai 
buvo užmezgę ryšius su anglų ir 
prancūzų politikais. Suorgani
zuoti krašto gynėjai, gen. Laido- 
nerio vadovaujami, sugebėjo 
apginti Estijos rytines sienas 
prie Narvos ir Peipuso ežero, 
pietuose išvijo bermontininkų 
gaujas.

Naujai krašto vadovybei vis
ko trūko normaliam gyvenimui 
pradėti, bet susirinkę tautos at
stovai viską aukojo, kad tik 
kraštas būtų laisvas, kad žmo
nes tikėtų, jog tiktai savo jė
gomis ir krauju aplaistyta Esti
jos žemė pražydės bei duos gra
žių vaisių. 1919 m. buvo įvyk
dyta žemes reforma, įvesta savo 
valiuta, bet ramaus gyvenimo 
dar nebuvo. Vos baigus nepri
klausomybės karus ir įvykdžius 
žemės reformą, užėjo ekonomi
nės krizės laikai. Padėtį gelbė- 
vėl ryžosi prez. Paets ir kariuo

VISI TURI PO VIENĄ BALSĄ
Du Kanados Lietuvių Fondo susirinkimai

Vasario 2 d. Toronto Lietu
vių Namuose įvyko dvigubas Ka
nados Lietuvių Fondo visuotinis 
susirinkimas: paprastas metinis 
ir nepaprastas — įstatų kaiku- 
riems paragrafams pakeisti.

Nepaprastame susirinkime bu
vo svarstomi pakeitimai trijų 
paragrafų, kurie, lietuviškai ir 
angliškai, buvo skelbiami “TŽ” 
4 nr. Fondo tarybos pirm. dr. 
A. Bacevičius ir susirinkime da
lyvavęs advokatas C. T. Grant, 
padedamas adv. H. Steponaičio, 
paaiškino, ką reiktų daryti, no
rint Fondui išlaikyti teisę duo
ti nuo mokesčių atleidimo kvi
tus ir išvengti mokesčių, priva
lomų pelno korporacijoms. II- 
giausai sustota ties ketvirtuo*- 
ju paragrafu, nustatančiu, kad 
kiekvienas narys turi po vieną 
balsą, gaunamą už vieno dole
rio įmokėjimą. Po ilgų disku
sijų pagaliau balsavimui buvo 
pateiktos dvi šio paragrafo re
dakcijos.

Dr. A. Bacevičius siūlė šią 
redakciją: “Kiekvienas narys 
turi vieną balsą, bet gali prašyti 
Fondo tarybos papildomų bal
sų. Taryba, atsižvelgdama į Fon
dui padarytus nuopelnus bei pa
slaugas, gali duoti papildomus 
balsus prašytojui, sumokėjus 
vieną dolerį už kiekvieną papil
domą balsą’ bet toks Fondo ta
rybos nutarimas turi dar būti vi
suotinio Fondo susirinkimo pa
tvirtintas.”

Dr. J. Sungaila siūlė: “Kiek
vienas Fondo narys turi tik vie
ną balsą.” Balsuojant slaptu bal
savimu, buvo priimtas dr. J. 
Sungailos pasiūlymas (292 bal
sais prieš 249).

Pirmasis ir trečiasis paragra
fai priimti be pataisų, o antra
me paragrafe išbrauktas šimto 
dolerių įnašo reikalavimas, vie
toje to’ įrašant: “Naujus narius 
priimant, Fondo taryba atsižvel
gia į prašytojo finansinį bei ki
tokį pajėgumą (having demonst
rated financial or other sup
port) Fondo tikslams siekti.”

Šiam nepaprastam susirinki
mui pirmininkavo dr. A. Bace
vičius sekretoriavo nuolatinis 
Fondo tarybos sekretorius V. Ja
nuška.

Eiliniam metiniam susirinki
mui pirmininkavo tas pats dr. 
A. Bacevičius, sekretoriauti pa
kviesdamas J. Karką ir p. Moc
kų. Mandatų komisija (Aperavi- 
čius, Mockus, Berneckas) prane
šė, kad susirinkime dalyvauja 99 
nariai su 570 balsų.

Sveikino KLB pirm. inž. E. 
Čuplinskas. Buvo pristatytas ką 
tik atvykęs JAV Lietuvių Fon
do pirm. dr. A. Razma.

Valdybos pranešimuose tary
bos pirm. dr. A. Bacevičius pa
sidžiaugė dviguba Fondo sukak
timi: 10 metų veiklos ir pirmojo 
$100,000 vajaus pabaiga. Valdy
bos pirm. inž. V. Balsys pain
formavo apie pelno skirstymo 
procedūrą. Bernai paskirstyta 
$5,200 pelno maždaug pusiau 
švietimui ir tautinių šokių gru
pėms bei stovykloms. Iždinin
kas Br. Bastys pranešė, kad 
pernai Fondas paaugo 51 nariu, 
kurie įnešė $5,100, o senieji na
riai papildomai sudėjo $7,000. 
Naujiems metams fondo ižde 

menės vadas gen. Laidoneris. 
Jiems pavyko saugiai išvesti 
kraštą per ekonominius sunku
mus.

Netrukus iš rytų vėl ėmė 
niauktis dangus. Sovietų Sąjun
ga pradėjo ruoštis karui. Suda
riusi pas save Karelijos vyriau
sybę, užpuolė estams giminingą 
Suomiją. Estija matė kas dėjo
si antroj pusėj Bosnijos įlankos, 
bet turėjo tylėti. Visas pasaulis 
kaltino ir smerkė rusus. Pasta
rieji, nustebinti suomių tautos 
ryžto, turėjo pasitenkinti mini
maliu grobiu. Stalinui su Hit
leriu susibičiuliavus ir pasida
linus Pabaltijį įtakos zonomis, 
Sov. Sąjunga vėl pradėjo aki
plėšišką žaidimą. Savitarpio su
tarčių priedanga įvedusi kariuo
menę, po metų okupavo Estiją, 
Latviją ir Lietuvą.

Bendro likimo susilaukusios 
tautos dar labiau pajuto savo li
kimo bendrumą. Nors estai ir 
latviai tikėjosi istorijos pasi
kartojimo bei bandė priešintis 
atslenkančiai komunizmo ban
gai, bet buvo palikti likimo va
liai ir paaukoti rusiškam impe
rializmui. Rusai, susovietintų es
tų vardu, sunaikino estų inteli
gentiją, ištrėmė, išžudė, teroru 
ir kalėjimais sunaikino estų gy
ventojus, sugriovė jų materia
linį gyvenimą, padarė 1,25 mi
lijono gyventojų vergais ir pra
dėjo Estijos kolonizaciją.

Laisvai pagyvenusi estų tauta 
aiškiai atpažįsta klastingą ko
munizmo šypseną. Jėga primes
ta tvarka ir valdžia, rusiškų dur
tuvų saugoma, grius, kaip sužlu
go visos iki šiol buvusios dikta
tūros ir imperijos. Estija gy
vens prie Baltijos jūros, nes ji 
nemari! A.

buvo $101,622. Didžioji dalis 
pinigų laikoma Toronto lietuvių 
kooperatyve “Baramoje”, kita 
dalis — Toronto Brisikėlimo 
bankelyje, Hamiltono “Talkoje” 
ir Montrealio “Lite” iš 8 ¥2 %.

Baigiamosiose diskusijose pa
geidauta:
a. Spaudoje iš anksto skelbti da

tą, iki kurios galima paduoti 
prašymus pašalpai iš Fondo 
gauti (S. Čepas, L. Tamošaus
kas).

b. Paskelbti, kiek jaunųjų auko
tojų dalyvauja Fonde, ir suak
tyvinti priemones jiems į Fon
dą patraukti.

c. Įvykdyti jau kelis kartus su
važiavimo padarytą nutarimą 
atspausdinti Fondo statutą 
angliškai bei lietuviškai ir iš
siuntinėti visiems Fondo na
riams (dr. J. Sungaila).
Fondo tarybos ir valdybos 

pirmininkai pažadėjo tiems pa
siūlymams duoti greitą eigą. A.

ONTARIO

(fovernment 
Information

Transporto ir ryšių 
ministerijos 
pranešimas

Atnaujinkite automobilių ir 
priekabų leidimus

Ontario provincijos vyriausybė pra
neša, kad naujus automobilių bei 
priekabų leidimus galima gauti 291- 
noje leidimų išdavimo įstaigoje vi
soje provincijoje. Kaip ir 1973 me
tais, leidimų kainos yra tokios: $23
— 4 cilinderių automobiliams; $32
— 6 cilinderių; $40 — 8 cilinderių ir 
$5 — priekaboms.
Šiais metais pirmą kartą Ontario 
provincija vietoj naujo leidimo 
plokštelės išduos lipdę, kuri rodys, 
kad automobilio savininkas yra užsi
mokėjęs metinį registracijos mo
kestį.
Naujas nuosavybės dokumentas ne
bus išduodamas — turimasis galios 
penkerius metus.
Pagal naują tvarką automobilių vai
ruotojai nebus reikalaujami, kaip 
praeityje, užpildyti blanką — už
teks pristatyti leidimą su mokesčiu. 
Išdavėjas tada paprašys pasirašyti 
draudos blanką, nurodyti draudos 
bendrovės pavadinimą, agentą, nu
merį ir galiojimo terminą. Po to jis 
grąžins su įklijuota lipde daugiametį 
leidimą. Taip pat išduos vairuotojui 
kitą lipdę, kurią reikės priklijuoti 
ant savo automobilio užpakalinės 
plokštelės.

The Hon. William G. Davls 
Premier of Ontario
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A. SNIEČKAUS LAIDOTUVĖS
Medicininę išvadą dėl A. Snieč

kaus mirties paskelbė net aštuoni žy
miausi gydytojai. Iš jos sužinome, 
kad velionis “sirgo aortos, jos šaknų 
ir širdies arterijų ateroskleroze. 
1974 m. sausio 22 d. staiga sutriko 
kraujotaka širdies raumenyje, išsi
vystė ūmus širdies-kraujagyslių ne
pakankamumas ir įvyko mirtis”. A. 
Sniečkaus palaikai dvi dienas buvo 
pašarvoti Vilniaus sporto rūmuose 
ir sausio 25 d. palaidoti Antakalnio 
karių kapinėse. Prie kapo duobės at
sisveikinimo žodi tarė vilniškės augš- 
čiausiosios tarybos pirm. M. Su- 
mauskas. Karstą nuleidžiant į duobę, 
skambėjo J. Novakausko “Varpų mu
zika” ir artilerijos šūviai. Platesnio 
masto atsisveikinimas buvo sureng
tas Vilniaus sporto rūmuose, kur jį 
pradėjo ministerių tarybos pirm. J. 
Maniušis. Iš ilgo kalbėtojų sąrašo 
tenka išskirti sovietų kompartijai 
atstovavusį centrinio komiteto sekr. 
I. Kapitanovą, atvežusį asmeninę L. 
Brežnevo užuojautą, maršalą I. Ba- 
gramianą ir velionį prižiūrėjusį V. 
Charazovą. Specialias delegacijas bu
vo atsiuntusios karinės apygardos, 
kompartijos iš Gudijos, Latvijos, Es
tijos, Kaliningradu paverstos Kara
liaučiaus srities, Lenkijos Balstogės 
ir Seinų, R. Vokietijos Erfurto. Mir
ties pranešimui, užuojautoms, atsi
sveikinimo bei laidotuvių aprašy
mams skirta daug puslapių “Tieso
je” ir “Komjaunimo Tiesoje”. Tačiau 
abiejuose laikraščiuose skelbiamas 
ne tik toks pat tekstas, bet ir tos pa
čios nuotraukos. Net ir klišių dy
dis — tas pats. Tai, žinoma, liudija, 
kad atsisveikinimas su' A. Sniečkum 
spaudos puslapiuose buvo atliktas 
organizuotu būdu, su stropia kom
partijos cenzūra bei aprobata, kad 
nebūtų jokių nukrypimų nuo supla
nuotos linijos.

MIRTIES METINĖS
Lenino mirties 50-tosios metinės 

buvo paminėtos ne tik Maskvoje, bet 
ir Vilniuje, Kaune bei kituose Lie
tuvos miestuose. Mokslų Akademijos 
visuomenės mokslų skyrius ir kom
partijos istorijos institutas sausio 15 
d. Vilniuje surengė “mokslinę” kon
ferenciją “Lietuva — lenininiu ke
liu”. Įvadinį žodį tarė instituto di
rektorius R. Šarmaitis, apie kompar
tijos vykdomą darbo žmonių auklėji
mą internacionalizmo dvasia kalbėjo 
S. Atamukas, apie lenininių tautų 
draugystės idėjų pergalę — A. Au
gus. Pranešimą “Lenininis socializmo 
sukūrimo planas ir jo įgyvendinimas 
Tarybų Lietuvoje” skaitė LM Aka
demijos istorijos instituto sektoriaus 
vadovas H. Šadžius, o tą visą “moks
linę” konferenciją apibendrino pats 
istorijos instituto direktorius B. Vait
kevičius. Sausio 21 d. Lenino pa
minklą raudonų gvazdikų puokštėm 
papuošė kompartijos, valdžios parei
gūnai, organizacijų bei institucijų 
atstovai, aidint L. Bcethoveno “Pate- 
tinės sonatos” garsams. Leninui skir
tą lietuvišką V.. Grybo eilėraštį pa
deklamavo aktorius R. Butkevičius, 
rusišką A. Prokofjevo eilėraštį “Le
ninas” — Vilniaus rusų dramos teat
ro aktorė V. Zemskaja. Revoliucijos 
muzėjuje surengtame minėjime atsi
minimus pasakojo Petrapilio revoliu
cinių mūšių dalyvis J. Jodelis ir save 
revoliucinių kovų Lietuvoje vetera
nu tituluojantis Z. Minkovas. Iki ko
kio absurdo yra nuėjęs Lenino garbi
nimas, liudija “Komjaunimo Tiesoj” 
šios sukakties proga paskelbtas poe
to Juozo Macevičiaus prozinis pos
mas, kurį dėl vietos stokos cituoja
me kaip prozos gabaliuką: “Jis nie
ko žemėj nevadino “mano”, išskyrus

Sudbury, Ontario
f PADĖKA

Ypatingą padėką reiškiame B. V. 
Griniams, A. P. Mazaičiams ir N. J. 
Paulaičiams, kurių iniciatyva mums 
buvo surengtos labai gražios įkurtu
vės. Nuoširdžiai dėkojame kun. A. 
Sabui už namo pašventinimą bei 
jautriai tartus žodžius, o J. Kručui 
už gražią kalbą. Taip pat nuoširdus 
ačiū visiems dalyvavusiems ir prisi- 
dėjusiems prie taip brangios dova
nos: J. Bataičiui, B. V. Griniams, 
Gataučiams, M. J. Kriaučeliūnams, A. 
J. Kručams, M. Lapienienei, A. P. 
Mazaičiams, G. G. McKeown, M. A. 
Mikšiams, N. J. Paulaičiams, S. J. 
Petrėnams, S. K. Podėliams, J. Re- 
meikiui, B. J. Stankams, O. V. Step- 
šiams, M. Trumpauskienei, E. S. Tol- 
vaišoms.

Jūsų nuoširdumas ilgai pasiliks 
neužmirštamas —

I. Raškevičienė, 
sūnūs Jonas ir Vitas

SIMCOE, ONTARIO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju apylinkės lie
tuviams, lankiusiems mane ligoninė
je, Simcoe, Ont.

Su gilia pagarba —
Jūsų — Emilija Bačiūnienė 

> Viešėdami Čikagoje, ’

neužmirškite aplankyti M. jj- J. VAZNELIŲ 

GIFTS INTERNATIONAL INC. 
2501 w. 7ist STREET, Telefonas 471-1424 ! 
CHICAGO, ILL. 60629. ---------------------------------------- ,

i čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ' 
 Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------
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savo nuomonę ar mintį, arba be galo 
taurią savo meilę. O visa kita jis va
dino “mūsų”. Ir mūsų erą jis vadi
no mūsų amžium, tarsi uždedamas 
visiems atsakomybę už revoliuciją, 
už žmogų, už pasaulį.” Visai kitokį 
Lenino atvaizdą “Gulago salyne” 
piešia A. Solženicinas, atskleisdamas 
Lenino pradėtus žiaurumus, kuriuos 
ištobulino Stalinas, talkinamas atsa
komybę už žmogų praradusios kom
partijos.

ŽVEJŲ BAZĖ KUBOJE
“Tiesos” 5 nr. E. Uldukis paskel

bė pasikalbėjimą su Klaipėdon grį
žusiais žvejybos laivų remontuoto- 
jais. Pasirodo, Havanoje yra įsteig
ta Klaipėdos okeaninio žvejybos lai
vyno bazė, kur remontuojami laivai 
ir keičiamos jų įgulos. Pamaininei 
grįžusių grupei vadovavo rusas kapi
tonas A. Denesiukas ir jo I pava
duotojas P. Mažeika. Pastarasis pasa
koja: “O pagalvokime, kokią naudą 
duoda bazei įgulų keitimas netoli 
žūklaviečių. Anksčiau mūsų trale
riai po 3-4 mėnesių žūklės grįždavo 
į Klaipėdą, čia remontuodavosi, keis
davo įgulas ir vėl išplaukdavo į to
limus Atlanto rajonus ...” Pasak P. 
Mažeikos, darbas nebuvo lengvas: 
“Sunku aklimatizuotis, priprasti prie 
tropinio karščio. O pratintis nebuvo 
kada: laivai laukė remonto. Koman
da nedidelė, o užduotys rimtos: per 
dvi savaites grąžinti rikiuotei! pen
kis mėnesius žūklavusį tralerį...” 
Ta komanda ir vieno laivo įgula 
1973 m. rugpjūčio pradžioje dar bu
vo pasiųsta ir į kolektyvinį ūkį pu
pelių rinkti.

PAKEITĖ PAVADUOTOJUS
“Gimtasis Kraštas” sausio 17 d. 

praneša pasikeitimus redakcijoje. 
Vyr. red. Vacio Reimerio pavaduo
tojas Jonas Lukoševičius perėjo 
dirbti į vilniškės kompartijos cent
rinio komiteto užsienio ryšių sky
rių, apie kurį spaudoje lig šiol nie
ko nėra tekę girdėti. V. Reimerio 
pavaduotoju paskirtas buvęs atsakin
gasis sekr. Vilius Baltrėnas, o jo 
vieton — Jonas Kuckailis.

AUTOMĖGĖJŲ DRAUGIJA
Organizacinis komitetas, vadovau

jamas profsąjungų tarybos sekr. B. 
Lopatos, sausio 18 d. Vilniuje įvy
kusiame atstovų suvažiavime įsteigė 
Lietuvos Automėgėjų Draugiją. Pa
tvirtinus įstatus, vadovu buvo išrink
tas treneris ir Lietuvos Automobilių 
Sporto Federacijos pirm. A. Kurdzi- 
kauskas. Draugija jungs Lietuvos gy
ventojus, turinčius lengvuosius au
tomobilius ir motociklus, rūpinsis 
vairuotojų kvalifikacijos kėlimu, au
tomobilių remontu, automobilizmo 
sportu, turizmu. Suvažiavimo išvaka
rėse draugija jau turėjo 2.362 sky
rius su 56.064 nariais. Iš viso gyven
tojai turi apie 70.000 lengvųjų auto
mobilių ir 210.000 motociklų. Lė
šoms telkti įvedamas įstojamasis ir 
metinis nario mokestis: automobilių 
savininkams — 5 rb., motociklų — 
3 rb., neturintiems asmeninių trans
porto priemonių — 1 rb. Pernai Lie
tuvos keliuose dėl vairuotojų kaltės 
įvyko 2.917 nelaimių. Šias nelaimes 
tikimasi sumažinti kvalifikacijos kė
limu. F. Petroševičius “Tiesos” 13 
nr. atskleidžia labai plačius draugi
jos veiklos planus: “Bus steigiamos 
automobilių ir motociklų techninio 
aptarnavimo stotys, moteliai, kem
pingai, autoturistų bazės, mašinų 
stovėjimo aikštės, kursai ir mokyk
los. Draugija suburs automėgėjus į 
individualių garažų statybos koope
ratyvus, skirstys automobilių pirki
mo ir kapitalinio remonto limitus 
savo nuožiūra, padės įsigyti atsargi
nių dalių...” V. Kst.

PALM BEACH, 
FLORIDA

VASARIO 16. Palm Beach ir apy
linkės lietuvių klubas rengia Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą va
sario 16, šeštadienį, Juno Beach me
todistų salėje, šv. Mišios lietuvių 
kalba — 2 v. p. p. Programa toje pa
čioje salėje — 3 v. p. p. Bus išstato
mos vėliavos, padedamas vainikas už 
mirusius, invokacija, Lietuvos ir 
Amerikos himnai, paskaita—Viliaus 
Bražėno, meninė dalis, užbaiga gies
me “Marija, Marija” ir vaišės. Visus 
geros valios lietuvius Palm Beach ir 
apylinkėje lietuvių klubas ir nariai 
maloniai kviečia dalyvauti. Mums ge
rasis Dievas leido laimingai atvykti į 
šią laisvės šalį, tad ir pasistenkime 
atlikti savo šventą pareigą: Dievui, 
tautai ir tėvynei, ab.

Tillsonburg, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, ren

giamas KLB Delhi apylinkės valdy
bos, įvyks vasario 16, šeštadienį, 7 
v.v., Tillsonburgo Community Cent
re salėje (45 Hardi St.). Paskaitą 
skaitys A. Rinkūnas iš Toronto, me
ninę programos dalį atliks Londono 
“Baltijos” ir Delhi “Palangos” jau
nimo ansambliai. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti. S.J.

nmiiiiiiiiiiffliu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
56-tos sukakties ■ ■ ■
IŠKILMINGAS mmegmas

vasario 24, sekmadienį

LONDONE, Ont., 
ALTHOUSE KOLEGIJOS TEATRO SALĖJE 
(Western ir Samia Gravel Rd., prie universiteto), 

3 valandą po pietų, punktualiai

• PRELEGENTAI: Jo Ekscelencija G. Emmet Carter, D.D., Londono vyskupas, ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Alirris Kuolas.

® KONCERTE' Klevelando Vyrų Oktetas. • Londono "Baltijos" ansamblis.
• Piano ir smuiko rečitalis — Jonas Čegys ir Margaret Neufeld.

Įėjimas nemokamas. Atvykime visi kaip vienas, kviesdami 
visus lietuvius ir nelietuvius 
Būkime punktualūs ir duosnūs 
koncerto išlaidų padengimui.

— kaimynus bei draugus, 
aukomis Tautos Fondui bei

KLB Londono apylinkės valdyba 
ir Vakarų Ontario Universiteto 
Lietuvių Studentų Klubas

LONDON,
BURMISTRO LEIDIMU Londono 

miesto rotušė Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties proga ištisas tris 
savaitgalio dienas, vasario 15, 16 ir 
17 d.d. puošis plevėsuojančia Lietu
vos trispalve. KLB tarybos suvažia
vimo metu (1973 m. spalio mėn.) 
prie judėjimo pilnos Wellington gat
vės plevėsavo Lietuvos vėliava. 
“Holiday Inn” vadovybė turėjusi at
sakyti daug paklausimų apie ją. Va
sario 24, minėjimo dieną Londone, 
trispalvė plevėsuos prie Vak. Onta
rio universiteto Althouse Kolegijos.

“THE GLOBE AND MAIL” žinio
mis, Otavoje ukrainiečių bendruome
nė paprašė leidimo prie Otavos rotu
šės pakelti laisvosios (1919 — 1922) 
Ukrainos vėliavą. Rotušės pareigū
nai teisinosi gavę Kanados užsienio 
reikalų ministerijos potvarkį vėlia
vos pakėlimą sulaikyti. O.

VISI LONDONO IR APYLINKĖS 
lietuviai kviečiami į Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo minėjimą 
sekmadienį, vasario 24 d., 3 v.p.p., 
Althouse College salėje, Vakarų On
tario universiteto ribose. Kalbą pa
sakyti sutiko vysk. E. Carter. Taip 
pat į londoniečius kreipsis Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Al
inis Kuolas. Koncertinėje dalyje gir
dėsime Klevelando vyrų oktetą su 
soliste. Smuiko-pianino rečitalį at
liks Margaret Neufeld ir Jonas če- 
gys. Programoje taip pat dalyvaus 
“Baltijos” ansamblis. Įėjimas nemo
kamas. Aukos renkamos Tautos Fon
dui ir minėjimo išlaidoms padengti. 
Minėjimą rengia KLB Londono apy
linkės valdyba ir Vakarų Ontario 
universiteto lietuvių studentų klu
bas.

HAMILTONO “AUKURAS” aplan
kė Londono apylinkės lietuvius va
sario 2 d., suvaidindamas V. Alanto 
3 v. komediją “Šiapus uždangos” Ši
luvos Marijos parapijos salėje. Teat
ras Londonan atvykti buvo pakvies
tas Šiluvos Marijos parapijos komi-

HAMILTON
“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun

tų rengiamas Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties minėji
mas bus vasario 17 d. Visi skautai- 
tės uniformuoti dalyvauja 11 v. šv. 
Mišiose. Po Mišių salėje po bažnyčia 
įvyks tuntų sueiga. Skautams daly
vavimas būtinas. Kviečiami tėveliai 
ir svečiai. Kaziuko mugė įvyksta ko
vo 10 d. Jaunimo Centre. L. S.

TŪKSTANTIS LOTERIJAI. Mer
gaičių choro “Aidas” lėšų telkimo 
komitetas organizuoja loteriją ke
lionei į Europą. Šią loteriją aukomis 
parėmė: Kronas Real Estate Ltd. — 
$500, A. H. Liaukai — $200, dr. V. 
Kvedaras — $150, V. E. Sakai—$100, 
A. Silinskas — $50. “Aidas” visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja. Jis 
prašo visus tautiečius prisidėti savo 
aukomis prie išvykos į Europą. Au
kas galima visada įteikti choro ad
ministratoriui arba lėšų telkimo ko
miteto iždininkui J. Stankui, 121 
Rothsay Ave, Hamilton, Ont.

MADŲ PARODA. “Aido” lėšų tel
kimo komitetas ruošia madų parodą 
kovo 20 d. Jaunimo Centre. Mote
rims ir vyrams pavasarinius drabu
žius demonstruos “Right House” 
krautuvė. Bilietus jau dabar galima 
įsigyti pas choristes.

KAUKIŲ BALIUS. Aukuriečiai 
sparčiai ruošiasi kaukių baliui va-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 4 4 T

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.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

ONTARIO
teto. Spektaklį stebėjo apie 100 žiū
rovų. “Šiapus uždangos” komedija 
buvo tikrai puikiai suvaidinta. Artis
tai savo rolėse jaufėsi laisvai. Jų 
vaidyba, ypač palyginus su vietinė
mis mėgėjų grupėmis, yra gana ge
ra. Linksma intriga smagiai nuteikė 
žiūrovus, kurie nesigailėjo katučių 
uždangai nusileidus. Po spektaklio, 
vakarienės metu, režisorė E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė priminė, kad "Au
kuras” yra vienintelis pastovus lietu
vių teatras, paruošęs 25 vaidinimus 
per 25 savo egzistencijos metus. Si
dabrinę “Aukuro” sukaktį ruošiama
si atžymėti šiais metais. Daugia- 
kultūrės paramos dėka, “Aukuras” 
dabar gali daryti išvykas su spektak
liais kur tik bus kviečiamas. Gaila, 
kad šios meninės grupės pasišventi
mas ir talentų gausumas nebuvo už
tenkamai suprastas ir įvertintas Lon
dono apylinkėje gyvenančių tautie
čių, nes salė galėjo talpinti dar ant
ra tiek žiūrovų. Apatija mūsų gy
vam, meniniam žodžiui yra liūdnas 
reiškinys, nes teatrinė grupė, kaip 
“Aukuras”, gali egzistuoti ir klestėti 
tik žiūrovų remiama.

JAU KETVIRTĄ KARTĄ dvejų 
metų laikotarpyje vasario 3 d. 12 v. 
organizaiejų atstovai susirinko Šilu
vos Marijos parapijos salėje aptarti 
lietuviškos veiklos. Išrinkta KLB 
Londono apylinkės rinkiminė komi
sija: pirm. Br. Misius, nariai — J. 
Aušrotas, V. Gudelis, A. Kudirka ir 
V. Vaitkus; kandidatas — Pr. Tumo- 
sas.

VEIKLOS TVARKARAŠTIS: vasa
rio 9 d. — studentų šokiai parapi
jos salėje; vasario 17 — metinis pa
rapijos susirinkimas; vasario 23 — 
KLK Moterų Londono skyriaus ruo
šiamas blynų balius-šokiai; vasario 
24, 3 v. p.p., Althouse salėje — Va
sario 16 minėjimąs-koncertas; kovo 
10 — Kaziuko mugė; balandžio 7 — 
KLB Londono apylinkės visuotinis 
susirinkimas ir valdybos rinkimai;

, ONTARIO
sario 23, šeštadienį, Jaunimo centre. 
Labai įdomią programą atliks Toron
to dramos mėgėjų teatras. Geriau
sios ir įdomiausios kaukės bus pre
mijuojamos. Bus turtinga loterija, 
laimės staliukai, turtingas bufetas 
su karštais ir šiltais užkandžiais. Vi
sus svečius linksmins J. Vaičiaus or
kestras. Visi kviečiami dalyvauti.

“AUKURAS” su dideliu pasiseki
mu vasario 2, šeštadienį, Londone 
suvaidino komediją “šiapus uždan
gos”, o vasario 3, sekmadienį, Wind
sore — pasaką “Sniego karalienė”. 
Rengiasi kitom išvykom. J. P.

PRIZINĮ KALAKUTŲ šaudymą 
ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų Klu
bas “Giedraitis” vasario 17, sekma
dienį. Pradžia — 10 v.r. savoj šau
dykloj. V-ba

Advokatas 
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balandžio 27 — “Baltijos” vakaras 
Centennial salėje; balandžio 28 — 
KLB tarybos rinkimai; gegužės 12 — 
Motinos Diena ir lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas; bir
želio 23 — Šiluvos Marijos para
pijos 10 metų sukaktis. B. K.

UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI įvyks šešta
dienį, vasario 23 d., parapijos salėje, 
1414 Dundas St. E., rengiami Londo
no kat. moterų skyriaus. Prašoma 
paaukoti loterijai. Geras orkestras, 
turtingas Užgavėnių bufetas, jauki 
šeimyniška nuotaika. Iš toli ir arti 
visi kviečiami dalyvauti ir pasinau
doti paskutine proga prieš Gavėnią 
pasilinksminti. D. E.

STUDENTAI SURENGĖ IŠVYKĄ 
į Windsorą sausio 26 d. futbolo rung
tynėms. Įdomus žaidimas įvyko 
Windsoro universitete tarp Windso- 
ro ir Londono studentų. Žaidė šie
met ir studentės — parodė vyrams 
savo atletinį vikrumą. Londono stu
dentai jau antri metai iš eilės nu
silenkė windsoriečiams, nepasiduoda
mi iki paskutinio momento. Gaila, 
pralaimėjo žaidimą ir taurę. Tiki
mės, bus didesnis įspūdis, jei mes 
ateinančiais metais atsiimsime tau
rę savo “teritorijoj”.

Windsoro studentai prieš žaidimą 
mus duosniai vaišino p. p. Čerškų 
“Chippawa House” ir vakare Šv. Ka
zimiero parapijos patalpose. Šiltai 
priėmė su skaniausiais valgiais, gė
rimais ir muzika. Daug jaunimo at
vyko ne tik iš Windsoro ir Londono, 
bet ir iš Detroito. Buvo labai malonu 
visiems pamatyti naujus ir senus vei
dus. Buvo taip pat proga visiems at
sitraukti nuo mokslo ir užmiršti vi
sus rūpesčius.

Vakare buvo išrinktas rungtynių 
karalius londonietis Antanas Vyš
niauskas. Londonas taip pat laimėjo 
alaus gėrimo rungtynes. Komandą 
sudarė Antanas Vyšniauskas, Jurgis 
Valaitis ir Marius Chainauskas.

Londono studentai yra labai dė
kingi Windsoro studentams už tokį 
priėmimą ir aprūpinimą nakvynė
mis. Tikimės, kad kitais metais jie 
taip pat atsilankys pas mus ir pasi
svečiuos. N. Gverzdytė

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 PROGRAMA. Mies

to burmistras oficialiai paskelbs Lie
tuvos Dieną vasario 16. Tą dieną 9 
v.r. burmistras dalyvaus Lietuvos vė
liavos pakėlimo iškilmėse prie mies
to rotušės. Visi lietuviai prašomi da
lyvauti; kas gali — su tautiniais 
drabužiais. Vakare įvyks vakaras- 
koncertas slovakų salėje (Page-Wel
land gatvių kampas). Programą at
liks Hamiltono par. choras, vad. mu
ziko A. Paulionio, ir St. Catharines 
“Nemuno” ansamblis, vad. Stasės 
Zubrickienės. Paskaitininkas — inž. 
L. Grinius iš Buffalo. Po to — pasi
linksminimas ir vaišės visiems pro
gramos dalyviams bei svečiams.

Sekmadienį, vasario 17, įvyks iš
kilmingos pamaldos pranciškonų mal
dos namuose. Visos organizacijos da
lyvaus su vėliavom. Po pamaldų bus 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pager
bimas prie Laisvės paminklo.

Pavakary (tiksli valanda bus pra
nešta vėliau) iš CKTB radijo stoties 
bus transliuojama lietuviška progra
ma anglų kalba. Visur dalyvaus re
porteris ir fotografas “St. Catharines 
Standard” laikraščio. Pastarasis Va
sario 16 proga įdės rašinį apie Lie
tuvos nepriklusomybę.

ATVYKS “SNIEGO KARALIENĖ”. 
Ją atveš Hamiltono “Aukuras” kovo 
3, sekmadienį. Vaidinimas įvyks Ca
nadian Legion salėje, 111 Church 
gatvėje, 3 v. p.p. Tikslas yra ne pel
nas, bet palaikymas ir puoselėjimas 
lietuviškos kultūros, todėl dalyvavi
mas visų lietuvių iš viso Niagaros 
pussiasalio tiek Vasario 16 minėji
me, tiek šiame įdomiame vaidinime 
yra jau mūsų visų garbės reikalas.

TAUTOS FONDO ATSTOVU suti
ko būti Antanas Gverzdys, galva la
bai veiklios šeimos. Vasario 16 yra 
geriausia proga per šį fondą pa
remti mūsų tautos laisvės siekius. 
Paremti juk jau galime visi. St. Ca
tharines tautiečiai yra gana duosnūs, 
bet stambiau aukoja kasmet tik ke
letas lietuvių. Pasekime ir kiti jų 
pavyzdžiu.

PO SUNKIOS AUTOMOBILIO ne
laimės iš Wellando ligoninės į na
mus sugrįžo Juozas Satkus. Penki 
broliai gyvena St. Catharines mies
te. Juozo nelaimė sukrėtė visus, ypač 
jo brolius. Dabar džiaugiasi visi ir 
linki greit sustiprėti bei grįžti į dar
bingą gyvenimą. Kor.
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS prašo visas aktyviai 
veikiančias tautinių šokių grupes 
bei ansamblius ir lituanistines mo
kyklas atsiųsti savo adresus pirm. 
Jadvygai Matulaitienei, 188 Logan 
St., Brooklyn, N. Y. 11208, USA.

A. SOLŽENICINO “GULAGO SA
LYNAS” vėl suaktualino sovietines 
koncentracijos stovyklas. NBC tele
vizijos tinklas sausio 27 d. visoje 
Amerikoje transliavo koresponden
to Tomo Pettit paruoštą specialią 
laidą, kurioje stovyklų vaizdą at
skleidė jų 15-25 pėdų ploto modeliai, 
nuotraukos ir gyvųjų liudininkų pa
reiškimai. Lietuviams atstovavo 1940 
m. Sibiro šiaurėn išvežtas dr. Myko
las Devenis, 1953 m. pateikęs liudiji
mą Kersteno komitetui. “Darbinin
ko” redakcija programos vadovui T. 
Pettit pasiūlė penkių lietuvių pavar
des, iš kurių jis pasirinko dr. M. De- 
venį. Kartu su dr. M. Deveniu trum
pus pareiškimus apie gyvenimą kon
centracinėse sovietų stovyklose ir 
kalėjimuose padarė Myron Mycio, 
Roman Brachman, Yuri Handler. ..

BROCKTONO BURMISTRU buvo 
išrinktas ir sausio 7 d. prisaikdintas 
lietuvių kilmės teisininkas dr. David 
E. Crosby. Šia proga jis užprašė Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos bažny
čioje padėkos Mišias, kurias atnaša
vo klebonas kun. Petras Šakalys. Pa
maldų metu savo vadovo Juliaus Gai
delio lietuviškas Mišias giedojo cho
ras. Pagerbtuvės naujajam burmist
rui buvo surengtos parapijos salėje. 
Čia jį sveikino ilga eilė lietuvių or
ganizacijų atstovų. Lietuvių vardu 
buvo įteikta ant stalo pastatoma vė
liavėlė su įrašu “Brocktono lietuviai 
1974 m.” Kiekvienam sveikintojui 
burmistras dr. D. E. Crosby padėko
jo lietuvišku “ačiū”. Jo motina Vis- 
mantaitė, nors gimusi JAV, dar gra
žiai kalba lietuviškai. Jos tėvai Ona 
ir Ignotas Vismantai į JAV atvyko 
su pirmąja lietuvių banga. Burmist
ro dr. D. E. Crosby tėvas yra airis, 
ilgą laiką tarnavęs policijoje, pasie
kęs kapitono laipsnį.

ČIKAGOS SOUTHWEST KOLEGI
JA, 7500 So. Pulaski Rd., nuo š. m. 
kovo 1 d. įveda lietuvių kalbos kur
są jos nemokantiem studentam nuo 
18 metų amžiaus. Pagrindinis dėme
sys bus skiriamas šnekamajai kalbai, 
kad studentai išmoktų lietuviškai 
susikalbėti. Informacijų teirautis 
tel. 735-3000, ext. 296-297.

LOS ANGELES KALIFORNIJOS 
UNIVERSITETO studentai Rasa Ar- 
baitė, Vita Kevalaitytė ir Linas Ko
jelis nori įsteigti Lietuvių Studentų 
Sąjungą. Prašymas sausio 21 d. jau 
įteiktas universiteto vadovybei. Uni
versitete yra apie 20 veiklių lietuvių 
studentų, bet organizatoriai tikisi iš
judinti ir neveikliuosius.

TEISIŲ DR. JURGIS GLIAUDYS, 
rašytojo J. Gliaudos sūnus, buvo pa
skirtas JAV VI armijos teisėju Fort 
Huachuca būstinėje. Teisių daktaro 
laipsnį jis yra gavęs Los Angeles Lo
jolos teisių mokykloje. Tarnaudamas 
kariuomenėje kapitono laipsniu, ėjo 
advokato, prokuroro ir patarėjo pa
reigas kariniuose teismuose JAV ir 
P. Vietname. Pasitraukęs iš kariuo
menės, keliavo po pasaulį, dirbo Ka
lifornijos prokuratūroje ir vertėsi 
advokatūra. Tapti kariuomenės teis
mo teisėju jam pasiūlė Pentagono 
teisių departamentas.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIAI įsikū

rimo 25 metų sukaktį paminės suva
žiavimu Medeliine ir visa eile ren
ginių vasario 15-19 d. d. Programa 
pradedama vasario 15 d. Hamiltono 
“Gyvataro” sutikimu aerodrome ir 
vakariene “Nutiabra” višbutyje. Va
sario 16 d. — minėjimas Maria Auxi- 
liora salėje, pamaldos lietuviams ir 
vakarienė Lietuvių Centre. Vasario 
17 d. — pamaldos katedroje, daly
vaujant arkivyskupui, vainiko padė
jimas prie Kolumbijos išlaisvintojo 
S. Bolivaro paminklo. Vasario 18 d. 
“Gyvataro” nariai supažindinami su 
Medellinu. Vasario 19 d. — “Gyva
taro” koncertas Pablo Tobon Uribe 
teatre. Vasario 20 d. “Gyvataras” ir 
Medellino lietuvių delegacija išvyks 
tolimesniam sukakties minėjimui 
Bogoton. Čia vasario 21 d. numato
mas vizitas Kolumbijos prez. dr. M. 
Pastranai, memorandumo įteikimas 
Lietuvos reikalu. Prezidentui bus 
įteikta ir Lietuvą primenanti simbo
linė dovana. Sukaktuviniai renginiai 
užbaigiami vasario 24 d. “Gyvataro” 
koncertu Barranquilla mieste.

PIRMIEJI LIETUVIAI IŠEIVIAI 
Kolumbijoj! atvyko 1948 m. pavasarį. 
Jų atsikvietimu bei įkurdinimu rū
pinosi jau 1946 m. įsteigtas Katalikų 
Komitetas, kurį sudarė keturi lietu
viai kunigai ir keli pasauliečiai, Ko- 
lumbijon atvykę prieš II D. karą. Iki 
1952 m. Kolumbijon atvažiavo apie 
500 lietuvių, kurių didžioji dalis ap
sigyveno Bogotoje ir Medeliine. 
Bendruomeninė bei kultūrinė veikla 
šiuose centruose prasidėjo 1949 m., 
išrinkus kolonijų apylinkių valdy
bas.

Argentina
PROF. JULIUS KAKARIEKA su 

žmona, dviem sūnumis ir trim duk
romis grįžo į Čilės sostinę Santiago. 
Argentinon jis buvo pasitraukęs ir 
apsigyvenęs Resistencia mieste dėl 
politinių pasikeitimų, kai valdžią Či

lėje perėmė marksistas prez. S. Al
lende. J. Kakarieka yra istorijos 
profesorius, dėstęs istoriją Čilės uni
versitetuose 22 metus.

Australija
VYSKUPAS E. KELLY paprašė 

kun. P. Butkų Sydnėjuje parūpinti 
kiek galint platesnių žinių apie reli
gijos persekiojimą sovietų okupuoto
je Lietuvoje, šiuo klausimu yra su
sidomėjęs ir Adelaidės vysk. F. P. 
Kennedy. Jiedu planuoja visą šį 
klausimą iškelti Australijos vyskupų 
konferencijoje.

LITERATŪROS IR DAINOS VA
KARAS buvo surengtas Australijos 
Katalikų Federacijos suvažiavime 
Adelaidėje. Katalikų Centro salėje 
jį savo eilėraščiais pradėjo Anta
nas Skirka, tęsė poetas Juozas Mikš- 
tas, kurį programos vadovas Pr. Pus- 
dešris pasveikino amžiaus šešiasde
šimtmečio proga. Melburnietė Mari
ja Malakūnienė skaitė eilėraščių cik
lą “Fragmentas iš gyvenimo mozai
kos”. žodį apie negalėjusią atvykti 
Mariją Slavėnienę tarė Pr. Pusdeš- 
ris, jos poezijos pynę iš knygos “Ne
žinomi keleiviai” atliko E. Varnienė, 
N. Skidzevičius, O. Stlmburienė ir 
dr. A. Stepanas. Literatūrinę dalį 
užbaigė Viktoras Baltutis feljetoną 
“Tarp žmonių ir gyvulių”. Programą 
pora šokių papildė baleto studentė 
Regina Smaliorytė su savo partneriu 
Alex Ilinu. Koncertinei daliai atsto
vavo Australijos operos sol. Paulius 
Rūtenis S. Šimkaus, M. Petrausko, B. 
Zabielos dainomis, J. Kamavičiaus 
“Gražinos” ir G. Verdi “Traviatos” 
arijomis. Didžiausio dėmesio susilau
kė vietinio kompoz. B. Zabielos dai
nos, kuriom jis panaudojo taip pat 
vietinio poeto J. Mikšto eilėraščius. 
Suvažiavime buvo surengtas ir jau
nimo talentų vakaras, kuriame Ade
laidės šeštadieninė mokykla pakarto
jo mokslo metų užbaigai skirtą G. 
Gudauskienės operetę “Meškiukas 
Rudnosiukas”, sukurtą pagal Bern. 
Brazdžionio eiliuotą to paties pavadi
nimo pasaką. Antroji vakaro dalis 
buvo skirta deklamacijoms, vaikų 
duetui, baleto šokiams, fortepijono 
muzikai.

Italija
PRIEŠ KALĖDAS KUNIGU ĮŠVEN

TINTAS kun. Vytautas J. Valodka, 
Šv. Kazimiero kolegijos auklėtinis, 
pirmąsias Mišias laikė lietuvių Tėvų 
saleziečių būstinėje, Frascati mies
telyje prie Romos, dalyvaujant kon- 
celebrantams kunigams Burbai, Ze- 
liauskui ir Urbaičiui. Naujajam ku- 
n'gui buvo surengtos šeimyniško po
būdžio vaišės. Saleziečių vardu jį 
sveikino kun. Burba.

STUDIJUOTI TEOLOGIJJOS Ro
mon atvyko JAV lietuvis Albertas 
Stalioraitis ir St. Joseph, Mich. Stu
dijas jis pradėjo nuo 1973 m. pra
džios.

Britanija
ŠKOTIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠ

TIS “Išeivių Draugas” su 1974 m. 
1 nr. atšventė 60 metų sukaktį. Laik
raštį 1914 m. sausio 1 d. data pradė
jo leisti jo sumanytojas ir pirmasis 
red. kun. Juozas Norbutas, o leidėju 
oficialiai pasiskelbė Lietuvių Rymo 
Katalikų Sąjunga. Nuo 1934 m. “Iš
eivių Draugą" redaguoja prel. Juo
zas Gutauskas, kuriam šiemet sueina 
darbo redakcijoje keturiasdešimtme
tis. Sukaktuviniame numeryje rašo
ma: “Kadaise “Iš. D.” turėjo per 
tūkstantį skaitytojų. Deja, senieji 
skaitytojai traukiasi į amžinybę, nau
jų neateina. Iš savaitraščio jis yra 
priverstas virsti mėnesiniu. Ir toks 
negalėtų gyvuoti, jei jo geraširdiškai 
neparemtų skaitytojai. “Išeivių Drau
gas” yra jubiliatas. Už jį senesni 
yra tik keturi Amerikos lietuviški 
laikraščiai...” Administratoriais yra 
buvę: Valaitis, J. Matulaitis, Mika
lauskas, J. Javorskis, J. Jurgilas, J. 
Kašponis, K. Savonis ir A. Jovaras, 
raidžių rinkėjomis — A. Kučinskai
tė, Ona ir Kazė Mikalauskaitės, O. 
Paškevičienė, K. Dzidolikaitė, S. 
Zorkienė ir G. Danilevičienė. Čia 
tenka pabrėžti jų didelį triūsą, nes 
laikraštis renkamas rankomis. Todėl 
visiškai nenuostabu, kad jo sukaktu
vinis numeris tėra tabloidinio forma
to keturi puslapiai. Jo turinį sudaro 
trumpi pranešimai iš vietinio bei už
sienio lietuvių gyvenimo, sovietų 
okup. Lietuvos.

“IŠEIVIŲ DRAUGO” SUKAKTIES 
PROGA J. Baltimiškis “Europos Lie
tuvyje” primena, kad jau 1899 m. 
Glasgowe buvo pradėta leisti “Vai- 
delytė”, 1900 m. Londone — “Tėvy
nės Sargas”, 1905 m. Bellshile — 
“Laikas” ir 1907 m. “Rankpelnis”. 
Tačiau visi šie bandymai buvo ne
sėkmingi — ligi šių dienų išsilaikė 
ir žilo amžiaus sulaukė tik vienas 
“Išeivių Draugas”.

Vokietija
PASAULIO LIETUVIŲ KATALI

KIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS 
(PLKOS) atstovė tarptautiniams ry
šiams B. Venskuvienė, gyvenanti Pa
ryžiuje, lankėsi V. Vokietijoje Vo
kiečių Katalikių Moterų Sąjungas 70 
metų jubilėjaus proga. Ji pasveikino 
šią organizaciją jos centre Koelne 
PLKOS vardu, pirmininkei dr. G. 
Ehrle įteikė lietuviško audinio take
lį ir puokštę rožių Lietuvos vėliavos 
spalvomis. B. Venskuvienė turėjo il
gą pasitarimą su centro vadovybe 
apie pavergtos Lietuvos religinę būk
lę, PLKO Sąjungos veiklą išeivijoje.



THE EXORCIST
Kino teatrų lankytojų tarpe daug 

kalbų ir komentarų sukėlė filmas 
“The Exorcist” (“Velnio išvaryto
jas”), vaizduojąs du katalikų kuni
gus, išvarančius piktąją dvasią iš jau
nos mergaitės. Šiuo reikalu atsiliepė 
ir Kanados “The Catholic Register” 
sausio 26 d. Pateikiame to straipsnio 
vertimą.

“The Exorcist” filmas, vaiz
duojąs velnio išvarymą iš jau
nos mergaitės, pagauna žiūro
vus savo šiurpumu ir fantasti
niais nuotykiais. Seansui pasi
baigus, visi atsikvepia su pa
lengvėjimu, priskirdami viską 
fantazijai, nes velnias neegzis
tuojąs realiame gyvenime. Bet 
eilinis kino teatro lankytojas 
dažniausiai nežino, kad toji isto
rija yra iš dalies paremta faktu. 
1949 m. jėzuitų kunigas išvarė 
velnią iš 14 metų berniuko, gy
venusio Mt. Rainier vietovėje, 
Maryland, JAV. Procedūra tru
ko du mėnesius ir prireikė 30 
seansų. Kartais berniukas taip 
priešinosi, kad reikėdavo net 5 
vienuolių jam padėti. Šian
dien tas buvęs berniukas tebe
gyvena. Yra normalus, vedęs, ir 
visai nieko neatsimena apie tą 
nepaprastą savo amžiaus laiko
tarpį.

W. P. Blatty, tuo metu buvęs 
Georgetown un-to studentas, tą 
įvykį žinojęs, pakeitė kaikuriuos 
faktus ir parašė romaną “Exor
cist”. Knyga jau yra išversta į 
18 kalbų, jos išparduota šeši mi
lijonai egzempliorių. Pagal šį ro
maną ir yra paruoštas kalbama
sis filmas.

Kristus ir velnias
Iš istorijos žinome, kad vel

nio apsėdimas, nors ir labai re
tas, yra pasitaikęs praeityje. 
Pats Kristus buvo velnio gundo
mas. Jis jį atmetė, palikdamas 
velnio išvarymo galią apašta
lams ir jų įpėdiniams. K. Bend
rija moko, kad velnias gali veik
ti žmogų dviem būdais — gun
dymu ir apsėdimu. Gundymams 
įveikti K. Bendrija naudoja 
krikštą, o apsėdimo atvejui yra 
speciali procedūra. Kiekvienas 
kunigas turi galią išvaryti vel
nią iš jo apsėstojo žmogaus, bet 
tam reikalui jis turi gauti spe
cialų vyskupo leidimą. Velnio iš
varytojas turi būti kone šventas 
žmogus, nusižeminęs ir nuošir
dus. Pradėdamas šį ypatingai 
sunkų uždavinį, jis daug mel
džiasi ir pasninkauja. Apsisau
gojimui nuo provokacijos, taria
mai velnio apsėstasis pirmiausia 
turi pereiti gydytojų patikrini
mą, kad būtų aišku, jog keistas 
apsėstojo elgesys nėra proto ar 
nervų ligos padarinys. Dar vie
nas reikalavimas — velnio išva
rytojas niekad neturi būti su 
pacientu vienas — visada reika
lingas liudininkas.

Pagal teologines studijas, vel
nio apsėdimą žmoguje parodo 
šios trys žymės: 1. apsėstasis 
pradeda vartoti ir suprasti kal
bą, apie kurią nebuvo niekad 
girdėjęs anksčiau; 2. jis prade
da žinoti apie nežinomus faktus; 
3. rodyti neregėtą fizinį pajėgu
mą, toli išeinantį iš apsėstojo 
amžiaus ir galimybių ribų. Daž
niausiai pasitaiko ir ketvirtoji 
žymė: nepaprastas pasipriešini- 
nimas šventiems daiktams, kaip 
kryžiui, švęstam vandeniui ir 
pan. Apsėstajame pradeda reikš
tis ir fiziniai pasikeitimai: ne-

PREMIJA 
VISUOMENININKUI

Kun. dr. J. Prunskis, įsteigęs 
mokslinę ir žurnalistinę premi
ją, įsteigė ir visuomeninę. Pir
mosios dvi premijos—po $1000, 
o trečioji — $500. Anos premi
jos skirti pavestos LK Mokslo 
Akademijai, o pastaroji — Pa
saulio Lietuvių Katalikų Fede
racijos (oficialiai — Bendrijos) 
centro valdybai. Pastaroji, pir
mininkaujama vysk. V. Brizgio 
ir vykdomojo pirmininko K. 
Kleivos, jau sudarė vertintojų 
komisiją: prel. dr. P. Celiešius, 
prel. dr L. Tulaba, dir. V. Nat- 
kus, dr. J. Pečiulionytė, R. Bač- 
kis. Asmuo, siūlantis kandidatą 
visuomenininko premijai, siun
čia iki š. m. vasario 28 d. moty
vuotą raštą vertintojų komisi
jai: Rt. Rev. P. Celiešius, 8939 
Bad Woerishofen, Kirchenstr., 
5, W. Germany.

Premijai skirti taisyklėse sa
koma: premija skiriama asme
niui, kuris daugiausia pasitarna
vo lietuvybės ir krikščioniškos 
kultūros idealų skiepijimui or- 
ganizacinėje-visuomeninėje plot
mėje; antroji premija skiriama 
už 1973 metus 1974 m. kovo mė
nesį, vertintojų komisija premi
ją paskirs iki 1974 m. kovo 3 d.

Atsiųsta paminėti
Journal of Baltic Studies No. 2, 

Summer 1973. Leidėjas — Associa
tion for the Advancement of Baltic 
Studies. Metinis draugijos nario mo
kestis, įskaitant prenumeratą, $12, 
studentams $6. Administratorius — 
Janis Gaigulis, 366 86th St., Brook
lyn, N.Y. 11209, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 29(65), 1973 
m. rugsėjis-spalis. PLB valdybos biu
letenis. Adresas: 7240 So. Mozart 
St., Chicago, III. 60629, USA. 

paprasta neapykanta, vėmimas, 
pasikeitęs balsas (keičiasi į že
mą ir šiurkštų), kartais staigus 
svorio netekimas, sukaliojima- 
sis ratu, staiga užeinantis saltis 
(iki tokio laipsnio, kad jį pajun
ta visi tame pačiame kambary
je esantieji). Velnias pradeda 
kalbėti paciento lūpomis, pasa
kodamas kambaryje esančiųjų 
asmeniškas paslaptis arba daly
kus iš tolimos praeities, kartais 
vartodamas įvairias kalbas, pa
cientui nežinomas.

Tradicinis K. Bendrijos mo
kymas apie velnius yra tas, kad 
jie — nupuolę angelai, nors ir 
išlaikiusieji savo antgamtinį pa
jėgumą, bet retai jį naudojan
tieji ir dažniausiai pasiduodan- 
tieji Kristaus bei Jo Bendrijos 
galiai.

Kova už Dievo karalystę
Dievo karalystė yra šviesos ir 

meilės viešpatija, nuolat kariau
janti su šėtono karalyste, pil
na tamsos ir neapykantos. Tą 
kovą yra jautę ar pergyvenę visa 
eilė šventųjų. Sv. Jonas Kryžie- 
tis patarė naudoti tris priemo
nes velniui nugalėti: tikėjimą, 
nusižeminimą ir paklusnumą. 
Šv. Teresė Avilietė, užpulta vy
re įsikūnijusio velnio, naudojo 
kryžiaus ženklą ir švęstą van
denį nuo užpuoliko atsiginti.

Mūsų laikais reiktų vengti 
dviejų kraštutinumų, kalbant 
apie piktąją dvasią. Vienas tų 
kraštutinumų — priskyrimas vi
sų vargų velniui, nors dažniau
siai tie vargai kyla iš mūsų pa
čių silpnos prigimties arba iš 
sugedusios mūsų pačių sukurtos 
aplinkos. Kitas kraštutinumas — 
visiškas velnio buvimo nepripa
žinimas tik dėl to, kad mes jo 
nematome.

Kun. J. Nicola iš Vašingto
no, studijavęs šiuos reikalus, 
sako: “Šiuo metu pergyvename 
satanizmo pakilimo laikotarpį. 
Tai pvz. rodo pasitaikančios 
“juodosios mišios” studentų tar
pe. Piktosios dvasios kibirkščių 
yra daug daugiau, negu kuriame 
kitame laikotarpyje po XVI- 
XVII šimtmečio. Atrodo, gali
me priartėti ir prie pilno pikto
sios dvasios jėgų prasiveržimo.”

Jeigu tokie filmai kaip “The 
Exorcist” sužadins musų budru
mą apie tebesančią piktąją dva
sią ir sukels mūsų norą būti ar
čiau su Kristumi, tai bus pasiek
ta šis tas gero. Girdėjau, kad 
kaikurie katalikai, pamatę šį fil
mą, dažniau pradėjo eiti į pa
maldas arba susidomėjo Švento
jo Rašto skaitymu. Šiaip ar taip 
mūsų XX-tame pilname abejo
nių šimtmetyje tebėra galioje 
Šv. Petro ir Povilo žodžiai: “Vel
nias, kaip piktas liūtas, vis te- 
besisukioja apie mus, jieškoda- 
mas aukos, ir mūsų kova prieš 
tamsybių valdovus tebeeina.”

A. R.

The
Carling 

Community Aits
Foundation

DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

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

ir specifiškai etninių programų.

i.
Klevelando lietuvių vyrų oktetas, kuris atliks meninę programą Vasario 16 minėjime Londone, Ont., vasario 
24 d. Althouse kolegijos salėje. Iš kairės: M. Motiejūnas, R. Bublys, D. Staniškis, R. Babickas, V. Žiedonis, 
Grigaliūnaitė, R. Butkus, A. Gylys, G. Motiejūnas, M. Aukštuolis

Mūsų kalba priklauso indoeu
ropiečių kalbų šeimai, kurią su
daro šios grupės: tocharų, indie- 
čių, iranėnų, hetitų, armėnų, tra- 
kų-frigų, iliriečių, albanų, grai
kų, italikų, keltų, germanų, sla
vų ir baltų. Indoeuropiečių ter
minas yra prigijęs nuo praeito 
šimtmečio (tik vokiečiai juos va
dina indogermanais), nors jis nė
ra visai tikslus, nes tiek Indijo
je, tiek Europoje yra kalbų, šiai 
šeimai nepriklausančių (pavyz
džiui, suomių, estų, vengrų ir 
baskų kalbos), o Azijoje be' in- 
diečių yra dar ir daugiau šios 
šeimos kalbų. Be to, europiečiai 
kolonistai yra atnešę savąsias 
kalbas ir į kitus kontinentus.

Kaikurias šios šeimos grupes 
sudaro viena kalba, pavyzdžiui, 
graikų, armėnų. Kitos yra gau
siai išsišakojusios. Kalbant tik 
apie tas kalbas, su kuriomis lie
tuviai susitiko tėvynėje ar trem
tyje, tenka pastebėti, kad ger
manai skirstomi: Į šiaurės ger
manus — švedus, danus, norve
gus ir islandus; vakarų — vokie
čius, frizus, olandus-flamus, ang
lus; rytų — gotus, vandalus, 
longobardus, burgundus, kurie 
visi yra išmirę. Slavai skirsto
mi: Į rytų slavus — rūsus, uk
rainiečius, gudus; vakarų — 
lenkus, čekus, slovakus, kašu
bus, vendus ir išmirusius pola- 
bus, slovarcus ir pamarėnus; 
pietų — slovėnus, serbus, kroa
tus, bulgarus, makedoniečius. 
Italikų grupę sudaro išmirusios 
oskų, umbrų ir fališkų kalbos 
bei lotynų k., iš kurios yra išsi

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

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

vysčiusios romanų kalbos: por
tugalų, ispanų, katalonų, pro- 
vansalų, prancūzų, retoromanų, 
sardų, italų, rumunų ir kitų.

Baltai, kuriems priklausome 
ir mes, yra skiriami į vakartį ša
ką — prūsus, kurių kalba išny
ko XVII a. (jie neturi nieko 
bendro su prieškarinės Vokieti
jos prūsais, kurie tik buvo pasi
savinę senųjų prūsų žemes ir 
vardą), ir rytų baltus — lietu
vius, latvius bei išnykusius 
žiemgalius ir sėlius. Kuršiai, 
taip pat išnykę, sudarė perei
ginę šaką tarp kitų baltų kalbų.

Giminystės ryšys tarp indoeu
ropiečių kalbų pastebėtas pra
ėjusiame šimtmetyje, palyginant 
įvairių kalbų žodžius, jų šaknis 
ir galūnes linksniavime, asme
navime bei sakinių konstrukci
ją. Pvz. senam lietuvių k. žo
džiui “motė, moters” (moteris, 
bet tarmėse žodis tebėra išsau
gotas ir senąja “motinos” reikš
me) atitinka latvių “mate”, prū
sų “mūti”, sen. slavų “mati”, 
sanskrito (sen. indiečių) “mata”, 
avestos (sen. persų) “matar”, to
charų “macer”, armėnų “mayr”, 
graikų “mater” ir “meter”, lo
tynų “mater” ir sen. vokiečių 
augstaičių “mooter”. Iš šių žo
džių nustatoma: indoeuropiečiai 
motiną vadino mater.

Apie indoeuropiečių protėvy
nę tebesiginčijama. Paskutiniai
siais metais archeologai yra lin
kę manyti, kad ji yra buvusi 
šiaurėje nuo Kaspijos jūros. II 
tūkstantmečio pradžioje indoeu
ropiečiai pradėjo sklaidytis. Bal
tų, germanų ir slavų protautos

DR. JUOZAS ZARANKA

kurį laiką gyveno artimoje kai
mynystėje ir, dar tebekalbėda- 
mos bendra indoeuropiečių kal
ba, įsivedė kaikurias naujoves, 
atrandamas tik šių grupių kal
bose. Pvz. mūsų “tūkstantis” yra 
giminingas su latvių “tūkstuo- 
tis”, prūsų “tūsimtons”, sen. 
slavų “tysęšta”, gotų “ūsundi”. 
Kitos indoeuropiečių grupės 
šiam skaičiui pažymėti vartoja 
kitokių šaknų žodžius.

Bendra baltų-slavų prokalbė 
niekuomet neegzistavo, nors kai- 
kurie kalbininkai yra skirtingos 
nuomonės. Skirtumai tarp šių 
kalbų yra perdaug dideli, o pa
našumai išaiškinami tiek tiesio
giniu paveldėjimu iš indoeuro
piečių prokalbės, dažnai bend
ru ir kitoms neslavų grupėms, 
tiek istorinėmis aplinkybėmis, 
kurios privertė rytinius baltus 
santykiauti su slavais nuo V a. 
po Kr. ligi šių dienų.

Baltų prokalbė, kuria buvo 
kalbama nuo I tūkstantmečio 
prieš Kr. pradžios plotuose tarp 
Vislos ir Centrinės Rusijos, su
skilo į vakarų ir rytų šakas jau 
apie V a. prieš Kr. Latvių kal
ba atsiskyrė nuo lietuvių k. daug 
vėliau (VIII-XII a. po Kr.). Prū
sų k. pasižymi savo konservaty
vumu, tuo tarpu latvių k. gali
ma laikyti kaip išsivysčiusia iš 
lietuvių kalbos. Šių kalbų paly
ginimui duodame Tėve mūsų 
pradžią lietuviškai, latviškai ir 
prūsiškai:

Tėve mūsų, kurs esi danguje.
Mūsų Teves debesis.
Tave mūson kas esei en dangun.
Teesie šventas Tavo vardas. 
Svetits lai top tavs vards. 
Svintints virst tvais emmens.
Teateinie Tavo karalystė. 
Lai atnak tava valstiba. 
Pereis tvais riki.
Kadangi prūsų k. tėra išlikę 

tik du žodynėliai (XV-XVI a.) ir 
trys katekizmai, išleisti 1545- 
1561 metais, tai lyginamojoje 
kalbotyroje ypatingos svarbos 
turi lietuvių kalba, kurioje yra 
išsaugotos gausios žodžių lytys, 
indoeuropiečių vartotos jau 
prieš 4000 metų. Lietuvių kal
bos senoviškumui pavaizduoti 
duodame veiksmažodžio “būti” 
esamojo laiko vienaskaitą lietu
vių, sanskrito ir graikų kalbo
mis: liet.: esmi, esi, esti; sanskr.: 
asmi, asi, asti; graikų: eimi, ei 
(Homeras dar pažįsta senąją for
mą “essi”), esti. Lietuvių kalbo
je šios formos yra grynai indo
europietiškos, tuo tarpu sanskri
tas prieš 3000 metų ir graikų 
kalba prieš 2800-2500 metų jau 
buvo pakeitusios senąsias for
mas naujoviškesnėmis. Dr. P. 
Jonikas mini kalbininko Hirto 
pareiškimą: “Yra anekdotas, dėl 
kurio tikrumo aš pats Lietuvoje 
buvau klausiamas: esą, sanskri- 
tistas P. v. Bohlenas buvęs at
vykęs į Lietuvą pasikalbėti su 
ūkininkais sanskritiškai ir jie jį 
supratę. Tai, žinoma, pastebi 
Hirtas, netiesa, bet lietuvių kal
ba tai jau iš tikrųjų yra seno
viška.” (Iš Kolumbijos lietuvių 
biuletenio “Krivūlė” 1973 m. 
nr. 4).

NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-1468 •

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).

5 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. II. 14 — Nr. 7 (1254)

« KULTQRIUfJE VEIKIOJE
LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄ

JUNGOS IŠEIVIJOJE valdyba jau 
atidavė M. Morkūno spaustuvei miš
kininko A. Tenisono atsiminimus 
“Žemaitijos girių takais”, spaudai 
paruoštus V. Žemaičio. Autorius, bu
vęs Telšių girininkas, 25-kiuose at
skiruose apsakymuose aprašo laiko
tarpį nuo 1906 iki 1946 m., atskleis
damas Žemaitijos miškininkų ir šė
maičių įdomesnius buitinio gyveni
mo epizodus. Čikagos L. 
M. S. I. valdyba kviečia skaitytojus 
tapti šio leidinio rėmėjais. Atsiuntu- 
sieji nemažiau $10, gaus knygą kie
tais viršeliais ir bus įtraukti leidiny
je paskelbtame rėmėjų sąraše. Paš
to perlaidas ar čekius rašyti ir siųsti 
P. Norkaičiui, 5249 So. Albany St., 
Chicago, Ill. 60632, USA.

BALTIETIŠKŲJŲ STUDIJŲ IV 
KONFERENCIJA bus Čikagoje 1974 
m. gegužės 16-19 d.d. Jos pagrindi
nė tema: “Modernizacija ir naciona
lizmas Pabaltijo srityje: žvilgsnis 
praeitin ir ateitin”. Konferenciją 
rengia Illinois universiteto Chicago 
Circle skyrius ir AABS draugija bal- 
tietiškom studijom puoselėti.

BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ LEI
DYKLOS rašytojų metraštis "The 
Writers Directory 1974-76” į savo 
puslapius yra įtraukęs prozininkus 
Jurgį Gliaudą, Aloyzą Baroną ir Vy
tautą Tamulaitį. A. Baronas pristato
mas kaip buvęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas. Metraštyje 
išvardyti jų kūriniai, juos išleidu
sios leidyklos. Pedagoginėm, istori
nėm, politinėm bei kitom temom ra
šančiųjų ilgame sąraše yra dr. Vy
tautas Kavolis, dr. Vytautas Vardys 
ir dr. Rimvydas Šilbajoris. Leidyklų 
sąrašan įtraukta Stepo Zobarsko lei
dykla “Manyland Books”.

“CHILDCRAFT THE HOW AND 
WHY” vaikų literatūrai skirta enci
klopedija III tome paskelbė Toronte 
gyvenančio rašytojo Vytauto Tamu- 
laičio pasakojimą apie Petriuką, pi
lies bokšte iškėlusį Lietuvos trispal
vę. Spalvotas iliustracijas šiam ap
sakymui sukūrė dail. Zita Sodeikie- 
nė.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS centro valdyba Lietuvos 
senosios sostinės 650 metų sukakties 
proga paskelbtą romano konkursą 
nutarė pratęsti iki 1974 m. gruodžio 
31 d. Konkurso sąlygos paliekamos 
tos pačios — romanas turi būti su
sietas su Vilniumi ar jo kūrėjais, tu
rėti nemažiau 113.000 žodžių. Mašin
raščio rankraščius, pasirašytus sla
pyvardžiu, su autoriaus pavarde bei 
adresu atskirame užklijuotame voke
lyje prašoma siųsti Albertui Misiū
nui, 2483 Woodmere St., Detroit, 
Mich. 48209, USA. Konkurso premi
jai $1.000 paskyrė Ona ir Valerijo
nas Simkai, $500 — pati vilniečių są
jungos centro valdyba. Vertintojų 
komisiją sudaro: dr. Juozas Jakštas, 
prof. dr. Justinas Pikūnas, prof. Al
dona Augustinavičienė, pedagogė Jū
ratė Pečiūrienė ir VKLS centro val
dybos pirm. Kazys Veikutis.

BALTIEČIŲ KOMITETAS, vado
vaujamas pirm. Z. Strazdo, sausio 19 
d. surengė XII metinį balių-koncer- 
tą Hartforde, Conn., Hiltono viešbu
tyje. Programą atliko sol. G. Čap- 
kauskienė, viešnia iš Montrealio, su 
bostoniškio pianisto S. Cibo palyda. 
Pirmoji koncerto dalis buvo skirta 
Mocarto operų arijoms, antroji — 
Aleksio “Meilei”, Budriūno “Mano 
meilei”, Gudauskienės “Meilės sap
nui”, trečioji — arijom iš Strausso 
operetės “Šikšnosparnis”, Gounod 
operos “Romeo ir Žiuljeta”, Verdi 
operų “Rigoletto” ir “Traviata”. 
Šilčiausiai buvo sutiktos sol. G. Čap- 
kauskienės atliktos lietuviškos dai
nos, ypač A. Aleksio “Meilė”, už ku
rią ovacijų susilaukė ir salėje buvęs 
kompozitorius. Prieš koncertą buvo 
surengta baltiečių konferencija, ku
rioje dalyvavo ir VLIKo pirm. dr. 
J. K. Valiūnas. Pranešimą apie šį 
baltiečių metinį renginį ir sol. G. 
Čapkauskienės koncertą paskelbė 
vietinis dienraštis “The Hartford 
Courant” sausio 18 d. laidoje.

FILMĄ APIE M. K. ČIURLIONĮ 
sukūrė Ohio valstybinis universite
tėtas Bowling Green, kuriame pro
fesoriauja Liuda Laurinavičiūtė-Als- 
sen. Idėją šiam filmui davė jos pa
skaita, supažindinusi studentus ir 
profesūrą su didžiuoju lietuvių me
nininku bei jo artėjančia 100 metų 
gimimo sukaktimi. Filmas yra dvie
jų dalių, žiūrovus supažindinantis su 
M. K. Čiurlionio tapyba, muzika, jo 
kūrybos kilme, muzikos įtaka jo ta
pybai. Filmo įrašai ir komentarai — 
anglų kalba. Taigi, filmas labai tiks 
kultūrines programas transliuojan
čioms televizijos stotims. Lietuviai 
turėtų prašyti tokias stotis parodyti 
šį filmą arba jį pasiūlyti stotims. 
Prie filmo pagaminimo finansine 
parama prisidėjo JAV Lietuvių Fon
das. Pagrindiniai nuopelnai tenka 
filmo aiškintojams bei komentato
riams — prof. Liudai Allsen ir prof. 
Willardui Mistfeldt. Filmo premje
ra buvo sausio 19 d., kai jį pirmąkart 
parodė universiteto televizija.

MAGDALENA GALDIKIENE, pa
skatinta angliškosios dail. Adomo 
Galdiko monografijos sėkmės, ryžosi 
išleisti monografiją ir lietuvių kalba. 
Lietuviškoji laida savo turiniu skir
sis nuo angliškosios. Dail. Viktoras 
Vizgirda jau rašo skyrių apie A. Gal
diko kūrybą, Leonardas Andriekus, 
OFM — apie jo asmenį ir gyvenimą 
išeivijoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SCENOS VETERANĖ TEFA VAI

ČIŪNIENĖ atšventė deimantinę am
žiaus sukaktį. Ji priklauso pirmųjų 
Lietuvos profesinių aktorių eilėms. 
Kauno teatre yra dirbusi 192040 m., 
Vilniaus teatre — 1940-57 m. Per 37 
darbo metus yra sukūrusi apie 200 
vaidmenų, dalyvavusi daugiau kaip 
3.000 spektaklių. Šiuo metu reiškiasi 
scenos veteranų sekcijos veikloje, rū
pinasi savo vyro Petro Vaičiūno me
morialinių kambarių įrengimu jo tė
viškėje ir Vilniuje. Spaudai yra pa
ruošusi “Vagos” leidyklai jau ati
duotą atsiminimų I tomą.

GAUSIŲ LANKYTOJŲ SUSILAU
KĖ Rygos gamtos muzėjuje atidary
ta rygiečio lietuvio Vlado Tumo me
džio šakų, šaknų ir gumbų skulptū
rų paroda. Kaip ir montrealietis Pr. 
Baltuonis, V. Tumas medžiagos kū
rybai jieškojo gamtoje, kuria tik pa
ryškindamas detales žiūrovo vaizduo
tei sužadinti. Miško pasakoms jis 
skiria visą laisvalaikį, atliekantį nuo 
nelengvo geležinkelininko darbo. Pa
rodoje buvo išstatyta tik maža skulp
tūrų dalis, o jų jis turi tūkstančius. 
Skulptūrų yra pilni kambariai, rū
sys ir netgi kiemas. Parodos atidary
me originalią V. Tumo kūrybą api
būdino menotyrininkas J. Pujakas.

LIETUVOS FOTOMENININKŲ 
DARBŲ parodą, surengtą Leningra
do valstybiniame etnografijos mu
zėjuje, per pusantro mėnesio aplan
kė apie 50.000 leningradiečių. Paro
doje dalyvavo 57 fotografai su 395 
darbais, atskleidžiančiais dabartinį 
lietuvių gyvenimą, žmonių santykius. 
Tarp žinomi} fotografų buvo ir debiu
tantų iš Alytaus, Joniškio, Plungės 
ir Šiaulių. Šią antrąją Lietuvos fo
tomenininkų parodą Leningrade su
rengė Lietuvos Fotografijos Meno 
Draugija, Lietuvos Žurnalistų Są
junga ir minėtasis Leningrado muzė- 
jus.

DAIL. DALIA MATAITIENĖ, Vil
niaus dailės institutą baigusi prieš 
13 metų, šiandien yra tapusi žymiau
sia lietuvių tautinių drabužių kūrė
ja. Originalius koncertinius drabu
žius 1962 m. ji yra sukūrusi “Lietu
vos” ansamblio programai “Amžių 
vėjai”, 1965 m. — Vilniaus univer
siteto studentų ansambliui, 1966 m.
— Šiaulių “Jovarui”. Kai jos pagal
bos paprašė Lietuvos etnografinis 
ansamblis, teko peržiūrėti daug krai
čio skrynių, susipažinti su etnogra
fine bei istorine medžiaga, XIX šimt
mečiui būdingais kirpimo, siuvimo 
savitumais. Šis didelis darbas sceno- 
grafę D. Mataitienę nukreipė į auten
tiškus etnografinius drabužius. Re
zultatus atskleidė Vilniaus dailės pa
rodų rūmuose surengta D. Mataitie- 
nės scenografijos ir tautinių drabu
žių paroda. G. Balčiūnienė “Tieso
je” apie šią parodą rašo: “Ant sie
nų griežtam ritme išdėstyti XVII 
amžiaus Prūsijos lietuvės etnografi
nių kostiumų eskizai. Toliau — uni
versiteto liaudies dainų ir šokių an
samblio tautinių kostiumų projektai. 
O salės centre vaizdžiomis grupėmis 
sustojo merginos — manekenai, ap
rengti Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzū
kijos ir Suvalkijos gyventojų etno
grafiniais drabužiais. Čia akivaizdūs 
skirtumai, ryškūs taip pat ir tapa- 
tingi bruožai, ženkliną lietuvių vals
tiečių moterų apdarą XVIII amžiu
je ir XX amžiaus pradžioje. Apgal
vota kiekviena detalė, visa harmonin
gai lydosi į ansamblį. Štai aukštai- 
tės moters lininės prijuostės sudėtin
gas geometrinis ornamentas. Štai ’ 
galvą puošiantys nuometai ir aukšti 
iš gėlių supinti vainikai, kokius ne
šiojo pamergės, lydėjusios nuotaką 
vestuvėse. Gražūs moterų žemaičių 
apdarai: margi dryžuoti sijonai ir 
prijuostės, kuklūs ir drauge tokie 
puošnūs kykai. Augaliniais motyvais 
išdabintos Suvalkijos merginų pri
juostės. Raudonos, žydros, mėlynos, 
geltonos gėlės ryškiai šviečia tam
siame fone. Beveik visi kostiumai pa
pildyti ryškiaspalvėmis juostomis, 
dainose apdainuotomis, pasakose, le
gendose minėtomis..

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS 
mažiesiems žiūrovams paruošė Kimo 
Meškovo pjesę “Ruda. Balta. Juo
da”, nagrinėjančią sunkias vaikų 
auklėjimo problemas, sprendžiamas 
gyvulių pasaulyje, bet taikomas žmo
nėms. Spektaklio dailininkas ir re- 
žisorius — V. Mazūras, talentingas 
lėlių kūrėjas. Katės vaidmenį pui
kiai atliko M. Leikauskaitė. Šuns — 
S. Sudavičius. Nuo šių nuolatinių te
atro aktorių gerokai atsiliko debiu
tantai: S. Burneikaitė (Kačiukas), 
N. Indriūnaitė (Peliukas) ir A. Jau
niškis (Šuniukas). Jiems sunku buvo 
priderinti savo balsą prie lėlių jude
sių, jų išdaigų. Aktorius šiam lėlių 
teatrui ruošia Vilniaus kultūros mo
kyklos dramos skyrius. V. Mazūro su
kurtos lėlės laimėjo I premiją Rygo
je įvykusioje scenografijos parodoje, 
kuri rengiama kas treji metai.

LITERATŪRINIO MEDIKŲ ŽO 
DŽIO vakarą sausio 18 d. Vilniuje 
surengė šio miesto gydytojai. Savo 
poeziją skaitė E. Selelionis, L. Gar- 
gasas, M. Lunskienė, A. Milvydaitė, 
L. Korkutienė ir R. Bruneikienė, ei
lėraščių vertimus — E. Razgauskas, 
fantastinį apsakymą “Tamsi šviesa”
— docentas V. Minius, humoristinius
apsakymus iš ciklo “Vyro sugrįži
mai” — E. Taunytė. Vakarui vadova
vo gydytojas ir rašytojas J. Skliu- 
tauskas. ,



PROGRESS
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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.
HIGH PK. Ave.-ANNETTE, mūrinis gražus 11 kambarių namas, 3 at
skiri butai, 5 kambariai I-me augšte ir prausykla. Naujos modernios 
virtuvės ir prausyklos, 4 ekstra kambariai rūsyje, platus privatus 
įvažiavimas, reikalingas didesnis įmokėjimas.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Ave. Pel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO 

PRANEŠIMAS
Nežiūrint nepastovios Kanados ekonominės padėties, di

dėjančios infliacijos ir kainų kilimo, Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 1973 metais, kaip ir anksčiau, nor
maliai augo bei stiprėjo. Per metus kooperatyvo aktyvai pa
didėjo $1,253,693.00 ir 1973 m. gruodžio 31 d. balansas 
pasiekė $6,367,306.00. Pajamų gauta $435,582, išlaidų 
buvo $419,125.00. Gryno pelno liko $16,457.00, už kurį 
nereikės mokėti mokesčiu. Bendra operacijų apyvarta buvo 
$26,323,568.00.

Kooperatyvo tikslas — ne pelnas, bet patarnavimas. Tai 
reiškia, kad gautas pelnas yra proporcingai išdalinamas na
riams, keliant palūkanas už santaupas ir mažinant nuo
šimčius už paskolas.

TAUPYTOJAMS, atsižvelgiant į numatomą pelną metų 
gale, nuo 1973 m. liepos 1 d. buvo pakeltos palūkanos ir 
už antrą pusmetį išmokėta: 1. depozitų-čekių s-tas — 
6Va%, 2. taupomąsias-savings s-tas — 7%, 3. už termini- 
nius indėlius palūkanos buvo mokamos pagal pasirašytą 
sutartį ir už naujus indėlius buvo pakeltos iki 8% — 81/2%. 
Iš viso taupytojoms buvo išmokėta palūkanų $334,281.00.

SKOLININKAMS palūkanos buvo sumažintos iš 81/4% 
iki 8% ir išryškėjus pelnui buvo grąžinta 5% gautų palū
kanų už nekilnojamojo turto paskolas, kurios kaip nuolaida 
(rebate) buvo įrašytos 1974 m. sausio 31 d. į narių deoozitu 
sąskaitas. Taigi, nariai-skolininkai 1973 m. mokėjo už 
mortgičių paskolas tik 7.6%.

ORGANIZACIJOMS, jų kultūrinei veiklai paremti, 1973 
metų laikotarpyje buvo išmokėta $6,500.00.

Metinis narių susirinkimas yra šaukiamas 1974 m. kovo 
3 d., 5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje, kuriame bus pa
daryti išsamūs pranešimai apie 1973 m. finansinę veiklą 
ir stovį. Kviečiame visus narius dalyvauti.

J. Varanavičius, vedėjas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

- VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA: 
už termininlus Indėlius — 
dvejų metų.................................... 81/2%
vienerių metų .................................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7Va% 
už depozitų-čekių sąskaitas........6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000.................. 8%
asmenines — naujas ................8/z%
nekiln. turto iki $50.000............. 8%

gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000.

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

Nemokamas visų narių

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

SPORTAS VISUR
Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė 

viešėjo Brazilijoje, kur žaidė 6 drau
giškas rungtynes. Rusai laimėjo dve
jas rungtynes. Sao Paulo mieste pra
laimėjo braziliečiams trečias iš eilės 
rungtynes 72:76. Rio de Janeiro 
mieste sovietai laimėjo pirmąjį su
sitikimą 65:64, tačiau sekantį vėl 
pralaimėjo 74:81. Niteroje rusai dar 
laimėjo paskutines rungtynes 81:80.

Archangelske pasibaigė ledo rie
dulio turnyras, kurį laimėjo Švedi
ja. Dalyvavo Švedija, Sov. Sąjunga, 
Suomija ir Norvegija. Švedija įvei
kė Sov. Sąjunga 4:1, Norvegiją 3:1 
ir Suomiją 4:3. Sovietams atiteko 
antroji vieta — laimėjo tik prieš 
norvegus 5:0. Pralaimėjo švedams ir 
taip pat suomiams 2:3. Norvegai ne
tikėtai įveikė suomius 4:3.

Pasaulio vyrų rankinio pirmeny-

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 TpJ 'viz! 7^9*5
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 

savo automobilius pas

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

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

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

NUO L 0 INOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Pr aka s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
| LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau) 
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

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

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

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma p e r 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.50 
ŠI 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 8 2-1 5 3 0

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3,362.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3,857.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3,709.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3,412.00
“MOSKVIČIUS’
408 IE S3,138.00
Station Wagon
“MOSKVIČIUS”4261E $3,560.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $3,820.00
“ZAPOROŽEC"
ZAZ 968 $2,151.00
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.

bės prasideda V. Vokietijoj. Šalia 
13 Europos valstybių, dalyvauja 
Amerikos atrankinės zonos atstovas 
JAV, Afrikos — Alžerija. Azijos at
stovas paaiškės po Japonijos ir Iz
raelio rungtynių. Dabartinis pasau
lio meisteris yra Rumunijos ranki
ninkai.
Š. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
Jos įvyks kovo 2-3 d.d. estų slidi

nėjimo vietovėje “Devil’s Elbow”, 
Bethany, Ont. Jas rengia estai. Pro
gramoje — alpinistinės ir cross
country varžybos. Alpinistinės varžy
bos bus kovo 2, šeštadienį, nuo 10.30 
v.r., cross-country varžybos — kovo 
3, sekmadienį, nuo 10 v. Registracija 
abejom varžybom prasideda 9 v. Abe
jos varžybos bus įvairiose suaugusių 
ir prieauglio klasėse. Iš šių pirme
nybių pasekmių bus nustatyti ir lie
tuvių pirmenybių laimėtojai. Infor
macijų prašome teirautis šiuo adre
su: Vytenis Čiurlionis, 19755 Upper 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. Tel. 
216-481-1525. Registruotis iki vasario 
26 d. pas Mr. H. Jaguste, 62 Talbot 
Rd., Willowdale, Ont. M2M-1R9. Tel. 
416-223-6141.

HAMILTONO KOVAS
Kovo krepšininkams ir tinklinio- 

kėnis šių metų sezonas kol kas pats 
sėkmingiausias. CYO lygoje jauniai 
A, B ir D krepšininkai ir mergaitės 
A tinki, pirmauja. Vyrai yra IV v. 
miesto suaugusių lygoje.

Draugiškose rungtynėse vyrai leng
vai nugalėjo Kovo jaunius 126:75. 
Be to, lygos rungtynėse laimėjo prieš 
Kiwanis 88:68.

Jauniai A laimėjo prieš St. Euge
ne parapiją 56:48. Žaidė: T. Čerškus 
26, A. šeštokas 10, K. Aušrotas 10, 
V. Lukošius 6, E. Navickas 4.

Jauniai C-13 nesunkiai nugalėjo 
Regina Mundis parapiją 41:19. Žai
dė: L. Žilvitis 14, R. Kalvaitis 10, P. 
Grajauskas 10, A. Vaitonis 8, R. Du
donis 2, R. Antanaitis, M. Stungevi- 
čius.

Mergaitės A nugalėjo St. John pa
rapijos tinklinio komandą 15:11, 
15:8. Žaidė: Zubaitė, Riekutė, Gra- 
jauskaitė, Vaitonytė, Lukošiūtė ir Ki- 
siūnaitė. Stipriais kirtimais išsiski
ria L. Zubaitė. A. G.

S. MACKEVIČIUS, laimėjęs I vietą 
ir pereinamąją taurę už taiklų šau
dymą Toronto “Tauro” klubo varžy
bose Nuotr. B. Tarvydo

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

Toronto. Tel. 531-8422

Ateitininkų žinios
Buvusių vadų mintys Vasario 16 

proga:
“Reikia gyventi “grand life”, o ne 

nykštuko, slieko gyvenimą” — prof. 
K. Pakštas.

“Ateitininkas laiko savo pareiga 
įsigyti aiškaus tautinio susipratimo, 
to tikro patriotizmo prasme, kurio 
pagrinde glūdi siekimas kultūrinės 
didybės savo tautai ir kuris nelaiko 
tautybės gyvenimo tikslu, vertinges
nių už gyvenimo turinį” — prof. St. 
Šalkauskis.

“Kaip tautinis auklėjimas praside
da kalba, taip jis baigiasi apsispren
dimu priimti savo kilmę ir tuo būdu 
tėvų tautą pripažinti ir savo tauta. 
Galima žmogų išmokyti betkurios 
kalbos, daugiau dedant pastangų iš 
šalies, negu jam pačiam. Bet šituo 
būdu negalima “išmokyti” tautinio 
apsisprendimo. Tai nebe išmokimo 
reikalas” — dr. J. Girnius.

Vasario 16 proga pažiūrėkime 
kiekvienas į save ir tikrai nuošir
džiai paklauskime: “Koks yra mano 
apsisprendimas? ”

Klevelando ateitininkų moksleivių 
antrasis š.m. susirinkimas įvyko va
sario 3 d. pas p.p. Rociūnus. Susirin
kimą pradėjo Z. Kripavičiūtė, pa- 
skaitydama ištrauką iš Šv. Rašto. 
Protokolą perskaitė N. Lenkauskai- 
tė. Pirm. S. čyvas pateikė susirin
kimo temą “Kas aš esu?” Pasiskirs
tę į 6 grupes, svarstėme šią temą ke
liais požiūriais: kas esu Kristuje, pa
saulyje, kuopoje, šeimoje, draugys
tėje, moksle. Po diskusijų buvo pra
nešimai ir vaišės. R. Palūnaitė

Skautų veikla
• Užjaučiame sesę Gražiną, brolį 

Jurgį, ponią V. Anysienę ir visus ar
timuosius, mirus skautų rėmėjui dr. 
M. Anysui.

• Mindaugo dr-vės sueiga bus va
sario 19, antradienį, 7 v.v., L. Na
muose. Pasikeitus sąlygoms, sueigos 
kas dvi savaitės dabar bus nebe pir
madieniais, bet antradieniais. Egza
minus į III p.l. išlaikė J. Zenkevi
čius, skudutininko specialybę įsigijo 
G. Sendžikas, A. Morkūnas, E. Put
rimas, E. Grybas, L. Grybas, R. 
Smolskis, R. Turūta ir R. Grybas. 
Vasario 16 proga pakelti: į v. si. — 
A. šeškus; į si. — A. Kalinauskas; 
į si. — A. Kalinauskas; į psl. — M. 
Šarūnas, V. Asevičius ir A. Senke
vičius.

• Vasario 2-3 d. Niujorke LSS 
vadovybės posėdžiuose iš Toronto da
lyvavo LSS vyr. dvasios vadovas ps. 
T. Aug. Simanavičius, OFM, ir LSS 
GT pirm. C. Senkevičius.

• Vasario 16 iškilmingoj sueigoj 
garbės ženklai įteikti: A. Grybui or
dinas Už nuopelnus su rėmėjo kas
pinu ir V. Sendžikui — Lelijos or
dinas.

• “Rambyno” tunto tunt. jūr. s. 
P. Butėnas persikėlė gyvneti į 45 
Southport St., Apt. 806.

• “Rambyno” tunto tiekimo sky
rių perėmė s. J. Dambaras.

o Vasario 16 proga į laipsnius pa
kelti šie “Rambyno” tunto skautai: 
į v. vi. V. Keturakis; į vi. A. Staus
kas; į v. si. A. Simanavičius, A. Ga- 
putis; į si. D. Marijošius, R. Saplys, 
P. Tarvydas, G. Jankaitis, R. Kali
nauskas.

• Šį sekmadienį, vasario 17, “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai organi
zuotai dalyvauja pamaldose Prisikė
limo šventovėje, minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Rinktis vi
siems 10.30 v.r. salėje.

• Vasario 22 d., 7 v.v., Prisikėli
mo parodų salėje skaučių susimąsty
mo sueiga.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautų tėvų susirinkime vasario 10 
d. išrinktas komitetas: p.p. Stulgins- 
kienė, Vaitkienė, Kišonienė, Gaputie- 
nė, Sinkevičienė, Asevičius, Grybas, 
Šapočkinas, Jankaitis, Škėma, Gvil- 
dienė ir Mačiulis. C. S.

TORONTO, ONT.
Lietuvių Pensininkų Klubo 

pranešime “TŽ” 5 nr. įvyko klai
da. Turi būti: Revizijos komisi- 
jon dauguma balsų buvo išrink
ti: St. Banelis, V. Kazlauskas ir 
V. Streitas. Valdyba

Toronto Universiteto Lietu
vių Studentų Klubas šaukia mė
nesinį susirinkimą vasario 13, 
trečiadienį, 6.30 v.v., Internatio
nal Students Centre. — Dr. E. 
Vaišnienės paskaita apie kelio
nę į Lietuvą bus vasario 16, šeš
tadienį, 3 v.p.p. III L. Namų 
augšte. — Slidinėjimo savaitga
lis įvyks kovo 8-10 d.d. Hunts
ville kaimelyje, 15 min. nuo 
Hiddel Valley. Kaina — $12 
(nakvynė ir maistas). Šiais me
tais organizatoriai gali priimti 
ribotą skaičių asmenų. Todėl 
prašoma registruotis ir jainigus 
siųsti iki vasario 22 d. šiuo ad
resu: Vytas Lenauskas, 2213 Fe- 
iina Court, Mississauga, Ont. 
L5A 1K6.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Vaciuose namuose. Pagrindinis 
naujosios partijos tikslas labai 
primena komunizmą, nes ji ža
da kanadiečius socialistine nuo
savybe apsaugoti nuo kapitalis
tų išnaudojimo ir užsienio kont
rolės. Partijos steigėjai — radi
kalūs socialistai, pasitraukę iš 
NDP. Naujųjų Demokratų Par
tijos jie nelaiko socialistine, ka
dangi ji finansinę paramą gau
na iš unijų, turinčių centrus 
JAV. Valdžion naujieji “super- 
socialistai” tikisi ateiti demokra
tiniu ir konstituciniu keliu.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

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 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
6%

7 % %
8%
8’/2%

uz
uz 
už 
už

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

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

R. Stasiulis
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 medflagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

Al AJIADIf IC DaaIAav * Sąžiningas patarnavimas.
■ U> 171 UH III V K valiui • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
• A. BLI0D2IUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

danish
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN <S 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 darbai: leidiniai,
■- p r o g r o m O S

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 !
LIETUVIAI SAVININKEI SP QU d i n i a i

k :

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 *Sav. P. Užbaik



Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

SPAUDOS KONFERENCIJOJ
Čikagos Lietuvių Opera, iki šiol 

pastačiusi 17 operų (jų tarpe tris lie
tuvių kompozitorių) ir davusi iš viso 
47 spektaklius, — kovo 23, 24 ir 31 
d.d. scenon išveda G. Verdi “Kaukių 
balių”. Du spektaklius diriguos maes
tro Vyt. Marijošius, o trečiąjį — Al
vydas Vasaitis. Gal pirmą kartą savo 
egzistencijoje (1976 m. ČLO švęs 20 
metų sukaktį) Čikagos Lietuvių Ope
ra yra deficite, nes pernai statyta 
“Carmen” davė nemažai nuostolių, 
be to, didoka pinigų suma yra inves
tuota Į K. V. Banaičio operos “Jū
ratė ir Kastytis” plokštelę. Norėda
ma palaikyti artimą ryšį su lietuvių 
spauda bei radijo valandėlėmis, Či
kagos Lietuvių Operos valdyba sau
sio 30 d. Jaunimo Centro kavinėje 
sukvietė spaudos konferenciją. Ją 
pradėdamas ČLO vicepirm. informa
cijos reikalams V. Momkus pastebė
jo, kad straipsniai lietuvių spaudo
je Čikagos Lietuvių Operai yra nau
jas ir labai reikalingas kraujas, nes 
operos egzistencija vis sunkėjant!.

SU APKARPYTU BIUDŽETU
Pagrindinį pranešimą padarė ČLO 

valdybos pirm. V. Badžius. Jis trum
pai papasakojo, kaip ruošiamasi nau
jas operas išvesti į sceną. O tai daro
ma metų ar net daugiau perspekty
voje, nes iš anksto reikia paruošti 
gaidas, susitarti su dirigentu, suda
ryti solistų sąrašą ir, žinoma, pasi
rinkti tokią operą, kur darbo turėtų 
ir choras, nes pastarasis yra vienas 
iš stipriųjų ČLO ramsčių. Pvz. “Kau
kių baliaus” lietuviškas tekstas bu
vęs gana archaiškas ir reikėję jį ge
rokai perdirbti. “Kaukių baliaus” pa
statyme, įskaitant ir techniškąjį per
sonalą, dirba 145 žmonės. Šalia dvie
jų dirigentų, chormeisterių A. Ste
phens ir Alf. Gečo, ČLO pirmą kar
tą šiemet turi ir profesijonalą režiso- 
rių amerikietį Tom Cowan, baigusį 
dramos studijas Indianos universite
te, kur yra dėsčiusi ir lietuvaitė An
na Kaskas, savo metu dainavusi Met
ropolitan operoje. Dekoracijoms 
trečią kartą pakviestas dail. A. Va- 
Iešką.

šiemetinis operos biudžetas yra 
smarkiai apkarpytas, ir todėl pasta
tymas “Kaukių baliaus” turės pasi
tenkinti minimalinėmis išlaidomis. 
Aplamai, operos vienete entuziazmas 
dirbti tebėra didelis, bet finansai ke
lia daug rūpesčio. Pasikliaunama me
cenatais bei rėmėjais, kurie kasmet 
sudeda po kelis tūkstančius dolerių 
aukų. Vietoj keturių, šiemet stato
mi tik trys spektakliai. Pirmininkas 
dar pabrėžė mažai gal kieno paste
bimą faktą: kainos už viską kyla ir 
kyla, o tuo tarpu ČLO kainų už bi
lietus nekelia. Tad šituos finansinius 
plyšius ir turi užpildyti mecenatai 
bei rėmėjai. Priešingu atveju ČLO 
egzistencija gali neužilgo baigtis.

ŽVILGSNIS ATEITIN
ČLO valdyba rūpinasi ne vien tuo, 

kas šiuo metu daroma, bet ruošia 
planus ir ateičiai, šiemet sueina 30 
metų, kai naujųjų ateivių banga iš 
tėvynės atkilo Amerikon. Būtų ge
ra šią sukaktį atžymėti didele bei 
prasminga muzikos švente pvz. Or
chestra HalL ČLO mielai paruoštų 
gerą koncertą iš lietuviškų operų iš
traukų. ČLO vadovybė nesiima pati 
būti rengėja tokios meno šventės. 
Tai turėtų padaryti mūsų bendrinės 
organizacijos kaip ALTa ar LB, juo
ba, kai į nežinomus tolius nustumta 
V Dainų šventė.

1976 m. JAV švenčia 200 m. su-

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

2482 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I93.4 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.

LIETUVIŲ r* ... rn , .. . 480 roncesvalles avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės 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 

kaktį, o ČLO atžymi 20 metų savo 
veiklos. Ta proga ČLO į scenos ram
pą išves dvi naujas lietuviškas ope
ras (gal bus baigta ir trečioji): J. 
Kačinsko “Juodąjį laivą” (libretas 
A. Landsbergio) ir J. Gaidelio “Lakš
tutę” (libretas A. Kairio). Kaip ma
tome, Čikagos Lietuvių Opera tebė
ra tvirtas, kūrybingas ir pilnas gra
žių planų vienetas, o finansines kliū
tis, kurios priklauso ne nuo operos 
vieneto, turėtų padėti nugalėti pla
čioji visuomenė. Tikimasi, kad gal 
ir LB tam kūrybingam vienetui atei
tyje parodys daugiau dėmesio, nes 
juk ji jau finansavo dviejų naujų 
lietuviškų operų kūrėjams skirtus 
kad ir nedidelius honorarus.

AKIMIRKOS SU SOLISTE 
G. ČAPKAUSKIENE

Montrealyje gyvenanti solistė Gi
na čapkauskienė vasario pirmąją sa
vaitę viešėjo Čikagoje, o vasario 2 
d. “Laiškų Lietuviams” premijos 
įteikimo šventėje su gražiu pasiseki
mu kartu su sol. N. Linkevičiūte at
liko koncertinę programą. Sol. G. 
Čapkauskienė yra viena iš labiausiai 
šiuo metu užimtų mūsų menininkų. 
Pvz. kovo 8 ji dainuos Otavoje, Ka
nados parlamento rūmuose, kovo 10, 
Australijos LB kviečiama, šešiom 
savaitėm išskrenda i Australiją, kur 
duos visą eilę koncertų. Po gastro
lių ten, pasiekusi JAV krantus, ba
landžio 28 koncertuos Los Angeles 
lietuviams, o gegužės 4 — San Fran
cisco. Kanadoje veikiantis CBC radi
jo tinklas sol. G. čapkauskienę drau
ge su kitais solistais, kilusiais iš 
anapus geležinės uždangos, kviečia 
atlikti per radiją koncertą birželio 
10 ir 11 d.d.

SOL. J. VAZNELIS FLORIDON
Jau treti metai, kai į didžiuosius 

Miami miesto, Floridoje, koncertus, 
rengiamus Miami Bay Front parke 
vasario mėnesį, kviečiami ir rinkti
niai lietuviai solistai. Ten didelei 
įvairių tautybių žmonių miniai yra 
koncertavę solistai D. Stankaitytė, 
St. Baras, o šiemet vasario 15 d. ten 
dainuos sol. Jonas Vaznelis. Tenka 
tik džiaugtis, kad vietos lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės šventės 
proga sugeba lietuvius dainininkus 
išvesti į tarptautinę areną. Vasario 
17 sol. J. Vaznelis atliks koncertinę 
programą vietos lietuvių Lietuvos ne
priklausomybės minėjime.

SUSUMUOJANT
Iš šių kelių akimirkų matome, ko

kią gražią misiją, siekiančią kone vi
są laisvąjį pasaulį, atlieka tie žmo
nės, kurie dainavo, dainuoja ir dai
nuos Čikagos Lietuvių Operoje, tame 
pirmaujančiame lietuvių muzikinia
me vienete, kurį, kaip savo tautinės 
grupės pasididžiavimo objektą, visi 
turime bendromis jėgomis išlaikyti.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave,, Toronto

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

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-1468 •

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas-turtas pilnai apdraustas 

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

PARAMA TAUTIEČIAMS KALĖJIME
Paris ir Brantfordo, Ontario, 

tėra maža saujelė lietuvių, bet kiek
vienas aktyviai prisideda prie lietu- 
viškos veiklos. Ir šį kartą, kai buvo 
iškeltas Prano ir Algirdo Bražinskų 
klausimas, vargstančių Turkijos ka
lėjime, visi prisidėjo. Pradžią pada
rė Algirdas Gustaitis, paraginęs Pet
rą Česnulį pasiųsti savo iš lenkų ka
lėjimų atsiminimus “Nužmogintieji” 
ir kokiu kitu būdu pagelbėti p. p. 
Bražinskams. Tuoj buvo imtasi ini
ciatyvos ir surinkta $74 iš Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos bei pavie
nių asmenų — p. Bulotienės, p. Gur
kos, p. Misiūno, p. p. Petronių ir p. 
Varankos. Ta pirmoji auka pasiekė 
p. p. Bražinskus 1973 m. lapkričio 
mėnesį. Štai p. p. Bražinskų laiškas 
Česnuliui.

Šiandieną per advokatą Arif Cav- 
darą mus pasiekė Jūsų širdingas laiš
kas ir 74 dolerių broliška materiali
nė parama. Tai būtinos sąlygos be
laisviams patverti kad ir sunkiausias 
kančias bei išbandymus. Džiugu, kad 
patriotai vilniečiai tatai suprato, pa
rodė savo sąmoningumą, organizuo
tumą ir gyvybiniai svarbų tautinį so

IR JUMS TEKS 
ATITINKAMA 

ONTARIO
MOKESČIU 
KREDITO 

DALIS 
2 iš 3 asmeny, kurie 

užpildo pajamų mokesčiy blankus, 
pasinaudos s300 milijony kreditu

Šį pavasarį Ontario vyriausybė išdalins $300 milijonų mokesčių 
kredito pavidalu šios provincijos gyventojams. Šeimos, pensininkai, 
nuomininkai, luošieji ir kiti — 2 iš 3 Ontario gyventojų, 
kurie šiais metais užpildys federacinių pajamų mokesčių blankus, 
pasinaudos tomis nuolaidomis.

Naujoji Ontario mokesčių kredito sistema yra įvedusi tris 
skirtingus kreditus. Štai kas gali jais pasinaudoti:

1. Savininkai arba nuomininkai (įskaitant kambarių nuomininkus 
bei pensijonierius) gali pasinaudoti nuosavybės mokesčių kreditu.

2. Užpildan tie j i federacinių pajamų mokesčių blankus gali 
pasinaudoti pardavimo mokesčių kreditu.

3. Asmenys, turį daugiau kaip 65 metus amžiaus, gali 
pasinaudoti pensininkų mokesčių kreditu.

Užpildykite federacinių pajamų mokesčių blankus. Nauja violetinė 

Ontario mokesčių kredito forma bus prie jų prijungta.

Mes norime, kad Jūs gautumėt atitinkamą 
Ontario mokesčių kredito dalį

Ontario’s

TAX CREDIT SYSTEM
William G. Davis, Premier

Allan Grossman, Minister of Revenue

Jei turite klausimų, galite nemokamai kreiptis telefonu, išsukdami 
0 ir prašydami telefonistę sujungti su Zenith 8-2000. Gyvenantieji 

metropoliniame Toronte tesikreipia i numerį 965-8470

VBaČėnaS A// Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

lidarumą. Už visa tai esame nuošir
džiai dėkingi.

Šiandieną — 1973 m. lapkričio m. 
13 d. įvyko jau dvyliktoji mūsų nesi
baigiančio teismo sesija. Kaip ir vi
sos kitos, jinai nebuvo paskutinė, 
bet vis dėlto reikšminga: jos metu 
mes iškėlėme Lietuvos bei Turkijos 
valstybines vėliavas ir stambų užra
šą “LIETUVA”! Sekančios (jau try
liktosios!) mūsų teismo sesijos data 
— 1973 m. gruodžio 25 d. Taip kad 
greito pasimatymo laisvėje nematyti 
pro surūdijusias kalėjimo grotas.

Jūsų atsiminimų knygos “Nužmo
gintieji” dar negavome, bet tikimės 
greitu laiku gauti. Teko skaityti ke
lias jūsų knygos recenzijas retkar
čiais gaunamuose laisvo pasaulio 
laikraščiuose. Iš jų susidarėme gan 
apčiuopiamą vaizdą apie Jūsų, kaip ir 
tūkstančių kitų vilniečių, akivaiz
džiai patirtą lenkiškų šovinistiį* sa
dizmą ir žvėriškumą. Reikia tikėtis, 
kad ateis toji laimingoji diena, kada 
lietuviai paims savo Tėvynės likimą 
į savo rankas ir lenkiškieji, rusiškie
ji imperialistai bus visiškai ir galu
tinai sutriuškinti.

Vilnius amžiais buvo, yra ir bus 
lietuvių! Vardan tos Lietuvos!

Lietuvos laisvės kovotojai —
Pranas S. Bražinskas 

Algirdas Brazinskas-Baltas
Kai Bražinskų padėkos laiškas pa

siekė Paris miestelį, tai ir vėl ta žie
žirbėlė ėmė rusenti, šį kartą tebū
nie gili pagarba savo ypatingu nuo
širdumu pasižymėjusiems Gigai ir 
Jonui širvinskams, kurie jautriai su
prato kančias ir sunkius išgyvenimus 
nelaisvėje vargstančių p. p. Bražins
kų. Jie tuoj pat kreipėsi į kitus 
brantfordiškius, ragindami nors lė
šomis palengvinti tas tamsias dienas 
už grotų. Surinkta — $50. Paris lie
tuviai taip pat suaukojo $35 Lietuvos 
laisvės kovotojams Pranui S. Bra
žinskui ir Algirdui Brazinskui-Bal- 
tui, sėdintiems kalėjime Ankaroj.

Aukojo po $10: Vacys Gečas, Aud
ra Česnulytė, Eduardas Laukys, Sta
sys Matulionis, Jonas Širvinskas, An
tanas Petrauskas, Zenius Gečas; po 
$5: Antanas Padelskas, Ignas Marke
vičius, Petras Martišius.

Bražinskų adresas:
P. Alg. Bražinskas, c/o avukat Arif 
Cavdar Kizilay Emek Ishani Kat 13 
No. 1301 ANKARA, TURKEY.
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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.

INQIIRANPF W* G- Dresher lnsurance ir IRdUlIHIlVE. Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

V I T A I I T V • natūralaus maisto 
• KRAUTUVĖ

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. STATULEVIČIUS

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ADMIRAL • ADMIRAL

Telefonas 
532-8772

SIMON’S TELEVISION 
2385 Dundas Street West

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio

ZENITH • PHILIPS

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., «. i eoc 1OEQ 
TORONTO, ONTARIO I Cl. 9uU**IZuO
• 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 
s v e i k a t a I

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

S 
O 
N 
Y

Savininkas
V. Siminkevičius

S

N

O

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

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

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu or kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
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 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.
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V TORONTO
Šv. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— Šį sekmadienį 11 v. pamaldose 

čia ir Anapilyje iškilmingai mi
nima 56-ji Vasario 16. Pamaldos bai
giamos Lietuvos himnu. Organizaci
jos kviečiamos pamaldose dalyvauti 
su vėliavomis, Per visas pamaldas 
renkamos aukos Tautos Fondui.

— Praėjusią savaitę lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Jonas Barišaus- 
kas, o antradienį, vasario 12, a.a. Ka
zimieras Kartavičius. Velionių arti
miesiems gili užuojauta.

— Vasario 8 d. pirmą kartą Ana
pilio sodybos salėje įvyko bingo lo
šimai. Kanadiečiams žaidėjams gerą 
įspūdį padarė salės erdvumas ir lo
šimų tvarka. Kol geriau paaiškės da
lyvių skaičius, bingo vyks kartą sa
vaitėje — penktadieniais 7.30 v.v. 
Padėka visiems, pagelbėjusiems bin- 
go organizavime. Ateityje bus reika
lingi žmonės salės paruošimui, jos 
sutvarkymui po lošimų ir autoaikš- 
tės priežiūrai.

— Anapilio salėje ruošiami įrengi
mai krepšinio ir tinklinio žaidimam. 
Greitu laiku prasidės jaunimo sporto 
žaidynės sekmadieniais po pamaldų 
ir kitomis specialiomis dienomis.

— Anapilio statybai aukojo $150: 
Z. Laurinavičienė (500); po $100: 
J. E. Girėnai, M. Dausienė (400), M.
A. Empakeriai (250), K. A. Rusi
nai ir R. I. Paškauskai. Inž. R. Paš- 
kauskas, be to, paaukojo savo visą 
darbą, darant salei statybinius pla
nus. Gili padėka jam ir visiems ge
radariams.

— Gavėnios rekolekcijoms pa
kviestas kun. V. Zakaras iš Putnam, 
JAV. Rekolekcijos vyks 4 dienas 
prieš Verbas Šv. Jono Kr. šventovėje 
ir Anapilio patalpose.

— Pamaldos sekmadienį: 10 v. už 
Baliūnų šeimos mirusius, 11 v. — 
Lietuvos laisvės intencija, 11 v. Ana
pilyje — už B. Prakapienės tėvelį.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
prašomi rezervuoti š.m. balan
džio 27, šeštadienį, kultūriniam 
parengimui. Iš Čikagos atvažiuo
ja ansamblis “Grandis” (apie 50 
asmeny), kuris Anapilyje atliks 
lietuviškas vestuves. Ansamb
liui vadovauja Irena Smieliaus- 
kienė. Jį kviečia KLK Moterų 
Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos 
skyrius.

Prisikėlimo parapija, ryšium 
su “TŽ” paslaugomis jos veik
lai, paaukojo $100. Leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką.

A. a. Kazimieras Kartavičius 
mirė vasario 10 d., sulaukęs 87 
metus amžiaus. Paliko gausią 
šeimą. Palaidotas iš Prisikėlimo 
par. lietuvių kapinėse.

VIENINTELĖ KANADOS VAU 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalies Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
PASITURINTI ir pati dar dirbanti 
53 m. našlė jieško gero ir rimto gy
venimo draugo. Suinteresuoti rašy
kite “T. žiburių” administracijai, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., 
pažymėdami J. K.
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 BLOOR St W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Bronių ir Vandą 

Saulėnus, atšventusius savo sidabrinį 
vedybinio gyvenimo jubilėjų.

— Mirus Kaziui Kartavičiui, jo 
dukterims ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Taip pat mūsų 
gili užuojauta Stasiui Telšinskui, mi
rus Lietuvoje jo tėveliui, ir Petrui 
Lukošiui, mirus jo broliui.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Antaną Balnį, užpr. 
T. Balnienės; 8.30 v. — už Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienės; 9 v.
— už Mariją ir Apolinarą, užpr. N. 
Pečiulytės: 9.30 v. — Stasį Gronskį, 
užpr. J. V. Vingelių; sekmad., 8 v.
— už Kunigundą, Jurgį, Marijoną ir 
Leoną, užpr. T. Galinienės; 9 v. — 
už Simanavičių šeimos mirusius, už
pr. V. M. Simanavičių; 10 v. — už 
Liudviką Gorienę, užpr. M. Savickie
nės; 11.15 v. — Vasario 16 Mišios; 7 
v.v. — už Joną Barišauską, užpr. S. 
A. Ceponių.

— Vasario 16-toji bus minima atei
nantį sekmadienį visose Mišiose; 
11.15 v. Mišiose dalyvaus gausios 
mūsų organizacijos su vėliavomis.

— Ateinantį sekmadienį, vasario 
17, dėl Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimo, katechetinių, 
pirmosios Komunijos ir Sutvirtini
mo sakramento pamokų nei parapi
jos patalpose, nei LV namuose ne
bus. Jos bus tęsiamos vasario 24 d.

— Religinio kurso suaugusiems pa
skaita bus vasario 20 d., 7.30 v.v., 
tema “Ką Jėzus mokė apie meilę?”

Lietuvių Namų žinios
— L. Namuose garso sistema pra

tęsta į vakarinę pastato dalį. Dabar 
visose keturiose salėse galima nau
dotis mikrofonais. Vakarinėse salėse 
garso sistemą įvedė Juozas Balsys.

— Užgavėnių baliuje vasario 23 d. 
viršutinėje LN salėje svečiai žadami 
vaišinti tradiciniais valgiais. Bus ge
ras orkestras. Visa tai — tik $4. Bi
lietai gaunami LN, “Paramoje” ir 
pas platintojus.

— Vasario 8 d. bingo LN neįvyko, 
nes atsilankė permažas skaičius da
lyvių. Nuo pirmadienio, vasario 11, 
kas savaitę LN vyks trys lošimai: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. Laukiama, kad lietuviai 
bingininkai persikeltų lošti bingo į 
LN.

— Vasario 10 LN sekmadienio po
pietėj Aldonos Genčiuvienės keptas 
kopūstinis pyragas turėjo pasiseki
mo. Iš 34, slaptai balsavusių, 22 už
rašė “labai skanus”, 10 — “skanus” 
ir 2 — “taip sau”. Ateinančio sek
madienio popietės konkurse bus val
gomas morkinis pyragas, kurį keps 
Elena Juknienė. Popietėj tikimasi su
laukti mėgstančių skanius pyragus.

— Vasario 10 popietėj kiekvienas 
stalas buvo išpuoštas skirtingomis gė
lėmis. Popietėje dalyvaujančiam jau
nimui buvo duotas varžybinis užda
vinys: kas geriausiai lietuviškai sura
šys kiekvieno stalo gėlių pavadini
mus, gaus dėžę saldainių. Visų 19- 
kos stalų lietuviškus gėlių pavadini
mus teisingai surašė: Vytautas Vėly- 
vis, Audronė Bilkytė, Judita Vėly- 
vytė ir Baziliauskutis. Burtų keliu 
gražią saldainių dėžę laimėjo Bazi
liauskutis. Kiti varžybų dalyviai ga
vo mažesnes saldainių dėžutes.

— Lėšų telkimo vajaus komitetas 
praneša, kad praėjusią savaitę LN 
paskolos lakštų nupirko: Vytas ir Ge
nė Agurkiai už $2000, Vytautas Mont
vilas už $500.

— Nario įnašus įmokėjo po $100: 
Sarkus R., Duliūnas Mamertas, Kavo- 
liūnas Antanas, Kavoliūnas Bronė; 
po $75: Galiauskas Kazys, Baltrušis 
Antanas, Sernas Gytis, Dagilis Vik
toras, Dagilis Jadvyga; $25: Šlekys 
Eliziejus.

Metiniame “Gintaro” koncer
te dalyvaus gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas su Ponia, rajoni
nės įstaigos pilietybės direkto
rius A. Allen su Ponia, Ontario 
Folk Arts Council direktorius 
Kosar su Ponia, The Carling 
Community Arts Foundation 
vyr. direktorė T. McCormick, 
direktorės — teisėja I. Scotti ir 
J. Kaknevičienė, KLB pirm. E. 
Cuplinskas su Ponia, Toronto 
apyl. v-bos pirm. A. Puteris ir 
kiti. Iš Montrealio atvyks “Gin
taro” vadovai p.p. Z. Lapinai ir 
keliolika Montrealio gintariečių.
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Vasario šešioliktosios iškilmės Toronte
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 56-ji sukaktis Toronte 

bus minima šį sekmadienį, vasario 17.
IŠKILMINGOS PAMALDOS katalikams: 1 L15 v.r. Prisikė

limo, 1 1 v.r. Sv. Jono Kr. šventovėse ir Anapilyje; evangelikams 
9.30 v.r. Išganytojo evang. liut. šventovėje. Organizacijas kviečia
me dalyvauti pamaldose su vėliavomis.

Minėjimo iškilmė — 3 v.p.p. Central Tech mokyklos salėje 
(Harbord ir Lippincott gatvių sankryža). Lietuviškajai daliai kal
bėtoja pakviesta dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, angljškajai •— 
dr. Paul Yewchuk, federacinio parlamento konservatorių komisijos 
Otavoje etninėm grupėm koordinuoti pirmininkas.

Meninę programą atliks Toronto meniniai vienetai: ' Varpas , 
tautinių šokių grupės "Gintaras” ir “Atžalynas", Stp. Kairio mu
zikinis vienetas.

Baigiantis lietuviškajai programos daliai, bus Tautos Fondo 
rinkliava. Prie įėjimo į salę bus renkamos aukos minėjimo išlaidom.

Apylinkės valdybos iniciatyva gautas pasimatymas su Toron
to burmistru D. Crombie. Vizito metu Toronto burmistras pasi
rašys raštą, paskelbdamas vasario 16 dieną Lietuvių Diena. Lie
tuvos trispalvė vėliava Vasario 16 proga prie miesto rotušės ple
vėsuos tris dienas.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti minėjime.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Kūrėjai - savanoriai dalyvauja 
organizuotai 11 v. pamaldose 
Šv. Jono Kr. šventovėje vasario 
17, sekmadienį. Renkamasi Šv. 
Jono Kr. salėje 15 min. prieš 11 
v. Ketvirtadienį, vasario 21, 
10.30 v.r., šaukiamas Toronto 
kūrėjų-savanorių skyriaus narių 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose. ■

VI. Pūtvio šaulių kuopa orga
nizuotai su vėliava Vasario 16 
pamaldose dalyvauja Prisikėli
mo parapijos šventovėje vasa
rio 17, sekmadienį, 11 v.r. Kuo
pos šauliai ir šaulės, uniformuo
ti ir neuniformuoti, renkasi par. 
salėje 10.30 v.r. Šauliams ir sau
lėms dalyvavimas privalomas. 
Tą proga primename, kad me
tinis kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 3, sekmadienį, 4 v.p.p., L. 
Namuose. Valdyba

Toronto CTV televizijos stotis 
vasario 17, sekmadienį, 10 v.v., 
IX kanalu transliuos programą 
iš Carling ir O’Keefe bendrovės 
alaus daryklos. Programoje da
lyvaus ir lietuvis unijos “Bre
wery Workers Local 325” pirm. 
Kazys Kaknevičius.

Užgavėnių pietūs. Vasario 24, 
sekmadienį, po 11 v. pamaldų 
Anapily Moterų Būrelis ruošia 
sočius, gerus pietus. Ponioms 
bus maloni proga atsipalaiduoti 
nuo virtuvinių rūpesčių, su šei
ma pavalgyt ir pasišnekučiuot 
su draugais bei pažįstamais. 
Kviečiame parapijiečius ir sve
čius pasinaudoti proga — už mi
nimalią kainą gerai papietaut ir 
jaukioj nuotaikoj praleisti va
landėlę su savo tautiečiais. V-ba 

.“Gedimino pilis”, jaunimo 
kavinė, nors plakatai nebuvo iš
kabinti, veiks ir šį penktadienį, 
vasario 15, nuo 8 v.v., Lietuvių 
Namuose. Pasirodys P. Sungai- 
la, liaudies dainininkas. Rengė
jai dėkoja KLB Toronto apylin
kės valdybai už $25 auką kavi
nės reikalams.

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS

S. TRADICINIS

gupinXsvasario 26, ® L>nksmins musų
"ATŽALYNAS", 

antrad.em, tus
7 vai. vakaro, pasirodymas, turtinga loterija 
PRISIKĖLIMO SALĖJE Įėjimas, įskaitant vakariene _.

ADVOKATAS
HENRIKAS STEPONAITIS,

Barrister a. Solicitor 
persikėlė į naują vietą: 1608 BLOOR 
Toronto, Ont. M6P 1A7. • Tel.

(arti Lietuvių Namų)

B Sc. LL. B.,

Street West, 

532-4413
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Apyl. valdyba savo posėdyje 
vasario 5 d. Prisikėlimo par. pa
talpose nuodugniai peržiūrėjo 
Vasario 16 iškilmių programą ir 
pasidžiaugė, kad šiais metais 
Toronto miesto burmistras šią 
dieną paskelbs “Lithuanian 
Day” specialiu raštu. Posėdyje 
konstatuota, kad šiais metais su
rinkta solidarumo įnašų apie 
$1000. Įnašų vajus bus pakarto
tas pavasarį. Sudaryta rinkimi
nė komisija Toronto-Oakvillės 
apylinkės tarybai išrinkti balan
džio mėnesį. Pakviesta B. Bara- 
kauskaitė vadovauti lietuviškam 
velykinio s t a 1 o paruošimui. 
Apyl. valdyba reiškia padėką R. 
Karasiejienei už suorganizavimą 
lietuviško tautodailės skyriaus, 
kuris buvo nufilmuotas. Filmas 
bus demonstruojamas sekančio 
karavano metu. Paskutinis apyl. 
valdybos posėdis prieš Vasario 
16 minėjimą įvyko vasario 12 
d. L. Namuose.

Metinis “Paramos” narių su
sirinkimas — vasario 24 d., 3 v. 
p.p., 1573 Bloor St., Lietuvių 
Namuose. Registracija prasidės 
2 v.p.p. Prašome atsinešti kny
gutes. Į susirinkimą kviečiami 
visi, įskaitant ir tuos, kurie dėl 

. kūnų nors priežasčių pakvie
timų negavo. — “Paramos” Kre
dito Kooperatyvas š.m. sausio 31 
d. užbaigė su $8,075,043.00 ba- 

Per m«tus paaugta $2,- ??4>.59°00 ir per t!* laikotarpį 
įstojo 400 naujų nariu. Pagal 
naują valdžios potvarkį, prašom 
pranešti Paramos” raštinei sa
vo social security” numeri, nes 
reikes Įrašyti ant T-5 lapeliu, 
taip pat naują pašto zonos nu
merį ir adresų pakeitimus. Ved.

^girdas Šalkauskis 
vasario 10 d. savo šeimos ir bi- 
niUirU7i?Uryje ?tšventė vardadie- 
CLf v?;™’ an3ziaus sukaktį. Jau
kias vaisęs> rūpestingai paruošė 
p. Šalkauskiene. Dalyvavo duk- 
SusT š ? n?iaČien^ ir s* 

• s. Šalkauskio šeimos.
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Toronto lietuvių 
jaunimo 
ansamblis
"GINTARAS”, 
kurio metinis 
koncertas-balius 
įvyks vasario 23, 
šeštadienį, 
Anapilio salėje. 
Dabartinį 
"Gintarą" 
sudaro 140 
asmenų: trys 
šokėjų grupės, 
mergaičių 
oktetas ir 
orkestras

Metinis “TŽ” spaudos balius 
vasario 9 d. trijose Prisikėlimo 
salėse ir šiemet buvo gausus da
lyviais bei loterijos laimikiais, 
kurių buvo apie 30. Buvo atvy
kę atstovai iš Hamiltono, Lon
dono, Delhi, Windsoro, Guelph, 
ir kitų vietovių. Matėsi gana 
daug jaunų veidų, susitelkusių 
ypač Parodų salėje. Meninę pro
gramą atliko Windsoro lietuvai
čių kvartetas, palydimas akor
deonu Kristinos Puidaitės. Tarp 
kvarteto dainų buvo įpinta Lai
mos Tautkeviciūtės deklamacija 
“Gėlės iš šieno” (K. Binkio). Vi
sas mergaičių vienetas, vadovau
jamas V. Tautkevičienės, meni
nę programą atliko labai gyvai. 
Beveik visas repertuaras buvo 
naujai paruoštas. Publika ilgai 
plojo, ypač baliaus nuotaikai pri- 
taikytom dainom. Atlikėjos ir 
vadovė padėkos ženklan buvo 
apdovanotos gėlėmis. Žodinę pa
dėką išreiškė rengėjų vardu val
dybos pirm. P. Bražukas. Maža
jai ir didžiajai loterijai vadova
vo dr. S. Čepas. Laimingus nu
merius traukė windsorietes ir 
torontietės. Kadangi meninė 
programa buvo neilga, liko pa
kankamai laiko ir šokiams, ir po
kalbiams. Orkestras “Muzika”, 
taikydamasis prie publikos sko
nio, grojo švelnius ir trankius 
šokius. Nors publika buvo gau
si, bet niekas nesiskundė dėl 
spūsties ar vietos stokos — jos 
užteko visiem. Scena buvo pa
puošta specialiu užrašu, kurį pa
ruošė Adelė Abromaitienė, Eug. 
Abromaitis ir inž. R. J. Son- 
da. Stalus puošė F. ir V. Urbo
nų gėlyno vešlios gėlės.

Rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką: meninės programos at
likėjoms bei jų vadovei; scenos 
puošėjams; laimikių davėjams 
— dailininkams, verslininkams, 
prekybininkams (ypač p. Pily- 
paičiui Hamiltone, davusiam di
delę nuolaidą už televizijos pri
imtuvą, J. Tumosai už Nord 
Mende magnetofoną) ir kitiems 
tautiečiams, parėmusiems lote
rijas; Felicijai ir Vytautui Ur
bonui už paaukotas $72.25 ver
tės gėles ir talką; St. Dabkui, da
riusiam įdomesnių momentų 
nuotraukas; visų tarnybų talki
ninkam, uoliai * patarnavusiem 
baliaus dalyviam. Pagaliau didi 
padėka priklauso visiem spauL 
dos baliaus dalyviam už morali
nę ir materialinę paramą, ku
rios duosnumo dėka mūsų spau
da gali lengviau gyvuoti.

Didžiosios “TŽ” spaudos ba
liaus loterijos laimikius vasario 
9 d. Toronto Prisikėlimo par. 
salėse laimėjo: 1. audinį iš Lie
tuvos (D. Baikauskienės dova
na) — Pr. Alšėnas Toronte; 2. 
Eleonoros Kulienės paveikslą — 
Mr. Mrs. Uždavinis, Ft. Lauder
dale, Florida; 3. dail. M. B. Stan
kūnienės paveikslą — J. Aklys 
Toronte; 4. dail. A. Labokienės 
paveikslą — F. Baronaitis, Bin- 
brook, Ont.; 5. dail. A. Mončio 
kolažą — J. Kušlikis Toronte; 
6. magnetofoną — S. Sam, Del
hi, Ont.; 7. dail. Pr. Baltuonio 
skulptūrą — W. Stankūnas 
Montrealyje; 8. dail. H. žmuidzi- 
nienės paveikslą — Algis Čiužas 
Toronte; 9. dail. A. Petrikonio 
paveikslą — P. Zablockis Van
kuveryje; 10. dail. A. Tamošai
čio litografiją — Albertas Čiži
kas Toronte; 11. dail. A. Tamo
šaitienės paveikslą — M. Zala
torius, Belleville, Ont.; 12. dail. 
J. Bakio skulptūrą — J. Vaseris 
Toronte; 13. spalvotos televizi
jos priimtuvą “Zenith 20” Solid 
State — J. Lukoševičius, La Šal
ie, Que. Neatsiėmusieji laimikių 
prašomi kreiptis į “TŽ” admi
nistraciją, pristatant turimą lo
terijos bilietą.

Folk Arts Council jau ruošia
si šių metų karavanui — tauty
bių savaitei. Vasario 2 d. buvo 
pakviestos penkių tautybių me
ninės grupės reklaminiam fil
mui paruošti. Lietuviams atsto
vavo “Gintaras” su medžio dro
žiniais, gintaru ir juostomis. 
Techninį darbą atliko R. Kara- 
siejienė, eksponatus paskolino 
V. Balsienė, p. Valiūnienė, p. 
Dargyte-Byszkiewicz. Tautinius 
drabužius modeliavo R. Krasaus
kaitė ir L. Saplys.
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IŠ MONTREAL
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Lito" valdyba kviečia 1974 m. 
kovo 23, šeštadienį, 4 vai. po pietų Šv. Kazimiero parapijos salėje, 

3426 Parthenais St., Montreal, Que.

metini visuotini narių susirinkimą
DARBŲ TVARKA:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsų skaičiuotojų ir susirinkimo pirmininko rinkimai
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: pirmininko, vedėjo, kredito komisijos ir

veiklos plėtimo komisijos
5. 1973 metų apyskaita ir balansas
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Rinkimai: 2 narių į valdybą

1 nario į kredito komisiją ir
1 nario į revizijos komisiją

8. Diskusijos, balanso priėmimas ir pelno paskirstymas
9. 1974 metų sąmatos priėmimas

10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas

Po susirinkimo — vakarienė
Narių registracija prasidės 3 vai. 30 min. po pietų. Nariai prašomi atsinešti 
nario knygeles. Kandidatų išstatymo reikalu prašome atkreipti dėmesį į šią 
ištrauką iš “Lito” statuto XIII dalies 2 poskyrio:

Kandidatų į valdybą ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti 
raštu bent dviejų unijos narių ir įteikti unijos sekretoriui iki 
susirinkimo atidarymo. Prie siūlymo turi būti pridėtas raštiš
kas kandidato sutikimas būti renkamu.

Kandidatams siūlyti formos gaunamos abiejuose “Lito” skyriuose arba 
išsiunčiamos paštu (paskambinus telefonu).

A. Kličius,
' "Lito" sekretorius

P.S. Šiais metais “Lito” valdyboje savo trejų metų kadenciją užbaigė P. 
Vaupšas ir J. Bernotas, kredito komisijoje — V. Sipelis, revizijos komi
sijoje — J. Siaučiulis. Pagal statutą, jie gali būti pasiūlyti kandidatais 
perrinkimui.

AR NEPRAVARTU SUMAŽINTI 
PAJAMŲ MOKESČIUS (TAX)

UŽ 1973 METUS $4000.00?
UŽPIRKIT GARANTUOTĄ, NUOSAVĄ SENATVĖS 

PENSIJĄ PER MŪSŲ AGENTŪRĄ

UŽ INVESTUOTUS ŠIAM REIKALUI PINIGUS IKI 
$4000.00 Į METUS ATSKAITOMA NUO PAJAMŲ 

MOKESČIŲ

Investuoti pinigai duoda palūkanas, bet ir už šias 
pajamas nereikia mokėti pajamų mokesčių

DAUGIAU UŽDIRBANTIEMS LABAI APSIMOKA

Tik draudos bendrovės gali duoti garantuotą 
pensijos planą

Galimybė už 1973 metus atskaityti baigiasi 
1974 m. vasario 28 d.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

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. CSC., I B.

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 0 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.

TORONTO, ONT.
Pirmasis Toronto lietuvių pen

sininkų būrelis, pradėdamas 
septintuosius savo veiklos me
tus, po trumpos pertraukos va
sario 7 d. vėl susirinko Prisikė
limo par. patalpose. Valdyba 
vienbalsiai išrinkta ta pati. Bū
relis nutarė ruošti vasario 21, 
ketvirtadienį, 5.30 v.v., Užgavė
nių vakarą su karšta vakariene 
ir ateitininkų moksleivių meni
ne programa. Kviečiame visus!

Valdyba
Vladas ir Lina Rickevičiai va

sario 4 d. susilaukė antrojo sū
naus, o Jonukas — broliuko.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines _______  9.0%
Nekiln. turto .....__.9.0%
čekių kredito __ __________ 9.0%
Investacljos nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

“Gintaro” tautinių drabužių 
vajui “Molson Breweries” paau
kojo $100. Fonde dabar yra 
$425, reikia $1500. “Gintaras” 
tikisi torontiečių paramos.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 56-ji sukaktis bus mi
nima Toronte vasario 24, sek
madienį, 3 v.p.p., Convocation 
Hali (Toronto universiteto ra
jone).

Priėmimą svečiams minėtos 
šventės proga rengia gen. Esti
jos konsulas ir Ponia Hečnsoo 
drauge su centrine taryba Estų 
Namuose, 958 Broadview Ave., 
vasario 22 d.


